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مقدمة
 -١إثيوبيا اثين أكرب بلد من حيث عدد السكاان أفييقيكا تتعكاي فيك جمتمعكات ودايانت
وثقافات ولغات خمتلفة .وعلك الكي م مكن رخهكا الوويك  ،مكا بكي ضكمان اايكة حقكوإل اانسكان
يشا حتدايً هائالً .ومتي إثيوبيا حالياً مبيحلكة إالكالحات رذريكة عميقكة .فقكد متخطكت املوالك
الشك ككعاية املناديك ككة قعمك ككاو حقك ككوإل اانسك ككان والديفقياسيك ككة عك ككن ك ككيو ا اومك ككة سلسك ككلة مك ككن
ااالالحات السياسية األكثي فعالية ريك إثيوبيكا ا كديث .وتتميككه هكذه ااالكالحات حكوو
تعهيه ااية حقوإل اانسان والنهوض هبكا وتوسكي ا يكه الكديفقياس  .واعرتافكاً بعامليكة مجيك حقكوإل
اانسككان وتيابوه ككا وع ككد قابلي ككة جتهئتهككا ،ت ككوي إثيوبي ككا نف ككس األمهيككة للحق ككوإل املدني ككة والسياس ككية
ملواسنيها ،فطالً عن مياعاة حقوقهم االقتصادية واالرتماعية والثقافية.

أوال -العملية املتبعة يف إعداد التقرير
ألف -النهج املتبع
 -٢أُعك ك ككد هك ك ككذا التقييك ك ككي مبك ك ككا يتواف ك ك ك م ك ك ك مقك ك ككير جملك ك ككس حقك ك ككوإل اانسك ك ككان التك ك ككاب لألمك ك ككم
املتحدة  .١١٩/١٧وهو يورد ابلتفصكي التكدابا الكيت ااكذلا الدولكة فيمكا يتعلك ابحكرتا التهامالكا
املتعهككد هبككا االسككتعياض السككاب واايتهككا والوفككار هبككا .ويُككننجم التقييككي يككث يُا ك الن احككات
والتحدايت اليت ارتاوت بتنفيذ التوالكيات الكيت حنيكت ابلتدييكد ،واملعلومكات املتعلقكة ابلتوالكيات
اليت أحيط هبا علماً اليت نفذت إما رهئياً أو كلياً إسار ااالالحات السياسية اجلارية.
 -٣ومن أر توفا معلومات مفصلة بشدن التواليات ،نُ ِّنم التقييي عل أساس اجملموعكات
املواضيعية اليت تستخدمها مفوضية األمم املتحدة السامية قوإل اانسكان .إال أن الكيدود املتعلقكة
باعض التواليات نُِّقلَت إىل جمموعات أخيى ،بغيض حتس تننيم التقييي.

ابء -املنهجية املتبعة
َعككد هككذا التقييككي فييك مشككرتز بك الككوسارات تككوىل تنسككيق املككدع العككا االحتككادي .وقككا
 -٤أ َ
فيي الصيا ة ابستشارة مجي الوكاالت ا اومية املعنية عل املسكتوي االحتكادي وااقليمك علك
وعقككدت منتككدايت تشككاورية بشككدن مشككيو التقييككي م ك امل سسككات
الس كوار ،لإلسككها التقييككيُ .
ا اوميك كة وامل سس ككة الوسني ككة ق ككوإل اانس ككان ومننم ككات اجملتمك ك امل ككدين واألوس ككا األكاديفي ككة،
بغيض إثيار الوثيقة .والتُ ِّم َست كذلك آرار اجلمهور من خالو املوق الشاا والفحة الفيسكاوز
اليمسية ملات املدع العا االحتادي.

جيم -اآللية الودنية لإلبالغ واملتابعة
 -٥قامك ككت ا اومك ككة ،أعقك ككا استعياضك ككها الثك ككاين مبور ك ك عمليك ككة االسك ككتعياض الك ككدوري
الشككام  ،قنشككار آليككة وسنيككة لليالككد واابككال واملتابعككة .ووفقكاً لككذلكُ ،كلِّك املاتك املعككي خبوككة
العمك الوسنيككة قككوإل اانسككان ،داخك مات ك املككدع العككا االحتككادي ،مبس ك ولية تنسككي ورالككد
تنفيككذ التهامككات إثيوبيككا مبور ك معاهككدات حقككوإل اانسككان ،مبككا لككك توالككيات االسككتعياض
الدوري الشام اليت حنيت ابلتدييد.
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 -٦وأحد اجلوان اليئيسية هلذا اجلهد هو إدماج تواليات االستعياض الدوري الشكام الكيت
حني ككت ابلتديي ككد خو ككط العم ك الوسني ككة املتعاقا ككة ق ككوإل اانس ككان .وم ككن ب ،أدرر ككت الاي ككة
التوالككيات الككيت حنيككت ابلتدييككد أثنككار االسككتعياض السككاب خوككة العمك الوسنيككة الثانيككة قككوإل
الس ككنة ،مب ككا يش ككم
اانس ككان املعتم ككدة ع ككا  .٢٠١٦واطك ك ه ككذه اصو ككط لليال ككد مك كيت
تواليات االسكتعياض الكدوري الشكام الكيت حنيكت ابلتدييكد املدرركة فيهكا .ويتكوىل ماتك املكدع
العا االحتادي تنسي التهامات إثيوبيا فيما خص إعداد التقاريي وتقديفها إىل االستعياض الكدوري
الشام والصاوز الدولية وااقليمية قوإل اانسان.

اثنيا -تنفيذ التوصيات املقبولة
ألف -املسائل الشاملة
اإلدار السياسي واإلدارة الرشيدة (التوصيات  ١7-١٥٥و ١١٢-١٥٥و١٢3-١٥٥
و)١٦7-١٥٥
 -٧تع ككرتث إثيوبي ككا نن ض ككمان اادارة الي ككيدة ككي مس ككا للتنمي ككة .ووفقك كاً ل ككذلك ،فهك ك
تسع راهدة إىل ااية حقوإل اانسان؛ وتوسيد سيادة القكانون والشكفافية واملسكارلة؛ وماافحكة
الفسك ككاد وتسك ككوية النهاعك ككات الداخليك ككة املتاك ككيرة وضك ككمان أن تاك ككون االنتخك ككاابت الوسنيك ككة املقك ككيرة
عا  ٢٠٢٠حية ونهيهة و ات مصداقية.
 -٨ويتمث ك اهل ككدث اليئيس ك م ككن خو ككة النم ككو والتحككوو الثاني ككة اجل ككاري تنفي ككذها للف ككرتة م ككن
عا  ٢٠١٦إىل عا  ٢٠٢٠ا د من الفقي من خالو حتقي منكو اقتصكادي مع ك ومسكتدا
وواس ك النوككاإل و ككام لل مي ك  .وعل ك مككدى العقككد املاض ك  ،س ك االقتصككاد معككدالً متوسككواً
الناتج احملل اامجاي نسات  ٩.٧املائة.
للنمو ا قيق
 -٩واا ككذت ت ككدابا لط ككمان اس ككتفادة الشك كيائم الط ككعيفة اجملتم ك مث ك النس ككار واألسف ككاو
واأل ككخاو وي ااعاق ككة م ككن النم ككو االقتص ككادي الش ككام الال ككد .فعلك ك س ككاي املث ككاو ،ت ككوفي
صككص حصكيايً للنسككار
نسككاة  ٩٧املائككة مككن املياكككه الصككحية العامككة خككدمات تننككيم األسككية؛ ُ
وا ج
سمم هلن ابملشكاركة
نساة  ٣٠املائة من وحدات املااين السانية اليت تشيدها ا اومة ،بينما يُ َ
عل قد املساواة السح عل النساة املتاقية الاالغة  ٧٠املائة .ونتي ة لل هكود املتطكافية
الككيت تاككذهلا ا اومككة لكهايدة مشككاركة الفتيككات املككدارس ،ارتفك الككا معككدو االلتحككاإل ابملككدارس
االبتدائيككة للفتيككات الصككفوث مككن األوو إىل الثككامن مككن  ٩٠املائككة للفككرتة ٢٠١٤/٢٠١٣
إىل  ٩٥.٤املائة للفرتة .٢٠١٨/٢٠١٧
عر رردل التميير رري (التوصر رريات  ،١7-١٥٥ومر ررر  ٦4-١٥٥إىل  ،٦٦و 98-١٥٥و،99
و ١0١-١٥٥و ،١0٢و ،١١4-١٥٥و)١٥4-١٥٥
 -١٠مككا سالككت إثيوبيككا ملتهمككة ابلقطككار علك مجيك أ ككااو التمييككه .ومككن أرك ضككمان ارسككة
ا ك ا اككم الككذاى ،تلق ك جملككس االحتككاد عككدداً مككن الشككااوى وأالككدر ق كيارات بشككد ا .ومككن
أر معاجلة العدد املتهايد من موالاات ا اكم الكذاى واالعكرتاث اب كدود معاجلكة دقيقكة ،أنشك ت
ككانون األوو/ديسكمرب  ٢٠١٨الل نكة املعنيكة اب كدود ااداريكة ومسكائ اهلويكة اركيار دراسكات
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وتقك ك ككدت توالك ك ككيات إىل جملك ك ككس االحتك ك ككاد و ك ك ككاه مك ك ككن األرهك ك ككهة ا اوميك ك ككة .و تش ك ك كيين الثك ك ككاين/
ن ككوفمرب  ،٢٠١٦ق ككير جمل ككس االحت ككاد أن أح ككد األوام ككي التوريهي ككة ال ككيت حتن ككي عمك ك األ ككخاو
املصاب قعاقة بصيية مناال القطاة ،متييهي و ا دستوري.
 -١١ومككن أر ك تعهيككه ا كوار ب ك األداين ومن ك التمييككه عل ك أسككاس الككدين ،تعا ك وسارة السككال
عل العم بشا وثي م املننمات ا ا اومية مث اجمللس املشرتز ب األداين إثيوبيا.
مجيك أدكار الالكد .و ككيعت وكالكة تسك ي
 -١٢وتسك ي املواليكد والوفيككات والكهواج إلهامك
الوقائ ا يويكة تسك ي مكا سكا ككيه منتصك عكا  .٢٠١٦و الفكرتة ،٢٠١٨/٢٠١٧
مت تس ي ما جمموع  ٥٣٨ ٩٨٣مولوداً و ٩٥ ٧١٩سواراً و ٩٤ ٠٤٢وفاة .و كيعت إثيوبيكا
عا  .٢٠١٧ووفقاً لذلك ،مت
أيطاً تقدت خدمات تس ي امليالد والوفاة والهواج لالر
الفرتة .٢٠١٨/٢٠١٧
تس ي ما عدده  ٤ ٨٥٢مولوداً و ٨٠٢سواج و ١٠٠وفاة لالر
وتقد الوكالة دورات تدرياية مستمية لانار قدرات موظفيها واجلهات الاحاة املصلحة.
املؤسسررات الودنيررة إلقرروق اإلنسرران (التوصرريات م ررر  ١8-١٥٥إىل  ،٢7و94-١٥٥
و ،9٥و)١٥٥-١٥٥
 -١٣تعتقكد إثيوبيككا أن تعهيكه امل سسككات الوسنيكة قككوإل اانسكان رككهر ال كظ عنك لانكار ننككا
ديفقياس ك  .ووفق كاً لككذلك ،مككا بيحككت ا اومككة تعم ك بشككا وثي ك م ك الل نككة ااثيوبيككة قككوإل
اانسان لتقدت دورات تدرياية لقوات األمن واملوظف ا اومي وعامة اجلمهور.
 -١٤وانتهت الل نة ااثيوبية قكوإل اانسكان مك خياً مكن مشكيو قكانون لكهايدة تعهيكه واليتهكا.
وسككيمانها مشككيو القككانون مككن تعهيككه اسككتقالهلا وتنفيككذ اسككتنتارالا وتوالككيالا .وقامككت الل نككة،
حككا الوقككت الكياهن ،برتمجككة مجي ك معاهككدات األمككم املتحككدة قككوإل اانسككان الككيت الككدقت عليهككا
إثيوبيا إىل مخس لغات حملية ونشيت تلك املعاهدات.
وع ِّيض مشيو إعالن عل جملس نوا الشع بغيض توضيم الواراكات واملسك وليات
ُ -١٥
املنوسة مب سسة أم املنامل وتعهيهها وتوسي نواقها .ومشيو القكانون املكنقم يهيكد توسيكد أنشكوة
م سسة أم املنامل التحقيقية واا يافية ويعهس ورو نفكا قيارالكا ،إضكافة إىل دكيكد اسكتقالهلا
امل سس ك  .و الفككرتة  ،٢٠١٧/٢٠١٦فتحككت امل سسككة فيوع كاً رديككدة الككواليت ااقليميت ك
َع َفي وبنيشانغوو وموس.
 -١٦وم ككن أرك ك سايدة تعهي ككه ق ككدرة ا اوم ككة علك ك ماافح ككة الفس ككاد ،ر ككار إدم ككاج س ككلوات
االدعككار إسككار ماات ك النائ ك العككا االحتاديككة وااقليميككة .ومككن أر ك تثقي ك اجلمهككور ومن ك
الفساد ،خالو الفرتة املشمولة ابلتقييي ،أنشكدت واليكة عفكي والواليكة الصكومالية جلكاانً لألخالقيكات
وماافحة الفساد.
خطة العمل الودنية إلقوق اإلنسان (التوصيات مر  ١١-١٥٥إىل  ،١٥و)37-١٥٥
 -١٧رك ك ك ك ككار تنفيك ك ك ك ككذ خوك ك ك ك ككة العم ك ك ك ك ك الوسنيك ك ك ك ككة الثانيك ك ك ك ككة قك ك ك ك ككوإل اانسك ك ك ك ككان إثيوبيك ك ك ك ككا
الفرتة  .٢٠٢٠-٢٠١٦وحتدد اصوة التحدايت والفيو املتصلة قعماو ا قوإل ،وهك تتطكمن
عدداً من التدابا لتحس تعهيهها واايتها وإعماهلا .وعل الي م من مشاركة اجملتم املكدين علك
نواإل واس أثنكار مياحك الكيا ة خوكيت العمك الكوسنيت قكوإل اانسكان كلتيهمكا ،فك ن مشكاركة
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اجملتم املدين تنفيذها مل يان كافياً ،ويعود لك رهئياً إىل األحاكا التقييديكة الكواردة إسكار
ااعالن املتعل ابمل سسات اصاية واجلمعيات ،ا حيد من مشاركتها الفعالة األعماو املتعلقة
قوإل اانسان .ورار حالياً تنقيم هذا ااعالن.
التثقيف والتدريب يف جمال حقروق اإلنسران (التوصريات  ،39-١٥٥و 4٥-١٥٥و،4٦
و ،١١9-١٥٥و ،١٥0-١٥٥و)١٦١-١٥٥
 -١٨تشككتم الرتبيككة الوسنيككة الككيت تُككد جرس علك كافككة املسككتوايت علك حقككوإل اانسككان .و ككيي
جماو حقوإل اانسان مجي كليات ا قوإل ميحلة ما قا التخيج ،وهك تكد جرس
التثقي
كدح ككد التخصص ككات علك ك مس ككتوى الدراس ككات العلي ككا .وتعاك ك وسارة التعل ككيم والل ن ككة ااثيوبي ككة
جم ككاو
قككوإل اانس ككان مع كاً عل ك إر كيار اس ككتعياض للمككنهج التعليم ك ل كهايدة تيس ككي التثقي ك
حقوإل اانسان.
 -١٩وتعمك الل نككة ااثيوبيككة قكوإل اانسككان مك مجيك فككيو ا اومككة ا ككار الككوع قككوإل
اانس ككان .و الف ككرتة  ،٢٠١٨/٢٠١٧ق ككدمت الل ن ككة دورات تدرياي ككة وحلق ككات عمك ك للتوعي ككة
قوإل اانسان ألكثي من  ٣٢ ٠٨٨من أفياد الشيسة ومكوظف السك ون وقكوات الكدفا الكوسي
و ككيوجمل اجملتمع ككات احمللي ككة وأسف ككاو امل ككدارس والنس ككار واأل ككخاو وي ااعاق ككة ،و ككاهم .وق ككد
املككدع الع ككا االحت ككادي أيط كاً دورات تدرياي ككة إىل أكث ككي م ككن  ٤ ٥٠٠م ككن املس ك ول ا ا ككومي
واصربار واجلمهور العا بشدن حقوإل اانسان وخوة العم الوسنية قوإل اانسكان إثيوبيكا
الفرتة ( ٢٠١٨/٢٠١٧هذه األرقا ال تشم التوعية اليت أرييت من خالو وسائط ااعال ).
 -٢٠ويقد املعهد االحتكادي للاحكث والتكدري القطكائ والقكانوين ومياككه التكدري ااقليميكة
ملككوظف األرهككهة القطككائية دورات تدريايككة عاديككة ملككا قاك اصدمككة وأثنككار العمك للمككدع العككام
والقطاة وضكاا الشكيسة .وعكالوة علك لكك ،تقكد كليكات ا قكوإل ابجلامعكات ا اوميكة وعكدد
من مننمات اجملتم املدين مساعدة قانونية وخدمات توعية قانونية ابجملان للم تم احملل .
 -٢١وابت ك ك ككدارً م ك ك ككن ع ك ك ككا  ، ٢٠١٦ق ك ك ككدمت وسارة ال ك ك ككدفا ال ك ك ككوسي ،ابلتع ك ك ككاون مك ك ك ك الل ن ك ك ككة
الدولي ككة للص ككلي األا ككي ،سلس ككلة م ككن ال ككدورات التدرياي ككة للقط ككاة واحمل ككام الع ككام وامل ككدع
الع ككام ابحمل ككاكم العس ككايية والش ككيسة العس ككايية ،فطك كالً ع ككن أعط ككائها هك ك نفس ككها ،جم ككاي
القانون الدوي اانسكاين والقكانون الكدوي قكوإل اانسكان .و الفكرتة املشكمولة ابلتقييكي ،تلقك مكا
عك ك ككدده  ٧٤ ٠٦٦مك ك ككن أف ك ك كياد اجلك ك ككي تك ك ككدرياات عل ك ك ك اسك ك ككتخدا القك ك ككوة املشك ك ككيوعة .وقك ك ككدمت
مفوضككية الشككيسة االحتاديككة أيط كاً دورات تدريايككة بشككدن ماافحككة اارهككا وحقككوإل اانسككان ملككا
عدده  ٦ ٥٠٠من اجملندين وضاا الشيسة الفرتة .٢٠١٨/٢٠١٧
لبول املعايري الدولية (التوصيات مر  ١-١٥٥إىل  ،٥ومر  7-١٥٥إىل  ،9و)3-١٥7
 -٢٢إثيوبي ككا س ككيث س ككا م ككن املعاه ككدات الدولي ككة األساس ككية ق ككوإل اانس ككان .والعمك ك ر ككار
لالنط ككما إىل املعاه ككدت املتاقيتك ك  ،ومه ككا االتفاقي ككة الدولي ككة ماي ككة مجيك ك األ ككخاو م ككن االختف ككار
القسيي واالتفاقية الدولية ماية حقوإل مجي العمكاو املهكاريين وأفكياد أسكيهم .وانطكمت إثيوبيكا أيطكاً
إىل الربوتوك ككوو االختي ككاري التفاقي ككة حق ككوإل الوف ك ك بش ككدن إ ك كياز األسف ككاو املناسع ككات املس ككلحة،
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والربوتوكوو االختياري امللح ابتفاقية حقوإل الوفك بشكدن بيك األسفكاو واسكتغالو األسفكاو الاغكار
و املواد ااابحية  ١٤أاير/مايو  ٢٠١٤و ٢٥آ ار/مارس  ،٢٠١٤عل التواي.
 -٢٣وانطككمت إثيوبيككا إىل االتفاقيككة الدوليككة للقطككار عل ك مجي ك أ ككااو التمييككه العنصككيي
ع ككا  ١٩٧٦وق ككدمت من ككذ ل ككك ا ك ك س ككاعة تق ككاريي ( األع ك كوا  ١٩٧٨و ١٩٧٩و١٩٨١
و ١٩٨٤و ١٩٨٥و ١٩٨٨و ،)٢٠٠٩وه حالياً بصدد إعداد تقيييها الدوري املقا .
 -٢٤والككدقت إثيوبيككا عل ك الربوتوكككوو امللح ك ابمليثككاإل األفييق ك قككوإل اانسككان والشككعو
املتعلك قككوإل املكيأة أفييقيككا (بيوتوكككوو مككابوتو)
ككاا /فربايي  .٢٠١٨وتعمك إثيوبيككا أيط كاً
عل االنطما إىل اتفاقية االحتاد األفييق ماية املشيدين داخلياً ومساعدلم (اتفاقية كمااال).
التعاون مع املكلفني بوالية يف إدار اإلجراءات اخلاصة وغري ذلك مرر اآلليرات واملؤسسرات
الدولية (التوصيات  ،١39-١٥٥ومر  47-١٥٥إىل )٥١
 -٢٥تلت ككه إثيوبي ككا بتعهي ككه تعاو ككا م ك ك آلي ككات األم ككم املتح ك كدة ق ككوإل اانس ككان و اه ككا م ككن
املننمككات الدوليككة .وقككد سار مفككوض األمككم املتحككدة السككام قككوإل اانسككان إثيوبيككا مكيت بككدعوة
م ككن ا اوم ككة ع ككام  ٢٠١٧و .٢٠١٨وقال ككت إثيوبي ككا مك ك خياً سلا ككات سايرات م ككن املق ككيرين
اصاال ك لألمككم املتحككدة املعني ك ييككة تاككوين اجلمعيككات وحييككة التعاككا والفقككي املككدق والتعلككيم،
فطالً عن املقير اصاو لل نة األفييقية قوإل اانسان والشعو املعي قثيوبيا.
 -٢٦وتعم إثيوبيا ابلتعاون م مننمكات األمكم املتحكدة مثك بكيانمج األمكم املتحكدة اامنكائ ،
ومفوضككية األمككم املتحككدة قككوإل اانسككان ،ومننمككة األمككم املتحككدة للوفولككة ،وهي ككة األمككم املتحككدة
للميأة ،واملننمة الدولية لله ية ،ومات األمم املتحدة املعي ابملخدرات واجلييفة ،هبدث حتسك
تعهيككه حقككوإل اانسككان واايتهككا وإعماهلككا .وتنس ك وسارة الصككحة م ك مننمككة الصككحة العامليككة منككذ
الفك ككرتة ٢٠١٥/٢٠١٤؛ وقك ككدمت مننمك ككة الصك ككحة العامليك ككة أكثك ككي مك ككن  ٣٥.٥مليك ككون دوالر مك ككن
دوالرات الوالايت املتحدة من املسكاعدة املاليكة والتقنيكة املخصصكة لليعايكة الصكحية لكأل والوفك ،
والاحوث قوا الصحة ،فطالً عن تعهيه القدرات القوا الصح .
التعر رراون بر ررني الر رردول واملسر رراعدة اإل ائير ررة (التوصر رريات  33-١٥٥و ،34و،3٦-١٥٥
و ،88-١٥٥و ،١٦0-١٥٥و)١٦9-١٥٥
 -٢٧تعم ا اومة عل دو وثي م الكدوو األعطكار االحتكاد األفييقك واألمكم املتحكدة مكن
أر تنفيكذ املسك وليات املنوسكة هبكا مبورك الصكاوز الدوليكة قكوإل اانسكان وخوكة العمك الوسنيكة
قوإل اانسان .وتعم القواعات ات األولوية مث التعليم والصحة وامل سسات املماثلة ابلتعكاون
الوثي م اجملتم الدوي لتحس إعماو ا قوإل االقتصادية واالرتماعية والثقافية.
 -٢٨وتعم ك الل نككة ااثيوبيككة قككوإل اانسككان ابلتعككاون م ك الشككيكار الككدولي  ،مبككا لككك
وكككاالت األمككم املتح ككدة ،مككن أر ك توككويي قككدرالا امل سس ككية أنشككوة التوعي ككة ،ورالككد حق ككوإل
اانسان واابال عنها ،فطالً عن تيمجة ونشي الصاوز الدولية قوإل اانسان ابللغات احمللية.
 -٢٩وإثيوبيك ككا ملتهمك ككة بتحقي ك ك السك ككال واألمك ككن والتنميك ككة عل ك ك الصك ككعيد ااقليم ك ك واادمك ككاج
االرتم ككاع واالقتص ككادي علك ك الص ككعيد دون ااقليمك ك  .وتس ككهم القك كوات ااثيوبي ككة ماافح ككة
الصكوماو ،وبعثكة األمكم املتحكدة
اارها وتعهيه السال واألمن إسكار بعثكة االحتكاد األفييقك
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رنككو السككودان ،والعمليككة املختلوككة لالحتككاد األفييق ك واألمككم املتحككدة دارفككور ،وقككوة األمككم
املتح ككدة األمني ككة امل قت ككة ألبي ك  .وأ ككت إثيوبي ككا أيط كاً ِّعق ككدين م ككن اجلم ككود حال ككة م ككن الالس ككلم
والالحك ككي م ك ك إريك ككرتاي واسك ككتدنفت العالقك ككات السك ككلمية منتص ك ك عك ككا  .٢٠١٨و أيلك ككوو/
سككاتمرب  ،٢٠١٨مت توقي ك إعككالن مشككرتز بشككدن التعككاون الشككام ب ك إثيوبيككا وإريككرتاي والصككوماو
يهككدث إىل النهككوض ابلككيوابط السياسككية واالقتصككادية واالرتماعيككة والثقافيككة واألمنيككة بك ككعو
وحاومات هذه الدوو.
التعاون مع اجملتمع املدين (التوصيات مر  40-١٥٥إىل  ،44ومر  ١09-١٥٥إىل )١١١
 -٣٠تعتقكد ا اومكة أن العمك مك اجملتمك املكدين أمكي حيكوي لتحسك تعهيكه حقكوإل اانسككان
واايتهككا .ومككن أرك توسككي نوككاإل ا يككه املككدين ،انتهك املككدع العككا االحتككادي ،مبسككاعدة جملسك
االستشاري للش ون القطائية والقانونية امل ل من مهني قانوني مستقل ميموق  ،مكن وضك
مشك ك ك ككيو قك ك ك ككانون رديك ك ك ككد ليح ك ك ك ك حم ك ك ك ك ااعك ك ك ككالن املتعل ك ك ك ك ابمل سسك ك ك ككات اصايك ك ك ككة واجلمعيك ك ك ككات
رقككم  ،٢٠٠٩/٦٢١ال ككذي يط ك قي ككوداً عل ك مش ككاركة مننمككات اجملتم ك املككدين جم ككاو حق ككوإل
اانسان .وتعم ا اومة أيطاً ابلتعاون الوثي م مننمات اجملتمك املكدين الشكعاية القائمكة علك
األعطار وتورهالم ،من قاي رابوات الشاا واليابوات النسائية.
 -٣١وعككالوة عل ك لككك ،تنشككط مننمككات اجملتم ك املككدين أيط كاً اجلهككود الياميككة إىل تعككدي
ااعككالن املتعل ك مباافحككة اارهككا رقككم  ٢٠٠٩/٦٥٢وااعككالن املتعل ك ييككة ااعككال ووسككائط
ااعككال رقككم  .٢٠٠٨/٥٩٠ومككن ككدن تعككدي هككذه الق كوان أن ييسككي دور تلككك املننمككات
تعهيه ا ام الديفقياس وحقوإل اانسان.
حقوق اإلنسان ومكارحة اإلرهرا (التوصريات مرر  ١٦٢-١٥٥إىل  ،١٦٦و،١١-١٥٦
و)١8-١٥7
 -٣٢تتككدثي ا الككة األمنيككة اثيوبيككا دث كياً كا كااً مبوقعهككا اجلغ كيا  .ويتسككم خوككي اارهككا الككذي
يهدد إثيوبيا بعالقات معقدة متاادلة ب اجلهات الفاعلة والعوام احمللية وااقليمية والدولية.
 -٣٣والدقت إثيوبيا عل االتفاقية األفييقية املتعلقة مبنك وماافحكة اارهكا  ،واتفاقيكة األمكم
املتحككدة ملاافحككة اجلييفككة املننمككة عككرب الوسنيككة والربوتوكككوالت املتصككلة هبككا ،وه ك ملتهمككة مباافحككة
ااره ككا  ،مب ككا ل ككك متويل ك ك  .و إس ككار االس ك كرتاتي ية الش ككاملة ملاافح ككة ااره ككا والتوك ككيث
العني  ،تك من ا اومكة نمهيكة الكرتويج للحكوار بك اجملتمعكات احملليكة وبك األداين هبكدث حيمكان
اارهابي من أدوات الت نيد.
الفق ككية  ،٢٩بيهن ككت إثيوبي ككا علك ك ق ككوة اارادة السياس ككية وااللتك كها
 -٣٤وحس ككاما ه ككو ماك ك
مباافحككة اارهككا وتعهيككه االسككتقيار ااقليم ك  .وتشككارز ا اومككة رهككود ماافحككة اارهككا
املنوقة دون ااقليمية ،من قاي بعثة االحتاد األفييق الصوماو بغية توسيد الننا الصوماو.
 -٣٥وبعككد الشككيو ااالككالحات السياسككية بعيككدة املككدى آ ار/مككارس  ،٢٠١٨ااككذت
ا اومككة سلسككلة مككن التككدابا الياميككة إىل توسككي نوككاإل ا يككه السياسك واملككدين ابلعفككو عككن آالث
الس نار الذين أدينوا مبور إعكالن ماافحكة اارهكا ؛ وإسكقا الكتهم املورهكة ضكد السياسكي
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والنا ككو  ،فطكالً عككن الصككحفي ؛ وإلغككار تصككني اجلماعككات املسككلحة الككيت عيجنهككا جملككس نكوا
الشع بوالفها مننمات إرهابية.
 -٣٦ورككار عمك حتقيقككات رنائيككة اخطككا مكيتاا االنتهاكككات اجلسككيمة قككوإل اانسككان،
مث ك التعككذي والقت ك خككارج نوككاإل القطككار ،للمسككارلة .وبعككض ه ك الر احملت كهين والككذين ككيي
م سسات االستخاارات والشيسة والس ون.
التحقي معهم من كاار املس ول السابق
اإلقوق البيئية (التوصيتان  ١٥7-١٥٥و)١٥8
 -٣٧ي ككنص دس ككتور إثيوبي ككا عل ك ا ك بي ككة ننيف ككة وال ككحية .وتلت ككه إثيوبي ككا مبواال ككلة تعهي ككه
رهودها وفقاً لسياسالا الاي ية .والدقت إثيوبيكا علك اتفاقيكة األمكم املتحكدة ااساريكة بشكدن تغكا
املناجمل والربوتوكوو امللح هبا ،واتفاقية التنو الايولور  ،واتفاقية ماافحة التصحي.
 -٣٨و يعت ا اومة تنفيذ اسرتاتي ية االقتصاد األخطكي القكادر علك التايك مك تغكا
املن كاجمل عككا  ،٢٠١١بغككيض التاي ك م ك تغككا املن كاجمل والتخفي ك مككن آاثره ،عل ك حككد س كوار.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،نكُ ِّف َذت عل نواإل واس تدابا من قاي إدماج ا د مكن خمكاسي الاكوارث
بيامج التنمية و ارسات حفظ الرتبة واملياه .وتسع إثيوبيكا أيطكاً لألخكذ مبصكادر حديثكة مت كددة
وأننك للواقككة ،مبككا لككك الواقككة الاهيمائيككة وساقككة الكياي  ،وهك تككوفي لسككاان الييك مواقككد
كفك ك ك ة تس ك ككتخد وق ك ككود الاتل ك ككة األحيائي ك ككة .و ك ككاا /فربايي  ،٢٠١٧ب ك ككدأت إثيوبي ك ككا ب ك ك كيانمج
الت ككدخالت املس ككتدامة للم ككدن اصطك كيار ومدتك ك مخ ككس س ككنوات ،ال ككذي س ككيعهس الص ككلة بك ك إدارة
النفاايت ا طيية واطا ست مدن مجي أدار الالد .و يي أيطاً ااا تدابا عملية ماية
الاي ككة مككن التلككوث الصككناع  .فعل ك سككاي املثككاو ،عككا  ،٢٠١٩أ لقككت إثيوبيككا أربعككة مككداب
بسا ما يناعث منها من نفاايت سامة.

ابء -اإلقوق املدنية والسياسية
حظر التعرذيب ورررو املعاملرة القاسرية أو الالإنسرانية أو املهينرة (التوصريات 70-١٥٥
و 8٥-١٥٥و)١0-١٥7
 -٣٩يشا منك التعكذي وضكيو املعاملكة القاسكية أو املهينكة وضكمان املسكارلة عنهكا ركوهي
ااالالحات السياسية اجلارية .ووفقاً لذلك ،اعرتفت ا اومة علناً بورود انتهاز منه للحك
مككن ران ك وك ككاالت األمككن وإنفككا الق ككانون .وأسككفيت التحقيقككات اجلنائي ككة اجلاريككة عككن اعتق ككاو
أعطار مكن رهكاس األمكن واملخكابيات الكوسي ،ومكن الشكيسة وإدارة السك ون ،مكن بيكنهم مسك ولون
كاار مشتا ارتااهبم أعماو تعذي .
 -٤٠ومن أر سايدة تعهيه آلية معاجلة الشااوى القائمة ،تعمك ا اومكة أيطكاً علك الكيا ة
تشيي رديد بشدن استخدا الشيسة للقوة وإخطاعها للمسارلة .وقد اقتط لكك اادراز نن
ااسككار القككانوين ا ككاي ال يواك ك املعككايا واملاككادل الدوليككة قككوإل اانسككان .واملتوق ك أيط كاً مككن
وض ك ننككا رديككد للمس كارلة أن يهيككل آليككة واضككحة ومسككتقلة وفعالككة لتقككدت الشككااوى تسككمم
بتقدت الشااوى املتعلقة قسارة املعاملة اليت تيتااها سلوات األمن وإنفا القانون.
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 -٤١ووضككعت إثيوبيككا أيطكاً ننامكاً مككن ككدن أن ييسككي منك رييفككة التعككذي وكشككفها واملعاقاككة
عليها .فقد أالام قماان الل نة ااثيوبية قوإل اانسان وماات املدع العا عل املستوي
االحتككادي وااقليم ك الككدخوو ابنتنككا وبككال قيككد إىل مجي ك أمككاكن االحت ككاس .وبعككد ااالككالحات
السياس ك ككية ،ت ك ك دي وس ك ككائط ااع ك ككال أيط ك كاً دوراً واض ك ككحاً فط ك ككم أعم ك ككاو التع ك ككذي واملعامل ك ككة
الالإنسانية واملهينة ،والدعوة إىل املسارلة.
 -٤٢واعتمككدت وسارة ك ون امل كيأة والوف ك والشككاا دلككيالً بشككدن التددي ك اا ككا للوف ك .
ويهككدث الككدلي إىل منك العقككا اجلسككدي لألسفككاو املككدارس ودور األيتككا ومككن رانك اآلابر
املنهو .وتقو الوسارة ابنتنا ننشوة توعية ومها تننيمية خبصوو الدلي .
ظروف االحتجاز (التوصيات  7١-١٥٥و ،7٢و)١-١٥٦
 -٤٣تع ككرتث إثيوبي ككا نن ظ ككيوث مياك ككه االحت ككاس ومياف ك الس ك ون حتت ككاج إىل حتس ك كا ككا
للوفار ابملعايا الدولية .ومن ب ،تعا ا اومة االحتادية عل بنار أربعكة سك ون رديكدة ،ات
تصاميم تثلة للمعايا الدولية قوإل اانسكان ،لطكمان إبقكار السك نار ظكيوث حتكرت ككيامتهم
اانس ككانية .وتُاك ك َذو ره ككود اثل ككة مجيك ك ال ككوالايت ااقليمي ككة وإدارات امل ككدن م ككن أرك ك حتسك ك
ظيوث االحت اس ،بسا من بينهكا حتسك اامكداد ابمليكاه وخكدمات الصكيث الصكح واصكدمات
الواية واملياف اليايضية واملاتاات وما اب .
 -٤٤و إسككار ااالككالحات السياسككية ،أُ لِّ ك ميكككه احت ككاس املعقككالوي حيككث كككان املشككتا
ابرتااهبم ريائم خواة يتعيضون للتعذي ويعيشون ظكيوث كا إنسكانية .وكشكفت حتقيقكات
رنائيككة الحقككة يقودهككا املككدع العككا االحتككادي عككن ورككود عككدد مككن مياكككه االحت ككاس والتعككذي
السيية اليت يدييها مس ولون سابقون رهكاس األمكن واملخكابيات الكوسي ،ومت إ القهكا .وأُ لِّ َقكت
أيطك كاً أم ككاكن أخ ككيى للتع ككذي واملعامل ككة الالإنس ككانية ،مثك ك سك ك ن ريغ يغ ككا امليك ككهي الا ككائن
عاالمة الوالية ااقليمية الصومالية.

 -٤٥وتقككو الل نككة ااثيوبيككة قككوإل اانسككان ب كهايرات منتنمككة إىل مياكككه االحت ككاس التابعككة
للشككيسة والس ك ون مجي ك أدككار الالككد لتقيككيم مككدى امتثاهلككا للمعككايا الدوليككة قككوإل اانسككان.
وتنشي الل نة تقاريي سنوية عن أقسا الشيسة والس ون .و يي إسال السلوات املختصة عل
النتككائج ،وتتخككذ تككدابا ابنتنككا لتحس ك ظككيوث االحت ككاس ابمل كوارد املتاحككة .ويقككو جملككس ن كوا
الشككع واجملككالس ااقليميككة ومااتك املككدع العككا علك الصككعيدين االحتككادي وااقليمك بكهايرات
منتنمة إىل الس ون ومياكه االحت كاس التابعكة للشكيسة لطكمان عمك هكذه امليافك ابسكتميار علك
حتس ظيوث االحت اس.
 -٤٦وتتككا للم كياقا املسككتقل أيط كاً إماانيككة الككدخوو إىل أمككاكن االحت ككاس .وتقككو الل نككة
الدولي ككة للص ككلي األا ككي واملننم ككات ككا ا اومي ككة احمللي ككة ال ككيت تعمك ك جم ككاو قط ككااي حق ككوإل
اانسان بهايرة أماكن االحت كاس .وقكد وقعكت الل نكة الدوليكة للصكلي األاكي علك مكذكية تفكاهم
م ا اومة للسما هلا ييكة الوالكوو إىل مجيك ميافك السك ون .و عكا  ،٢٠١٧قكا مفكوض
األمكم املتحككدة السككام قكوإل اانسككان أيطكاً بكهايرة ميكككه كيلينتككو للحكاس االحتيككاس الاككائن
أديس أاباب.
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االجتار ابألشخاص (التوصيات  ،7٥-١٥٥و 8٦-١٥٥و ،87و 89-١٥٥و)90
 -٤٧تلت ككه ا اوم ككة مباافح ككة االجت ككار ابلاش ككي .وتش ككم الت ككدابا املتخ ككذة س ككن ق ككانون بش ككدن
االجتار ابلاشكي ولييك املهكاريين؛ واانفكا الصكار مكن خكالو املالحقكة القطكائية وحتديكد كيو
اهل ككية القانوني ككة؛ وره ككود التوعي ككة املس ككتمية ابس ككتخدا ع ككدة أس ككالي لإلع ككال ؛ وإع ككادة دهيك ك
الطك ككحااي؛ وإب ك كيا اتفاقك ككات التعك ككاون جمك ككاو إنفك ككا القك ككانون م ك ك الالك ككدان اجملك ككاورة مث ك ك رياك ككوى
والسودان؛ وإ اد فيو العم اليت تعاجل األساا اجلذرية لالجتار ابلاشي وليي املهاريين.
 -٤٨ومن ك ك ك ككذ إال ك ك ك ككدار إع ك ك ك ككالن منك ك ك ك ك وقمك ك ك ك ك االجت ك ك ك ككار ابأل ك ك ك ككخاو ولييك ك ك ك ك امله ك ك ك ككاريين
رق ك ككم  ،٢٠١٥/٩٠٩ال ك ككدرت ل ك كوائم ال ك ككا ك ك ك  ٢ ٦٨٦خص ك كاً عل ك ك املس ك ككتوي االحت ك ككادي
وااقليم  ،ومتت إدانة  ١ ١٧٨منهم حا الوقت الياهن.
 -٤٩وتقككو وسارة العم ك والش ك ون االرتماعيككة ملككة توعيككة ملاافحككة االجتككار ابلاشككي .وه ك
تستخد قنوات التلفاس واا اعة العامة واصاالكة ووسكائط ااعكال املواوعكة ومننمكات اجملتمعكات
احملليككة املورككودة قككاالً و اهككا مككن اآلليككات مككن أر ك سايدة الككوع بشككدن االجتككار ابلاشككي وليي ك
املهككاريين .وعككالوة عل ك لككك ،أقككيم  ٣٢٥ميك كهاً للح كوارات اجملتمعيككة أرب ك والايت إقليميككة.
ويتوىل ميسيون مكدربون إدارة ا كوارات اجملتمعيكة بشكدن االجتكار ابلاشكي ولييك املهكاريين واهل كية
ا الننامية .وبلغت هكذه اجلهكود حكواي  ١٨مليكون كخص مجيك أدكار الالكد .وعكالوة علك
لككك ،تعم ك أيط كاً أمانككة فيقككة العم ك املعنيككة مباافحككة االجتككار ابلاشككي مات ك املككدع العككا
االحتككادي عل ك توعيككة عامككة اجلمهككور مبخككاسي االجتككار ابلاشككي .وقككدمت األمانككة منككذ إنشككائها
ع ككا  ٢٠١٦دورات تدرياي ككة للتوعي ككة مل ككا ع ككدده  ٤١ ٦٣٥خص كاً ع ككن سيي ك توسي ك الاتيا ككات
وعيوض الدراما املوسيقية والعيوض املسيحية وما اب .
 -٥٠ورار بذو رهود متطافية لطمان العودة اآلمنة للمهاريين ا القكانوني احملت كهين
اصككارج .وتق ك جد للعائككدين أدويككة للحككاالت الوارئككة ويككوفي هلككم املككدوى وبعككض املككاو لتمايككنهم مككن
االنككدماج م ك أسككيهم .ويتلق ك العائككدون تككدريااً عل ك املهككارات ومسككاعدات لتمايككنهم مككن إعالككة
أنفسككهم مككن خككالو املشككاركة األنشككوة الت اريككة .إال أن ك مككا ساو هنككاز عمك كثككا فيمككا يتعلك
بتيسا دعم الطحااي.
اإلرية واألمر (التوصية )4-١٥٦
 -٥١تالك سككلوات الشككيسة إثيوبيككا قنصككلية أي مكواسن أرنككا حمت ككه عنككدما يَولُك
سمم للقنصلية ابلهايرات دون قيود ريثما ينتني مواسنها احملاكمة أو يقط العقوبة.
ويُ َ

لككك.

التوليف واالحتجاز التعسفيان (التوصية )٥-١٥٦

 -٥٢منك ككذ بك ككدر ااالك ككالحات السياسك ككية اجلذريك ككة العميقك ككة ،أُسلِّ ك ك س ك كيا أعك ككداد كاك ككاة مك ككن
الصحفي واملدون وأعطار وقادة املعارضكة أو اجلماعكات السياسكية احملنكورة سكابقاً مكن السك ن
مككن خككالو العفككو عككنهم وإسككقا الككتهم والعفككو العككا  .وأالككام لككدى أعطككار وقيككادات األح كها
السياسية املعارضة الوقت الياهن مول ا يية التعاا وتاوين اجلمعيات والت م السكلم .
و تشك كيين الث ككاين/نوفمرب  ،٢٠١٨أف ككادت جلن ككة ااي ككة الص ككحفي ننك ك "للم ككية األوىل من ككذ ١٣
عاماً ،ال يورد الحفيون س ون إثيوبيا"(.)١
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حرية الفكر والضمري والدير (التوصيتان  ١00-١٥٥و)١03-١٥٥
 -٥٣أنش ككدت اجلماع ككات الديني ككة اليئيس ككية إثيوبي ككا جملسك كاً مش ككرتكاً بك ك األداين ك ككانون
الثاين/ينككايي  .٢٠١٠وتتمثك أهككداث اجمللككس املشككرتز بك األداين العمك معكاً بشككدن التسككامم
الديي واالحرتا والتعاي السلم فيما ب امل سسات الدينية وأتااعها .وما بيحت وسارة السال
تعم ك بشككا وثي ك م ك اجمللككس .ويفككارس أتاككا الككدايانت املختلفككة أيط كاً حقهككم ييككة إنشككار
م سسات للتعليم الديي ،و نشي وتوسي الات والصح واجملالت الدينية.
 -٥٤واضكولعت ا اومكة ننشككوة تيمك إىل تعهيككه ا كوار بك الثقافككات وبك األداين ،وتعهيككه
الفهم املشرتز للرتاث وتقاسم القيم املشرتكة بغيض ااسها تقد اجملتم والكوم االرتمكاع .
ومككا بيحككت ا اومككة تنفككذ سياسككات وأسكياً قانونيككة مايككة وضككمان سككالمة تكياث إثيوبيككا الوايع ك
وتياثهكا الثقككا املككادي و كا املككادي .و عككا  ،٢٠٠٦أعلككن جملكس االحتككاد يككو  ٨كككانون األوو/
ديسككمرب مككن ك ك عككا يوم كاً لألمككم والقوميككات والشككعو ااثيوبيككة .واهلككدث مككن لككك هككو تعهيككه
ا كوار ب ك الثقافككات وأمنككا ا يككاة والقككيم األخككيى لاافككة اجلماعككات ااثنيككة إثيوبيككا ،وتعهيككه
الككمم لإلسككها اجلهككود املاذولككة ا ككاد جمتم ك سياس ك واقتصككادي
الككيوابط فيمككا بينهككا .وقككد ُ
واحككد .وهككذا اليككو ي كككد علك ضككيورة احكرتا ا قككوإل األساسككية لألفكياد واألمككم والقوميككات ابلالككد
وتنمية خمتل الثقافات واألداين ابلالد.
حرية الرأي والتعبري (التوصيات مر  ١04-١٥٥إىل  ،١08و 7-١٥٦و ،8و)١04-١٥8
 -٥٥تشككا حييككة ال كيأي والتعاككا أحككد جمككاالت الرتكيككه ااالككالحات السياسككية اجلاريككة
إثيوبيككا .وتعمك ا اومككة بشككا وثيك مك اجمللككس االستشككاري للشك ون القطككائية والقانونيككة التككاب
للمككدع العكا االحتككادي لتعككدي ااعككالن املتعلك ييككة وسككائط ااعككال والوالككوو إىل املعلومككات
رق ككم  .٢٠٠٨/٥٩٠ويه ككدث التع ككدي إىل إسال ككة أي عقا ككات هيالي ككة وم سس ككية تع ككرتض س ككاي
ارسة حيية اليأي والتعاا يية.
 -٥٦ومسحت ا اومة م خياً ابلدخوو إىل ما يهيد عن  ٢٤٦موقعكاً كااياً وقنكاة تليفهيونيكة،
مككن بينهككا منافككذ إخااريككة ومككدوانت إلارتونيككة كانككت نوعككة بسككا حمتواهككا السياس ك  .ونتي ككة
لككذلك ،تشككهد إثيوبيككا سفككية عككدد املنافككذ ااعالميككة املواوعككة واالارتونيككة مككن القوككا اصككاو.
وعلك الصكعيد الككوسي ،توركد حاليكاً  ٩قنكوات تلفهيونيكة عامككة و ١٥قنكاة تليفهيونيككة جتاريكة ،فطكالً
عن  ١٠قنوات إ اعية عامة و ٩قنوات إ اعية جتاريكة .وعكالوة علك لكك ،توركد أيطكاً  ٣١قنكاة
إ اعية حملية عاملة .وهنكاز أيطكاً  ٣٠مكن وسكائط ااعكال املواوعكة العاملكة حاليكاً الالكد .ومكن
املككدموو أن يسككفي تعككدي ااعككالن املتعل ك بوسككائط ااعككال والوالككوو إىل املعلومككات ،إىل ران ك
ااالككالحات اجلاريككة ،عككن سايدة كاككاة عككدد ونككو وسككائط ااعككال املواوعككة واالارتونيككة علك
حد سوار ،وأن يسهم بذلك حتس ااية حيية اليأي والتعاا و ارستها إثيوبيا.
إلامة العدل واحملاكمة العادلة (التوصيات  9١-١٥٥و ،9٢و ،3-١٥٦و)١٢-١٥7
 -٥٧ييس ك الدس ككتور ااثي ككو س ككلوة قط ككائية مس ككتقلة .وق ككد ال ككدر ع ككدد م ككن الق كوان عل ك
املسككتوي االحتككادي وااقليم ك بغككيض سايدة ضككمان اسككتقالو السككلوة القطككائية .وجتككيي احملامككة
االحتادية العليا عملية تفتي تيم إىل حتديد التحدايت العملية والثغيات القانونية اليت قد تسكهم
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إضعاث االستقالو القطائ واخنفاض ثقة اجلمهور
عدد من الوالايت ااقليمية.

احملاكم .ورار ااا ماادرات اثلة

 -٥٨وأنش ككدت احملام ككة االحتادي ككة العلي ككا إثيوبي ككا مك ك خياً فيق ككة عم ك معني ككة قال ككال ك ك ون
القطككار .وتت ككدل فيق ككة العم ك مككن  ٢٠م ككن املهني ك الق ككانوني املسككتقل الا ككارسين وه ك مالف ككة
بتحدي ككد ت ككدابا م ككن ككد ا أن تع ككهس اس ككتقالو احمل ككاكم وال ككيو املهني ككة هب ككا والتوال ككية ابا ككا تل ككك
التككدابا .ومككن أر ك تعهيككه إماانيككة الوالككوو إىل القطككار ،رككار توسككي مياكككه التككداوو ابلفيككديو
والتقاضك االاككرتوين مجيك أدككار الالككد ،ورككار عمك دراسككة للكيبط بك مجيك احملككاكم االحتاديككة
بواسوة ااة موسعة (.)WAN
 -٥٩ويتواالك ك ك ك تق ك ك ككدت سلس ك ك ككلة م ك ك ككن ال ك ك ككدورات التدرياي ك ك ككة إىل ض ك ك ككاا الش ك ك ككيسة وامل ك ك ككدع
العككام والقطككاة جمككاو حقككوإل اانسككان واملسككائ القانونيككة األخككيى بغككيض تعهيككه امتثككاو ننككا
العدال ك ك ككة اجلنائي ك ك ككة ملع ك ك ككايا حق ك ك ككوإل اانس ك ك ككان الدس ك ك ككتورية والدولي ك ك ككة .فعلك ك ك ك س ك ك ككاي املث ك ك ككاو،
الفرتة  ،٢٠١٧/٢٠١٦-٢٠١٤/٢٠١٣قد املدع العا االحتادي تس روالت مكن الكدورات
التدريايككة للشككيسة واملككدع العككام  .ويقككد أيط كاً املعهككد االحتككادي للاحككث والتككدري القطككائ
والقانوين وننياؤه ااقليميون دورات تدرياية منتنمة للقطاة واملدع العام وضاا الشيسة.
اافياج عنهم بافالة إال فيمكا يتعلك
 -٦٠و إسار مادأ افرتاض الربارة ،للمشتا هبم ا
بعكدد حمككدود مككن اجلكيائم اصوككاة حسككاما هكو منصككوو عليك القككانون .ويقككو املككدعون العككامون
عل ك املسككتوي االحتككادي وااقليم ك ب كهايرات منتنمككة إىل خمككافي الشككيسة للتدكككد مككن مثككوو مجي ك
املشتا هبم أما احملامة طون  ٤٨ساعة من توقيفهم واحرتا حقوإل اانسان اليت هلم.
اإل ررق يف املشر رراركة يف الشر ررؤون العام ررة وحر ررق الت ر رروي (التوصر رريات  ١١٥-١٥٥و،١٦
و)١4-١٥7
 -٦١إثيوبيككا ملتهمككة بافالككة أن تاككون مجي ك االنتخككاابت الوسنيككة وااقليميكة حككية ونهيهككة .وقككد
الككي رئككيس الككوسرار أبي ك أاككد م كياراً نن الرتكيككه اليئيس ك للحاومككة سككياون ضككمان أن تا ككون
االنتخككاابت الوسنيككة املقالككة عككا  ٢٠٢٠حككية ونهيهككة و ات مصككداقية .ويتمث ك رككهر هككا مككن
ااالكالحات السياسكية اجلاريككة توسكي ا يككه السياسك للسككما اب ييكة التامككة جلميك األحكها
السياسككية بص ككيث النن ككي عككن أي ككديولوريالا .ووفق كاً لككذلك ،أُلغ ك التص ككني اارهككا لع ككدد م ككن
األح كها السياس ككية احملن ككورة س ككابقاً ال ككيت ك ككان جمل ككس ن كوا الش ككع ق ككد ع ك ج بعط ككها بوال ككفها
مننمات إرهابية ،وعادت إىل الالد لتمارس النطاو السياس السلم .
 -٦٢ورار تعدي القوان االنتخابية الوسنية ا الية مكن خكالو مشكاورات بك ا كه ا كاكم
وأحكها املعارضككة .ويتوقك مككن القكوان املنقحكة أن حتككوو الننكا االنتخككا اثيوبيككا مكن ننككا فككوس
ا ائه عل أكثكي األالكوات إىل مكهيج بك ننكام التناسك وا كائه علك أكثكي األالكوات ،وأن تعيكد
حتديككد تاككوين اجمللكس االنتخككا الككوسي ومهامك مبككا يهيككل الفككيو ملختلك األالكوات لالنطككما إىل
الربمل ككان ال ككوسي .وم ككن ككدن التنق ككيم اجل ككاري لق ككانون وس ككائط ااع ككال وتشك كيي امل سس ككات اصاي ككة
واجلمعيات والقوان االنتخابية أن يهيكل حيكهاً أككرب ملشكاركة اجملتمك املكدين الرتبيكة املدنيكة وتثقيك
الناخا  ،فطالً عن رالد االنتخاابت وحتس إماانية والوو وسائط ااعال العامة والت ارية إىل
األحها السياسية املعارضة ،بغيض ضمان إريار مناقشات انتخابية أكثي مشوالً لل مي .
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 -٦٣ومككن أر ك تعهيككه اسككتقاللية اجمللككس االنتخككا الككوسي ومصككداقيت  ،حل ك رئككيس رديككد
اليم القانونية أما جملس نوا الشع بعد التشاور م األحكها السياسكية املعارضكة .والقيكادة
اجلديدة للم لس بصدد ااكا سلسكلة مكن التكدابا الياميكة إىل تعهيكه قدرتك علك إركيار انتخكاابت
وسنية حية ونهيهة عا  ٢٠٢٠وما بعده.
 -٦٤و االنتخك ككاابت الوسنيك ككة لعك ككا  ،٢٠١٥ك ككارز  ٥٨ح ك كهابً سياسك ككياً وسني ك كاً وإقليمي ك كاً مبك ككا
عك ككدده  ٥ ٨١٩مي ك ككحاً ،مك ككنهم  ١ ٢٧٠سك ككيدة و ٤ ٥٤٩رر ك كالً .و ك ككهدت معك ككدالت تس ك ك ي
النككاخا وإقاككاو النككاخا أعككداداًكاككاة ،حيككث ارتفعككت مككن  ٣١مليككوانً عككا  ٢٠١٠إىل ٣٦.٨
مليوانً ( ٢٦املائة سايدة) عا  .٢٠١٥وكانت نساة  ٤٨املائة من اناناخبني املسنلنيني من
ُختتننح نب نساا انسجماان نجمة ننا  ٥٠٠انننا ة م ن انبننع او ا ن ُ 1٠٠انننا ة م ن
اناسننا و ص
انبع انتنيفسيوين ُ ٧٠٠م األ مدة انتحفجمة وجرا محالهتم االنتخابجمة بطريقة ماتفة ُمتااانبةو
اإلقوق املت لة ابليواج واألسرة (التوصيات  ،٦٢-١٥٥و 9٦-١٥٥و)97
 -٦٥تلتككه إثيوبيككا اباككا كافككة التككدابا الالسمككة لطككمان اايككة األسككية .وااككذت عككدة تككدابا
تشييعية وإريائية حتقيقاً هلذه الغاية .ومن ضمن هكذه التكدابا ،سكنت ا اومكة تشكييعاً رديكداً
عا  ٢٠١٧ياف لي كة بي كة عمك مواتيكة للمكوظف املكدني  ،وال سكيما النسكار العكامالت .ومكن
ب ك التو ككورات اليئيس ككية الككيت س كيأت ل ككدعم وتعهيككه دور األس ككية اجملتم ك تككوفا خ ككدمات رعاي ككة
األسفاو أماكن العم ومتديد إراسة األمومة من  ٩٠يوماً إىل  ١٢٠يوماً وإراسة األبوة من ٥
أاي إىل  ١٠أاي .
 -٦٦وياف الدسكتور للمكيأة حقوقكاً مسكاوية قكوإل اليرك أثنكار الكهواج وبعكده .ويكنص قكانون
األسككية الككذي سككنت ا اومككة االحتاديككة وق كوان األسككية املعمككوو هبككا الككوالايت ااقليميككة عل ك
ا قوإل املتساوية للميأة األمالز اجلماعية عند فس الهواجِّ .
صت حمكاكم خاالكة لألسكية
ُ
وخص َ
هياكك احملامككة االحتاديككة للننككي مجيك قطككااي املسككائ األسكيية .وهككذه احملككاكم جمهككهة بقطككاة
وأخصككائي ارتمككاعي مككدرب لطككمان املصككاف الفطككل ألف كياد األسككية س كواو عمليككة التقاض ك .
وعالوة عل لك ،تتوافي خدمات املساعدة القانونية اجملانية قطكااي ك ون األسكية مقدمكة مكن
الل نك ككة ااثيوبيك ككة قك ككوإل اانسك ككان ووسارة ك ك ون امل ك كيأة والوف ك ك والشك ككاا واملاات ك ك االحتاديك ككة
وااقليمية للمدع العا  ،واملاات القطائية ااقليمية ،فطالً عن مننمات اجملتم املدين.

جيم -اإلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقارية
اإلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقارية  -تدابري التنفيذ العامة (التوصيتان ١3٥-١٥٥
و)١30-١٥٥
 -٦٧تتمث ك ك ك رؤي ك ككة إثيوبي ك ككا الش ك ككاملة أن تص ك ككام م ك ككن الال ك ككدان املتوس ك ككوة ال ك ككدخ لك ك ككوو
عككا  .٢٠٢٥ولككدى ا اومككة جمموعككة واضككحة املعككامل مككن االس كرتاتي يات والسياسككات اامنائيككة.
وأسكفيت سياسككالا االقتصككادية املورهككة لصككاف الفقكيار عككن نتككائج مشك عة التوسك جمككاالت
الصكحة والتعلككيم واهلياكك األساسككية وإمككدادات امليككاه الننيفككة ومككا إىل لككك .و ككهد قوككا الهراعككة
أيطك كاً حتس ككناً كاك كااً اانتاري ككة واألم ككن الغ ككذائ  .وحك كدجدت ا اوم ككة إ ككاسات رئيس ككية للتنمي ككة
االرتماعي ككة والثقافي ككة واالقتص ككادية خوته ككا الثاني ككة للنم ككو والتح ككوو ( .)GTP IIوتس ككتند خو ككة
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النمككو والتحككوو الثانيككة إىل افكرتاض أن النمككو االقتصككادي سيسككتمي مبعككدو ١١
ا سي دي أيطاً إىل إحياس تقد التنمية االرتماعية وا د من الفقي.

املائككة

السككنة،

 -٦٨ويطككمن الدسككتور حك أمككم إثيوبيككا وقوميالككا و ككعوهبا تالككم لغالككا وكتابتهككا وتووييهككا
والتعاككا عككن ثقافالككا وا فككاخي علك رخهككا .وبكُكذلت رهككود راككارة للحفككاخي علك الكرتاث واملواقك
الثقافية أدار عديدة من الالد.
 -٦٩وتعمك إثيوبيكا ككد ابسكتميار لتحسك إعمكاو ا قكوإل االقتصككادية واالرتماعيكة والثقافيككة
ملواسنيهككا .ومككن أر ك بلككو أهككدافها املتمثلككة ضككمان التمت ك اب قككوإل االقتصككادية واالرتماعيككة
خوة النمو والتحوو الثانية ،تتعاون ا اومة أيطاً م حاومات ومننمكات
عل النحو املا
دولية أخيى.
اإلق يف الغذاء (التوصيتان  ١3٢-١٥٥و)١33
 -٧٠حققككت إثيوبيككا خو كوات هامككة دككو ضككمان ا ك الغككذار .وتسككلط اس كرتاتي ية األمككن
الغذائ الطور عل خوط ا اومة ملعاجلة أسكاا وآاثر انعكدا األمكن الغكذائ
إثيوبيكا .وتاعكاً
ال ِّكم َمت بكيامج ومشكاري األمكن الغكذائ ااقليميكة علك أسكاس تلكك االسكرتاتي ية .وهكذه
لذلكُ ،
االسرتاتي ية احملدثة تستهدث أساساً املناس اليت تعاين بشا مكهمن مكن انعكدا األمكن الغكذائ ،
واملناس اجلافة ،واملياع  .وهذا الرتكيه األوضم املور إىل ااالال الاي ابعتااره تكدبااً لعاكس
مسار التدهور وابعتااره أيطاً مصكدراً لتوليكد الكدخ لألسكي املعيشكية الكيت تعكاين مكن انعكدا األمكن
الغذائ عن سيي الرتكيه عل القياسات الايولورية ،يفث اديافاً عن اسرتاتي ية عا .١٩٩٦
 -٧١ويسرت ككد مط ككمون االس كرتاتي ية ك ككذلك مبس ككائ مج ك املي ككاه وإدخ ككاو احملاال ككي العالي ككة
القيمة وتنمية الثيوة ا يوانية والهراعة ا يريكة .واعرتافكاً نن السكع إىل حتقيك األمكن الغكذائ يفثك
حتككدايً سوي ك األر ك متعككدد القواعككات ،مت تطككم التعهيككه امل سس ك وبنككار القككدرات بوالككفهما
عنصيين رئيسي من عناالي االسرتاتي ية .إال أن اهلدث العا السكرتاتي ية األمكن الغكذائ  ،كمكا
حك ككدث املاض ك ك  ،هك ككو ضك ككمان األمك ككن الغك ككذائ عل ك ك مسك ككتوى األسك ككي املعيشك ككية ،ح ك ك أن
اس كرتاتي ية التصككني الككذي تقككوده التنميككة الهراعيككة سككرتكه عل ك لي ككة النككيوث لتحقي ك االكتفككار
الذاى الغذائ الوسي .وما بيحت إنتارية الغذار إثيوبيا تهيد ابسياد من  ٢٦٦.٨مليون قنوار
الفك ككرتة  ٢٠١٦/٢٠١٥إىل  ٣٠٦.١مالي ك ك قنوك ككار الفك ككرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧وقك ككد تع ك ككا
االقتصاد من اجلفاث الشديد الذي ُ ِّهد الفرتة .٢٠١٦/٢٠١٥
املن ككاس ا طك كيية ،والسياس ككة الوسني ككة للحماي ككة
 -٧٢وتش ككا اسك كرتاتي ية األم ككن الغ ككذائ
االرتماعية ،وسياسة التنمية ا طيية ،واسرتاتي ية إ اد فيو العم  ،وبيانمج بنار أالوو األسي
املعيشية ،ماادرات للحاومة لدث إىل إدامة وتعهيه األمن الغذائ .
اإلق يف الضمان االجتماعي (التوصية )١38-١٥٥
 -٧٣ب ككدأت إثيوبي ككا تنفي ككذ سياس ككتها الوسني ككة للحماي ككة االرتماعي ككة ع ككا  .٢٠١٤وتيك ككه
السياسة علك الف كات الطكعيفة الكيت تشكم األسفكاو والنسكار واأل كخاو وي ااعاقكة واملسكن
والعمالككة الناقصككة واأل ككخاو املعيض ك للخوككي بسككا املشككاك االرتماعيككة والوايعيككة و اهككا.
واجملاالت اليت تيكه عليها السياسة ه ااات األمان االرتماع  ،وسا العي ودعم العمالة،
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والطككمان االرتمككاع  ،وا صككوو علك اليعايككة الصككحية والتعلككيم واصككدمات االرتماعيككة األخككيى،
فطكالً عككن التصكدي للعنك واايكذار واالسككتغالو .وحتقيقكاً هلككذه الغايكة ،رككار تنفيكذ اسكرتاتي يات
وبيامج متنوعة مث اار اد الصح وبيامج ااة األمان اانتارية ،لدعم تنفيذ هذه السياسة.
القوككاع العككا واصككاو عل ك
 -٧٤ويشككم ننككا الطككمان االرتمككاع ااثيككو العككامل
السك كوار .وي ككنص ااع ككالن املتعلك ك ابملعا ككات التقاعدي ككة للم ككوظف الع ككام رق ككم ،٢٠١١/٧١٤
ال ككذي دخ ك حي ككه النف ككا أساس كاً أثن ككار ف ككرتة االس ككتعياض الس ككابقة ،عل ك ككيو للحص ككوو عل ك
م ككدفوعات الط ككمان االرتم ككاع عن ككد التقاع ككد و ح ككاالت الع ككه ع ككن العمك ك بس ككا امل ككيض
وااالابة .واالستحقاقات املنصوو عليها في هك املعكاا التقاعكدي أو معكاا الع كه أو معكاا
انعككدا األهليككة أو معككاا خلفككار املتككو  ،وهك تشككم ماافككدة التقاعككد وا كرتاز املعككاا التقاعككدي
القاب لالسرتداد .وعالوة عل لك ،ينص ااعكالن علك ماكدأ عكد التمييكه علك أسكاس اجلكنس
سن التقاعد و مدفوعات الطمان االرتماع  ،وكذلك أيلولة ا إىل خلفار املتو .
 -٧٥ويسكد ااعكالن املتعلك مبكوظف امل سسكات اصاالككة رقكم  ٢٠١١/٧١٥الف كوة املورككودة
ااسار القانوين للطمان االرتماع الذي كان الساب ال يشكم سكوى املكوظف العكام .
القوككا
ووفقكاً لكذلك ،يككوفي هكذا ااعككالن نفكس االسككتحقاقات والطكمان االرتمككاع للعكامل
اصاو ،مثلهم مث املوظف العام مبور ااعالن رقم .٢٠١١/٧١٤
حقر ر رروق اإلنسر ر رران والفقر ر ررر املر ر رردلع (التوصر ر رريات  ،١٢4-١٥٥و ١٢٦-١٥٥و،١٢7
و ،١٢9-١٥٥و ،١3١-١٥٥و)١٢8-١٥٥
 -٧٦تسككتثمي إثيوبيككا بشككا كاككا للحككد مككن الفقككي وتعهيككه التنميككة االرتماعيككة .وسادت نسككاة
اانفاإل العا عل القواعات املياعية ملصاف الفقيار مبقدار الثلث من الفرتة  ٢٠٠٥/٢٠٠٤إىل
الفككرتة  .٢٠١٧/٢٠١٦ويفث ك قواعككا التعلككيم والوككيإل أولككويت عككاليت ضككمن هككذه القواعككات،
حيث حص ك منهما عل أكثي من ُمخس امليهانية اامجالية للحاومة .وتعا ا اومة أيطكاً
عل تنفيذ بيانمج ضخم للحماية االرتماعية ملسكاعدة الفقكيار علك إدامكة سكا معيشكتهم .ويعكد
بيانمج ااات األمان اانتارية أكرب بيانمج للحماية االرتماعية أفييقيا وهو يدعم ما يقي
من  ٨مالي خص يعانون من انعدا األمن الغذائ املهمن ،وما بي يُنفجذ منذ عا .٢٠٠٥
 -٧٧وهيدت إثيوبيا بي ة سياساتية متاينية من أر التنفيكذ الفعكاو ألهكداث التنميكة املسكتدامة
علك الصككعيدين الككوسي ودون الككوسي .ويشككا ا ككد مككن الفقككي اهلككدث األساس ك وخوككة التنميككة
امليكهيككة للحاومككة ااثيوبيككة .واخنفطككت نسككاة السككاان الككذين يعيشككون حتككت خككط الفقككي الككوسي
مكن  ٢٩.٦املائككة الفككرتة  ٢٠١١/٢٠١٠إىل  ٢٣.٥املائككة الفككرتة ،٢٠١٦/٢٠١٥
حك أن التفككاوت الككدخ  ،ابسككتخدا معامك ريككي ،الفككرتة  ٢٠١٦/٢٠١٥بلك .٠.٣٢٨
وبل مقدار نصي الفيد  ٨٨٣دوالراً من دوالرات الوالايت املتحكدة الفكرتة ،٢٠١٨/٢٠١٧
ارتفاعكاً مككن  ٣٧٣دوالراً مككن دوالرات الككوالايت املتحككدة الفككرتة  .٢٠١٠/٢٠٠٩وهككذه سفككية
نساتها  ١٣٧املائة خالو عقد من الهمن.

GE.19-03137

15

A/HRC/WG.6/33/ETH/1

حقوق اإلنسان ومياه الشر وال رف ال حي (التوصية )١34-١٥٥
 -٧٨اعتمككدت إثيوبيككا سياسككة إدارة امل كوارد املائيككة عككا  .٢٠١٤وبعككد اعتمادهككا ،مت وض ك
وتنفي ككذ اسك كرتاتي يات خمتلف ككة لتعهي ككه ا ص ككوو عل ك ك املي ككاه الننيف ككة وخ ككدمات الص ككيث الص ككح
والننافة الصحية .و الفكرتة  ،٢٠١٨/٢٠١٧أقكيم مكا جمموعك  ٢٣ ١٨٩مكن منشك ت امليكاه
املنككاس الييفيككة ،مككن بينهككا منش ك ت بناهككا األهككاي ،وحصككلت  ٢٥مدينككة رديككدة عل ك إمككدادات
مياه الشي  .وأفادت هذه التدابا ما عدده  ٤ ٦١٣ ٦١١مكن سكاان الييك و١ ٤٧١ ٦٢٠
م ككن س ككاان ا ط ككي ،وفق ك كاً ملعي ككار خ ككدمات املي ككاه احملس ككنة .ووفقك كاً ل ككذلك ،ارتف ك ك ع ككدد س ككاان
اليي ك ك ك الك ك ككذين يفاك ك ككنهم الوالك ك ككوو إىل امليك ك ككاه الننيفك ك ككة ارتفاع ك ك كاً كا ك ك كااً مك ك ككن ٤٢ ٨٠٠ ٣٧٠
الفك ك ك ككرتة  ٢٠١٦/٢٠١٥إىل  ٥٦ ٤٨٣ ٦٦٤الفك ك ك ككرتة  ،٢٠١٨/٢٠١٧ح ك ك ك ك أن عك ك ك ككدد
س ك ك ككاان ا ط ك ك ككي ال ك ك ككذين يفا ك ك ككنهم الوال ك ك ككوو إىل املي ك ك ككاه الننيف ك ك ككة ارتف ك ك ك م ك ك ككن ٨ ٩١٣ ٧٨٠
الفككرتة  ٢٠١٦/٢٠١٥إىل  ١٢ ٠٨٢ ٨٩٢الفككرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧وهككذا يفث ك نسككاة تغويككة
للميك ككاه قك ككدرها  ٧٣.٩املائك ككة اليي ك ك و ٦٠.٢املائك ككة ا طك ككي ،و ٧١.١املائك ككة عل ك ك
الصعيد الوسي.
 -٧٩واعتم ك ككدت إثيوبي ك ككا اس ك ك كرتاتي ية النناف ك ككة الص ك ككحية والص ك ككحة الاي ي ك ككة لف ك ككرتة  ٥س ك ككنوات
( ،)٢٠٢٠-٢٠١٦الككيت تيكككه ،مجلككة أمككور ،عل ك بنككار امل كياحيض احملسككنة وسايدة اسككتخدامها
بص ك ككورة مس ك ككتمية؛ وس ك ككالمة األ ذي ك ككة (مب ك ككا ل ك ككك التخ ك كهين وا ف ك ككظ وا ماي ك ككة م ك ككن ا ش ك كيات
والق كوارض)؛ وحتس ك الاي ككة املعيشككية (مبككا لككك ماافحككة ا ش كيات والق كوارض ،وتلككوث اهل كوار
داخك األمككاكن املغلقكة ،واالسككتخدا اآلمككن للواقكة) ،وتعهيككه الننافككة الصكحية امل سسككية (املككدارس
واملياف الصحية) .وارتفعت نساة الساان الذين يستخدمون مياف الحية ا حم جسنة إىل ٦٧.٧
املائة عا  ٢٠١٦مكن  ٦٥.٧املائكة عكا  .٢٠١٤و ُ ِّكهدت سايدة سفيفكة إماانيكة
الوال ك ك ككوو إىل املياف ك ك ك الص ك ك ككحية احملس ك ك ككنة م ك ك ككن  ٨املائ ك ك ككة ع ك ك ككا  ٢٠١٤إىل  ٩املائ ك ك ككة
عا .٢٠١٦
اإلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية (التوصيتان  ١٦8-١٥٥و)١٥-١٥7
 -٨٠تلته ا اومكة بتحسك ظكيوث عمك األفكياد الكذين يعيشكون املنكاس الييفيكة .وحتقيقكاً
هلذه الغاية ،نكُ ِّفذت جمموعة من اصدمات اار كادية احملسكنة وفقكاً للنكيوث الاي يكة والسكوقية القائمكة،
ووِّر َهت دو معاجلة مشاك اانتاج واانتارية ،فطالً عن حتس تلايكة احتياركات املكهارع  .ومكن
ُ
اجمل ككاو التق ككي الهراعك ك  ،تلقك ك املهارع ككون ت ككدريااً ور ككيى
خ ككالو ما ككادرة التعل ككيم والت ككدري املهنيك ك
تش يعهم عل التحوو إىل ارسات الهراعة ا ديثكة الصكغاة النوكاإل .وعكالوة علك لكك ،مت تنفيكذ
بيامج ااات األمان اامنائية ليف النيوث املعيشية للمهارع واليعاة و ا اليعاة.
القوكا العكا يسكيي علك مكوظف اصدمكة
 -٨١وثاتت ا اومة حداً أدىن ألرور العكامل
املدنيككة الككذين يشككالون أكككرب جمموعككة مككن العككامل نرككي .وهككذا لككيس ملهم كاً بقيككة االقتصككاد،
وال سيما القوا اصاو .بيد أن هناز دراسة رارية لوض حد أدىن ام لألركور ينواك علك
مجي القواعات والعامل .
 -٨٢ومككن أر ك حتس ك ظككيوث عم ك العمككاو املهككاريين ااثيككوبي واايككة حقككوقهم ،وقعككت
ا اوم ة اتفاقات ثنائية للعم اصارج م أربعة من بلدان منوقة الشكيإل األوسكط .وركار بكذو
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اجلهود أيطاً لتعي ملحق معني بش ون العم لتقدت املشورة واملتابعة السكفارات والاعثكات
ااثيوبية الالدان اليت تورد فيها أعداد كااة من العماو املهاريين ااثيوبي  .وتوالكلت إثيوبيكا
م ك خياً إىل اتفككاإل م ك اململاككة العيبيككة السككعودية وقوككي بشككدن ا ككد األدىن ألرككور العمككاو املن كهلي
هذين الالدين .ورار مهيد من املفاوضات بشدن نفس املوضكو أيطكاً مك اامكارات
ااثيوبي
العيبي ككة املتح ككدة والاوي ككت .وم ككن املتوقك ك أن حتس ككن ه ككذه الت ككدابا ،إىل ران ك اتفاق ككات العمك ك ،
ظيوث عم العماو املهاريين ااثيوبي .
اإل ر ر ررق يف ال ر ر ررحة (التوص ر ر رريات  ١3٦-١٥٥و ،١37وم ر ر ررر  ١40-١٥٥إىل ،١43
و ،١٥٢-١٥٥و ،١٥7-١٥٥و)9-١٥٦
 -٨٣يفيض الدستور مبور املادة  ٩٠من التهاماً عل الدولة ،ابلقدر الذي تسمم ب موارد
الالد ،نن لدث السياسات إىل تهويد مجيك ااثيكوبي قماانيكة ا صكوو علك خكدمات الصكحة
العامة .وتنص املادة  /٤/٤١من الدستور أيطاً عل أن ا اومة ملهمة بتخصكيص مكوارد متهايكدة
عل الدوا لتوفا خدمات الصحة العامة.
 -٨٤وبعد الن ا تنفيذ بيانمج تنمية قوكا الصكحة ومدتك  ٢٠عامكاً ،بكدأت ا اومكة
تنفيككذ خوككة حتويك قوككا الصككحة ومككدلا مخسككة أعكوا  ،الككيت تشككا رككهراً مككن خوككة الالككد الثانيككة
للنمو والتحوو ( )GTP-IIوامليحلة األوىل مكن خوكة مكدلا  ٢٠عامكاً بعنكوان ‘تصكور مسكار إثيوبيكا
لتحقي ك اليعايككة الصككحية الشككاملة عككن سيي ك تعهيككه اليعايككة الصككحية األساسككية‘ .واجملككاالت ات
األ ولويككة العلي ككا خوككة حتوي ك قوككا الص ككحة حت ككددت ن ككا رعاي ككة األمهككات وح ككديث ال ككوالدة،
والحة الوف  ،ووق انتشار األمياض املعديكة اليئيسكية مثك فكاوس نقكص املناعكة الاشكيية/اايدس
والس واملالراي وعاس اجتاه تلك األمياض.
 -٨٥ويشا أيطاً ك من تعهيكه املسكاواة بك اجلنسك ؛ ومتاك املكيأة؛ وسايدة اسكتخدا املكيأة
للخككدمات الصككحية جمككاالت الرتكيككه اليئيسككية صوككة حتوي ك قوككا الصككحة .وعككالوة عل ك لككك،
اعتمككدت وسارة الصككحة "دلي ك تعمككيم مياعككاة املننككور اجلنسككاين" قوككا الصككحة و ككيي توايق ك
عل املستوى االحتادي وااقليم واحملل .
 -٨٦ووضك ك ك ككعت ا اومك ك ك ككة االس ك ك ك كرتاتي ية الوسنيك ك ك ككة للصك ك ك ككحة اا ابيك ك ك ككة املقك ك ك ككير تنفيك ك ك ككذها
الفك ككرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٦بغيك ككة ا ك ككد مك ككن الوفيك ككات النفاسك ككية وتعهيك ككه الصك ككحة اا ابيك ككة .ووفك ككيت
االسكرتاتي ية الوسككائ للحككد مككن الوفيككات وحككاالت االعككتالو وحتسك الككحة األمهككات واألسفككاو
حديث الوالدة .وه تتطمن أيطاً ماادرات لالست ابة ملا يست د مكن قطكااي الصكحة اا ابيكة.
وعككالوة علك لككك ،توسككعت امليافك الككيت تقككد خككدمات تننككيم األسككية مككن حيككث العككدد ونوككاإل
التوعية .و الوقت الياهن ،تقكد نسكاة  ٩٧املائكة مكن امل سسكات الصكحية ا اوميكة مجيك
أدار الالد خدمات تننيم األسية عل مدار مخسة أاي األساو .
 -٨٧وعككهست ا اومككة تنفيككذ بكيانمج اار ككاد الصككح  ،الككذي ينشككي مككا عككدده ٩٨( ٣٨ ٠٠٠
املنككاس الييفيككة وا ط كيية.
املائككة مككن ااانث) مككن املي ككدات الصحيات/املي ككدين الصككحي
وتقد املي دات الصحيات خدمات من الاا إىل الاا  ،بغية تيسا الوالوو إىل اليعاية الصكحية
اجليدة وامليسورة التالفة .ويوي الربانمج اهتماماً خاالاً لألمهات واألسفاو املناس الييفية.
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 -٨٨وعالوة عل لك ،أحيس تقد كاا حتس توفا اصدمات الصحية خكالو السكنوات
األرب املاضية بواسوة متوكوع علك مسكتوى اجملتمك احمللك تتكوىل تكدرياهم املي كدات الصكحيات
بغيض الرتكيه بشا أكثي كثافة عل سايدة التغياات السلوز احملل .
 -٨٩ومككن أرك حتسك اصككدمات الصككحية لألسفككاو ،بكُكذلت أيطكاً رهككود كاككاة لكهايدة تغويككة
اللق ككا اصماسك ك ولق ككا ا ص ككاة .و ككهد مع ككدو وفي ككات األسف ككاو دون س ككن اصامس ككة اخنفاضك كاً
مو ككيداً ،حي ككث اخنف ككض م ككن  ٨٨وف ككاة لا ك  ١ ٠٠٠مول ككود ح ك ع ككا  ٢٠١٠إىل  ٥٨.٥وف ككاة
لاك ك ك  ١ ٠٠٠مول ك ككود حك ك ك ع ك ككا  .٢٠١٧واخنف ك ككض أيطك ك كاً مع ك ككدو وفي ك ككات اليضك ك ك م ك ككن ٥٩
الفك ككرتة  ٢٠١١/٢٠١٠إىل  ٤٨لا ك ك  ١ ٠٠٠مولك ككود ح ك ك
لا ك ك  ١ ٠٠٠مولك ككود ح ك ك
عا .٢٠١٦
 -٩٠و ُ ِّكه َدت سايدة خويككة املياكككه الصككحية الفيعيككة واملياكككه الصككحية .وارتفك إمجككاي عككدد
املياكك ك ك ك ك ككه الصك ك ك ك ك ككحية الفيعيك ك ك ك ك ككة مك ك ك ك ك ككن  ١٦ ٠٤٨الف ك ك ك ك ك ككرتة  ٢٠١٣/٢٠١٢إىل ١٨ ٨١٦
الفككرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧وي ك دي التوس ك املياكككه الصككحية أيط كاً دوراً حمككورايً حتقي ك التغويككة
الصحية األساسية الشاملة .ومن خالو اجلهود املشكرتكة الكيت تاكذهلا ا اومكة االحتاديكة والكوالايت
ااقليمي ك ككة ،ارتفك ك ك الع ك ككدد اامج ك ككاي للمياك ك ككه الص ك ككحية م ك ككن  ٣ ١٠٠الف ك ككرتة ٢٠١٣/٢٠١٢
إىل  ٣ ٩٥٦الفرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧وأحيس تقد أيطاً سايدة عدد املستشفيات مكن ١٢٧
الفرتة  ٢٠١٣/٢٠١٢إىل  ٤٠٢الفرتة .٢٠١٨/٢٠١٧
اإلق يف التعليم (التوصيات  ،١4٢-١٥٥ومر  ١44-١٥٥إىل  ،١49و،١٥١-١٥٥
و ،١0-١٥٦و)١٦-١٥7
 -٩١بدأ العمك ابلكربانمج اصكامس لتوكويي قوكا التعلكيم ()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٦/٢٠١٥
آ /أ سوس  .٢٠١٥وعل الي م من أن األهداث التعليمية اليئيسكية للالكد مكا سالكت تتمثك
ت ككوفا إمااني ككة ا ص ككوو علك ك التعل ككيم وتا ككاف ف ككيو ا ص ككوو عليك ك ونوعيتك ك ور ككدواه ،فك ك ن
االهتمككا ابلف ككات احمليومككة ،وتككوفا التعلككيم اجليككد ،وتنش ك ة م كواسن وي كفككارة مككن خككالو إ ككاد
املعككارث والتانولوريككا ونقلهككا ،والتفككوإل اوككيط وإدارة التعلككيم ،مجيعهككا تشككا عناالككي رئيسككية
للربانمج اصامس لتوويي قوا التعليم.
 -٩٢وأولت ا اومة أولوية قصوى للتعليم وخصصت موارد متهايدة علك الكدوا هلكذا القوكا
مكن أرك إعمكاو ا ك التعلكيم .ويتمثك التورك االسكرتاتي اليئيسك لقوكا التعلكيم ضككمان
اانصككاث ا صككوو عل ك تعلككيم ريككد عل ك مجي ك املسككتوايت .والتعلككيم االبتككدائ جمككاين جلمي ك
امل ك كواسن  ،ويش ك ك ج مجي ك ك األسف ك ككاو س ك ككن التعل ك ككيم االهام ك ك عل ك ك االلتح ك ككاإل ابملدرس ك ككة .و
الفكرتة  ،٢٠١٨/٢٠١٧مت تككوفا التعلكيم االبتككدائ نكثكي مككن  ٥١مكن اللغككات األ مقارنكة ب ك ٤٩
لغة الفرتة .٢٠١٥/٢٠١٤
 -٩٣واسداد عك ك ك ك ككدد املك ك ك ك ككدارس االبتدائيك ك ك ك ككة (الصك ك ك ك ككفوث مك ك ك ك ككن  ١إىل  )٨مك ك ك ك ككن ٣٠ ٤٩٥
الفرتة  ٢٠١٣/٢٠١٢إىل  ٣٦ ٤٦٦الفرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧وبعاارة أخيى ،ريى تشييد أو
افتتا ما يقي من  ٦ ٠٠٠مدرسة ابتدائية خالو السنوات األرب املاضية .وارتف الا معكدو
االلتحك ككاإل ابملك ككدارس مك ككن  ٨٥.٩املائك ككة الفك ككرتة  ٢٠١٣/٢٠١٢إىل  ١٠٠.٠٥املائك ككة
الف ككرتة ( ٢٠١٨/٢٠١٧مت جت ككاوس ال ككا نس ككاة االلتح ككاإل املس ككتوى االبت ككدائ  ،إال أن األرق ككا
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تشا إىل حاالت من عد الدقة حساابت الساان وسكن األسفكاو املسك عنكد االلتحكاإل).
وارتفك ك ك ك ع ك ك ككدد الو ك ك ككال ابمل ك ك ككدارس االبتدائي ك ك ككة م ك ك ككن  ١٧.٤ملي ك ك ككوانً الف ك ك ككرتة ٢٠١٣/٢٠١٢
إىل  ٢٠ ٧٨٣ ٠٧٨الف ككرتة  .٢٠١٧/٢٠١٦و الوق ككت ا ككاي ،بلغك كت نس ككاة التالمي ككذ إىل
األقسا الدراسكية علك الصكعيد الكوسي مقكدار  ،٥٦وحققكت مجيك املنكاس معكدالً لعكدد التالميكذ
لاك معلكم امليحلككة االبتدائيكة أقك مككن  ،٥٠ابسكتثنار الكواليت ااقليميتك أوروميكا والصككومالية؛
و الفك ككرتة  ٢٠١٨/٢٠١٧بل ك ك ه ك ككذا الك ككيقم  .٤٣وبل ك ك املعك ككدو اامج ك ككاي لاللتحك ككاإل ابمل ك ككدارس
االبتدائية  ٩٦.٤املائة لوو الفرتة  .٢٠١١/٢٠١٠وسادت هذه النساة إىل  ١٠٩.٣املائة
الف ككرتة  .٢٠١٨/٢٠١٧ككا أن ه ككذا االجت ككاه ال يس ككتمي ح ككا امليحل ككة الثانوي ككة ،حي ككث تتهاي ككد
الف وة املستوى اجلامع .
 -٩٤ومككن أر ك التصككدي للتحككدايت املتعلقككة ابملسككافة ب ك حم ك ااقامككة واملككدارس ،وضككعت
ا اومة ماادل توريهية بشدن تقدت خدمات النهو لفائدة الوالاات .وابملث  ،تعم الوسارة ،من
خالو بيانمج األمم املتحدة املشرتز اليئيسك للمسكاواة بك اجلنسك  ،علك تكوفا املسكاعدة املاليكة
للفتيككات مككن األسككي احمليومككة لالنتنككا املكدارس .ويعمك هككذا الككربانمج الككذي ييمك إىل افككيض
معك ككدالت التوق ك ك عك ككن الدراسك ككة أرب ك ك مك ككن منك ككاس الالك ككد النا ك ك ة وه ك ك الك ككوالايت ااقليميك ككة
لانيشانغوو وموس و امايال وعفي والصومالية.
 -٩٥واهتمككت إثيوبيككا أيط كاً كث كااً ابلتعلككيم العككاي خككالو الفككرتة املشككمولة ابلتقييككي .ويال ك عككدد
م سسات التعليم العاي اليت متلاها ا اومة  ٤٥م سسة عا  ٢٠١٨مقارنة بك  ٣٣م سسكة
عا  ،٢٠١٤ح بلغت م سسات التعليم العاي املعتمدة ا ا اومية  ١٢٨م سسة.
 -٩٦وبكدأت إثيوبيكا بكيانمج تعلكيم الااكار الككوظيف املتاامك  ،وهكو بكيانمج ملكدة عكام مصككمم
للاككالغ األميك  .ومككن املتوقك أن يعككهس مشككاركة اجملتمعككات احملليككة التنميككة الوسنيككة ورهككود ا ككد
م ك ك ك ككن الفق ك ك ك ككي وأن عك ك ك ك ك الدارسك ك ك ك ك الاا ك ك ك ككار أكث ك ك ك ككي إنتاري ك ك ك ككة واعتم ك ك ك ككاداً علك ك ك ك ك ال ك ك ك ككذات .و
الفرتة  ،٢٠١٨/٢٠١٧ارز هذا الربانمج ما جمموع  ٤ ٩٤١ ٠٦٢من الاالغ .
 -٩٧وعلك الككي م مككن كك الن احككات املسك لة سايدة فككيو ا صكوو علك التعلككيم ،مككا ساو
ضمان رودة التعليم يشا حتدايً .وللتغل عل هذا التحدي ،تعا وسارة التعلكيم علك وضك
خييوة سيي لتوويي التعليم .وعند تنفيكذ خييوكة الوييك  ،مكن املتوقك أن تك دي إىل حتسك ركودة
التعلكيم .وعككالوة علك لككك ،تعاك الككوسارة علك تنفيكذ امليحلككة الثانيكة مككن مشكيو حتسك اجلككودة
العام ككة للتعل ككيم ال ككذي يه ككدث إىل حتسك ك ظ ككيوث ال ككتعلم امل ككدارس االبتدائي ككة والثانوي ككة وتعهي ككه
امل سسات عل خمتل مستوايت اادارات التعليمية.

دال -حقوق األشخاص احملددير أو الفئات احملددة
األشخاص ذوو اإلعالة (التوصية )١٥٢-١٥٥
 -٩٨تعككرتث إثيوبيككا اب ارككة إىل ااككا تككدابا خاالككة لطككمان متت ك األ ككخاو وي ااعاقككة
مي حقوإل اانسان وا يايت األساسية.
 -٩٩وم ككن أرك ك ا ككد م ككن دث ككا تص ككورات اجملتمك ك اصاس ككة ع ككن األ ككخاو وي ااعاق ككة،
وال سيما بعكد االنطكما إىل االتفاقيكة الدوليكة قكوإل األ كخاو وي ااعاقكة ،عملكت ا اومكة
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عل ك توككويي الككوع العككا وقككدمت تككدرياات متعاقاككة بشككدن تنفيككذها .عككالوة عل ك
االتفاقية إىل مخس لغات حملية ومت توسيعها عل اجلمهور.

لككك ،تُ ِّيمجَككت

 -١٠٠وتك ككوي امل سسك ككات ا اوميك ككة واملننمك ككات اصاالك ككة االهتمك ككا الوار ك ك ملعاجلك ككة مشك ككاك
األسفاو وي ااعاقة عل خمتل املستوايت ونواقات التدخالت إسار والية كك منهكا .ومكا
بيحككت وسارة التعلككيم ،علك سككاي املثككاو ،تقككد الككدعم واالهتمككا الشككامل لألسفككاو وي ااعاقككة
بككدراً مككن تعلككيمهم قا ك املدرس ك  .وم ك لككك ،وعل ك الككي م مككن مجي ك اجلهككود ،مككا سالككت إماانيككة
حتداي كاااً.
ً
حصوو األ خاو وي ااعاقة عل اصدمات االرتماعية تشا
 -١٠١ويك ككنص ااعك ككالن املتعل ك ك ابملعا ك ككات التقاعديك ككة للمك ككوظف العك ككام وااعك ككالن املتعل ك ك
ابملعا ككات التقاعديككة ملككوظف امل سسككات اصاالككة ( ٢٠١١/٧١٤و ٢٠١١/٧١٥عل ك الت كواي)
عل متديد سن اسكتحقاإل املعكاا التقاعكدي مكن  ١٨إىل  ٢١عامكاً ا كاالت الكيت خلك فيهكا
الشخص املتو أ خاو وو إعاقة.
الالجئون واملشردون داخليا (التوصيتان  ١٥3-١٥٥و)١٥٦

فيما يتعل ابلالر
 -١٠٢يعتككرب إعككالن نيويككورز مككن أرك الالر ك واملهككاريين لعككا  ٢٠١٦إ ككاساً ابرساً للتطككامن
العككامل بشككدن اايككة الالر ك  ،وهككو حيككدد العناالككي اليئيسككية اسككار التعام ك الشككام م ك مسككدلة
الالر وييس األسكاس لالتفكاإل العكامل بشكدن تقاسكم املسك ولية عكن الالر ك  .وعقك اعتمكاد
ااعكالن ،ا ككرتكت إثيوبيكا استطككافة مك متي قمككة للقكادة حيككث أعلنكت تسككعة تعهكدات بتحسك
إثيوبيا تشكيين
حياة الالر  .وبدأ رمسياً العم قسار التعام الشام م مسدلة الالر
الثاين/نوفمرب .٢٠١٧
 -١٠٣وأحككيست إثيوبيككا تقككدماً ابلفع ك تنفيككذ إسككار التعام ك الشككام م ك مسككدلة الالر ك .
فدوالً ،بدأ تشيين األوو/أكتوبي  ٢٠١٧التس ي املدين لالر  ،مبا لك الكوالدة والكهواج
والوالإل والوفاة .ومت تس ي والدة أكثي من  ٤ ٨٥٢الر اً ،مبا لك التس ي نثي ررع .
واثنيكاً ،بككدأ عككا  ٢٠١٧العمك بننككا إدارة املعلومككات الايومرتيككة ،وهككو هياك أساسك لتسك ي
الالر
أدار الالد .ويس الننا املعلومات املتعلقة بتعليم الالر ومهكارالم املهنيكة ،فطكالً
عن السا املورهة ألفياد أسيهم .ومن دن التس ي املدين والننا الايومرتي اجلديكد ،علك السكوار،
أن يفانا الالر من ا صوو عل الفيو املتاحة إسكار التعامك الشكام مك مسكدلة الالر ك .
واثلثاً ،ما بيحت ا اومة تعم من أر وض آلية متان الالر من ا صوو عل عم .
 -١٠٤و الوقككت الكياهن ،ومك ورككود  ٩٥٠ ٠٠٠الرككل ،تستطككي إثيوبيككا اثين أكككرب جتمك
أفييقيككا ،وأ لككاهم قككاد مككن رنككو السككودان والصككوماو وإريككرتاي .و كككانون الثككاين/
لالر ك
ينككايي  ،٢٠١٩اعتمككدت إثيوبيككا إعككالانً رديككداً لالر ك يتككيم لالر ك ا صككوو عل ك تصككاريم
عم ك  ،وااللتحككاإل ابلتعلككيم االبتككدائ  ،وا صككوو عل ك رخككص القيككادة ،وتس ك ي الوقككائ ا ياتيككة
قانونيكاً مثك املواليككد واله ككات ،وا صككوو علك اصككدمات املاليككة مثك أعمككاو املصككيفة .وقككد اعك ُكرتث
ابلقانون اجلديد بوالف أحد أكثي القوان تقدماً أفييقيا(.)٢
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فيما يتعل ابملشيدين داخلياً

 -١٠٥إثيوبيككا واحككدة مككن الككدوو املوقعككة عل ك اتفاقيككة االحتككاد األفييق ك مايككة املشككيدين داخلي كاً
ومساعدلم ،ورار حالياً عملية التصدي عل االتفاقية .ويورد حالياً عدد كاكا مكن األ كخاو
املشككيدين داخلي كاً إثيوبيككا .وتشككا النهاعككات الداخليككة واألخوككار الوايعيككة األسككاا اليئيسككية
لك.
 -١٠٦ومكن أرك منك النهاعكات الداخليكة وتسككويتها ،أنشك ت جلنكة للمصكا ة الوسنيكة كككانون
األوو/ديس ككمرب  .٢٠١٨واعتم ككدت إثيوبي ككا سياس ككة إدارة خم ككاسي الا ك كوارث للح ككد م ككن املخ ككاسي
امليتاوككة ابلاكوارث واايككة األ ككخاو املعيضك للخوككي هككذه النككيوث .وتعمك ا اومككة أيطكاً
علك دككو وثيك مك رهككات ننككاة وسنيككة ودوليككة ملنك التشككيد الككداخل مككن خككالو آليككات اانككذار
املااي ،ولتوفا خدمات اليعاية وإعادة التوس للمشيدين داخلياً.
 -١٠٧واسككتحدثت إثيوبيككا آليككات م سسككية للمسككاعدة علك تلايككة احتيارككات املشككيدين داخليكاً
الفوري ككة واألس ككوو أر ك كالً أل ك كياض املس ككاعدة اانس ككانية واامنائي ككة عل ك ك الس ك كوار .وم ككن ب ك ك ه ككذه
املاككادرات تشككاي الفيي ك االستشككاري املعككي ابملشككيدين داخلي كاً (الككذي يتككدل مككن املنس ك املقككيم
للشك ك ون اانس ككانية الت ككاب لألم ككم املتح ككدة ،وماتك ك األم ككم املتح ككدة لتنس ككي الشك ك ون اانس ككانية،
واملننمككة الدوليككة لله ككية ،ومفوضككية األمككم املتحككدة لش ك ون الالر ك  ،والل نككة الدوليككة للصككلي
األاككي ،وجملككس الالر ك الككدامنيك ) ،والل نككة التوريهيككة الوسنيككة (بقيككادة انئ ك رئككيس الككوسرار)
لككدعم مككا يقككي مككن مليككون ككخص تشككيدوا عق ك الن كها ا ككدودي املنككاس املتامخككة للككواليت
ااقليميت الصومالية وأوروميا.
التميي ر ر رري ر ر ر ررد املر ر ر ررأة (التوص ر ر رريات م ر ر ررر  ٥3-١٥٥إىل  ،٦١و ١١7-١٥٥و،١١8
و)٥٢-١٥٥
 -١٠٨يش ككا منك ك مجيك ك أ ككااو التميي ككه ض ككد املك كيأة أولوي ككة ابلنس ككاة إثيوبي ككا .و إس ككار ه ككذه
اجلهود ،ااذت ا اومة عدداً من التدابا.

مشاركة امليأة ا ياة السياسية
 -١٠٩عا  ،٢٠١٨حققت إثيوبيا إ اساً ابرساً فيما يتعلك مبشكاركة املكيأة ا يكاة السياسكية
بالككو حككد التاككاف ب ك اجلنس ك عل ك مسككتوى جملككس الككوسرار بتعي ك نسككار  ٥٠املائككة مككن
املناال ك الوساري ككة جمل ككس ال ككوسرار املص ككغي اجلدي ككد املا ككون م ككن  ٢٠وسيك كياً .وت كرتأس املك كيأة حاليك كاً
م سس ككات وسن ي ككة رئيس ككية مثك ك وسارة ال ككدفا  ،ووسارة الس ككال (ال ككيت تش ككيث علك ك االس ككتخاارات
والش ككيسة وأره ككهة أمني ككة أخ ككيى) ،ووسارة اايك كيادات واجلم ككارز ،ووسارة الت ككارة واالس ككتثمار ،كم ككا
تا كوأت منص ك أوو ام كيأة رئيسككة للمحامككة العليككا ورئيسككة للم لككس االنتخككا الككوسي اثيوبيككا،
ضككمن أمككور أخككيى .و تش كيين األوو/أكتككوبي  ،٢٠١٨انتخاككت إثيوبيككا أيط كاً أوو ام كيأة رئيسككة
للدولة منذ  ١٠٢عكا  .وسيسكتمي تاكيار هكذه اجلهكود علك الصكعيد ااقليمك  .وارتفك متثيك املكيأة
الربملان الوسي مكن  ١٣٨عكا  ٢٠١٠إىل  ٢٠٢عكا  ،٢٠١٥مبكا لكك املسكاواة
عدد املناال اليمسية لل ان الدائمة العشي جمللس نوا الشع .
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 -١١٠وتنص القوان االنتخابية القائمكة علك عكدد مكن ا كوافه لألحكها السياسكية الكيت تي كم
نسار .ومت تس ي  ١ ٢٧٠مي حة خالو الفرتة االنتخابية لعكا  .٢٠١٥ومكن املتوقك أن تكنص
القوان  ،اليت يي حالياً تعديلها مبشاركة األحها السياسية ا اكمة واملعارضة ،علك املهيكد مكن
ا وافه لتعهيه مشاركة امليأة ا ياة السياسية.

متا امليأة اقتصادايً وسياسياً

 -١١١تسك ك ككتهدث السياسك ك ككة الوسنيك ك ككة للحمايك ك ككة االرتماعيك ك ككة ( )٢٠١٤تعهيك ك ككه حقك ك ككوإل امل ك ك كيأة
االرتماعية واالقتصادية عن سييك تعهيكه العمالكة والفكيو املكدرة للكدخ  .وتتكوخ السياسكة تكوفا
التككدري عل ك املهككارات وخككدمات االئتمككان للتموي ك املتنككاه الصككغي لفائككدة الفق كيار والطككعفار،
فطالً عن إنشار ننا معلومات سوإل العم .
 -١١٢وأحككد التحككدايت اليئيسككية الككيت توار ك امل كيأة هككو إماانيككة الوالككوو إىل التموي ك  ،وال كيبط
الش ككاا ابألسك كواإل ،والت ككدري علك ك ماا ككية األعم ككاو ا ككية .ولس ككد ه ككذه الف ككوة ،اعتُ ِّم ككدت
االسكرتاتي ية الوسنيككة للمشككاري الصككغاة واملتناهيككة الصككغي .وهككذه االسكرتاتي ية تيسككي الوالككوو إىل
التمويك مككن خككالو التككوفا واالئتمككاانت ،وبنككار القككدرات ،والتككدري علك املهككارات والوالككوو إىل
األسواإل للنسار املشتغالت ابألعماو ا ية.

 -١١٣و الفرتة  ٢٠١٨/٢٠١٧وحدها ،كاركت أكثكي مكن  ٦ماليك امكيأة حمافك واسكعة
النواإل للتوعية والدعوة بشدن موضو التما االقتصكادي علك املسكتوي االحتكادي وااقليمك ،
ومتانككت  ١٣ ٤٢١ ٢١٥ام كيأة مككن تككوفا مال ك  ٣ ٢٥٢ ٠٥٠ ٠٣٨بِّ كياً مككن خككالو رابوككات
التموي املتناه الصغي الصغا النوكاإل مجيك أدكار الالكد ،بينمكا ُمنِّ َحكت  ٢ ١٤٠ ١٠٥نسكار
فيال ك ك ك ك كاً ائتماني ك ك ك ك ككة وتل جق ك ك ك ك ك مالغ ك ك ك ك كاً جمموع ك ك ك ك ك  .١٣ ٣٢٥ ٧١٧ ٥٠٧و الوق ك ك ك ك ككت ال ك ك ك ك كياهن،
تشككارز  ٤٣٩ ١١٧امكيأة مشككاري الككغاة ،منهككا ُ ١٤٤ ٥٩٧وفِّك َكيت هلككا إماانيككة الوالككوو إىل
األسواإل وفيو اليبط الشاا هبا.
 -١١٤وت دي التعاونيات دوراً رئيسياً تعهيه ا قوإل االرتماعية واالقتصادية للمكيأة .وخكالو
الف ك ك ككرتة املش ك ك ككمولة ابلتقيي ك ك ككي ،بلك ك ك ك ع ك ك ككدد النس ك ك ككار التعاوني ك ك ككات  ٦ ١٨٠ ٠٣٨امك ك ك كيأة بنهاي ك ك ككة
الف ك ككرتة  ٢٠١٨/٢٠١٧ك ككا ياك ك ك سايدة كا ك ككاة مقارن ك ككة بك ك ككعدد النس ك ككار الا ك ككال ١ ٣٢٢ ٢٩٩
الفككرتة  .٢٠١١/٢٠١٠وتاف ك الوكالككة االحتاديككة للتعاونيككات ،وه ك امل سسككة الككيت تيالككد وتككدعم
التعاونيات ،إالدار وتنفيذ السياسات واألسي التننيمية املواتية للتعاونيات.
 -١١٥ويتهايد عدد النسار اللواى يفتلان مناسو أو أراض املنكاس الييفيكة وا طكيية الالكد.
ومتتلك نساة  ١٦املائة من النسار اللواى تكرتاو أعمكارهن بك  ١٥و ٤٩عامكاً منكهالً ،ومتتلكك
نس ككاة  ٣٥املائ ككة من ككهالً ابال ك كرتاز مك ك ككخص آخ ككي .وم ككن جمم ككو املس ككتفيدين م ككن بك كيانمج
ااس ككاان امل ككنخفض التالف ككة عل ك املس ككتوى االحت ككادي ،تش ككا النس ككار نس ككاة  ٥٢املائ ككة م ككن
املستفيدين .وفيما يتعل قوإل ملاية األراض  ،بل معدو ملاية النسار  ٤٠املائة ،ح
أن نساة  ٢٥املائة متتلك أراض ابال رتاز م خص آخي .وتَسلجم ما عكدده ١ ٣٨٣ ٩٣٧
ام كيأة املنككاس الييفيككة ككهادات ملايككة األراض ك مبفككيدهن أو ابال كرتاز م ك أسوارهككن .وتور ك
املنككاس الييفيككة ألن
ا اومكة تيكيههككا إىل ااالككالحات اهلياليكة املتعلقككة قدارة وتننككيم األراضك
الاية أالحا حقوإل األراض الييفية ما سالت تنقصهم الاوز ا ياسة اصاالة نمالكهم.
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 -١١٦وفيمككا يتعل ك بتقككدت اصككدمات الوايككة للم كيأة ،خككالو الفككرتة املشككمولة ابلتقييككيُ ،س ك ِّ لت
توورات هامة جماو اليعاية السكابقة للكوالدة والتوليكد ق كياث اختصاالكي مكاهيين ،وا كد مكن
وفيات األمهات واألسفاو ،واستخدا وسائ من ا م  ،و ا لك من امل يات .وارتف عدد
الوحدات الصحية واملياكه الصكحية علك مسكتوى األحيكار ( )kebeleكا أدى إىل حتسك إماانيكة
والوو النسار إىل املياف  .ونتي كة لكذلك ،كهدت نسكاة النسكار الكالى تكرتاو أعمكارهن بك ١٥
و ٤٩عاماً إثيوبيا ن تلق رعاية قا الوالدة علك يكد أحكد أخصكائي اليعايكة الصكحية املهكية
ارتفاع ك ك ك كاً م ك ك ك ككن  ٢٧املائك ك ك ككة ع ك ك ك ككا  ٢٠٠٠إىل  ٣٤املائك ك ك ككة ع ك ك ك ككا  ،٢٠١١و ٦٢املائ ك ك ك ككة
عككا  .٢٠١٦وخككالو الفككرتة نفسككها ،اخنفطككت الككوالدات املنهليككة مككن  ٩٥املائككة عككا ٢٠٠٠
إىل  ٩٠املائ ككة ع ككا  ،٢٠١١و ٧٣املائ ككة ع ككا  .٢٠١٦وأُر ككيي لنس ككاة  ١٧املائ ككة م ككن
النسار و ١٣املائة من املواليد اجلدد فحص بعد الوالدة خالو اليوم األول بعد الوالدة.
 -١١٧ومككن انحيككة أخككيى ،ككهدت نسككاة النسككار اللكواى تكرتاو أعمككارهن بك  ١٥و ٤٩عامكاً
واللواى أَفَدن مبوارهة مشالة عل األق من املشاك احملددة ا صوو علك اليعايكة الصكحية،
اخنفاض ك ك ك كاً مك ك ك ككن  ٩٦املائك ك ك ككة ع ك ك ككا  ٢٠٠٥إىل  ٩٤املائك ك ك ككة عك ك ك ككا  ،٢٠١١و ٧٠املائك ك ك ككة
عا  .٢٠١٦وابملث  ،اخنفض معدو الوفيات املتصلة اب م إىل  ٤١٢لا  ١٠٠ ٠٠٠مولود
حك ك ك خ ك ككالو الف ك ككرتة  ٢٠١٦-٢٠١٠مقارن ك ككة ب  ٦٧٦لاك ك ك  ١٠٠ ٠٠٠مول ك ككود حك ك ك خ ك ككالو
الفرتة .٢٠١١-٢٠٠٥
 -١١٨وفيمككا يتعل ك بقوككا العمالككة ،ككغلت املكيأة الفككرتة  ٢٠١٧/٢٠١٦نسككاة ٣٦.٥٣
األ ككغاو ا اوميككة علك الصككعيد الككوسي مقارنككة بنسكاة  ٣٢.٨املائككة
املائككة مككن املناالك
الف ككرتة  .٢٠١٠/٢٠٠٩وع ككالوة عل ك ك ل ككك ،تط ككمن ااع ككالن امل ككنقم مل ككوظف اصدم ككة املدني ككة
االحتادية رقم  ٢٠١٧/١٠٦٤أحااماً خمتلفة مث املساواة األري عن العم املتساوي لليراو
والنسار ،ومتديد إراسة األمومة وتوفا خدمات رعاية األسفاو أماكن العم  ،و ا لكك .و
الوق ككت الك كياهن ،يتك كوافي  ٧٥ميفق ك كاً ليعاي ككة األسف ككاو خمتل ك ك امل سس ككات ا اومي ككة لألمه ككات
الع ككامالت .ووره ككت ا اوم ككة أيط كاً تيكيهه ككا إىل حتس ك ظ ككيوث عم ك امل كيأة م ككن حي ككث األر ككي
والسككالمة القوككا ككا اليمسك  .و الوقككت الكياهن ،مت التوالك إىل اتفاقككات ثنائيككة مك اململاككة
العيبية السعودية وقوي بشدن املسائ املتعلقة اب د األدىن لألرور وبي ة العم امل اتية.

العنف القائم على نوع اجلنس وتشويه األعضاء التناسرلية لرإل و والريواج املبكرر
(التوصيات  ،٦٢-١٥٥و ،77-١٥٥ومر  79-١٥٥إىل )83
 -١١٩إثيوبيككا ،مككا ساو العن ك ضككد النسككار والفتيككات يشككا حتككدايً كا كااً ولديككداً لتما ك
املكيأة .وتوارك النسكار والفتيكات إيكذارات بدنيكة وعاسفيكة ورنسكية تقكوض الكحتهن وقكدرلن علك
كس ك العككي  ،وتعو ك ننمهككن االرتماعيككة وسف كولتهن وتعلككيمهن .ووفق كاً ملككا رككار الدراسككة
االستقصائية الصحية الديفغيافية ااثيوبية اليت أرييت عا  ،٢٠١٦من ب النسار اللكواى تكرتاو
أعمارهن ب  ١٥و ٤٩عامكاً ،تعيضكت نسكاة  ٢٣املائكة للعنك الاكدين و ١٠املائكة للعنك
حيالن.
اجلنس
 -١٢٠وتع ككرتث ا اوم ككة ابلعنك ك الق ككائم علك ك ن ككو اجل ككنس بوال ككف انتهاكك كاً ق ككوإل اانس ككان
األساسككية .ووفقكاً لككذلكُ ،و ِّضك َكعت أسككي قانونيككة وسياسككاتية فعالككة لتعهيككه حقككوإل النسككار والفتيككات.
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وه ككذه ا ق ككوإل مايس ككة الدس ككتور و االتفاق ككات الدولي ككة وااقليمي ككة ال ككيت تع ككهس حق ككوإل املك كيأة
وحتميهككا ،مبككا لككك اتفاقيككة القطككار علك مجيك أ ككااو التمييككه ضككد املكيأة ،والربوتوكككوو امللحك
ابمليثاإل األفييق املتعل قوإل امليأة أفييقيا (بيوتوككوو مكابوتو) .وركار ااكا تكدابا وإركيارات
قانونيككة حمككددة للتصككدي للعن ك  ،مككن بينهككا قككانون األسككية املككنقم لعككا  ٢٠٠٠والقككانون اجلنككائ
املنقم لعا  .٢٠٠٥ووضعت ا اومة أيطاً اآلليات امل سسية املولوبة علك املسكتوي االحتكادي
وااقليمك ك  ،مب ككا ل ككك إنشك كار مااتك ك ك ك ون املك كيأة والوفك ك والش ككاا االحتادي ككة وااقليمي ككة،
ووحككدات خاالككة معنيككة مايككة األسفككاو والنسككار داخك أقسككا الشككيسة ومااتك االدعككار العككا ،
وحماكم خاالة لقطااي العن ضد امليأة إسار احملاكم االحتادية والعديد من احملاكم ااقليمية.
 -١٢١ووضعت خوة إثيوبيا الثانية للنمو والتحوو ،للمية األوىل ،إ ار العن ضد امليأة ضكمن
أولوايلككا .وأثنككار فككرتة التنفيككذ ،ستنشككل إثيوبيككا خووسكاً سككاخنة للنسككار واألسفككاو الككذين يتعيضككون
للعن  ،وستقيم  ١١ميككهاً رديكداً مكن مياككه اصكدمات املتااملكة ومياككه إعكادة التدهيك  ،وسكتعهس
أيطاً ما هو قكائم منهكا .ووفقكا هلكذه اصوكة ،توركد حاليكاً  ٩مياككه للخكدمات املتااملكة و ١٦بيتكاً
آمن كاً مجي ك أدككار الالككد .ومككن املتوق ك أن تعم ك خدمككة اصككط السككاخن اجملانيككة املتعلقككة ككاالت
العن القائم عل نو اجلنس قا عا .٢٠٢٠
 -١٢٢وحككددت االسكرتاتي ية الوسنيككة اجلديككدة لتنميككة املكيأة وحتقيك التغيككا وجمموعككة ااركيارات
املنقح ككة املتعلق ككة قعم ككاو االسك كرتاتي ية توريه ككات واض ككحة جم ككاالت ا ماي ككة والوقاي ككة وتق ككدت
اصككدمات لفائككدة النسككار ضككحااي العن ك  .وعككالوة عل ك لككك ،تلتككه وسارة ك ون امل كيأة والوف ك
والشككاا ق ككار العن ك ضككد امل كيأة ،بسككا مككن بينهككا إدراج م ككيات بشككدن ا ككد مككن العن ك
خوتها القواعية اصمسية (.)٢٠٢٠-٢٠١٦
 -١٢٣ومككا سالككت املمارسككات التقليديككة الطككارة مث ك تشككوي أو بككرت األعطككار التناسككلية لككإلانث
متارس عل نواإل واس وما سالت تشا حتدايً كاكااً .وتلتكه إثيوبيكا ابلقطكار علك
والهواج املااي َ
املمارسككات الطككارة مككن خككالو التككدابا االس كرتاتي ية والربانجميككة .وهككذه تشككم وض ك اس كرتاتي ية
وسنية ملاافحة املمارسات التقليدية الطارة تقو علك كج ي ثكالث رككائه هك ق الوقايكة وتقكدت
سرت َ ككد ب ك اجلهككود الوسنيككة ،وهككو يسككاعد
اصككدمات وا مايككة .وهككذا الككنهج احملككدد األهككداث يُ َ
عل حشد الدعم من اجلهات الاحاة املصكلحة لوضك حكد هلكذه املمارسكة ،فطكالً عكن التخفيك
من أثي تشوي أو برت األعطار التناسلية لإلانث.
 -١٢٤وع ككالوة عل ك ل ككك ،ر ككددت ا اوم ككة التهامه ككا ق ككار ارس ككة تش ككوي أو ب ككرت األعط ككار
التناس ككلية ل ككإلانث وسواج األسف ككاو ل ككوو ع ككا  ٢٠٢٥م ك متي قم ككة لن ككدن بش ككدن فتي كات الع ككامل
املعقود متوس/يوليك  .٢٠١٤وهكذا االلتكها  ،الكذي يسكتخد اسكرتاتي ية متااملكة و كاملة ،يطك
الفتي ككات بك ك رة االهتم ككا ويس ككتهدث الفتي ككات أنفس ككهن واألس ككي واجملتمع ككات احمللي ككة ،ومق ككدم
اصككدمات ،والككانع السياسككات .و إسككار االلت كها  ،مت حتديككد اجملككاالت اليئيسككية التالي كةق حتس ك
تكوافي الايككاانت؛ وتعهيككه رهككود التنسككي ؛ وإعمككاو املسككارلة مككن أرك تعهيككه إنفككا القكوان القائمككة؛
وسايدة امليهانيككة بنسككاة  ١٠املائككة لل هككود الياميككة إىل إ ككار هككذه املمارسككة متام كاً أو افيطككها إىل
ا د األدىن.
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األدفال :املبادئ العامة واإلماية (التوصيات  ،38-١٥٥و ،84-١٥٥و)١٥3-١٥٥
 -١٢٥اعتمككدت إثيوبيككا السياسككة الوسنيككة للوف ك عككا  .٢٠١٧ولككدث السياسككة إىل تعهيككه
مشككاركة األسفككاو ولي ككة بي ككة آمنككة ومواتيككة لتنش ك ة األسفككاو ،واايككة حقككوإل األسفككاو الطككعفار،
وااية األسفكاو مكن املمارسكات التقليديكة الطكارة ،ضكمن أهكداث أخكيى .ويوركد إثيوبيكا أكثكي
مككن  ٥٠٠بيملككان مككن بيملككاانت األسفككاو عل ك مجي ك مسككتوايت ا اككم .وعككهست هككذه اآلليككة مككن
مشاركة األسفاو عملية الن القيار.
 -١٢٦وتلته إثيوبيا بتحسك رفكاه األسفكاو واايكة حقكوقهم واحرتامهكا .وركار ااكا تكدابا ملنك
العن ك ك واس ككتغالو األسف ككاو العم ك ك  .وحتقيق ك كاً هل ككذه الغاي ككة ،اعتم ككدت وسارة العم ك ك والش ك ك ون
االرتماعية خوة عم وسنية ( )٢٠١٧-٢٠١١ملن استغالو األسفاو العم  .وسنت أيطاً
توريه كاً لتنفيككذ ااعككالن املتعل ك ابلعم ك بغككيض اايككة حقككوإل األسفككاو ورفككاههم .وأنش ك ت جلنككة
توريهيككة وسنيككة االككدار توريهككات واعتمككاد اس كرتاتي يات بشككدن العنك اجلنس ك ضككد األسفككاو،
واستغالو األسفاو العم  ،وإعكادة دهيك ضكحااي العنك اجلنسك واالسكتغالو العمك  .و
الوقككت الكياهن ،تورككد  ٩مياكككه للخككدمات املتااملككة و ١٦بيتكاً آمنكاً مجيك أدككار الالككد لطككمان
سالمة ضحااي العن اجلنس والنفس وإعادة دهيلهم.
 -١٢٧وتشككارز الككوسارة رهككود ماثفككة لتوعيككة اجلمهككور بشككدن عم ك األسفككاو واالجتككار هبككم.
وه تعم م اليابوات الشعاية وتستخد الت معات التقليدية للدعوة إىل تعلكيم األسفكاو ومنك
عم األسفاو.
 -١٢٨واعتمدت وسارة التعليم اسرتاتي ية املساواة ب اجلنسك وتعلكيم الفتيكات الكيت تكنص علك
امل سسككات
وضك اسكرتاتي يات مفصككلة للتصككدي للتحككيا اجلنسك و ككاه مككن أ ككااو العنك
التعليميككة .وعككالوة عل ك لككك ،أُعككدت مدونككة قواعككد السككلوز ملاافحككة التحككيا اجلنس ك ورككيى
تعميمها للتنفيذ عل مجي املستوايت املدرسية.
 -١٢٩وتلتككه ا اومككة أيط كاً بتحس ك فككيو حصككوو األ ككخاو وي ااعاقككة عل ك التعلككيم.
وأالدرت وسارة التعليم اسرتاتي ية بشدن تعلكيم وي االحتياركات اصاالكة عكا  ٢٠١٢ويعكاجل
ال ك ككربانمج اص ك ككامس لتو ك ككويي قو ك ككا التعل ك ككيم ( )٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٦/٢٠١٥مس ك ككدلة ااعاق ك ككة
فيما يتص قماانية ا صوو عل التعليم والناو في .
 -١٣٠ونكُ ِّفك َذت االسكرتاتي ية الوسنيككة مايككة الوفك ( .)٢٠١٩-٢٠١٧ويتككيم امليكككه ا طككيي
ماية الوف

أديس أاباب إماانية الوالوو الشام للف ات الطعيفة من األسفاو الالر .

لضاء األحداو (التوصية )93-١٥٥
 -١٣١لككدث سياسككة العدالككة اجلنائيككة لعككا  ٢٠١١إىل تعهيككه إعككادة دهي ك وإدمككاج األسفككاو
املخككالف للقككانون .وتعككرتث هككذه السياسككة أيط كاً نمهيككة ااككا اصو كوات امل ديككة إىل من ك معككاودة
ااريا وعد الل ور إىل االحت اس إال كمال أخا.
 -١٣٢وااككذت إثيوبيككا تككدابا تننيميككة لتيسككا التنفيككذ الفعككاو للقكوان وااركيارات الككيت تتنككاوو
اح كرتا حقككوإل األسفككاو وي االحتيارككات اصاالككة املخككالف للقككانون واككايتهم .وأُقيمككت عل ك
خمتلك املسككتوايت وحككدات خاالككة للتحقيقككات ونُصك مككدعون عككامون وأحككدثت حمككاكم مياعيككة
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لألسفككاو .وأُنشككل هياك منفصك مايككة الوفك أديككس أاباب يقككد املشككورة النفسككية والقانونيككة
لألسفاو املخالف للقانون واصدمات املتعلقة بتدهيلهم وإعادة إدمارهم.
املدارعون عر حقوق اإلنسان (توصية )١١3-١٥٥

 -١٣٣تلتككه ا اومككة مايككة املككدافع عككن حقككوإل اانسككان .وأُسلِّك سكيا مجيك املككدافع عككن
إثيوبيككا .وعككاد أيط كاً املككدافعون عككن حقككوإل اانسككان
حقككوإل اانسككان احملت كهين أو املس ك ون
ااثيوبيون الذين كانوا يعيشون اصارج نعداد كااة إىل إثيوبيا واستدنفوا أنشوتهم.

اثلثا -تنفيذ التوصيات اليت أحيط هبا علما
 -١٣٤مككن ب ك التوالككيات املقدمككة إىل إثيوبيككا خككالو االستعياضككات السككابقة" ،أحككيط علم كاً"
ب  ٦٤توالككية .إال أن ا اومككة نفككذت ،فيمككا يتص ك اباالككالحات السياسككية اجلاريككة ابألسككاس،
ركهراً كاكااً مكن هكذه التوالكيات .ومت تنكاوو التوكورات اجلديكدة املتصكلة ابلتوالكيات الكيت أحكيط هبككا
علم كاً اجملموعككات ات الصككلة أعككاله .وم ك لككك ،تككيد أدانه التوالككيات الككيت أحككيط هبككا علم كاً
ولان نكُ ِّف َذت إما كلياً أو رهئياً ،بغيض تقدت الورة أوضم وتيسا االسال عليها.
لبول القواعد الدولية
 -١٣٥تنفيذ رهئك للتوالكيات  ،١-١٥٧و ،٢-١٥٧و ،٣-١٥٧و ،٢-١٥٨و١١-١٥٨
(الفق ك ك ك ك ككية  ،)٢٣و( ١-١٥٨الفق ك ك ك ك ككي ن  ٢٢و ،)٢٣و( ٩-١٥٨الفق ك ك ك ك ككية  ،)٤٦و٣٠-١٥٨
(الفقيات  ٣٩و ٤٣و ،)٤٤و( ٦-١٥٨الفقية .)٧٨
التعاون مع اإلجراءات اخلاصة
 -١٣٦تنفيذ رهئ للتواليات  ،٢٠-١٥٨و ،٢١-١٥٨و ،٩-١٥٧و( ٢٢-١٥٨الفقية .)٢٥
املؤسسات والسياسات العامة
 -١٣٧تنفيذ رهئ للتوالية ( ١٧-١٥٨الفقية .)١٤
ظروف االحتجاز
 -١٣٨تنفيذ رهئ للتوالية ( ٣١-١٥٨الفقية .)٤٦
االعتقال واالحتجاز التعسفيان
 -١٣٩تنفيذ كل للتوالية ( ٣٣-١٥٨الفقي ن  ٣٥و.)٥٢
حرية الرأي والتعبري
 -١٤٠تنفي ك ك ك ك ك ككذ كلك ك ك ك ك ك ك للتوال ك ك ك ك ك ككيات ( ٣٤-١٥٨الفق ك ك ك ك ك ككية  ،)٥٥و ٣٥-١٥٨و٥١-١٥٨
(الفقيات  ٣١و ٣٥و ٣٦و.)٥٥
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حرية تكوير اجلمعيات
 -١٤١تنفيك ك ك ك ك ككذ كل ك ك ك ك ك ك للتوالك ك ك ك ك ككيات  ،٣٧-١٥٨و ،١٣-١٥٧و ،٣٩-١٥٨و،٤٠-١٥٨
و ،٤١-١٥٨و ،٤٦-١٥٨و ،٣٦-١٥٨و ،٤٢-١٥٨و ،٤٣-١٥٨و،٤٤-١٥٨
و ،٤٩-١٥٨و ،٤٥-١٥٨و( ٣٨-١٥٨الفقيات  ١٧و ٣٠و.)٦٢
اإلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية
 -١٤٢تنفيذ رهئ للتوالية ( ١٥-١٥٧الفقي ن  ٨١و.)٨٢
حقوق اإلنسان ومكارحة اإلرها
 -١٤٣تنفيذ كل للتواليات  ،٥٣-١٥٨و ،١٦٣-١٥٥و ،٥٠-١٥٨و( ٥٢-١٥٨الفقية .)٣٥
املدارعون عر حقوق اإلنسان
 -١٤٤تنفيذ كل للتوالية ( ٤٧-١٥٨الفقيات  ٣٠و ٣٥و.)١٣٤
Notes
https://twitter.com/pressfreedom/status/1065052812239880192
UNHCR Press Release: accessed at https://www.unhcr.org/news/press/2019/1/5c41b1784/unhcrwelcomes-ethiopia-law-granting-rights-refugees.html on 26 January 2019
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