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 مقدمة  

ي الرابع من نوفمبر  
 
ي (  19  –كوفيد ) وباء جائحة سط و و  2020. ف

ي القرن األفريق 
 
رصاع عسكري   حيث قام، ، اندلع رصاع عسكري ف

ي إثيوبيا بي   الحكومة الفيدرالية إلثيوبيا وحكومة إقليم تي 
 
ي الشمالجف

 
 ، مما أدى إىل أزمة إنسانية ونزاع إقليمي ومجاعة. راي ف

. ومع ذلك ،  وىه راي  جكانت منطقة تي ي
ي من عجز غذان 

المانحي    ، تطور االقتصاد بدعم من    1991بعد عام  و منطقة تاريخية تعان 

 الدوليي   لمنع تكرار مأساة ثانية.  

ب من نهايته مع استمرار  إن   اإلنجاز الكبب  الذي استغرق ثالثة عقود إلنشائه من قبل الحكومة اإلثيوبية والمانحي   الدوليي   يقب 

ي بشدة من األعمال العدائية وما ترتب عليها م  حيث  الرصاع وعودة المجاعة.  
ر االقتصاد والنظام الغذان  ن إغالق للبنوك وانقطاع  ترص 

  . ، وانخفاض غلة   19-، جنًبا إىل جنب مع تأثب  جائحة كوفيد    تلك العوامل أدتوقد  تحويالت الموارد الحكومية والنهب الجماعي

 المحاصيل إىل ضعف مزمن لدى الناس. 

ي تي التعتيم عىل المعلومات وانقطاع وسائل اإل   أدىحيث  
 
اع  جتصال ف الب     حت    وعواقبه عىل المدنيي   راي إىل صعوبة تقييم حالة 

ي تي  كما أن  .  اآلن
 
ي تغطية الوضع ف

 
وسلبية المجتمع الدوىلي ، والمخاوف    ي ا ر ج الفراغ الذي تركته وسائل اإلعالم والمنظمات الدولية ف

ايدة من تصعيد الرصاع إىل مجاعة    و   االهتمام إىل ملتق  الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان  تلك العوامل إىل قيام دفعت جميع قد المب  

 .   . قضية تيغرايفيما يتعلق ب إثارة النقاش

ي تيهذا ا يركز  
اع المسلح الدائر ف  . جلتقرير عىل الب   األول من التقرير لمحة    القسم  حيث يتضمن  راي ويحدد تداعياته عىل المدنيي  

ي قبل اندالع الحرب ،  ج موجزة عن تي
ي    القسمأما    عرض تيغراي لمجاعة ثانية.  فهم السبب وراء تو راي ومسألة األمن الغذان 

الثان 

ي ارتكبها المتحاربون. ف
اع المسلح والجرائم الت   يسلط الضوء عىل أسباب الب  

اع واألذى والعنف الذي تسببت فيه األطراف المعنية ضد المدنيي      القسم   ويناقش ي إقليم  الثالث من التقرير اآلثار الوخيمة للب  
ف 

ي األفق وان  حيث أن.  راي  تيج 
ي ، وتدمب  المرافق ، ونزوح السكان ، وعدم وصول المساعدات  الجوع الذي يلوح ف 

عدام األمن الغذان 

 . اع عىل المدنيي    
 اإلنسانية ىهي من أشد عواقب الب 

اع المسلح الذي يتسم بالسلبية.  القسم فيما يتضمن    الرابع من التقرير استجابة المجتمع الدوىلي للب  

 راي ج نظرة عامة موجزة عىل تي

ي تشب  جعرفت تي
ي عام راي ، الت 

ية ف  يا ، االضطرابات منذ عقود ، والمجاعة ، والحرب اإلثيوبية اإلريب  ي الحدود مع إريب 
،   1998ك ف 

ي عام 
ي تلت ذلك حت  التوصل إىل اتفاق سالم ف 

.   2018وسنوات التوتر الت   ، إىل الرصاع المسلح الحاىلي

ي 
اع كان انعدام األمن الغذان  ي تيغراي حرًجا  قبل الب  

 منطقة حيث  بالفعل. ف 
ً
ي تعتمد عىل العمالة  بها  كانت المنطقة تاريخيا

عجز غذان 

ا مناخي  جعىل مر السني   ، شهدت تي و المهاجرة.  
ً
دى إىل مجاعة  األمر الذي أ ، وتربة هشة ،    ة راي حرًبا أهلية مدمرة ، وفقًرا ، ومحن

 عامي 
 وفاة مليون شخص بسبب الجوع.  األمر الذى ترتب عليه  . 1985و  1984بي  

ي  جم منطقة تي نظًرا ألن معظو  ات ، فإن مصدر الرزق   كما أن راي جزء من حوض نهر تيكب   ي المحاصيل والشجب 
نصفه مغىط بأراض 

ة.  ي المزارع العائلية الصغب 
ي تي وقد  الرئيسي للمواطني   هو إنتاج المحاصيل وتربية الماشية ف 

بة الصخرية ألراض  ي  جساهمت الب 
راي ف 
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ية تعتمد عىل األنشطة خارج المزرعة لتكملة محاصيلهم. باإلضافة إىل انخفاض  انخفاض غلة المحاصيل وكانت سبل العيش الريف 

ي المنطقة كما أنه    غلة المحاصيل ، 
 
ي كانت العديد من المناطق ف

من الجوع وأزمة الغذاء بسبب غزو الجراد الصحراوي الذي أثر   تعان 

غب  منتجة من الناحية الزراعية إىل واحدة من أكبر المناطق  راي من منطقة  جسلًبا عىل محاصيل المحاصيل. ومع ذلك ، تم تحويل تي 

ي نفذتها الحكومة بالتعاون مع الجهات الفاعل 
ي إثيوبيا بسبب التغيب  االقتصادي واإلصالحات الهيكلية الت 

 
ي ف

ي تتمتع باألمن الغذان 
ة  الت 

 الدولية. 

االجتماعية وأصبحت واحدة    النواحي مختلف من  أدخلت الحكومة تحسينات عىل عدد  حيث  ، تم تطوير االقتصاد.    1991بعد عام  

ي إفريقيا 
 
ة نمًوا ف ي كان الدافع وراء التنمية إىل حد كبب  هو الجهود  و   ،  من أرسع االقتصادات الكبب 

عىل مستوى القاعدة الشعبية  تمت    الت 

ي المناطق الريفية. 
 
 ف

ي  أن  ورغم  
ا تقوده الحكومة ؛  هو  انعدام األمن الغذان 

ً
وع عطل الوضع السياسي واالقتصادي للحكومة اإلثيوبية ،  بمجرد ت  ولكنمشر

ي مرة أخرى.  ،  عالقاتها مع الدولة المجاورة    وتدهور 
اع المسلح الحاىلي   حيث  أصبحت المنطقة عرضة النعدام األمن الغذان 

أحدث الب  

 
 
  تحول

ً
ي تي سلبيا

 
ي الذي حدث من قبل ف ي التغيب  االقتصادي اإليجانر

 
 ج ف

ً
ي حالةالمد  راي ، تاركا

 
ة    نيي   ف  . يرنر لها  خطب 

ي إثيوبيا  
 
 نزاع تيغراي المسلح ف

ي  تيجراي    سكان أقليم  إن  
اع المسلح  مليون شخص    5.7حيث يعان  عدد سكانها الذى يبلغ  من أزمة إنسانية.  يعان  بدأ  لقد  ، و  من الب  

، عندما   نوفمبر  الرابع من  ي 
تيالرصاع ف  لتحرير  الشعبية  بالجبهة  اإلثيوبية اإلطاحة  الحكومية  القوات  راي من  جأعلنت 

ي اإلقليم بعد أن اتهمت الحكومة الجبهة بمهاجمة مقر القيادة الشمالية ، الذي يعمل بقوات اتحادية من القوات  
السلطة ف 

ي )وشاركت  اإلثيوبية.  
ي تي  (ENDFقوة الدفاع الوطت 

اع المسلح ف  ي الب  
راي والميليشيات جعة أطراف: قوة دفاع تيأرببراي  جف 

ي اإلثيوبية )، و المرتبطة بها 
ية )و ؛  (  ENDFقوات الدفاع الوطت  ؛ وقوات األمهرة اإلقليمية الخاصة  (  EDFقوات الدفاع اإلريب 

ي ، و و  ، والميليشيات الموالية لها 
 . TDFضد  مهرة تحالفتكما أن قوة أ EDFقوات الدفاع الوطت 

ي الرابع من عىل الرغم من بدء الرصاع و 
ايد بي   الجبهة الشعبية لتحرير تي شهر ف   

( ، كان هناك استياء مب  ي ورئيس الوزراء  ا ر ج)نوفمبر

ي أحمد  ي أضعفت جبهة تحرير تي  أنر
ذ سلسلة من اإلصالحات الت 

ّ
ي عام  ا ر ج، الذي نف

ي  2018ي منذ تنصيبه ف 
،    2020سبتمبر  . وف 

بات العامة نتيجة الوباء ، مما دفع الحكومة إىل قطع التمويل عن المنطقة. وبلغ الوضع  االنتخا   تأجيلتصاعدت التوترات بسبب  

ي نوفمبر 
اع المسلح ف  ي أحمد أن العملية ستنتهي "قريًبا".  كما أكد اشتد القتال عىل مدار شهر نوفمبر ،  حيث . ذروته مع اندالع الب    أنر

ي بعد أسابيع من القتال ، أثارت األمم المتحدة  كما أنه  
قد    التقارير   كما أن راي.  ج تي  إقليم    مخاوفها بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب ف 

الجيش  قد  راي  جأن شعب تي   كشفت   يا أدى إىل استهداف مدنيي   أكبر من  إريب  اع لقصف عنيف من  للب   األيام األوىل  ي 
تعرض ف 

. باإلضافة إىل ذلك ،   ي ي إثيوبيا أن أكبر من  فقد  اإلثيونر
ي    50قدرت أحزاب المعارضة ف 

ي قتلوا ف 
شهر  الرصاع المسلح حت   ذلك  ألف مدن 

اير.   فبر

ية  قد  و  اإلريب  الحدود  ة عبر  ي حمب 
دبابات ف  ان  نب  الذيثقت منظمات حقوقية دولية  للمنازل    األمر  ار وتدمب   إلحاق أرص  إىل  أدى 

ي البلدة. 
كات والمدارس وأماكن العبادة والمستشق  الرئيسي ف  اع المسلح عىل انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم  وقد  والشر اشتمل الب  

 لألصول والمرافق الصحية.  ، وتدمب    واغتصاب وتعذيب ونهبمصحوبة بقتل المدنيي   ،  حرب  
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ي وقت سابق من شهر نوفمبر  
 
.  وعىل الرغم من إعالن رئيس الوزراء ف

ً
القتال ال يزال مستمرا أن العمليات ستنتهي "قريًبا" ، إال أن 

ات  من قبل المج  بالرغم من تزايد الضغط تمع الدوىلي عىل إثيوبيا لوقف الرصاع وإعالن وقف إطالق النار ؛ ومع ذلك ، ال توجد مؤرسر

ي المدنيونعىل إنهاء الرصاع. 
 من عواقب نزاع من صنع اإلنسان بالكامل.   حيث يعان 

 تداعيات الرصاع المسلح 

ي الرصاع إىل تفكيك النظام  
 
يون والمتحاربون ف ي المنطقة بالكامل ، تاركي    لقد أدى الجنود اإلثيوبيون واإلريب 

 
ي ف

االقتصادي والغذان 

ي  الناس  حرمت  أفعال األطراف المتحاربة    كما أن المدنيي   يعانون من العواقب الوخيمة للرصاع المستمر.  
وريات الت  عن عمد من الرص 

الدوىلي  القانون  الدولية ويحظرها  الجرائم  إىل مستوى   
 
أفعال ترف ، وىهي  لبقائهم  تقيكما    ال غت  عنها  المنظمات غب   تصف  يمات 

إىل   باإلضافة  التحتية  والبنية  البذور  ومخزون  الزراعية  "المعدات  تدمب   الغارديان  صحيفة  استعرضتها  ي 
الت  الداخلية  الحكومية 

القوافل لتأخب   ية 
واإلريب  اإلثيوبية  القوات  قبل  من  مختلفة  متعمدة  والمواد   وكشفت  محاوالت  للطعام  هناك رسقة  أن  التقارير 

اع تتجىل أشد العواقب حيث  ساسية األخرى. األ  ي ، وتدمب  المرافق  الوخيمة للب  
ي انعدام األمن الغذان 

 
 .  ف

ي 
 
 انعدام األمن الغذائ

ي    مع بدء
اع المسلح ف  ي تي  2020نوفمبر  الب  

من نوفمبر إىل    2020توقف موسم الحصاد لعام  فقد  راي.  ج، وهو ذروة موسم الحصاد ف 

من المحصول    %  90قدرت األمم المتحدة أن "أكبر من  قد  رس عاًما آخر حت  أول فرصة لها للحصاد. و انتظار األ ى ذلك إىل  وأديناير  

قد بسبب النهب أو الحرق أو غب  ذلك من أشكال التدمب  ، وأن  
ُ
هبت أو ذبحت".   % 80قد ف

ُ
ي المنطقة قد ن

 من الماشية ف 

ي إن  
يستخدم مقياس من خمس مراحل من الشدة لتحديد حالة األمن    وهو إطار إ ( ، IPC)التصنيف المرحىلي المتكامل لألمن الغذان 

ي للمناطق الجغرافية والسكان ،  
 الغذان 

ً
 ألجزاء من  حيث أتحذيًرا من المجاعة ،    ويصدر أيضا

 
ي أكتوبر  جتي إقليم  جرى تحليًل

راي ف 

ي المرحلة الثانية من ا   و ،    2020
ي ف 
ي  كان مستوى األمن الغذان 

ي  ه، و لتصنيف المرحىلي المتكامل لألمن الغذان 
ذه ىهي المرحلة األوىل الت 

بعد ، بل    IPCيعتبر فيها السكان عموًما بحاجة إىل مساعدة إنسانية منقذة للحياة". ومع ذلك ، لم يتم اإلعالن عن موعد تحديث  

اع المسلح.   تدهور الوضع بالفعل نتيجة للب  

( بالمجاعة  المبكر  اإلنذار  نظام  أصدرت شبكة   ، أخرى  ناحية  ،  FEWS Netمن  الواليات  وىهي  (  تمولها حكومة  منظمة مستقلة 

ي تي
ي ف 
ي ديسمبر  الذي  راي منذ اندالع الحرب ؛  ج المتحدة ، تحديثات بشأن حالة األمن الغذان 

ومارس    2021ويناير    2020تم إصداره ف 

ا لتحليل مارس ،  2021
ً
ي جميع أنحاء البالد يؤدي إىل  فقد  . ووفق

وح  أكدت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة أن تصاعد الرصاع ف  الب  

رة ي المناطق المترص 
ة عىل كسب الدخل ف  من المتوقع أن تكون نتائج  و .  وتعطيل النشاط االقتصادي ، مما يقلل من قدرة األرس الفقب 

اءات لألزمة أقل من المتوسط   ي  المرحلة الثالثة من التصنيف الدوىلي للبر
ي العديد من المناطق الرعوية وبي   النازحي   داخلًيا ف 

شهر  ف 

ي تيسب
. ف  ي مصادر الغذاء والدخل الرئيسية ، ال سيما هجرة العمالة ، ومبيعات  ي  ا ر جتمبر

بسبب استمرار الرصاع وما تاله من خسارة ف 

ي ، والمستويات النموذجية لـ 
ي حاالت  و ،   PSNPالمواسر

اءات ف  من المحتمل أن تكون نتائج المرحلة الرابعة من التصنيف الدوىلي للبر

 الطوارئ ". 

ي اآلو 
ة  ف  ي يناير  ونة األخب 

ت وكاالت األنباء مالحظات مشبة عن اجتماع    2021ف  ي الثامن من يناير لمسؤول من اإلدارة    ECC، نشر
ف 

هبت   حيث قالراي. جتي إقليم المؤقتة للجزء األوسط من 
ُ
ها من سبل العيش إما ن المسؤول إن "المواد الغذائية وغب  الغذائية أو غب 

تلك  أشهر من تشيب    5المساعدات الطارئة العاجلة فقد يموت مئات اآلالف جوعا". وبعد    أو دمرت. وأضاف: "إذا لم يتم تعبئة
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المالحظات ، لم يتم حشد المساعدات الطارئة واإلنسانية حت  اآلن للوصول إىل الفئات الضعيفة من السكان ، مما زاد من معاناة  

 الناس. 

 جرائم تجويــــع عىل نطاق واسع.  القوات الفيدرالية اإلثيوبية ، وقوات أمهرة اإلقليمية ، وت إن  
ً
ية يرتكبون عمدا حالف القوات اإلريب 

ي تي و 
 
ي المعلومات حول العمق والوضع وعواقب األزمة اإلنسانية ف

 
راي بسبب القيود الحكومية عىل  جعىل الرغم من النقص الحاد ف

ي  التغطية اإلعالمية وعرقلة المساعدات اإلنسانية ، أصدرت منظمة  
 
اي  دولية ف  يحدد ر  فبر

 
 مفصال

ً
نتهاكات حقوق اإلنسان  ا   تقريرا

ي تي 
 
ي تحدث ف

ي الت 
ي ذلك قتل المدنيي    جوالقانون اإلنسان 

 
 عن  راي من قبل الجنود والمتحاربي   بما ف

 
، كما قدم   الجوع والنهبفضال

ي مدينة أكسوم اإلثيوبية  
 
يون ف ي ارتكبها جنود إثيوبيون وإريب 

 راي. جتي بالتقرير معلومات مفصلة عن المجزرة الت 

 عن 
 
ي حالة اندفاع وجوع ، من خالل أخذ جميع المواد الغذائية ، وحرق المحاصيل الزراعية  فقد  القتل ،    فضال

 
ترك الجنود المدنيي   ف

ي ، والنهب.  
يون االلمان  التليفب   ي مارس    بنشر  (  ZDF)  وقام 

 
ي ارتكبها الجنود. كما    2021لقطات ف

من أكسوم تكشف االنتهاكات الت 

ي نهب الحبوب    كشفت التقارير أن الجنود 
 
ا ف

ً
. كانوا متورطي   أيض  والبضائع من المزارعي  

راي وأرسهم من الجوع ، وقلل من قدرتهم عىل كسب الدخل أو إنتاج  ج تجريد األصول وحرق المحاصيل والنهب سكان تي  تسبب لقد  

ي معظم مناطق تي
ركت المجتمعات بدون طعام. كما راي ،  ج الغذاء. ف 

ُ
 ت

    قامخالل مذبحة أكسوم ،    و 
ً
يون عمدا نهب الجنود المواد الغذائية األساسية وأخذوا شاحنات  و مئات المدنيي   ،  بقتل  الجنود اإلريب 

قتلوا  محملة بالسكر والعدس وزيت الطهي وعلف الحيوانات والدقيق من المتاجر المخزنة. وترك الجنود رفوف المحالت فارغة. كما  

 ة والجمال. الماشي

.  لقد  ي مزارع المدنيي  
ان ف  كشفت بيانات تتبع الحرائق من نظام كما  استوىل المتحاربون عىل األصول األساسية والغذاء وأشعلوا النب 

 ( والموارد  الحرائق  معلومات  ،  (  FIRMSإدارة  لناسا  عن التابع   
 
ية    فضال اإلريب  القوات  أن   ، األمريكية  للحكومة  الداخلية  التقارير 

بقايا ما ال تستطيع حملهواإلثي المزارعي   وزراع، كما    وبية أحرقت  يي   يحرقون منازل 
إريب  تهم  ا حددت مقاطع فيديو أخرى جنود 

 ومحاصيلهم أثناء مداهمات من الباب إىل الباب. 

ي وقت متأخر من يوم األربعاء  و
ي األمم المتحدة "  مسئول  ذكر يونيو ،    9ف 

ي منطقة تيغراي    350.000حواىلي  أن    ف 
المحارصة  شخص ف 

ي إثيوبيا يواجهون ظروف مجاعة".  
يقول مارك لوكوك ، وكيل األمي   العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية: "هذه أسوأ مشكلة  و ف 

ي عام 
ي المجاعة هناك ف 

 ". 2011مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان ، حيث فقد ربــع مليون صوماىلي حياتهم ف 

   آت.  والمنش المرافق 

ر   ليس فقط إىل إلحاق  العسكرية المتعمدة للجنود والقوات أدت العمليات لقد  ا إىل    بالزراعةالرص 
ً
ومصادر الغذاء ، ولكنها أدت أيض

 عن البنية التحتية الصحية ، تاركة معظم المرافق الصحية معطلة إىل حد كبب     ر تدهو 
 
  كما أنه قد كشف نقص المرافق واألدوية.    فضال

ي ألحقها الجنود بالمنشآت التعليمية  من التقارير الواردة من منظما   عدد 
ار الت  ت حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة اإلنسانية عن األرص 

ها من المؤسسات كات واألرس والبنوك وغب  قيام الجنود بالشقة  التقارير   وصفت . كما والصحية واألسواق والمحالت التجارية والشر

  
ً
لية.  مثل مضخات المياه والم  بإتالف مؤسسات أساسية  وقيامهم أيضا ي يناير من عام  ركبات واألدوية والمالبس واألدوات المب  

وف 
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ي جنوب تي  رصحت منظمة    2021
 
ها ، وإحراق المحاصيلج أفادت منظمة أوكسفام أن معظم المنازل ف   بها   راي كان من المقرر تدمب 

   . األصولاىل رسقة  باإلضافة

ي  
 

ي تي  2021مارس    15ع
 
ظم  أن مع(  OCHAراي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )ج أكد مكتب الصحة اإلقليمي ف

منشآت    106من بي    أنه    قالت منظمة أطباء بال حدود: "كما    ،  المستشفيات إما تعرضت لنهب معداتها وأدويتها أو تعرضت للقصف 

أنه من بي   الزيارات  كقاعدة عسكرية ". وأضافت    آت  شاة من كل خمسة منشفانه يتم استخدام من،    مةالمنظصحية زارتها فرق  

ي قامت بها فرق  
ي الميدانية الت 

 
من المرافق الصحية تعمل بينما تم    %  13، كانت    2021ومارس   2020منتصف ديسمبر    المنظمة ف

ر %   70نهب ما يقرب من  ي معظم الحاالت % 30 نحو  وترص 
 
ر متعمد .  . ف  . فيما رصحت بأنه هذا الرص 

يوجد   أنه  تيكما  ي 
 
ف الصحية  المرافق  قليل من  المسلحة عىل  جعدد  الجماعات  استولت  ، حيث  إسعاف  اآلن سيارات  لديها  راي 

 العديد من المرافق الصحية لديها عدد قليل من الموظفي   أو ال يوجد  كما أن    معظمها. "
 
  البعض فر خوفا. حيث أن    .  لديهم أصال

 .  ا رواتبهم منذ شهور يعد هناك آخرون يأتون إىل العمل ألنهم لم يتلقو فيما لم 

ي لحقت بالمنشآت  
ار الت  ي حد أدن  من الوصول إىل الرعاية الصحية.    قد تركتإن األرص 

 
كانت عواقب تدمب   حيث  المنطقة وسكانها ف

  انقطاع موسم الحصاد ، وتدمب  المصادر التكميلية للغذاء والدخل ، واالستيالء عىل   إىل  أدى، مما    عىل السكانب  مروع  لها تأثاألصول  

واتالطعام وقتل   للجوع.   السكانتعرض  والذى نتج عنه الحية  البر

ا من الضغط عىل نظام الرعاية الصحية تفرض      Covid-19جائحة    كما أن  
ً
ي إقليم تيجراي   مزيد

تؤدي المراقبة المحدودة    يث  ح   ف 

ي بيانات  والمتقطعة ل
باإلضافة إىل استحالة تنفيذ اإلجراءات الوقائية مثل  من المنطقة ؛    Covid-19لحاالت والعالج إىل تقييد تلق 

  . ي  قد    إن الرصاع االقتصادى والنظام الصح المتهالك  التباعد االجتماعي والحجر الصحي بسبب الوضع الحاىلي
ترك الناس يعيشون ف 

 ظروف قاسية بدون وسائل اتصال أو خدمات مرصفية. 

وح واللجوء    الن  

ايدة م إن   اع المسلح من بي   المخاوف الجسيمة المب   ي  حيث  تهجب  السكان. هو  ن تداعيات الب  
وصل آالف النازحي   إىل المنطقة الت 

ي تي 
اع ف  بــها الب   ي ظروف سيئة للغاية وخدمات محدودة.    وتمركزوا  راي ،  جرص 

ي الخالية ف 
ي المدارس والمبان 

 
المدارس االبتدائية  وتعتبر  ف

ي البلدا 
ي جميع أنحا   ن والثانوية ف 

ي تصل إىل مئات اآلالف. جء منطقة تي والمدن ف 
وح الت   راي ىهي "بؤرة" أزمة الب  

ا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة )و و 
ً
ي (.  IOMفق

مليون شخص من    1.7فر  ، كما  مليون شخص    1.7تم تهجب   قد  فمايو ،    25  ف 

ي  البلدات والمدن طالبي   المساعدة اإلنسانية والحصول عىل الخدمات األساسية للبقاء عىل قي
د الحياة. ومع ذلك ، فإن البيانات الت 

ي المجال 
ي يمكن الوصول إليها للعاملي   ف 

ي المناطق الت 
وح ف  تم جمعها من قبل مكاتب المنظمة الدولية للهجرة تشب  فقط إىل الب  

ي أنه من المحتمل أن يكون هناك أكبر من  
ي ، مما يعت 

ي تب    وقد أشار مليون نازح.   1.7اإلنسان 
 حكومًيا محلًيا ف 

 
اي قال إن أكبر  مسؤوًل

ي شخص" قد نزحوا حت  اآلن منذ اندالع الرصاع. 
 من "مليون 

كة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمفوضية      2021خالل شهر مارس   اع ،  تمكنت البعثة المشب  من الوصول  ألول مرة منذ بدء الب  

ا للبيا إىل مخيمي شيملبا وهيتساتس لالجئي   
ً
ي قدمتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،  . ووفق

تم العثور  فقد  نات الت 

ها  كما أن جميع المرافق عىل المخيمات مدمرة تماًما    عن فر "  ونهبها قد تم تدمب 
 
 ار الالجئي   من المخيمات.  ، فضال

ا عن األمان والغذاء والمساعدات  كل    حيث ينتقل مئات اآلالف  مع احتدام الرصاع ،  لقد تفاقمت أزمة الالجئي    
ً
يوم إىل المدن بحث

ا تأثب  إقليمي  أن كما اإلنسانية.  
ً
اع أيض  أدى إىل عبور اإلثيوبيي   لحدود البلدان المجاورة. للب  
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الفرار  لقد   القتال آالف األشخاص إىل  ،  دفع  السودان.  بعبور    اإلثيوبيي    حيث قام  والبحث عن مالذ  بلغ عدد  الحدود إىل  خيث 

ق السودان منذ   .  61000كبر من  أ  2021يناير الالجئي   الجدد من إثيوبيا أىل رسر

ون  الذين يقومون باللجوءئي   األثيوبيي    الالجإن   اع الحدودي     اىل السودان يثب  بي   إثيوبيا والسودان والذي تطور  مخاوف بشأن الب  

ي ديسم
 
ي مناطق االستقبال أو المخيمات غب  المستخدمة أو مع  حيث  .  2020بر  إىل مناوشات مسلحة ف

 
يعيش معظم الالجئي   ف

 . كما تفتقر المخيمات إىل مواد اإلغاثة األساسية واإلمدادات الطبية الكافية. المجتمعات المضيفة ، ويواجهون تحديات نقص الغذاء 

وح الداخىلي للسكان نتيجةأن تستمر الحركة عبر الحدو  المتوقعمن و 
ايد أعداد النازحي   داخلًيا كل يوم  حيث  . الرصاع  ذلك د والب    

تب 

راي غب  معروف ، بسبب عدم قدرة  ج تلبية االحتياجات اإلنسانية لسكان تيبدون عدد محدد ودقيق. باإلضافة إىل ذلك ، ال يزال  

ي هذا 
 
 المجال.  الجهات الفاعلة اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان عىل العمل ف

 عدم وصول المساعدات اإلنسانية 

يا خاصة بعد   ي إريب 
 
ي منتصف      (19 –وباء جائحة كورونا )كوفيد  هناك تعتيم إعالمي ف

 
، حيث نفذت الحكومة اإلثيوبية سياسات ف

 أدت إىل تراجع حرية الصحافة وكبح تدفق المعلومات إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية.  2020عام 

ي نوفمبر ، تم قطع  و 
نت والخطوط األرضية مع اندالع الرصاع ف  الحكومة  فرضت  . كما  بإقليم تيجراي  جميع وسائل االتصاالت واإلنب 

   احتجزت الحكومة  كما تعتيًما من أجل الحد من التقارير وعدم الحصول عىل معلومات أو أرقام دقيقة حول األزمة اإلنسانية.  
ً
  أيضا

ا من الصحفيي   والموظفي   العاملي   مع الصح
ً
اع المستمر عدد  افة لتغطيتهم للب  

مليون شخص ، أي أكبر من نصف سكان تيغراي ، يعيشون    4.5مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن    ووفق تقديرات

 بدون كهرباء واتصاالت وخدمات أساسية أخرى ألكبر من أربعة أشهر. 

، بسبب    2020 وصول المساعدات اإلنسانية منذ أكتوبر  الوكاالت اإلنسانية الدولية والوطنية عن عدم قدرتها عىل توفب    أعلنتوقد  

ي ديسمبر    بدءالقيود الحكومية الشديدة. عىل الرغم من موافقة األمم المتحدة ووزارة السالم اإلثيوبية عىل  
وصول المساعدات ف 

. تواصل السلطات اإلثيوبية تأخب  اإلمدادات  كما  ،    2020 ي عراقيل أمام إيصال المساعدات  فيما    وتصاريــــح الموظفي  
تسببت الحرب ف 

ي المناطق الريفية. 
 إىل المجتمعات الضعيفة ، ال سيما ف 

 المجتمع الدولي 

ي  جمن تدفق المعلومات من تي  للحد   جهودها    الحكومة اإلثيوبية  لقد كثفت
راي لتقييد تغطية وسائل اإلعالم لألزمة اإلنسانية ، والت 

ي استجابة المجتم
ا ف 
ً
ا دولًيا ، تجلت أيض ي بداية الرصاع. ومع ذلك ، رسعان ما اكتسبت األزمة تركب  ً

لكن استجابة  و ع الدوىلي السلبية ف 

.  المجتمع الدوىلي  ي
 الحديثة لم تكن بالشكل الكاف 

ي  
ي تي  ستة   وبعد   مايو من شهر    26ف 

اع ف  راي إىل إعالن وقف إطالق  ج أشهر من الرصاع المستمر ، دعا الرئيس جو بايدن أطراف الب  

شؤون اإلنسانية من أن إثيوبيا قد تشهد أول مجاعة لها منذ الثمانينيات بسبب هذا الرصاع الذي  حذر مكتب األمم المتحدة للو النار ،  

أمده.   األ   وأضافطال  قائالرئيس  "  مريمي   
 
السماح بوصول  ال  ، ية  اإلثيوبية واإلريب  القوات  ، وال سيما  األطراف  يجب عىل جميع 

   . سع ، "المساعدات اإلنسانية عىل الفور ودون عوائق إىل المنطقة من أجل منع المجاعة عىل نطاق وا 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/26/statement-by-president-joe-biden-on-the-crisis-in-ethiopia/
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ي  و
 
فرضت الواليات المتحدة    فقد مليات".  ، أعلنت الحكومة اإلثيوبية أن القوات العسكرية عىل وشك "إنهاء الع  2021يونيو    3ف

ي أديس أبابا  
 
ي عقوبات وأعلنت المزيد من القيود عىل المساعدة االقتصادية واألمنية إلثيوبيا ، مما أدى إىل احتجاجات اإلثيوبيي   ف

  الت 

 العقوبات األمريكية. تنتقد 

  مملكة المتحدة  دعت ال  كما 
ً
اع المسلح المستمر.  أيضا األعمال العدائية من    إيقاف"  حيث قالت    إىل وقف إطالق النار بسبب الب  

اع ووصول المساعدات اإلنسانية بدون قيود حت  يمكن تدفق المساعدات وتجنب المجاعة ".     قالت فيما  قبل جميع أطراف الب  

ي من يونيو 
ي الثان 

 
ي أديس أبابا ف

 
ي "نتفق مع المم   السفارة األمريكية ف

ي تيجراي  لكة المتحدة عىل أن الوضع اإلنسان 
 
 يتدهور  ف

ً
. إن  رسيعا

 القتال اآلن ، إىل جانب وصول المساعدات اإلنسانية غب  المقيد ، سيساعد عىل الفور عىل تجنب خطر المجاعة ".  وقف 

أعلن وزير الخارجية  حيث .  لوقف الرصاع  األوروبية األخرى دعوة الواليات المتحدة والمملكة المتحدةأيدت العديد من الدول وقد 

ي المقلق  
يس حول "الوضع اإلنسان  ي مناقشات مع األمي   العام لألمم المتحدة ، أنطونيو غوتب 

 
الفنلندي ، بيكا هافيستو ، أنه شارك ف

ي وضمان
ي المجال اإلنسان 

 
ي تيغراي" ودعا إىل حماية العاملي   ف

 
 وصول المساعدات اإلنسانية.  ف

ي أوائل شهر يونيو أعلنت األمم المتحدة  
 
راي "بحاجة" إىل مساعدات غذائية. كما أعرب  جمن شعب تي  %   90أن أكبر من  ،    2021ف

ي المنطقة ، 
ي ف 
قال المتحدث باسم برنامج األغذية  و   برنامج األغذية العالمي عن مخاوفه بشأن المعدل المقلق النعدام األمن الغذان 

ي جنيف. 
ي ف  ، يحتاجون إىل مساعدات غذائية  راي  جتي٪ من سكان 91شخص ، أي ما يعادل مليون   5.2  أن"العالمي ، تومسون فب 

 طارئة بسبب الرصاع ،"  

ي  
ي األمم المتحدة مجلس األمن الدوىلي إىل تنفيذ تدابب  عاجلة لتجنب المجاعة ف 

وقال مارك لوكوك  .  رايج تيكما دعا كبار المسؤولي   ف 

ي حاالت الطوارئ: "هناك خطر جسيم بحدوث مجاعة إذا  
، وكيل األمي   العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة ف 

  ." ي الشهرين المقبلي  
 لم يتم زيادة المساعدة ف 

ات عىل انتهاء  و  ايدة والضغط الدبلوماسي عىل إثيوبيا إلعالن وقف إطالق النار ، ال توجد مؤرسر عىل الرغم من الدعوات الدولية المب  

لم    المجتمع الدوىلي  كما أن منذ اندالع الرصاع ،    حالًيا مجاعة  تشهد المنطقة  و ، .  رايجتي الحرب ضد جبهة التحرير الشعبية لتحرير  

تنفيذها من قبل    يتمماسة إىل تدابب  ملموسة وفعالة   أن هناك حاجةاذ  خطوات فعالة لوقف الرصاع ومنع حدوث المجاعة.    يتخذ 

 . ي
 المجتمع الدوىلي لكش الرصاع المسلح والعنف وانعدام األمن الغذان 
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 خاتمة  

(  منذ   ي المدنيون من تداعيات الرصاع ، دون  راي  ج تي، تمر    2020)نوفمبر
بأزمة إنسانية ، حيث تقاتل القوات بعضها البعض ويعان 

اجع.   ي  الخالفات السياسية    قد تحولتفأي بوادر للب 
 
ك أثرها عىل  الحكومة  ف إىل نزاع مسلح طويل األمد وأزمة إنسانية يمكن أن تب 

ي المنطقة ، مما    أدى الرصاع إىل تفكيككما  الناس لسنوات.  
 
ي ف

المواطني   يعانون من العواقب الوخيمة    جعلاالقتصاد والنظام الغذان 

 للرصاع. 

ا من القيود عىل    كما أضافينتظرون عاًما آخر ليحصدوا الحصاد.  راي  ج تيأهاىلي    جعل موسم الحصاد ، مما   عىل  كما أثر الرصاع
ً
مزيد

ي المنطقة بسبب نهب
 
ي ف

اع حيث أنه  وحرق وتدمب  جميع اإلمدادات والمصادر الغذائية.    انعدام األمن الغذان  ،  بعد أسابيع من بدء الب  

ا إىل  كما  دمرت القوات العسكرية المعدات الزراعية والمخزونات والبنية التحتية.  
ً
البنية التحتية    تدهور أدت العمليات العسكرية أيض

ي المنطقة ، واألعمال التجارية ، والمتاجر ، والمؤسسات التع
 
 ليمية. الصحية ف

ي ،  
ا عن األمان.  فقد  باإلضافة إىل انعدام األمن الغذان 

ً
ي شخص بحث

سىع آخرون إىل اللجوء  كما  أدى الرصاع إىل نزوح أكبر من مليون 

ي ظروف قاسية مع نقص مواد اإلغاثة األساسية واإلمدادات الطبية الكافية. حيث  البلدان المجاورة ، إىل 
 يعيشون ف 

    كما أدى الرصاع
ً
البلدان المجاورة ، وال سيما السودان ، مما    إىلجيوسياسية مع تدفق الالجئي   اإلثيوبيي    إىل ظهور تحديات    أيضا

ي المنطقة.  
ي تيغراي من قبل الحكومة يمثل عقبة أمام   ال يزالو قد يؤدي إىل مزيد من عدم االستقرار ف 

التعتيم عىل المعلومات ف 

الدقي األعداد  ي معرفة 
اإلنسانية ف  الفاعلة  المساعدة.  المنظمات والجهات  إىل  يحتاجون  الذين  أنه  قة لألشخاص  التصعيد  كما  مع 

ي ترتكبها  
ي الدوىلي الت 

اع ، تظل استجابة المجتمع الدوىلي سلبية ، من خالل غض الطرف عن انتهاكات القانون اإلنسان 
المستمر للب  

إثارة مخاوفها مع عدد قل حيث  إثيوبيا.   الدبلوماسي من خالل  النهج  التكيف مع  الغربية  الدول  ي تمارس  اختارت 
الت  الدول  يل من 

ا اقتصادية. 
ً
 ضغوط

ي المأساوي لشعب  
ي الرصاع واضح جدا.  راي  جتي إن الوضع اإلنسان 

أن الدور الذي لعبته وكاالت اإلغاثة والمجتمع الدوىلي كان    كما  ف 

.  جهود  غب  كاٍف عىل اإلطالق ، حيث كانت له   ة لم تؤد إىل  مخا إن  محدودة وغب  مضافة تقريًبا للرصاع األخب  وفهم المقلقة والمثب 

ي  
 وإعالن وقف إطالق النار.  راي  ج تينتيجة إلنقاذ المدنيي   ف 

ي ضد  
ي تحميل الحكومة اإلثيوبية ، بالتعاون مع األطراف المتحاربة األخرى ، المسؤولية عن انتهاكاتها المتعمدة للقانون اإلنسان 

ينبىع 

وريا   السكانالمدنيي   ، وال سيما حرمان  ي ال غت  عنها لبقائهم عىل قيد الحياة.  من الرص 
 ت الت 

أفادت منظمات حقوق اإلنسان بقتل المدنيي   األبرياء ، والتجويــــع المتعمد والجوع ، والنهب الجماعي ، وتدمب  المنازل والمرافق  لقد  

  السكان يعة إلنقاذ  تتطلب هذه األحداث المروعة من المجتمع الدوىلي تنفيذ استجابة فعالة ورس حيث  ، ومنع المساعدات اإلنسانية.  

ي يتعذر الوصول إليها.  
عىل المستوى المحىلي    العاجلةالوساطة  إن  من مجاعة ثانية ودعم وكاالت اإلغاثة للوصول إىل المناطق الت 

ي ووقف القتال وإنقاذ ماليي   األرواح. 
ورية لتفادي الوضع الكارنر  واإلقليمي والدوىلي رص 

  


