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  مقدمة

   رصاع اندلع  ،  2020 نوفمب   الل شهرخ
 
 مما  ، راي جتي  لشمال اإلقليمية  والحكومة  اإلثيوبية  الحكومة  بي    إثيوبيا ب رايجتي اقليم  ف

   اضطرابات إىل أدى
 
   وذلك القتىل آالف  الرصاع خلف وقد .المنطقة ف

 
 .لها  يرث   إنسانية غب   ظروف ف

   الرصاع تسببلقد  
 
  .المساعدة  وتقديم لألزمة مناسب بشكل االستجابة عن  اإلغاثة وكاالت عجزت حيث هائلة إنسانية  أزمة ف

   . الالزمة 

   اإلنسان حقوق  ثم لفت المجتمع الدوىل االنتباه إىل انتهاكات  منو  
   تحدث الت 

 
   ف

حيث ان هناك ما يقرب من ثلت    اإلثيوبية األراض 

 عىل  المدنيي    ضد  العنف نتش  ، فقد ا   .إنسانية مساعدات  إىل حالًيا  يحتاجون  ، شخص مليون 4.5   ب راي أي ما يقدر سكان تيج

   اإلنسانية  ضد والجرائم الحرب جرائم عن  التقارير تزايد  ع مو  ،  واسع  نطاق
   المشاركة األطراف  ارتكبتها  الت 

 
اع ف اع   .الب   الب   فان 

  اليزال 
ً
  التدهور واألوضاع اإلنسانية مقلقة للغاية  مستمرا

 
 .   وآخذا ف

   العاملة  اإلنسانية  الوكاالت وكاالت اإلغاثة و  وبرغم ازدياد أعداد
 
 الصعب ، إال أنه من  الرصاع من  األوىل  باألشهر  مقارنة  رايج تي ف

اع حالة تقييم  .الريفية المناطق  معظم إىل الوصول إىل اإلغاثة وكاالت ال تستطيع  حيث ،  المدنيي    عىل عواقبه معرفة  و  اآلن حت   الب  

  
      ملتق  الحوار للتنمية وحقوق االنسانهذا التقرير الذى أصدره    يأث 

   يتمثل   بدور  للقيام ، رايجتي  إقليم بعد تصاعد الرصاع ف 
 ف 

 أزمة عىل التقرير  يركز حيث   .النار إطالق وقفل المعنية  األطراف عىل  والضغط المدنيي    أرواح وإنقاذ  لدعم  الدوىل   المجتمع دعوة 

 .اإلنسانية والمنظمات الدول وموقف ، الدوىل   المجتمع استجابةمدى و  يا ر ج تي

   المعارص  الرصاع عن ملخًصا  األول القسم  حيث يتضمن .رئيسية  أقسام أربعة إىل ينقسم التقرير 
فيما   .اإلثيوبية رايجتي منطقة ف 

   القسم يناقش 
   الرئيسية التحديات الثاث 

اع خالل  رايجتي  سكان واجهها  الت     ، الب  
   أكب   بشكل تتجىل والت 

   األمن انعدام ف 
 ،  الغذاث 

د  استجابة مدى    الثالث  القسم فيما يتضمن ي .والعنف ،  اإلنسانية  المساعدات وصول  وعدم ، المرافق وتدمب   ، واللجوء والتش 

   بما  ،  الدوىل   المجتمع 
كب    مع ،  اإلقليمية  الفاعلة  والجهات اإلنسانية  المنظمات ذلك  ف 

 .األبرز الدور  ذات  الفاعلة  الجهات عىل الب 

   جهودها  عن ويكشف ، واسع بشكل اإلنسانية المنظمات دور األول الجزء يتناول .حيث    أجزاء ويتضمن القسم الثالث ثالثة  
 ف 

   الجزء ويحدد   .اإلنسانية الوكاالت عمل عىل  المفروضة  القيود  ويحدد ، المساعدة تقديم 
 وه   الجوار دول وسياسات مواقف الثاث 

يا     إريب 
 بشأن والصي    المتحدة والياتال من كل  مواقف  الرابع القسم يعرضو  .رايجتي  رصاع من  والسودان والصومال وجيبوث 

  تيجرايا 
 .الرصاع بشأن النشطة سياستهما  بسبب ، لرصاع ف 

  الرصاع خلفية

   في الرصاع بدألقد  
 عىل عسكري هجوم بشن ، أحمد أث    ، اإلثيوث    الوزراء رئيس أمر عندما  ، نوفمب   من الرابع إقليم تيجراي ف 

   اإلقليمية القوات
 مقر عىل رايجتي لتحرير  الشعبية  الجبهة لهجوم المركزية الحكومة التهام نتيجة وجاء ذلك األمر   .رايجتي  ف 

   ، الشمالية القيادة
   الدفاع قوات من اتحادية قوات تضم الت 

 .اإلثيوبية الوطت 

 أحمد أث    لتنفيذ ونتيجة   راي جلتي  المهيمن السياس   الحزب  وقادة  أحمد  أث    حكومة بي    الخالف  من  أشهر بعد الرصاع ظهر ذلك

   اإلصالحات من لسلسلة
   تنصيبه منذ تيغري لتحرير الشعبية الجبهة أضعفت الت 

التوتر ..2018 عام ف  زاد   جبهة  بي    فقد 

 أحمد.    آث    الوزراء ورئيس ري جتي  لتحرير الشعبية التحرير
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   التحكم يتم
 
حيث     .مناطق 10 شؤون عن مسؤولة مختلفة عرقية مجموعات قبل من اإلثيوبية للحكومة الفيدراىل   النظام ف

ا  دوًرا  TPLF لعبت  
ً
   مهيمن

 
   رئيسيي    لزعماء أحمد أث    تنحية ى فقد أد ، ذلك ومع .الفيدراىل   النظام إنشاء  ف

 
 إىل تيغراي حكومة ف

   تسبب مما  ، التوتر زيادة 
 
 لمركزية محاولة  أنها  عىل الوزراء رئيس إصالحات  إىل تيغراي قادة نظر  حيث .الحزبي    بي    عداء  ف

 .اإلثيوث    الفيدراىل   النظام وتدمب   السلطة

   الخالف نما 
 
 خاصة  إقليمية انتخابات وأجرى ، االنتخابات بتأجيل المركزية الحكومة قرار تيغراي تحدى حيث ، 2020 سبتمب   ف

 قطع و للمنطقة  التمويل  المركزية الحكومة  وتعليق  التوتر زيادة  إىل أدى  مما  ،  Covid-19 لـ  التقييدية  اإلجراءات وسط به

ع   غب  " أنه عىل البعض بعضهما  الجانبي    كال صنف  حيث الموقف تصاعد ما  ورسعان .العالقات
 السياسية  األزمة واندلعت ، "رس 

 إىل تيغراي جنوب أمهرة  من  الميليشيات  من  مقاتلي    نش   خالل من العسكرية  قواتها  إثيوبيا  وعززت .خالل شهر نوفمب    حرب إىل

ية القوات جانب    اإلريب 
 .اإلثيوبية الحكومية القوات جانب إىل تقاتل الت 

اع  بإنهاء  أحمد آث    الوزراء  رئيس تعهد من  الرغم عىل   " الب  
ً
  الرصاع يزال الفإنه    "قريبا

ً
   ، مستمرا

 
ة اآلونة  وف  الحكومة جردت ، األخب 

   كحزب وضعها  من TPLF اإلثيوبية  الفيدرالية
 إعالن ورغم .إرهابية منظمة بأنها  الجماعة وصفت ، مايووخالل شهر   ،  قانوث 

   الجانب أحادي النار إطالق لوقف اإلثيوبية الحكومة
 
   استمرت التيغراية القوات ، إال أن   يونيو ف

 
بات شن ف  جديدة هجومية رص 

  
 .يةاإلثيوب القوات انسحاب بعد ، العاصمة  دخول من  وتمكنت  ، الشمالية  المنطقة ف 

يون اإلثيوبيون الجنود الرصاع بي   أدى لقد    االقتصادي  النظام تفكيك إىل والمتحاربون واإلريب 
   والغذاث 

 تاركي    ، بالكامل المنطقة  ف 

   األمن انعدام تلك العواقب إىل  تؤدىحيث   .المستمر للرصاع السيئة العواقب من يعانون المدنيي   
يد ،  الغذاث   ،  األشخاص وتش 

   يلوح الذي والعنف  ،  المرافق وتدمب  
 .األفق ف 

  الرصاع آثار

اع كان    المدنيي    عىل  مروعة  تداعيات  للب  
ار دولية إنسانية  منظمات  وثقت حيث .م تيجرايإقلي ف  كات  للمنازل وتدمب   أرص   والش 

   الجماعية الجرائم  إىل باإلضافة  .والمستشفيات العبادة ودور والمدارس
اع أطراف ارتكبتها  الت     بما  ،  الب  

 الجماع   القتل ذلك  ف 

 عمدا  راي جتي  سكان بأنه يتم منع   المتحدة األمم  ومسئوىل   اإلنسانية  الوكاالت أفادت كما  ، ونهبها  الممتلكات وتدمب   واالغتصاب

وريات إىل الوصول من    الرص 
 .الحياة قيد عىل لبقائهم  عنها  غت   ال الت 

ي األمن انعدام  
  الغذائ 

ر لقد    والنظام االقتصاد ترص 
 الموارد  تحويالت وانقطاع للبنوك إغالق من  عليها  ترتب وما  العدائية  األعمال من بشدة الغذاث 

 المحاصيل غالت  وانخفاض ،  19- كوفيد  جائحة تأثب   مع  جنب  إىل جنًبا   العوامل  هذه  أدتحيث     .الجماع   والنهب  الحكومية

اع بسبب    حدث الذي المسلح الب  
   الحصاد موسم ف 

 .لألشخاص مزمن ضعف إىل ، 2020 نوفمب   ف 

 .عيشهم لكسب الزراعة عىل يعتمدون ألنهم رايجتي  سكان من  % 80حواىل    وتأثر ، الحصاد موسم تعطيل إىل كما أن القتال أدى

  استهدافهم تم قد الغذائية المواد ومخزون المزارعي    أن  التقارير كما أوضحت
ً
ية القوات قبل من رئيس   بشكل  عمدا حيث     .اإلريب 

   وقتل الغذائية المواد ومخازن المزارع ونهب المحاصيل  بحرق القوات قامت
 .المواس 
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يي    الجنود أن كما كشفت تقارير أخرى إىل
ا  منعوا  اإلريب 

ً
 أزمة تفاقم إىل ذلك  كل أدى و  ،  وحرثها  حقولهم زراعة من  المزارعي    أيض

 أو  الدخل كسب عىل ة سكان تيجرايقدر  من وقلل ، ونهبها  للمحاصيل وحرق لألصول تجريد مما نتج عنه من .الحالية الغذاء

 .الغذاء إنتاج

   التلفزيون  نش  
   المتعمدة  العسكرية القوات أفعال عن  كشفت أكسوم من  لقطات  ،  2021 مارس خالل شهر ZDF األلماث 

 
 ف

وريات ونهب المحاصيل  وحرق األصول  تجريد  خالل  من  رايجتي سكان تجويــــع  بالسكر محملة  شاحنات وأخذ الغذائية  الرص 

 .واإلبل الماشية وذبح التجارية المحالت من  والدقيق العلف و  ،  الطه   وزيت  والعدس

ركتلقد  
ُ
    طعام بدون المجتمعات ت

 
ت  ، .تيغراي مناطق معظم ف    ECC اجتماع عن مشبة مالحظات األنباء وكاالت نش 

 
 الثامن ف

 إما  الغذائية وغب   الغذائية المواد" إن المسؤول قالحيث   .تيغراي من األوسط للجزء المؤقتة اإلدارة من وللمسؤ   2021يناير  من

هبت
ُ
ا  أضافكما    .دمرت أو ن

ً
 .وفيما يتعلق   الجوع من اآلالف مئات يموت فقد ،  العاجلة الطارئة المساعدة حشد يتم  لم إذا " :أيض

ا و و  ." التغذية سوء  من  يعانون الذين باالطفال
ً
 مايو أنه خالل  (OCHA) اإلنسانية الشؤون  لتنسيق المتحدة  األمم  مكتب  لتقرير  فق

 ." الحاد التغذية  سوء عن  للكشف الخامسة  سن  دون طفل 11000 من يقرب  ما  فحص تم "، 2021

   لألمن المتكامل المرحىل   التصنيفإن  
   عمل إطار وهو ، (IPC) الغذاث 

 الشدة من مراحل خمس من  مقياس يستخدم إنساث 

   األمن حالة لتحديد
ا  وهو  والسكان الجغرافية  للمناطق الغذاث 

ً
  أجرى قد ،  المجاعة  من تحذيًرا  يصدر نظام أيض

ً
   تحليل
 و تيغراي  ف 

   شخص 350.000 من  أكب   أن إىل IPC خلصحيث     .  2021ونيو  و وير خالل مايوعف أمهرة من المجاورة المناطق
 المرحلة ف 

اءات الدوىل   التصنيف من الخامسة   كارثة  للب 
   األشخاص من عدد أكب   وهو ، ف 

اءات الدوىل   التصنيف من الخامسة المرحلة ف   للب 

   2011 مجاعة منذ
   شخص ألف    350 .كما أن   الصومال ف 

 .المجاعة ظروف  من  يعانون الخامسة المرحلة  ف 

الثالث من شهر  األمن مجلس المتحدة  األمم مسؤولو  حذر .تحسن أي تشهد  ال  الجوع  من  كارثية طوارئ  حالة  المنطقة  تواجه   
ق 

 فرق كشفت كما     .المجاعة شفا  عىل  آخر شخص مليون 1.8 وأن ، شخص ألف 400 من أكب   عىل تؤثر  المجاعة أن من يوليو  

   حدود  بال أطباء  منظمة
   القرى بعض  أن يونيو ف 

 األشهر مدار عىل الطعام توزيــــع فقط  واحدة مرة  تلقت" الريفية  المناطق ف 

ايد  المخاوف كما أن  الماضية السبعة اب مع  تب      ،  األمطار موسم  اقب 
 .بعد الحقول زرع  يتم لم أنه  حي    ف 

   جوع أزمة أسوأ  رايجتي منطقة   تواجه
   الصومال مجاعة  منذ العالم ف 

 ،  اإلثيوبية  الفيدرالية القوات حيث ترتكب .2011 عام ف 

ية القوات وتحالف ، اإلقليمية أمهرة وقوات   ، اإلريب 
ً
أن     .واسع نطاق عىل تجويــــع جرائم ، عمدا يون الجنودكما   متهمون اإلريب 

كهم    المدنيي    بب 
  .الزراعية المحاصيل تم حرقو ،  الغذائية المواد جميع كما استولوا عىل ، الجوع  من حالة ف 

   اإلنسانية المساعدات منسق قال
   ،  لوكوك مارك ، المتحدة األمم ف 

يي    الجنود   إن يونيو  ف 
يقومون بتجويــــع سكان   كانوا  اإلريب 

 
ً
هيبهن تيجراي عمدا   ."كما انهم كانوا يقومون باغتصاب النساء والفتيات لب 

وحيواللجوءيي ز يالنز

ا  يوم كل  من السكان  المئات يتنقل حيث   ،   الالجئي    أزمة  تتفاقم  الرصاع احتدام مع
ً
 .اإلنسانية والمساعدات  والغذاء األمان عن بحث

ايدة الجسيمة  المخاوف بي    من  أن  كما  اع عياتتدا  من المب      من يقرب ما  نزح فقد ، السكان تهجب   المسلح الب  
 ، شخص مليوث 

 .اللجوء يلتمسون  وآخرون

https://www.cbsnews.com/news/tigray-ethiopia-famine-rapes-tipping-point/
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   والثانوية االبتدائية المدارس أن اإلنسانية الوكاالت وحسب ما أفادت به
 
   والمدن البلدات ف

 
 بأكملها  يا ر ج تي منطقة أنحاء جميع ف

   أوكسفام منظمة كشفتولقد     .اآلالف مئات إىل حيث وصلت أعداد النازحي    ، للنازحي    مركًزا  أصبحت
 
 الظروف عن مارس   ف

   لألرس السيئة المعيشية
 
   اآلالف يتكدس حيث ، راي جتي  ف

 
ة غرف  ف    صغب 

 
 عىل إضافية مخاطر  يضع مما  ، الكنائس أو المدارس ف

 والعنف القائم.   الجنس لخطر يعرضهن  مما  ،  الجنسي    بي    الفصل إىل تفتقر والمالج    الغرف هذه حيث أن   والفتيات النساء

ا  رايجتي سكان يواجه
ً
  و   .والمتحاربي    العسكرية القوات قبل من قشي إخالء عمليات  أيض

 
ة اآلونة ف    ، األخب 

 
 ، يا ر ج تي غرب ف

ات طرد  .األمهرة مليشيات  قبل  من قشا  األشخاص من اآلالف عش 

 لجأ حيث ، السودان إىل الحدود اإلثيوبيي    كما عب   ، مالذ  عن والبحث  األمان بر إىل الفرار إىل األشخاص آالف القتال دفع لقد  

   الالجئي    معظم يعيشو    .الرصاع اندالع منذ السودان  إىل الج    ألف 60 من أكب  
 
   السودان ف

 
 غب   مخيمات أو استقبال مناطق ف

   تتمثل  تحديات ويواجهون  ، مضيفة مجتمعات مع  أو مستخدمة
 
 إىل المخيمات تفتقر كما  .اإليواء مواد ونقص الغذاء نقص ف

 الكافية  الطبية واإلمدادات األساسية  اإلغاثة مواد

  و
 
   أن  حدود  بال أطباء  منظمة  أوضحت  ،  يونيو  ف

   المياه إمدادات ونقص النظافة خدمات  قلة  من يعانون  رايج تي الجت 
 
 .المالج    ف

   لالجئي    المزرية الظروف  عن (  حكومية غب   سويشية منظمة)    ميدير منظمة كشفت كما 
 حيث  ،  السودانية المخيمات ف 

  المأوى  دعم  إىل يحتاجون
لية واألدوات ،  ف   .   .األساسية النظافة ومستلزمات  ،  المب  

ا  والمدن البلدان  من األشخاص  فر
ً
   األساسية الخدمات إىل والوصول اإلنسانية المساعدة عن بحث

 قيد عىل للبقاء عنها  غت   ال الت 

وح يستمر  أن المرجح منو    .الحياة  .المستمر للرصاع نتيجة الحدود عب   للسكان الداخىل   الب  

ي   اإلنسانية المساعدات وصولي وعدم المرافق تدمن 

    الصحية المرافق تعرضتلقد  
ا  والتدمب   للنهب رايج تي منطقةف 

ً
  العمليات   نتيجة عمد

 أدى مما  ، العسكرية القوات تقوم بها  الت 

أدت    .الصحية المرافق  تدمب   إىل ر  إىل والقوات للجنود المتعمدة  العسكرية العمليات  كما   سكان زراعة  عىل  فقط ليس  الرص 

ا  أدت ولكنها  ،  الغذاء ومصادر رايج تي
ً
 إىل معطلة الصحية المرافق معظم تاركة  ،  هالكةمت  الصحية التحتية البنية جعل إىل أيض

   الصحية  المرافق  من  %70 من  يقرب ما " فإن ، حدود بال أطباء  منظمة وبحسب .كبب   حد
رة الشمالية راي جتي منطقة ف   المترص 

اع من    الب  
هبت للتخريب  تعرضت قد إثيوبيا  ف 

ُ
 ."المعدات بها  ون

   حدود بال أطباء منظمة  بعثة  كشفت
   تيغراي  ف 

 األول  ديسمب   شهر    منتصف  بي    تقييمها  تم منشأة 105 بي    من أنه  ، يونيو ف 

   فقط واحدة  منشأة  أن  اإلنسانية  الوكاالت ، كما كشفت    .تعمل تعد لم منها  %  87 أن   ،  مارس وأوائل
 عىل القدرة  لديها  راي ج تي ف 

   ، االغتصاب من للناجي    الشيرية  لإلدارة الخدمات من  كاملة مجموعة  تقديم 
 والمراكز المستشفيات من  فقط  %   15 أن حي    ف 

 .الطبية للمرافق  المسلحة الجماعات احتالل عن إضافية تقارير كشفت كما  .طاقتها  بكامل تعمل  الصحية

   اإلقليم   الصحة مكتب أكد
 تعرضت إما  المستشفيات معظم  أن  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  ومكتب  ري جتي  ف 

ار إن .للقصف تعرضت أو وأدواتها  معداتها  لنهب     األرص 
 الوصول من األدث   الحد مع وسكانها  المنطقة تركت  بالمرافق لحقت  الت 

 .باألمراض اإلصابة خطر من مما يزيد الصحية الرعاية إىل
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 الحكومية القيود بسبب اإلنسانية  المساعدات وصول  توفب   عىل قدرتها  عدم عن  والوطنية الدولية اإلنسانية الوكاالت  أوضحت 

   المساعدات وصول بدء عىل اإلثيوبية  السالم ووزارة المتحدة األمم موافقة من الرغم وعىل  ، 2020 أكتوبر  منذ  الشديدة
 
 ف

 .الموظفي    وتصاريــــح اإلنسانية  اإلمدادات تأخب   اإلثيوبية  السلطات تواصل  ،  2020 ديسمب  

مايو   ،  مناسب  غب   المساعدات وصول كما كان شهر   والقوات اإلثيوبية الفيدرالية القوات أن  المتحدة  األمم أكدتفخالل 

 .اإلثيوبية الحكومة نفتها  تهمة  وه   ،  رايج تي من أجزاء  إىل اإلنسانية اإلمدادات وصول تمنع معها  المتحالفة

   الحرب تسببتلقد  
 
العراقيل  ف    سيما  ال ،  الضعيفة  المجتمعات  إىل المساعدات إيصال أمام وضع 

 
 حيث  ،  الريفية  المناطق  ف

   والعاملي    اإلغاثة وكاالت قبل من إليها  الوصول يمكن المنطقة من فقط % 20 أن المتحدة األمم مسؤوىل   تقديرات كشفت
 
 ف

   المجال
   القيود بسبب اإلنساث 

   المتحدة األمم كشفت  كما  .الحكومة تفرضها  الت 
 
 السكان من فقط % 10 أن أبريل 29 ف

كاء خالل من وصلوا  المستهدفي     .الغذائية غب   والمواد بالمأوى المتحدة األمم  رس 

 منهوب  صح   مركز عىل العثور تم حيث ، األوىل للمرة أديفتاو إىل الوصول من حدود بال أطباء منظمة تمكنت خالل شهر مايو

   بشكل متناثرة كانت الممزقة األدوية وعبوات المحطمة والمعدات الطبية الملفات" فإن ، المنظمة وبحسب .ومدّمر
 عىل عشواث 

 ".  كما لم يكن هناك طاقم طت      ؛ هناك مراتب لألرسة يكن ولم    .غرفة كل  أرضيات

شهر   خالل  أنه   شخص  10000 حواىل   أن اإلنسانية  الفاعلة  والجهات  اإلنسان حقوق  منظمات كشفت ، 2020 نوفمب   كما 

   يعيشون 
 .المستشق   إىل اإلحالة أو الطبيب رؤية من يتمكنوا  لم وحولها  أديفتاو ف 

 عن
ً
 اإلنقاذ  ولجنة  العالم   األغذية  وبرنامج  اإلنسانية  الشئون  تنسيق  مكتب كشف ،  أديفتاو  إىل  حدود بال أطباء  منظمة  زيارة  فضال

كة الدولية     المشب 
   زانا  مدينة زارت الت 

   الوضع عن  الغربية  الشمالية  المنطقة ف 
دي  اإلنساث     المب 

     .المنطقة ف 
 المنطقة حيث تعاث 

   نقص من
   واختالل ، الغذاء ف 

   ونقص ، المياه نظام ف 
   ونقص  ، الكهرباء ف 

وصول المساعدات     يتم لم كما  .الصحية الخدمات ف 

   بما  ،  اإلنسانية
   ، الوسىط قة المنط معظم أن البعثة  وأوضحت   .الغذاء ذلك  ف 

 ، شخص  مليون .1.8 حواىل   سكانها  عدد  يبلغ  الت 

 .كبب   حد  إىل إليها  الوصول يتعذر يزال ال

صحية ،  المرافق تدمب   أدى لقد   رعاية  وجود   األشخاص جميع  إىل الوصول عىل اإلنسانية الوكاالت قدرة وعدم ، وعدم 

 عن تفاقم الخوف من بيئة خلق إىل ،  المستضعفي   
ً
 .الصحية األزمة فضال

  عنف

   المدنيي    ضد العنف مستويات  زيادة عن اإلبالغ تم
أصدرت   .اإلنسانية والوكاالت الفاعلة الجهات قبل من تيغراي ف   حيث 

   اإلنسان لحقوق  وتجاوزات انتهاكات عن مستمرة تقارير اإلنسانية  الوكاالت
 لحقوق السام   المفوض مكتب  وحمل .رايجتي  ف 

   الدفاع قوات اإلنسان
ية المسلحة والقوات ، الشعبية رايجتي تحرير وجبهة  ، اإلثيوبية الوطت   اإلقليمية األمهرة وقوات ، اإلريب 

   االنتهاكات  أسوأ  عن المسؤولية ،  لها  التابعة  والميليشيات
اع ف   ."الجناة" بـ ووصفها  الب  

https://www.cnn.com/2021/05/13/africa/ethiopia-tigray-un-confirms-military-aid-blockade-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/05/13/africa/ethiopia-tigray-un-confirms-military-aid-blockade-intl/index.html
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همت ، 2020 نوفمب   خالل شهر
ُ
   التطهب   من بينها  جرائم بارتكاب معها  المتحالفة والقوات الحكومية القوات ات

 
 والعنف العرف

   األشخاص  مئات  مقتل عن التقارير كما كشفت    .الجنس  
 
   عرقية اشتباكات  ف

 
 جوموز-شنقول وبني    وعفر وأورومو أمهرة مناطق ف

اع اندالع منذ  .المسلح الب  

   المساعدات  مسؤول قال
 
   األمن  لمجلس  المتحدة  األمم  ف

 
   حرب  كسالح ُيستخدم الجنس   العنف إن أبريل  15 ف

 
 رايجتي ف

اع بدء منذ جنس   اعتداء  حالة 829 من أكب   عن  رسمًيا  اإلبالغ فقد تم  .اإلثيوبية  من الناجي    عدد  أن أخرى تقارير  تقدر بينما  ، الب  

   االغتصاب 
 
 .10000 إىل وصل رايج تي ف

يي    وحلفاء  إثيوبيي    جنود  قبل من  مروعة  جنس   عنف أعمال عن  تكشف  التقارير  تزال ال
   القتال اندالع بعد  إريب 

 
حيث   .نوفمب   ف

  خالل شهر مارس
 
    .رايجالتي  من مدنيي    قبل من اغتصاب حالة 500 عن اإلبالغ تم ، فقط  2021  أنه ف

ً
 الصح   للمسئول ووفقا

   األعىل 
 
  " ، المؤقتة رايجتي حكومة  ف

بق 
ُ
   النساء  ت

 
 عن رسمًيا  اإلبالغ تم ،  2021 مايو  كما أنه خالل شهر   ."الجنسية العبودية ف

   بما  ، االجتماع   النوع عىل قائم عنف حالة 500 من أكب  
 
 .االغتصاب ذلك ف

اع بداية منذ    النساء نقلت ،  الب  
 
 من واالغتصاب  والتعذيب الجنس   عتداءلال  تعرضهن  عن المؤلمة القصص من  العديد راي جتي ف

ي اإلثيوث    الجيشي    جنود قبل    الطت    الطاقم أفادو    .واإلريب 
 والفتيات النساء من كانت الحاالت غالبية أن اإلنسانية الوكاالت ف 

  .مروع جنس   العتداء تعرضن الالث  

 بالعنف المعنية  المتحدة  لألمم  العام لألمي    الخاصة الممثلة  طالبت  ،  واالغتصاب  الجنس   االعتداء حاالت  عدد الرتفاع  نظًرا و 

   الجنس  
اعات  ف     ، باتن  براميال ، الب  

   الجرائم عىل  1325 القرار لتطبيق  مستوى أعىل المتحدة  األمم تتخذ بأن ، أبريل  14 ف 
 ف 

   ، يا ر ج تي
 ، االجتماع   النوع عىل  القائم العنف من والفتيات النساء لحماية خاصة  تدابب   اعتماد  إىل المتحاربة  األطراف تدعو الت 

ه االغتصاب سيما  وال    ، الجنس   االعتداء أشكال من وغب 
اع حاالت ف   .المسلح الب  

   و   .  األشخاص آالف مقتل  إىل الرصاع أدى كما 
   المعارضة  أحزاب قالت ، العام هذا  من سابق  وقت ف 

   القتىل عدد  إن رايج تي ف 
 ف 

   ، إنسانية وكاالت كما كشفت   .األقل عىل قتيل ألف 52 إىل وصل تيغراي رصاع
اير ف     فب 

 ارتكبتها  حرب جرائم عن ، الماض 

ية اإلثيوبية القوات  بطريقة عمدية وممنهجة  العسكرية القوات قتلت حيث ، أكسوم بلدة عىل العسكري هجومها  خالل واإلريب 

  ، بارد بدم المدنيي    مئات
ً
أثيوبيي     جثة 50 عىل العثور تم ، ومؤخرا    الرسمية السودانية السلطات قبل منألشخاص 

 والية ف 

   عائمة كسال
   النهر ف 

 .مقيدة وأيادي نارية بطلقات مصابة جثث عىل  كما عب     .أغسطس  3 ف 

ا  اإلنسانية  اإلغاثة  عمال أفاد كما 
ً
 ، ومركباتهم  إمداداتهم  مصادرة يتم  ما  وغالًبا  ،  المسلحة  القوات قبل  من  للتهديد  تعرضوا  أنهم  أيض

ة  تل ، وخالل اآلونة األخب 
ُ
     اإلغاثة عمال من ثالثة ق

 .   2021  يوليو  7 وذلك ف 

 أزمة إىل والحلفاء  والميليشيات المركزية للحكومة  العسكرية القوات قبل من  المنشآت وتدمب   المستهدف  العنف  أدى لقد   

 عن الجرائم الجماعية  النطاق واسعة  إنسانية
ً
اع تصعيد  كما أن   .حرب وجرائم فضال اليزاالن     واسع  نطاق عىل  األمن وانعدام الب  

 .األوضاع يفاقمان
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ي المجتمع استجابة   الدول 

حيث       .رايجتي  من المعلومات تدفق من الحد اإلثيوبية  الحكومة محاوالت من الرغم  عىل  واسع    دوىل   باهتمام األزمة حظيت 

 هناك ، اآلن حت  ولكن     ؛  اإلنسانية مساعداتها  نطاق توسيع عىل حالًيا  الدول من عدد مع الدولية  اإلنسانية المنظمات تعمل

 .إضافية مساعدة  إىل حاجة

 اإلنسانيةي المنظمات

   مقيدة  اإلنسانية والمنظمات اإلغاثة  وكاالت كانت
 
رين السكان إىل المساعدات إرسال ف    يلوح الذي األمن انعدام بسبب المترص 

 
 ف

   األفق 
 
   .المنطقة ف

 
 ذلك ومع  ؛  المساعدات  وصول  عىل  اإلثيوبية  السالم ووزارة المتحدة  األمم  وافقت ، الرصاع من  األول  الشهر  ف

 الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب وكشف   .الموظفي    وتصاريــــح اإلنسانية اإلمدادات تأخب   اإلثيوبية السلطات واصلت ،

  رايجتي منطقة  إىل اإلنسانية اإلمدادات تدفق  يزال ال ،  يوليو  9 حت   أنه  (  أوتشا ) اإلنسانية
ً
 وصول فإن ،  ذلك  إىل باإلضافة .معطال

   العاملي   
 
   المجال ف

 الحكومة من الموافقة اإلغاثة وكاالت من ُيطلب  حيث ،  للغاية مقيد للخطر  المعرضي    األشخاص إىل اإلنساث 

 .المنطقة إىل للوصول الفيدرالية

   اإلثيوبية الحكومة إدخال من الرغم عىل
 النتقادات العملية تعرضت فقد ، وموظفيها  اإلغاثة لشحنات منفصلتي    موافقة عمليت 

 بغياب مقيدة اإلنسانية العمليات" أن المتحدة األمم  مكتب  ورصح .اإلغاثة شحنات  طلبات من العديد رفض وتم بطئها  بسبب

 واستعادة واإلمدادات الموظفي    من  المزيد إىل ماسة حاجة هناكوأن     .والكهرباء واالتصاالت المرصفية والخدمات الوقود

 ." اإلنسانية العمليات الستمرار األساسية الخدمات

ا 
ً
نامج وفق  من  المنظمات من قليل عدد سوى يتمكن لم ، الدولية للتنمية األمريكية الوكالة طورته بيانات برنامج وهو ، Core لب 

   العمل
 لديها  ، للسكان المئوية  النسبة حيث  من ،  رايج تي فإن ، األخرى الشديدة األزماتب بالمقارنة  .األزمة من  األوىل األشهر  ف 

 .المستجيبة المنظمات من عدد  أقل لديها  بينما  ، المحتاجي    األشخاص من  عدد أكب  

   اإلنسانية المساعدات
ة أجزاء إىل الوصول عىل قادرة غب   اإلغاثة وكاالت تقدمها  الت  رة المناطق من كبب     المترص 

حيث     .رايجتي  ف 

   بما    فقط منظمة 22 كانت ،  2021   أبريل  حت  أنه  
 وطنية حكومية  غب   منظمات 3 و دولية حكومية  غب   منظمات 10 ذلك ف 

 لذلك     .تيغراي داخلة تعمل  مانح وكيانان األحمر للصليب الدولية واللجنة المتحدة لألمم تابعة وكاالت 5و
ً
 عدد  يعتب  وطبقا

   العاملة  المنظمات
اع  من األوىل الستة  األشهر ف  ا  الب   ً  .المطلوبة والمساعدة  السكان باحتياجات مقارنة نسبًيا  صغب 

   وهاًما  محورًيا  دوًرا  تلعب  زالت وما  المنظمات  بعض لعبت ، ذلك ومع
   ، حيث أن    .المحتاجي    لألشخاص المساعدة تقديم ف 

ه ف 

الرصاع  األولى األشهر كة  الطوارئ  عملية  نفذت  ،  من     الغذائية  للمساعدة المشب 
 غب   ات المنظم واتحاد  ، (JEOP) إثيوبيا  ف 

   اإلغاثة لجمعية  الحكومية  غب   الوطنية والمنظمة (CRS) الكاثوليكية اإلغاثة خدمات بقيادة الدولية  الحكومية
 (REST) راي جتي  ف 

 تقديم  من األخرى الدولية الحكومية غب   والمنظمات الدولية اللجنة تمكنت بينما  يناير ئية خالل شهرالغذا  المعونة توزيعات

 .األساسية الخدمات ومساعدة  الصحية الرعاية بعض

   المشاركة الدولية المنظمات عدد  بدأ  ، الرصاع اندالع من أشهر بضعة  بعد
ايد ف   غب   منظمة 32 إىل وصل حيث ، ببطء الب  

ا  ، خالل شهر مايو   حكومية
ً
   للبيانات وفق

 مقصورة اإلغاثة عمليات ظلت  ، ذلك  ومع  .اإلنسانية الشؤون تنسيق  مكتب شاركها  الت 
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 إىل الحاجة  تشتد  حيث  ، الريفية المناطق  إىل أقل مساعدات وصلت بينما  ، الرئيسية الطرق ومواقع البدان  عىل كبب   حد إىل

 .المساعدة

   حدود بال  أطباء  منظمة  بعثة تعمل 
 
   لالجئي    المساعدة  لتقديم الحدود جانت    عىل  راي ج تي ف

 
 والنازحي    السودانية  المخيمات ف

   المضيفة  والمجتمعات 
 
   منتظمة متنقلة  عيادات  حالًيا  وتدير  اإلنسانية  أنشطتها  المنظمة وسعت كما  .رايجتي  ف

 
 موقًعا  50 حواىل   ف

ا 
ً
   المساعدات  فشل حدود بال أطباء منظمة  توضح ، ذلك ومع .مختلف

 
 األزمة تأثب   كان حيث ، النائية  المجتمعات إىل الوصول ف

 
ً
ها  الصحية الرعاية عىل الحصول من الناس من الكثب   يتمكن لمو  ،  شديدا  الستة األشهر خالل األساسية الخدمات من وغب 

 .الماضية

  
 
كاء  لالجئي    السودانية  والمفوضية الالجئي    لشؤون المتحدة لألمم  السام   المفوض قام ،  يناير  أوائل  ف  نطاق بتوسيع  آخرين  ورس 

ايدة  االحتياجات لتلبية اإلنسانية  استجاباتهم  كاء  كما يزيد   .اإلثيوبيي    لالجئي    المب   ا  اإلنسانيون الش 
ً
   أيض

 
 السودانية المخيمات  ف

اكهم  المضيفة والمجتمعات  الالجئي    لمساعدة أنشطتهم من    وإرس 
 
 .والغذاء والصحة المأوى ف

 جش عمل  إىل دعت  كما  .النار إطالق  لوقف الفعال  التطبيق  إىل أوكسفام مثل  ية الدول  الحكومية غب   المنظمات من  العديد دعت 

   للمجاعة اإلنسانية المساعدات إيصال لتسهيل رايج تي مع جوي
بت الت   األطراف  جميع المتحدة األمم دعت فيما   .المنطقة رص 

   المشاركة
اع  ف     للعاملي    اآلمن المرور  ضمان إىل الب  

   المجال ف 
   اإلغاثة  ووكاالت اإلنساث 

   قدًما  للمض 
 .   اإلمدادات تسليم  ف 

  

  األكب   للفئات المساعدة تقديم  اإلغاثة وكاالت تواصل
ً
     .ضعفا

 اإلنسانية  الجوية  للخدمات جوية رحلة  أول وصلت ،  يوليو 22 فق 

مايو .ميكيىل   إىل المتحدة لألمم التابعة شهر  ا  392 هناك كان ،  2021 وخالل 
ً
 االستجابة يدعمون  المتحدة األمم من موظف

   اإلنسانية
   ارتفع قد الحكومية  غب   المنظمات عدد أن  اإلنسانية الشئون تنسيق مكتب  يكشف  ، ذلك إىل باإلضافة .رايجتي  ف 

 ف 

   إجماىل   بلغ  حيث ، تيجراي
 .منظمة.  1850 حواىل   الحكومية غب   المنظمات موظق 

ة تحديات تواجه اإلغاثة منظمات تزال ال ، اإلنسانية المساعدات زيادة من الرغم عىلو   وتقديم المنطقة إىل للوصول كبب 

يوليو .المساعدة  اإلغاثة بمواد محملة شاحنة 600 و 500 بي    ما  أن اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب حدد ،  ، وخالل شهر 

ورية ة اإلنسانية القافلة إال أن  ؛ السكان احتياجات تلبية أجل من أسبوع كل رص     األخب 
 شاحنة 50 تحمل كانت رايج تي دخلت الت 

   اإلنسانية الوكاالت عمل وتعليق وقف عىل  اإلثيوبية  الحكومة تعمل ،  ذلك  إىل باإلضافة .فقط
ف  انه   أعلنت ، يوليو  30حيث 

ويح    المجلس تعليق اإلثيوبية السلطات    العمليات جميع (NRC) لالجئي    الب 
 منظمة تعليق جانب إىل ، أشهر ثالثة لمدة البالد ف 

 .يومي    بعد ،  حدود بال  أطباء

   للمساعدات الحكومة منع  سيؤدي
   الوخيمة العواقب زيادة إىل الدولية اإلغاثة  منظمات  تقدمها  الت 

 الوصول كان حيث  المنطقة ف 

ا  المساعدات إىل
ً
  .بالفعل محدود

  الجوار دول

   الرصاع  اندالع منذ 
 الرصاع امتداد وإمكانية  المتقلب الوضع بشأن  مخاوفها  عن  إلثيوبيا  المجاورة البلدان أعربت  ،  رايجتي  منطقة ف 

 .العسكرية العمليات أشكال لجميع  الفوري اإلنهاء إىل الدعوة  إىل إلثيوبيا  المجاورة  المعنية البلدان جميع  دفع مما  ،
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يا  إرينر

   مرة ألول أحمد أث    الوزراء رئيس  أكد ، اإلنكار من شهور بعد
 
يا  من قوات أن مارس ف  الرصاع خالل رايجتي  منطقة دخلت إريب 

   من شهور جاء ذلك بعد ، أشهر  ثمانية منذ المستمر
ية الحكومتي    قبل من النق    .واإلثيوبية اإلريب 

ية  المسلحة القوات وتشارك     الرصاع  اندالع منذ  ، اإلريب 
 
   ،  2020 نوفمب   ف

 
 اإلثيوث    الفيدراىل   للجيش  مساندة عسكرية  عمليات  ف

(ENDF) أمهرة إلقليم  الخاصة  والقوات ،   
 
يا  تدخل  .بانسحابها  الدولية  للدعوات تحد  ف  ؛ األسباب من بمجموعة  مدفوع إريب 

   ، ريجتي لتحرير الشعبية الجبهة من والتخلص ، اإلثيوث    الداخىل   الرصاع لتشيــــع
يا  الرئيس   العدو كانت الت   تسعينيات منذ إلريب 

   القرن
   واستعادة ، الماض 

ية األراض     اإلريب 
   عسكريا  احتلت الت 

 
ض  من كان .بادم   مثلث  باسم والمعروفة ، 1998 حرب ف  المفب 

ا  أحمد أث    قبل  من بادم   مثلث تسليم يتم أن
ً
   أسياس مع التفاقه وفق

 
   أفورف
 
 .2018  عام ف

همت
ُ
ية القوات ات  القوات تنفذو   .واألطفال والنساء العزل المدنيي    مئات وقتلت ،  حرب وجرائم جماعية جرائم بارتكاب اإلريب 

ية    العسكرية عملياتها  اإلريب 
 
 .اإلنسانية المساعدات إيصال منع  اصل كما تو العقاب  من تام إفالت ظل ف

ي  
ر
  جيبوئ

   كانت
   الدول بي    من جيبوث 

   اإلثيوبية الحكومة لعمليات  واضًحا  دعًما  أبدت الت 
  .إقليم تيجراي   ف 

ً
 ،  جيله للرئيس لما قاله  ووفقا

 قدم وعىل منفصل طرف كل مع ، رايج تي حكومة مع التفاوض  يمكنه  ،  األول  : لالختيار خياران إثيوبيا  وزراء رئيس أمام"

 مطالبها  تأكيد األخرى اإلقليمية للمجموعات بموجبها  يمكن سابقة سيشكل ألنه ، إثيوبيا  تقسيم إىل إال يؤدي لن هذا  .المساواة

 ." البالد تفكيك إىل يسعون  الذين أولئك ومعاقبة  ، الفيدراىل   المستوى  عىل والنظام القانون استعادة يمكنه ، ثانًيا  .االنفصالية

   تعاونت
ا  جيبوث 

ً
   اإلثيوبية  الحكومة مع أيض

ا  اإلثيوبية  الفيدرالية السلطة تسليم ف 
ً
 راي جتي تحرير  جبهة من الشخصيات  من  عدد

 لما ذكرته (TPLF) الشعبية
ً
كة  ، الحكومية اإلعالم وسائل وفقا  .(EBC) اإلثيوبية  اإلذاعة رس 

 الصومالي

   مثل
   اإلثيوبية الحكومة بوضوح الصومال تمدع ، جيبوث 

    العسكرية العمليات شن خالل من رايجتي  نزاع ف 
 ، 2021 يونيو ، وف 

   قاتل الصوماىل   الجيش أن المتحدة لألمم التابع اإلنسان قحقو  لمجلس جديد تقرير زعم 
ية القوات مع تيغراي ف   عىل ، اإلريب 

   من  الرغم
 صوماليي    جنود  نقل " عن وتقارير معلومات  تلق   الخاص المقرر أن  التقرير  وكشف  .الصومالية الفيدرالية الحكومة  نق 

   عسكرية تدريب معسكرات من
يا  ف     الجبهة خط إىل إريب 

ية القوات رافقوا  حيث ، رايج تي  ف   الحدود عبورهم أثناء اإلريب 

   الصومالية الحكومة  ورفضت ."اإلثيوبية 
  .الرصاع لتهدئة الصومال سع   عىل التأكيد وتواصل  المتحدة األمم  تقرير  الحق وقت ف 

  السودان

   الوضع بشأن مخاوفها  عن السودان تأعرب ، النهضة سد  سد حول الجدل بسبب إثيوبيا  مع  العالقات  توتر عدب
 .رايجتي  ف 

ق  إىل الرصاع انتقال من  السودان  وتخس      حيث  السودان رس 
 بي    الداخلية االنقسامات  تعزز  أن يمكن أهلية  اشتباكات  من يعاث 

كاء    السودان رس 
 .الحكم ف 

  
هان الفتاح عبد الفريق  أرسل ، العنف تصاعد أعقاب  ف     الحاكم السيادة  مجلس  رئيس  ، الب 

 إىل جندي 6000 من أكب   ،  السودان ف 

   ،  اإلثيوبية الحدود
   الحكومتي    بي    اتفاق إطار ف 

 من السودان وإىل من التسلل منع أجل من .الحدود السودان بإغالق يقض 

ا  فتح لكنه ، البالد  إىل الميليشيات تسلل  لمنع حدوده  السودان أغلقكما     .المسلحة  األطراف جانب
ً
 إلرسال الحدود  أيض
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   قائد اختفاء بعد لكن .مالذ عن  الباحثي    اإلثيوبيي    واستقبال المساعدات
   اإلثيوبية  الميليشيات يطارد كان سوداث 

 
 ، يوليو 24 ف

 .إثيوبيا  مع حدوده السودان أغلق

   وإثيوبيا  السودان بي    الحدودي الجدل إىل الرصاع امتد كما 
 
 .أراضيه الستعادة  فرصة أنها  السودان يرى حيث ،  الفشاجة منطقة  ف

ا  الفرار إىل األشخاص  آالف  القتال كما دفع  .للحدود اإلثيوبيي    عبور إىل أدى  حيث للسودان تحدًيا  الرصاع شكل  كما 
ً
 مالذ عن بحث

   آمن 
 
   صندوق األمم المتحدة للسكان   بحسبو  .السودان ف

 
ا  70319 من  يقرب ما  فر  ،  مايو  ف

ً
 ويعيشون السودان إىل إثيوبًيا  الجئ

  
 
   المعسكرات  ف

 
قية  المدن ف   .إثيوبيا  مع الحدود عىل الش 

 من  .الرصاع بدء منذ السودان إىل يوم كل يصلون الج    700 من  أكب   أن (  حكومية غب   سويشية  منظمة ) ميدير منظمة  كشفت

 8 والقرية ، الحميدية ، لالجئي    مخيمات 5 السودانية الحكومة أنشأت وقد  ، اإلنسانية  المساعدة وتقديم وصولهم استيعاب أجل

 القشي والتجنيد للنهب ضحايا  الوافدون وكان (  األجل طويلة لمخيمات) وتنيدة ركوبة وأم ، (الجدد للوافدين)  الماج   ود ،

 .والفتيات النساء ضد الجنس   والعنف

 الدوليةي القوى مواقف

   عىل الدولية الفاعلة  الجهات سياسات اقترصت
   للرصاع محافظ نهج تبت 

   انعكس ما  وهو ، إثيوبيا  ف 
 لوقف  المتكررة الدعوات ف 

   العسكرية العمليات وإنهاء  الرصاع تصعيد
 .رايجتي  ف 

 المتحدةي الواليات

   وبارز ظاهر  دور المتحدة للواليات 
 الواليات  أثارتحيث     .األخرى  الدولية  القوى من العديد عكس  عىل  ،  راي جتي رصاع  ف 

   الدائر الرصاع بشأن مخاوفها  وتكراًرا  مراًرا  المتحدة
كب    مع اإلثيوبية رايج تي منطقة ف 

 اإلنسانية األزمة عىل خاص بشكل الب 

   للرصاع األمريكية االستجابة اتسمت كما .  اإلنسان حقوق وانتهاكات 
ة بسمات  رايج تي منطقة  ف   يتعلق األول  :مختلفة ممب  

 عوائق ودون  وآمن تام بمرور للسماح  اإلثيوبية  الحكومة  ودعوة التحذيرات إصدار خالل من الرصاع  حول األمريك   بالخطاب 

 .األجنبية القوات بانسحاب المتحدة الواليات طالبت  كما  .اإلنسانية للمنظمات

   السياس   وحوارها  الدبلوماسية جهودها  مع تتماس   إجراءات بعدة  المتحدة  الواليات قامت
اع حل ف     .الب  

 ، 2021 مارس فق 

  المتحدة الواليات  أرسلت
ً
   المسؤولي    كبار مع للتحدث وفدا

     .أبابا  أديس ف 
 ، المستمر اعالرص  من أشهر 6بعد   أي  ، مايو  26 وف 

اع أطراف بايدن جو الرئيس دعا     الب  
     النار إطالق وقف إعالن إىل رايجتي  ف 

ً
   المتحاربي    عىل يجب" ،قائال

 رايجتي منطقة ف 

ام اإلعالن    ،  األمريكية الخارجية وزير اتصل ، الرصاع استمرار مع ". و النار إطالق بوقف وااللب  
 الوزراء برئيس ، بلينكيد أنتوث 

ورة  عىل  وأكد اإلثيوث    ام" رص     النار إلطالق محدد وغب   فوري بوقف األطراف جميع الب  
 ."الشمالية رايج تي منطقة ف 

   الموقف ه   رايجتي تجاه المتحدة الواليات لسياسة الثانية السمة
 المساعدة  تقديم خالل من المتحدة للواليات اإلنساث 

   .اإلنسانية
ت  ،  مارس  من األول  فق     للمساعدة  االستجابة  فريق  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  نش 

 (DART) الكوارث حاالت ف 

   األمريكية للحكومة اإلنسانية  االستجابة  لقيادة
ايدة لالحتياجات واستجابة ، رايج تي ف     للخطر المعرضي    للسكان والهائلة المب  

 ف 

   .دوالر مليون 149 من  أكب   المتحدة  الواليات  قدمت  ،  راي ج تي
 المتحدة الواليات يجعل مما  ، اإلضافية اإلنسانية المساعدات ف 

 .الرصاع بدء منذ دوالر مليون 637 من يقرب ما  قدمت حيث ، رايجتي  إىل اإلنسانية  للمساعدات منفرد  مانح أكب  
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   حازمة مقاربة تطبيق ه   الثالثة السمة
طبقت .اإلثيوبية الحكومة ضد عقوبات  بتبت   من مجموعة المتحدة الواليات حيث 

ايدة التقارير بسبب إثيوبيا  عىل العقوبات    المرتكبة النتهاكات عن المب  
 
   المستمرة والتحديات اإلثيوبية رايج تي منطقة ف

 تواجه الت 

 .الرصاع  اندالع منذ  اإلغاثة  منظمات 

مايو شهر     الخارجية وزير وصف ، خالل 
   الفظائع بلينكن أنتوث 

 
   تطهب  " بأنها  المنطقة ف

 
 الشيوخ مجلس أصدر كما  ، "عرف

    المدنيي    ضد العنف أعمال كل" يدين قراًرا  األمريك  
 
يا  من القوات انسحاب إىل ويدعو   " تيغراي ف    ، المجاورة إريب 

 انضمت  والت 

     .اإلثيوبية القوات لدعم  القتال إىل
 
ات تقييد سياسة المتحدة  الواليات فرضت ، نفسه الشهر وف  مسؤولي    أي" عىل  التأشب 

يي    أو إثيوبيي    حكوميي   
 وغب   اإلقليمية أمهرة قوات ليشملوا  - آخرين أفراد أو ، األمن قوات من أفراد أو ، سابقي    أو حاليي    إريب 

 ." - (TPLF ) الشعبية رايجتي  تحرير جبهة وأعضاء النظامية 

زي  الصي 

ا  أكب   نهًجا  الصي    تبنت ، األمريكية المتحدة الواليات عكس عىل
ً
 االقتصادية  العالقات بسبب المصالح تتقاطع حيث ، صمت

يك الصي    تعتب   حيث ، والصي    إثيوبيا  بي    القوية ام الصي    اختارت .إلثيوبيا  األساس   االقتصادي الش   انتهاكات إزاء الصمت الب  

  .الحرب وجرائم  اإلنسان حقوق 
ً
 الحكومة تبنته  الذي وهو     واحد جانب  من النار إطالق وقف الصي    أيدت  ،  ذلك  من  وفضال

اع حل إىل ودعت  اإلثيوبية   مساعداتها  من  كجزء غذائية مساعدات الصي    أرسلت كما  .الدبلوماسية الجهود خالل  من الب  

 .اإلنسانية

 بقائها  خالل من ، الرصاع من وموقفها  الصي    سياسة بوضوح ، المتحدة  األمم لدى  للصي    الدائم الممثل نائب ، بينغ داي أوضح

ا 
ً
   .مشارك غب   طرف

   وف 
 الشعب  وقدرة بحكمة نؤمن ونحن ، إلثيوبيا  داخىل   شأن تيغراي قضية" بينغ داي قال ، يوليو من الثاث 

   المساعدة أثناء  ، الدوىل   المجتمع عىل ويجب   .مناسب حل إيجاد عىل اإلثيوث   
م أن ،  رايجتي قضية حل ف   سيادة بالكامل يحب 

   البالد لمساعدة مًعا  العمل هو  المساعدة هذه من  الغرض ألن ، إثيوبيا  وملكية
 السالم عىل  والحفاظ الصعوبات عىل التغلب ف 

   واالستقرار
ا  الصي    مصلحة من . " والمنطقة إثيوبيا  ف 

ً
 االقتصادية  المصالح عىل  سلًبا  الرصاع أثر حيث ، الرصاع حدة تخفيف أيض

   تسبب مما  الصينية
 .اقتصادية خسائر ف 

 خاتمةيي

اعإن إندالع     تيجراي    المسلح الب  
   الوضع تفاقم إىل أدى ف 

    اإلنساث 
 للرصاع والسيئة  الوخيمة التداعيات من المدنيون حيث يعاث 

اجع بوادر يظهر ال  الذي    الرصاع  اندالع من  أشهر  8 بعدو    .للب 
   العدائية  األعمال استمرت  ،  راي جتي  ف 

 أطراف فيها  تشارك الت 

   بما  متعددة
   الدفاع وقوات رايج تي لتحرير الشعبية الجبهة ذلك ف 

ها  اإلثيوبية الوطت   األجنبية والميليشيات المتحاربي    من وغب 

  
 إىل الوصول عىل السكان قدرة إضعاف إىل اآلمنة وغب   المتقلبة الظروف أدت لقد .للمدنيي    اإلنسانية االحتياجات تفاقم ف 

 .اإلنسانية الصحية والخدمات المساعدات

     .جماعية وجرائم وعنف  وتهجب   مجاعة  وجود    إىل الرصاع أدى كما  
 األمن انعدام من طارئة  مستويات من  المدنيون  حيث يعاث 

  
وريات إىل المناطق بعض تفتقر و ، الغذاث   ، والماشية لإلبل المتعمد والقتل ، الحصاد موسم تعطيل همسا  الغذائية كما  الرص 

   ، العسكرية القوات قبل من الغذائية اإلمدادات جميع  وحرق ونهب
 .تيغرايي    سكان تجويــــع ف 

اع تصعيد أدى كما  ا  الحدود اإلثيوبيي    مئات يعب   حيث ، ونزوح الجئي    أزمة إىل الب  
ً
 اإلنسانية  والمساعدات والغذاء األمان عن بحث

 .مالجئهم إىل المدمرة والمرافق المدارس بتحويل اآلخرين األشخاص  من العديد  يقوم بينما  ،
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   الناس يعاث 

 
   والتطهب   الجنس   العنف من رايجتي  ف

 
 الطرف  اإلثيوبية الحكومة تغض حيث ، واسع نطاق عىل واالغتصاب العرف

 األزمة وفاقم  الخوف من بيئة  خلق إىل الصحية  الرعاية عىل الحصول عدم أدى  ، ذلك إىل باإلضافة  .االنتهاكات هذه مثل عن 

ا  اإلنسانية  المنظمات  تواجهو  .الصحية
ً
   التحديات من مجموعة أيض

 
ا  األكب   الفئات ومساعدة المساعدات  تقديم  ف

ً
 حيث ، ضعف

 بذلت  لقد .متعمد بشكل اإلنسانية المساعدات منع األخرى  والميليشيات  العسكرية القوات مع جنب  إىل جنًبا  الحكومة  تواصل

ا  اإلنسانية الوكاالت
ً
ة جهود    كبب 

 
ا  األكب   الفئات ومساعدة المساعدة  تقديم ف

ً
   القيود من  الرغم عىل ضعف

 .الحكومة تضعها  الت 

   إلثيوبيا  المركزي الموقع إىل بالنظر
 
   القرن ف

اع كان ، األفريق  حيث أنه     .المجاورة البلدان عىل التداعيات من مجموعة رايج تي لب  

يا  دعمت فقد     .الميليشيات تسلل احتمال أو حدودها  إىل الرصاع امتداد المجاورة الدول تخس   ، الرصاع اندالع منذ    إريب 
 وجيبوث 

 دبلوماسًيا  نهًجا  السودان اعتمد ، أخرى ناحية منو  .ومليشيات عسكرية قوات بإرسال الفيدرالية الحكومة عمليات والصومال

 .حدوده  وحماية اللجوء يلتمسون الذين لألشخاص فقط اإلنسانية المساعدة تقديم  خالل من حيادية أكب  

   وبارز ظاهر دور ،  األخرى  الدولية  القوى  من العديد عكس عىل ،  المتحدة  للواليات كان ،  الدوىل   المستوى  عىلو 
 
 ، تيغراي رصاع  ف

   مؤثًرا  دوًرا  تلعب دولة أهم وتعتب  
 
 .إثيوبيا  وتدعم مصالحها  مع  الصي    تتماس   بينما  ، المساعدة تقديم خالل من  الرصاع ف

   كاف   غب   يزال ال الدوىل   والمجتمع نةاإلعا  وكاالت تلعبه  الذي الدور فإن ، ذلك ومع
اع حل ف   قيمة ذا  كونه خالل من ، الب  

   الحالة بشأن للقلق  ة المثب   الشواغل  إن .محدودة
 ، وبالتاىل   .الدوىل   المجتمع يعتمده  لك   وحزًما  قوة أكب   نهج إىل بحاجة راي جتي ف 

   الجسيمة اإلنسانية المعاناة لهذه واالستجابة والنهب والقتل المتعمد والجوع واالغتصاب الجماع   القتل عمليات منع فإن
 ف 

ا  يتطلب سوف رايج تي
ً
  .المستويات جميع  عىل متضافرة جهود

   المناطق إىل للوصول اإلغاثة وكاالت ودعم األشخاص إلنقاذ ورسيعة فعالة باستجابة القيام الدوىل   المجتمع عىل يجب
 يتعذر الت 

الوساطة   .إليها  الوصول أن  ورية والدوىل   واإلقليم   المحىل   المستوى عىل الفورية كما     الوضع لتفادي رص 
 القتال ووقف الكارث 

 .األرواح ماليي    وإنقاذ


