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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
عراض املتعلـق   وأُجري االسـت  . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١١إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين 

وترأس وفد  . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٩بإثيوبيا يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف        
واعتمـد  . إثيوبيا السفري فيسيها ييمر، املستشار اخلاص للوزير، يف وزارة الشؤون اخلارجية          
كـانون   ١١الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بإثيوبيا يف جلسته السابعة عشرة املعقـودة يف         

  .٢٠٠٩ديسمرب /األول
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .إيطاليا وشيلي وقريغيزستان: من أجل تيسري االستعراض املتعلق بإثيوبيا) اجملموعة الثالثية(
جل االستعراض  ، صدرت الوثائق التالية من أ     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بإثيوبيا
  ؛(A/HRC/WG.6/6/ETH/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدَّم وفقاً للفقرة   ) أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/6/ETH/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/6/ETH/3).  

وأحيلت إىل قربص عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كل مـن                -٤
األرجنتني، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

  .ستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لال. الشمالية

  عملية االستعراضموجز مداوالت   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
يف اجللسة السادسة عشرة، قدم املستشار اخلاص لوزير الشؤون اخلارجية التقريـر              -٥

مهت فيه مجيـع    الوطين، مشرياً إىل أنه أُعد بطريقة قائمة على الشفافية واملشاركة، حيث سا           
  .األطراف الفاعلة ذات الصلة وأصحاب املصلحة
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 بشأن اتفاقية القضاء علـى مجيـع        ٢٠٠٩وذكر الوفد أن تقرير دولة إثيوبيا لعام          -٦
أشكال التمييز ضد املرأة قد اسُتعرض، وقُدِّم تقرير وفقاً للميثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان              

 هيئات املعاهدات املختصة تقارير تتعلق بكـل   أيضاً، قُدِّمت إىل٢٠٠٩ويف عام   . والشعوب
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو            

  .ارير هي بانتظار النظر فيهاالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهذه التق
وأشارت إثيوبيا إىل أن الدستور االحتادي ينص على بطالن كل ما خيالف الدستور               -٧

. من قوانني أو ممارسات عرفية أو قرارات صادرة عن هيئة حكومية أو مـسؤول حكـومي               
ـ           ددها وتتمتع احلكومة االحتادية والواليات اإلقليمية بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية حي

جملس نواب الشعب الذي يتـألف مـن        : وإلثيوبيا جملسان احتاديان، مها   . الدستور االحتادي 
 سنوات، وجملس االحتاد الذي يتألف من ممثلني ألمم إثيوبيا وقومياهتـا            ٥ممثلني ُينتخبون ملدة    

ويتعلق ثلث أحكام الدستور االحتادي حبقوق اإلنـسان واحلقـوق الدميقراطيـة            . وشعوهبا
ويضمن الدستور حقوق األمم والقوميات والشعوب يف تطوير ثقافتها وتارخيهـا           . سيةاألسا

  .واحملافظة عليهما
وأبرزت إثيوبيا أن الدستور االحتادي يضمن حقَّ كل شخص يف احلياة وهو حق غري        -٨

وبينما ال تزال عقوبة اإلعدام جائزة مبوجب القانون، يبيِّن الواقع الفعلـي أن             . قابل للتصرف 
.  سنة املاضـية ١٥ل فلم ُينفَّذ إال ثالثة أحكام باإلعدام خالل ا    . ذه العقوبة قد أُلغيت عملياً    ه

كما اعتمد الدستور االحتادي مؤخراً القانون اجلنائي ومدونة اإلجراءات اجلنائيـة، اللـذين             
ويضمن الدستور االحتادي كـذلك حقـوق       . حيظران التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة    

 ساعة، وافتراض بـراءهتم إىل أن  ٤٨شخاص املتهمني، ومنها عرضهم على احملكمة خالل     األ
كما يتمتع املتـهمون    . تثبت إدانتهم، والطعن أمام حمكمة خمتصة يف أي حكم يصدر ضدهم          

باحلق يف حماكمة علنية، إال إذا كانت قضيتهم تتعلق مبسائل متس اخلصوصية أو اآلداب العامة            
  .أو األمن القومي

وأشار الوفد إىل أن أتباع مجيع الديانات ُيمنحون فرص متساوية يف احلصول              -٩
كما أصبحت أعياد املسيحيني واملسلمني إجازات عامة       . على أراض لبناء دور العبادة    

وتوزَّع . مبوجب القانون، وتذيع الوكاالت اإلعالمية احلكومية االحتفاالت هبذه األعياد
زايدة، ويسود تسامح كبري فيما بني أتباع الديانات املختلفة         النصوص الدينية بأعداد مت   

  .ويعيشون يف انسجام
وأبرز الوفد أن سن قوانني للصحافة واإلعالم، وتدريب الصحفيني يف جمـال بنـاء                -١٠

القدرات وأخالقيات املهنة، أدَّيا إىل ظهور عدد من وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونيـة             
  . والتلفزيوينوخدمات البث اإلذاعي
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وذكر الوفد أن احترام احلق يف اخلصوصية أصبح أمراً شائعاً، حيث أصبح النـاس                -١١
وحكمت احملاكم بعدم قبول األدلة اليت ُتجَمع . يطلبون إىل ضباط الشرطة إبراز أوامر التفتيش

ويكفل الدستور للمواطنني احلق يف حرية التجمـع الـسلمي والتظـاهر            . دون أمر تفتيش  
مي، وجيري حالياً إصدار إعالن حيدِّد اإلجـراءات الـيت تـنظِّم التظـاهر الـسلمي                السل

كما يضمن الدستور االحتادي حرية تكوين اجلمعيـات، واحلـق يف           . واالجتماعات العامة 
وتوجَّـه  . التصويت ويف الترشُّح، ويف املشاركة يف االنتخابات ويف إدارة الـشؤون العامـة            

بات مباشرة إىل جملس االنتخابات، وجيوز الطعن يف قرار اجمللـس           الشكاوى املتعلقة باالنتخا  
  .أمام احملكمة االحتادية

وأشار الوفد إىل اعتماد تدابري قانونية وسياساتية من أجل تقومي التحيُّز ضد املـرأة                -١٢
كما جرى تنقيح وتعديل عدد     . الضاربة جذوره على الصعيد السياسي واالقتصادي والثقايف      

وُتعزِّز القوانني احلقـوق    . ، هي قانون األسرة، والقانون اجلنائي، وقانون اجلنسية       من القوانني 
  . املتساوية للمرأة يف الزواج والطالق وحضانة األبناء، وحقوقها يف املمتلكات الزوجية

وفيما يتعلق حبقوق الطفل، أشارت إثيوبيا إىل أنه جيري تنفيذ مداخالت تركِّز على               -١٣
ت الرعاية الصحية األساسية، والتعليم، وخدمات محاية األطفال الذين تيتَّموا          الطفل يف جماال  

اإليدز، وذلك يف إطار خطة عمل وطنية خاصة باألطفال         /بسبب فريوس نقص املناعة البشرية    
  .وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومجاعات أخرى من اجملتمع املدين

ارد الطبيعية مملوكة للدولة والشعوب، ومن مث فهي وأشار الوفد إىل أن األراضي واملو  -١٤
ويتساوى كل من الرجال    . وحيق للفالحني والرعاة احلصول على األراضي جماناً      . ليست للبيع 

  .والنساء يف حقوق استخدام األراضي وإدارهتا وتوريثها لورثتهم
، وإلرساء أسس وأشار الوفد إىل َسن تشريع لتنفيذ الضمانات الدستورية تنفيذاً فعاالً  -١٥

  . محاية حقوق العمال
وفيما يتعلق بالتعليم، ذكر الوفد أن إثيوبيا تشهد زيادة يف االلتحاق باملدارس              -١٦

عالوة على ذلك،   . االبتدائية، فضالً عن تعزيز التعليم الشامل والتعليم االبتدائي اجملاين        
املتساوي للتعليم العايل يف تزداد وترية إنشاء جامعات جديدة، سعياًَ إىل ضمان التوزيع 

  .مجيع أحناء البلد
وأشار الوفد إىل أن حق تكوين النقابات واالنضمام إليها يكفله الدسـتور لعمـال                -١٧

وينص قانون العمل على    . املصانع واخلدمات، ولعمال املزارع، ولغريهم من العمال الريفيني       
  .اإلجراءات اليت تنظِّم ممارسة احلقوق النقابية

فيما يتعلق باملسائل الصحية، أشارت إثيوبيا إىل اعتماد برنامج تطـوير القطـاع             و  -١٨
وتشمل اخلطـة  . الصحي، تسليماً بفشل وصول اخلدمات األساسية إىل أفراد الفئات الشعبية         

 عامل صحي بغية حتقيق التغطية الشاملة باخلدمات الصحية يف ٣٠ ٠٠٠املسارعة إىل تدريب 
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 عامالً صحياً التـدريب وُنـِشروا يف املنـاطق          ٢٤ ٥٧١حيث تلقى   مجيع البلدات الريفية،    
ورغم استمرار ارتفاع معدل وفيات األطفال، حققت إثيوبيا تقدماً مشجعاً جتـاه            . املختلفة

ولتحسني هذا الوضع، أوىل القطاع     . كما اخنفض معدل وفيات األمهات    . خفض هذا املعدل  
  .ألمالصحي أولوية لزيادة التغطية خبدمات صحة ا

ولذلك، يعتمـد   . وذكر الوفد أن بعض مناطق البلد يتكرر تعرضها للجفاف املزمن           -١٩
ورغم . البلد، إىل درجة ما، على املساعدة الغذائية الدولية لتلبية احتياجات السكان من الغذاء      

زال إنشاء عدة برامج إلنتاج الغذاء هتدف إىل حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء يف إثيوبيا، ال ي               
  .البلد عاجزاً عن منع حدوث النقص املومسي يف الغذاء يف مناطق معينة

 مركزاً لالجئني،   ١٣وأشار الوفد إىل أن إثيوبيا تؤوي الجئني من البلدان اجملاورة يف              -٢٠
وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني              

وقد أقامت املنظمات الدولية مكاتب هلا يف معظـم هـذه           . ألمحرواللجنة الدولية للصليب ا   
وباإلضافة إىل تـوافر االحتياجـات      . املراكز كي يتمكن الالجئون من االتصال هبا بسهولة       

  .األساسية من املاء والغذاء واملأوى يف هذه املراكز، توجد بكل مركز مدرسة ابتدائية
 حقوق اإلنسان الذي نظمته احلكومة واللجنة       ونوَّه الوفد بالتدريب املكثف يف جمال       -٢١

اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل على املستوى االحتـادي لفائـدة املـشرعني             
ويف مشروع مماثل، نظم برنامج تدرييب على مستوى البلد يف جمـال            . وموظفي إنفاذ القانون  

ات حكومية خمتلفة يف تنظـيم      كما بدأت هيئ  . حقوق اإلنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون     
  .أنشطة للتوعية حبقوق اإلنسان موجهة إىل املهنيني العاملني هبذه اهليئات

وأشار الوفد إىل بدء تقدمي برامج التربية املدنية واألخالقية، اليت تشمل قيم حقـوق                -٢٢
بيـا، يف   اإلنسان، وذلك يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي يف مجيع أحنـاء إثيو            

كمـا أُدجمـت دروس يف حقـوق       . املدارس العامة واخلاصة والعلمانية والدينية على السواء      
اإلنسان يف املقررات الدراسية للمدارس العسكرية ومدارس تدريب الشرطة، مع التركيز على            

  .دور ضباط الشرطة واجليش يف محاية حقوق اإلنسان يف وقت السلم ووقت الرتاع املسلح
الوفد إن إثيوبيا تواجه العديد من التحديات يف جمال حقوق اإلنسان، ُيعـزى             وقال    -٢٣

معظمها إىل وضعها االقتصادي، وسياقها االجتماعي الثقايف، وشيوع ممارسات عرفية معينة،           
  .فضالً عن صعوبات وقيود أخرى

نية حبقوق  وأكد الوفد أن إثيوبيا ملتزمة مبواصلة تعاوهنا مع هيئات األمم املتحدة املع             -٢٤
اإلنسان، وأهنا ستنظر يف توجيه مزيد من الدعوات للمقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة             

  .لزيارة البلد
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وشكر عدد من الوفود إثيوبيا علـى       .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٥٣أدىل    -٢٥

 االستعراض الدوري الشامل، وأشارت إىل أن التقرير الوطين أعـد مبـسامهة             التزامها بعملية 
وأشادت بإثيوبيا النضمامها إىل معظم املعاهدات الدولية األساسـية         . منظمات اجملتمع املدين  

وترد يف الفصل الثاين من     . حلقوق اإلنسان، ولتقدميها تقاريرها إىل عدد من هيئات املعاهدات        
  .ات املقدمة خالل احلوار التفاعليهذا التقرير التوصي

ورحبت اجلزائر باعتماد خطة التنمية السريعة واملستدامة من أجل القضاء على             -٢٦
. الفقر، واستفسرت عما إذا كان أُجري تقييم لتأثري اخلطة على املـستوى املعيـشي             

اجلزائر وإذ الحظت . وأعربت اجلزائر عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال الرعاية الصحية
 يف املائة من وفيات األطفال، اعترفت بالتقـدم املهـم   ٥٤أن سوء التغذية يتسبب يف     

      الذي أحرزته إثيوبيا جتاه حتقيق األمن الغذائي، وأشارت إىل أن ندرة املياه واجلفـاف              
كما نوِّه بالسياسات الرامية إىل     . ال يزاالن يؤثران تأثرياً شديداً على بعض مناطق البلد        

  .عمال احلق يف التعليم، وال سيما التعليم األساسيإ
وسلّطت بلجيكا الضوء على ما تواجهه إثيوبيا من صعوبات يف حتقيـق االكتفـاء                -٢٧

وأشارت بلجيكا إىل حتفظ السلطات بشأن ضمان وصول اجملتمع الـدويل           . الذايت من الغذاء  
احلكومية الدولية عن مباشـرة     وقالت إن عجز األمم املتحدة واملنظمات       . إىل منطقة أوغادن  

واستفسرت . أعماهلا بصورة سليمة يؤدي إىل تقويض عمليات توزيع طرود األغذية واألدوية          
بلجيكا عن الربامج اليت تستهدف حتقيق االكتفاء الذايت يف إنتاج الغذاء، وعما إذا كانت هذه 

  .الربامج ختضع لتقييم مستقل
ورحبـت  . إلنسان اإلثيوبية، ومكتب الوسيط   وأشادت تركيا بإنشاء جلنة حقوق ا       -٢٨

وهنأت إثيوبيا على التعديالت التشريعية الرامية      . مبجانية التعليم األساسي االبتدائي والثانوي    
إىل احلد من مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني، والتعديالت اليت أُدخلت على قوانني اُألسـرة    

وشـجعت  . ية يف سياق الزواج واحلـضانة بغية متكني املرأة من احلصول على حقوق متساو       
إثيوبيا على مواصلة جهودها يف تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،               
  .واستفسرت عن تطبيق خطة العمل الوطنية الرامية إىل إعادة تكييف األشخاص ذوي اإلعاقة

اجلوع والبؤس، وأشارت   وأشادت بيالروس باجلهود املبذولة يف التغلب على الفقر و          -٢٩
وأعربت عن مساندهتا للطلبات اليت قدمتها      . إىل أن نقص الغذاء والدواء مشكلتان رئيسيتان      

وأشادت كذلك مبا اختذته إثيوبيا     . إثيوبيا إىل املنظمات الدولية للحصول على مساعدة إمنائية       
 احلياة الـسياسية،    من تدابري للنهوض بوضع املرأة، مبا يف ذلك إمكانية توسيع مشاركتها يف           

  .ورحبت باعتماد خطة عمل وطنية لألطفال
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وأشادت مصر جبهود إثيوبيا يف إعمال احلقوق االجتماعية االقتصادية، مما أدى إىل               -٣٠
زيادة نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي، كما أشادت بالربنامج الـشامل للتثقيـف حبقـوق         

 من أجل متكني املرأة مـن التمتـع جبميـع    والحظت عدد الصكوك اليت اعُتمدت   . اإلنسان
حقوقها على قدم املساواة مع الرجل، ومنها السياسة الوطنية اخلاصة باملرأة، وخطة العمـل              

وطلبت مـصر   . الوطنية للمساواة بني اجلنسني، وحزمة اإلجراءات اخلاصة بالنهوض باملرأة        
  .معلومات عن التقدم احملرز حىت اآلن يف هذا الصدد

فسرت اململكة املتحدة عن سبل مواصلة املشاورات مع اجملتمع املدين يف إطـار           واست  -٣١
متابعة االستعراض، وكيف ستضمن إثيوبيا أن ال يفرض قانون منظمات اجملتمع املدين قيـوداً   

وأشادت مبا أولته إثيوبيا من أولوية لتحقيق األهداف        . على منظمات حقوق اإلنسان املستقلة    
.  مبا يف ذلك التقدم احملرز يف جمال توفري التعليم االبتدائي اجملـاين للجميـع              اإلمنائية لأللفية، 

وأعربت عن تقديرها ملواصلة تطوير اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، وحثت إثيوبيـا علـى            
  .اإلسراع بتعيني كبري مفوضي اللجنة

يف قوق اإلنسان حلالسامية  مفوضية األمم املتحدة    وأشادت جيبويت بتعاون إثيوبيا مع        -٣٢
وأعربت عن تقديرها لتحسن مشاركة املرأة يف احليـاة         . تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات    

، الـيت جتـرِّم     ٢٠٠٥وأشارت إىل أحكام القانون اجلنائي اجلديد الصادر يف عام          . السياسية
ه املمارسات التقليدية الضارة، وأشارت كذلك إىل أن محالت التوعية ضد عمليات تـشوي            

وطلبـت  . األعضاء التناسلية لإلناث قد قللت من معدالت قبول اجملتمعات هلذه املمارسـة           
جيبويت معلومات عن نظام مجع البيانات الالزمة لتقييم التقدم احملرز، وكذلك عـن تقيـيم               

  .إثيوبيا ملستوى التعاون بني املؤسسات االحتادية واإلقليمية وبني اهليئات العامة
ا إىل الشواغل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن             وأشارت فنلند   -٣٣

حقوق اإلنسان فيما يتعلق بوحشية الشرطة، وممارسة التعذيب، واإلعدام بـدون حماكمـة،             
وأشارت إىل التقارير اليت تفيد بعـدم كفايـة         . واالعتقال التعسفي، واحملاكمات غري العادلة    

كم للسلطات املمنوحة للـشرطة يف اعتقـال املـشتبه فـيهم            مراقبة املدعني العامني أو احملا    
واستفسرت عن مدى محاية املؤسسات القانونية للمواطنني من إساءة املعاملة،          . واحتجازهم

كما استفسرت . وعن طريقة تنظيم احلماية من قبل احلكومة على مستويات خمتلفة من اجملتمع  
  .سان يف إثيوبياعن سبل ضمان نطاق عمل املدافعني عن حقوق اإلن

ورحبت كندا بالتزام إثيوبيا بالنظر يف توجيه دعوات إىل املكلفني من قبل األمم   -٣٤
وأشارت . املتحدة بإجراءات خاصة لزيارة البلد، وأعربت عن تشجيعها هلذه الزيارات         

 يشكل  ٢٠٠٩كندا جمدداً إىل أن اإلعالن املتعلق باملؤسسات اخلريية واجلمعيات لعام           
وأشارت كذلك إىل أن املشاركة الكاملة وغـري املقيـدة جلميـع            . ق شديد مبعث قل 

األحزاب السياسية يف العملية االنتخابية أمر حاسم يف جناح االنتخابات واستقرار إثيوبيا 
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 وأشادت كندا باإلصالح التشريعي الذي أُجري للتصدي لعملية .حالياً وازدهارها مستقبالً
  .ناثتشويه األعضاء التناسلية لإل

واستفسرت فرنسا من إثيوبيا عن نيتها بشأن إنشاء جلنة حتقيق برملانيـة لكـشف                -٣٥
، وبشأن إنشاء جلنة مستقلة للتحقيـق  ٢٠٠٥األحداث اليت وقعت يف أعقاب انتخابات عام        

 ويف سياق االعتـداءات     ٢٠٠٥يف دعاوى انتهاك حقوق اإلنسان يف منطقة أوغادن يف عام           
واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان أن ال تـؤدي         . ٢٠٠٧ريل  أب/نيساناليت وقعت يف    

القوانني املتعلقة بالصحافة ومكافحة اإلرهاب إىل قيود تعسفية، وعن اإلصالحات القانونيـة            
املتوقعة للمجتمع املدين، والتدابري املتخذة يف ما يتعلق بعمليات تشويه األعـضاء التناسـلية              

فرنسا بالتوقيع الذي جرى مؤخراً على مدونة للسلوك مـع          ورحبت  . لإلناث والعنف املرتيل  
  .٢٠١٠مايو /أيارقوى املعارضة، وباملوافقة على إرسال بعثة أوروبية ملراقبة انتخابات 

وأشارت النمسا إىل قلق جلنة حقوق الطفل إزاء التمييز ضد الفتيـات، واألطفـال                -٣٦
اإليـدز،  /بفريوس نقص املناعة البـشرية    ذوي اإلعاقة واألطفال الفقراء، واألطفال املصابني       

واألطفال الالجئني، واألطفال املنتمني ألقليات إثنية، وطلبت معلومات عن إجراءات املتابعة           
والحظت أن جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة . يف هذا الصدد

 العنف اجلنسي واإليـذاء اجلنـسي،       يساورمها قلق إزاء زيادة عدد النساء والفتيات ضحايا       
واستفسرت النمسا عن خطط    . وكذلك إزاء شيوع إفالت مرتكيب هذه األفعال من العقاب        

  .احلكومة ملعاجلة هذه الشواغل اخلطرية
وأشادت أستراليا باجلهود الرامية إىل زيادة معدل االلتحاق باملـدارس االبتدائيـة              -٣٧

رات تبعث على القلق فيما يتعلق مبعاملة األقليات        والحظت مؤش . وتطوير اخلدمات الصحية  
اإلثنية أثناء الصراع الداخلي، مشرية إىل الدعوات اليت تنادي بإجراء حتقيقات مستقلة يف هذه           

وأشـارت إىل  . االدعاءات، واستفسرت عما إذا كانت إثيوبيا تعتزم إجراء هـذا التحقيـق     
ضايا األقليات، ومفاده أن إثيوبيـا ينبغـي أن         ذكره خبري األمم املتحدة املستقل املعين بق       ما

وأشارت إىل الـشواغل املتعلقـة      . تضمن حترر مجاعات اجملتمع املدين من التدخل واملضايقة       
  .باملعتقلني السياسيني يف إثيوبيا، ومنها قضية احتجاز أحد القادة السياسيني

 إثيوبيـا، نـّوه     وبينما الحظ االحتاد الروسي التحديات اخلطرية اليت تواجهها         -٣٨
بارتياح بالتقدم احملرز يف حتقيق االستقرار السياسي والوحـدة الوطنيـة، ويف تعزيـز              
املؤسسات الدميقراطية، مبا فيها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك يف تطوير           

  .التعليم واخلدمات الصحية
على العديـد مـن     وأعربت أملانيا عن شواغل بشأن استمرار التفاوت بني اجلنسني            -٣٩

املستويات بسبب الفروق بينهما يف القدرة على احلصول على املوارد، وضعف فرص حصول             
. املرأة على التعليم، واستمرار ضعف التمثيل السياسي للمرأة وضعف سلطتها يف اختاذ القرار            

  .واستفسرت أملانيا عن اخلطوات املتوخاة ملعاجلة هذه املسألة
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نغو الدميقراطية باجلهود الرامية إىل مجلة أمور، منها احلد من          ورحبت مجهورية الكو    -٤٠
وفيات األمهات واألطفال بتحسني سبل احلصول على الرعاية الطبية، ومكافحة البطالة عن            

كما رحبت باحلملة الرامية إىل مكافحة خمتلـف        . طريق التعليم األكثر توجهاً حنو التوظيف     
 املتخذة ملكافحة املمارسات اليت ُتبقي املرأة يف حالة مـن  أشكال التحيز ضد املرأة، وبالتدابري  

كما طلبـت   . يف إثيوبيا " الشعوب"و" القوميات"و" األمم"واستفسرت عن مفاهيم    . الدونية
  .من إثيوبيا التعليق على نتائج ما حتقق من األهداف اإلمنائية لأللفية يف منتصف املدة

 صعوبات، وأشادت مبا توليه مـن       والحظت املكسيك ما تواجهه إثيوبيا من       -٤١
ونوهت باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص       . أولوية لضمان األمن الغذائي   

وحظر التعذيب يف القانون اجلنائي اجلديـد، واستئـصال فـريوس نقـص املناعـة               
اإليدز واملالريا والسل، والقضاء على املمارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه /البشرية

وطلبت املكسيك معلومات عن املـساعدة      . األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال    
  . التقنية الدولية الالزمة للحد من الفقر

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقلها ألن القانون احلايل يصنف املنظمات             -٤٢
ن مصادر أجنبية علـى أهنـا   غري احلكومية اليت تتلقى أكثر من عشرة يف املائة من ميزانيتها م         

والحظـت  . ومن مث مينعها من العمل يف جمال حقـوق اإلنـسان          " مجعيات خريية أجنبية  "
الواليات املتحدة أن معظم املؤسسات احلكومية الرئيسية متثلها بصورة ساحقة مجاعة إثنيـة             

مـل يف   وأعربت عن قلقها ألن إثيوبيا ال تسمح للجنة الدولية للصليب األمحر بالع           . واحدة
، وألن املنظمات األخرى جتد صعوبة يف الوصـول إىل هـذا            ٢٠٠٨إقليم أوغادن منذ عام     

ورحبت الواليات املتحدة بربامج التوجيه اليت تقدم للعمال املهاجرين قبل مغادرهتم،           . اإلقليم
ولكنها أعربت يف نفس الوقت عن قلقها إزاء حمدودية القدرة على مقاضاة مرتكيب جـرائم               

  . بالبشراالجتار
واستفسرت اجلمهورية التشيكية عن كيفية ضمان الوفاء بااللتزامات الناشـئة     -٤٣

عن معاهدات حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك مبدأ عـدم التمييـز       
  . واحلق يف اخلصوصية

والحظت هولندا أن عدداً من الطلبات املقدمة من املكلفـني بواليـات يف إطـار                 -٤٤
وأعربت عن قلقها إزاء الطبيعية التقييديـة       . ءات اخلاصة لزيارة البلد مل يبت فيها بعد       اإلجرا

لإلعالن املتعلق بتسجيل وتنظيم املؤسسات اخلريية واجلمعيات، وعواقبه السلبية احملتملة على           
كما أشارت إىل أن إعالن مكافحة اإلرهـاب، وال سـيما         . أعمال املنظمات غري احلكومية   

ضفاض لإلرهاب، الذي يلقي عبء اإلثبات على املشتبه يف ارتكـاهبم أفعـاالً             التعريف الف 
  .إجرامية، واألحكام املشددة الواردة به، ميثل سبباً للقلق

وأشادت الصومال بالشكل االحتادي إلثيوبيا، الذي يتيح لفئات األقليات وخمتلـف             -٤٥
ونوهت باالجنازات البارزة . القتصاديةاجلماعات اإلثنية التمتع حبقوقها الثقافية واالجتماعية وا  
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يف إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية عن طريق توسيع نطاق اخلدمات الـصحية            
ورحبت الصومال بتقدمي الربامج الشاملة للتثقيـف       . والتعليمية، وغريها من اخلدمات   

  .حبقوق اإلنسان
 التعبري، وذلـك    ونوهت نيجرييا باجلهود املبذولة من أجل توسيع حيز حرية          -٤٦

وأشادت باجلهود اليت ُبذلت إلعـداد الـربامج        . بإصدار تراخيص لعدد من الصحف    
الشاملة للتثقيف حبقوق اإلنسان، اليت قُدمت من خالل برامج التربية املدنية واألخالقية    

  .على مستوى االحتاد والواليات
ا، وال سيما املتعلقـة     وأعربت إسبانيا عن اهتمامها بسياسات إثيوبيا واستراتيجياهت        -٤٧

ونوهت باجلهود الرامية إىل حتسني محايـة حقـوق         . حبقوق املرأة ومكافحة العنف اجلنساين    
املرأة، وال سيما السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة، وخطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بـني              

  .اجلنسني، وحزمة اإلجراءات اخلاصة بالنهوض باملرأة
لربازيل بالربنامج اجملاين ملكافحة الفريوس القهقري يف سـياق مكافحـة           وأشادت ا   -٤٨

ورحبت مبواصلة إثيوبيا   . اإليدز، وحبملة التوعية ضد عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        
واستفسرت الربازيل عن كيفية تصدي الـسياسة الوطنيـة         . إيواء أعداد كبرية من الالجئني    

رتيل واجلنسي، وعن كيفية قيام مؤسسات معينة بالتحقيق يف حاالت          املتعلقة باملرأة للعنف امل   
وأعربت عن قلقها إزاء ضعف فرص حصول املرأة        . العنف اجلنساين وضمان سبل االنتصاف    

. على التعليم، وحثت إثيوبيا على مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من معدل وفيات األمهات 
الة األمن الغذائي يف بعض مناطق إثيوبيا، وحثـت         وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء تردي ح      

اجملتمع الدويل على زيادة املوارد اإلنسانية وعلى إلغاء اإلعانات املخلة بالتجارة، وعلى حتسني          
  .التعاون التقين

وأشارت إثيوبيا إىل أهنا ستقدم ردوداً مفصلة على مجيع التوصيات واألسئلة يف بيان               -٤٩
  .سان قبل انعقاد الدورة الثالثة عشرةخطي إىل جملس حقوق اإلن

وذكرت إثيوبيا أن قانون اجملتمع املدين الذي صدر مؤخراً هو التشريع الوحيد الذي               -٥٠
وقالت إن القانون مطبَّق وإهنـا      . اسُتشري فيه أصحاب املصلحة على مستوى رئيس الوزراء       

فالقانون يف حاجة إىل    .  القانون ومل ير الوفد ما يدعو إىل إلغاء      . تعتربه خيدم املصلحة الوطنية   
وأشارت إىل أنه جيري حالياً تسجيل املنظمات القائمة        . فرصة للتطبيق قبل النظر يف مراجعته     

  .واملنظمات اجلديدة
وفيما يتعلق بالتشريع اخلاص مبكافحة اإلرهاب، قالت إثيوبيا إهنا نظـرت يف              -٥١

وال ترى إثيوبيا مـا حيـتم       . تشريعتشريعات مماثلة لبلدان أخرى إبان إعدادها هلذا ال       
ومل يـر   . مراجعة هذا التشريع يف هذا الوقت، حيث إن التشريع مطّبق على حنو جيد            

وقد ُبذلت جهود، لدى سن . الوفد أن التشريع يتعارض مع حرية التعبري وحرية اإلعالم
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. ويل ضمان الوفاء بااللتزامات الناشئة عن قانون حقوق اإلنـسان الـد           التشريع، من أجل  
فهناك قانون حيمي احلقوق، ويف حالة ارتكاب خمالفات جيوز للضحايا اللجوء إىل احملكمـة              

  . اللتماس االنتصاف املناسب
وال تعترض إثيوبيا على زيارات املقررين اخلاصني، فقد سبق أن وجهت دعـوات               -٥٢

ومن . تلك الزياراتغري أنه ينبغي إيالء االعتبار الواجب لعمليات التحضري ل. إليهم يف املاضي  
حيث املبدأ، تدعم إثيوبيا زيارات املقررين اخلاصني، وستنظر يف طلبات القيام مبثـل هـذه               

  .الزيارات عند تقدميها
وأشارت إثيوبيا إىل أهنا أعدت برامج وسياسات لتقدمي املساعدة اإلنسانية يف مجيع              -٥٣

اء، وإلنتاج الغذاء، غـري أن تنفيـذها        أحناء البلد، وللوصول إىل املناطق املختلفة لتوزيع الغذ       
  .وأكد الوفد أنه لن يقبل أن ُتحرم أي منطقة يف إثيوبيا من الغذاء. يزال قيد اإلعداد ال

وفيما يتعلق بإعمال إثيوبيا حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أنه ال يعرف بلداً               -٥٤
 إثيوبيا تبذل قصارى    وقال الوفد إن  . ن إعماله حلقوق اإلنسان ال تشوبه شائبة      أيزعم  

  .جهدها للوفاء بالتزاماهتا
  . وقالت إثيوبيا إهنا تعد خطة عمل وطنية تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة  -٥٥
واعترف بـأن   . وأكد الوفد أن وزارة شؤون املرأة موجودة على املستوى احلكومي           -٥٦

بات والقانون اجلنائي وغري    االجتار بالنساء ميثّل مشكلة، وأن هذه املسألة يتناوهلا قانون العقو         
  .ذلك من التشريعات

 حزباً مبدونة قواعد السلوك اخلاصة باألحزاب السياسية،        ٦٥وأشار الوفد إىل التزام       -٥٧
ويتوقع الوفد أن   . وأن هذه املدونة موضع نظر الربملان يف الوقت احلاضر قبل أن تصبح قانوناً            

  .٢٠١٠مايو /أيار إجراء انتخابات سلسة يف تلقى هذه املدونة قبوالً واسعاً، وأن تسهم يف
وفيما يتعلق بالعالقة بني احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية، أكد الوفد أن هذا              -٥٨

  .التعاون جيد
وفيما خيص مسألة ونطاق اإلجراءات املتخذة جتاه املدافعني عن حقوق اإلنـسان،              -٥٩

صدد طاملا التزم املدافعون عن حقوق اإلنسان أشار الوفد إىل عدم وجود أي مشكلة يف هذا ال
  .بالقانون يف عملهم

وفيما يتعلق بإقليم أوغادن، أشار الوفد إىل أن إثيوبيا ُتجري حتقيقاهتا الذاتيـة، وأن                -٦٠
وقال الوفد إن أية دولـة ذات       . نتائج هذا التحقيق قد ال تروق ملن يرغبون يف نتيجة خمتلفة          

  .ء جلنة حتقيق دوليةسيادة ليست مرغمة على إنشا
وقال إن إثيوبيا وافقت على التوصية املتعلقة بالتعاون مع األمم املتحدة واملنظمـات               -٦١

  .وأنكر الوفد ممارسة أي مضايقة ضد منظمات اجملتمع املدين يف إثيوبيا. غري احلكومية
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. اإلنسانوأشار الوفد إىل أن إثيوبيا فخورة بانضمامها إىل الصكوك الرئيسية حلقوق              -٦٢
وفيما يتعلق بعدم انضمامها إىل أي من الربوتوكوالت االختيارية، قال الوفد إن هذا األمـر               

  .خمتلف وسُيدرس استناداً إىل أُسسه املوضوعية
وأشارت التفيا إىل أن عدداً من الطلبات املقدمة من املكلفني بواليـات يف إطـار                 -٦٣

بعد، وأن هناك طلبات أخرى من مكلفني بواليات        اإلجراءات اخلاصة لزيارة إثيوبيا مل ُتقبل       
  . آخرين بزيارة البلد مل ُيبت فيها بعد

وأكدت أن احلملـة    . وأشادت سلوفينيا بإثيوبيا لوضعها خطة عمل وطنية لألطفال         -٦٤
احلكومية قد أسهمت إسهاماً كبرياً يف احلد من معدل قبول اجملتمع لعملية تشويه األعـضاء               

 حيث ال تزال هذه العملية هي الصورة األكثر شيوعاً للعنف ضد النـساء              التناسلية لإلناث، 
وأشارت . واستفسرت عن التدابري املتخذة لتعزيز اجلهود يف هذا الصدد        . والفتيات يف إثيوبيا  

سلوفينيا إىل عدم البت بعد يف عدد من طلبات زيارة إثيوبيا املقدمة من العديد من املكلفـني                 
راءات اخلاصة، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج           بواليات يف إطار اإلج   

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، والفريق العامل              
  .املعين باالحتجاز التعسفي

والحظ الكرسي الرسويل أن السمة املتعددة األعراق إلثيوبيا مل تـنعكس بعـد يف                -٦٥
واستفسر عن التدابري اليت ُيعتزم اختاذها لتحقيق مزيد مـن املـساواة يف             . تشكيل احلكومي ال

وأشار إىل استمرار ارتفاع معدل وفيات األمهات واألطفال، رغم االخنفاض          . تقاسم السلطة 
وأضاف الكرسي الرسويل أنه، رغم القوانني اليت اعتمـدهتا احلكومـة،           . الذي حتقق مؤخرا  

 تعاين من مجيع أشكال التمييز، وال تزال عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث             تزال املرأة  ال
واسعة االنتشار، وتعاين النساء من ضعف سبل احلصول على التعليم، كمـا أن حقهـن يف                

  .اإلرث تكتنفه املشاكل
وأعربت األرجنتني عن تقديرها الستعداد الوفد لتوضيح الوضع يف إثيوبيا، وال سيما              -٦٦
كما أعربت عن تقديرها السـتعداد      . يما يتعلق مبا حتقق للقطاعات السكانية األكثر ضعفاً       ف

  .إثيوبيا لتقدمي التعليم االبتدائي جماناً
وشكرت السويد الوفد لتصديه للشواغل املتعلقة بالقانون اجلديد اخلاص مبنظمـات             -٦٧

منظمات حقـوق اإلنـسان     اجملتمع املدين، حيث أشارت إىل أن هذا القانون حيد من قدرة            
وأعربت عن قلقها إزاء إعالن مكافحة اإلرهاب       . واملدافعني عن حقوق اإلنسان على العمل     

والحظت السويد التقارير اليت تشري . الذي يورد، ضمن مجلة أمور، تعريفاً فضفاضاً لإلرهاب
ـ . إىل احتجاز أشخاص ملدة تزيد على أربعة أشهر قبل أن ُيقدموا للمحاكمة        ت عـن  وأعرب

أملها يف أن ُتبذل جهود لتعزيز احترام حقوق اإلنسان للـسجناء الـسياسيني، وللنظـر يف                
  ).أوغادن(استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام، ولتحسني الوضع يف إقليم صومايل 
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ونوهت نيكاراغوا مبا أحرزته إثيوبيا من تقدم جتاه ضمان أبسط احلقوق األساسـية               -٦٨
. وأشارت إىل أن الفقر املـدقع يـشكل عقبـة         . يم واإلسكان لسكاهنا، مثل الصحة والتعل   

وأشادت بالرؤية الكلية اليت تتخذها إثيوبيا، والحظت أن تقريرها الـوطين يعكـس أهـم               
التحديات اليت تعتزم الدولة التصدي هلا يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف جماالت الصحة 

  .شؤون الدولةالعامة، والتعليم والثقافة، والبيئة، وإدارة 
والحظت أذربيجان باهتمام املعلومات املتعلقة بتوفري حرية الفكر والضمري والدين،            -٦٩

وأشارت إىل شواغل تتعلق بـسوء التغذيـة، والعـدوى          . وبتهيئة بيئة تعزز التسامح الديين    
باألمراض، وضعف مستويات احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية واخلدمات التوليديـة           

 وارتفاع معدل وفيات األمهات واألطفال، وعدم كفاية املوارد الالزمة للتصدي هلذه الطارئة،
  . وأشادت أذربيجان بإنشاء وزارة شؤون املرأة. الشواغل

ورحبت الصني بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجمللس االنتخايب الـوطين،             -٧٠
لتعليم العام، وبـالتطوير الـسريع      ونوهت بتحسن معدل االلتحاق با    . ووزارة شؤون املرأة  

للتعليم العايل، ونوهت كذلك بتقدمي الرعاية الصحية األولية األساسية على مستوى األسـرة        
وطلبت معلومات عن التدابري    . اإليدز/املعيشية من أجل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       

  .ات التقليدية الضارةاملتخذة حلماية وتعزيز حقوق املرأة، وعن كيفية مكافحة املمارس
والحظت الكامريون باهتمام التدابري والترتيبات احملددة اليت اختذهتا إثيوبيا يف جماالت             -٧١

اإليدز، والتعليم، وتعزيز ومحاية حقـوق النـساء        /مثل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
لرامية إىل تعزيـز    وشجعت إثيوبيا على تكثيف التدابري ا     . واألطفال، وإدارة شؤون الالجئني   

ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما حقوق الطفل واملرأة واألقليـات            
  .والفئات السكانية الضعيفة، وإىل مكافحة مجيع أشكال التمييز

وأشادت اهلند باعتماد خطة العمل الوطنية لألطفال وخطة العمل الوطنية للمساواة             -٧٢
أسيس برنامج جماين ملكافحة الفريوس القهقري، وبإطالق برنامج تطـوير          بني اجلنسني، وبت  
ونوهت بسجل إثيوبيا الطويل يف إيواء الالجئني من البلدان اجملاورة، وحثتها  . القطاع الصحي 

وشجعت اهلند اجملتمع الدويل علـى      . على مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية يف هذا الصدد        
  . ت واملساعدة التقنية إىل إثيوبياتقدمي برامج بناء القدرا

ونوهت الكونغو بالتدابري التشريعية اليت اُتخذت للتصدي لالنتـهاكات والعنـف،             -٧٣
ومنها عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والعنف املرتيل، والزواج املبكر، واختطـاف            

وأعربت عن تقديرها   . نساناألطفال، وهي تدابري تربز التزام إثيوبيا بتعزيز ومحاية حقوق اإل         
الخنفاض معدل تطبيق عقوبة اإلعدام، ودعت اجملتمع الدويل إىل تقـدمي املـساعدة التقنيـة               
إلثيوبيا يف جمال صحة األم والطفل وجمال التعليم، ومساعدهتا يف التصدي لعواقب الفيضانات             

  . واجلفاف اليت حتل بالبلد بانتظام
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دية إىل أن مجيع االتفاقات الدولية اليت تعترف        وأشارت اململكة العربية السعو     -٧٤
والحظت أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة . هبا إثيوبيا هي جزء من تشريعاهتا

املعنية حبقوق اإلنسان تتعامالن مع الشكاوى املتعلقة باملظامل، وتـسعيان إىل تـسوية             
  .الرتاعات يف هذا الصدد

التشريعية لقانون األسرة والقانون اجلنائي، مما يؤكد       ونوهت باكستان باإلصالحات      -٧٥
وأعربت عن تقديرها للخطوات اليت اُتخذت من       . التكامل بني املعايري الدولية واملعايري الوطنية     

كما أشـادت   . أجل محاية النساء وتعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألقليات        
حاق بالتعليم، إضافة إىل التركيز القوي على التثقيف حبقوق         بالزيادة الكبرية يف معدالت االلت    
  .اإلنسان على خمتلف املستويات

والحظت آيرلندا وجود دواع للقلق خبصوص ادعاءات حدوث انتهاكات حلقـوق             -٧٦
اإلنسان يف منطقة صومايل، وسألت إثيوبيا عما إذا كانت تقبل بزيارة رصد دويل مستقل إىل         

تلك االدعاءات ويف مسائل وصول اهليئات اإلنسانية وزيارات أي مكلفني املنطقة للتحقيق يف 
وطلبت تقدمي معلومات عن تدابري تعزيز دور املـدافعني عـن           . بواليات لإلجراءات اخلاصة  

 املتعلـق   ٢٠٠٩وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء تـأثريات إعـالن عـام            . حقوق اإلنسان 
 أن يقلص مستوى أنشطة املنظمات غري احلكومية    باملؤسسات اخلريية واجلمعيات، الذي ميكن    

  . وتساءلت عما إذا كانت إثيوبيا تنوي إعادة النظر يف هذا اإلعالن. يف جمال حقوق اإلنسان
وأعربت أنغوال عن تقديرها لزيادة معدل احلضور املدرسي زيادة كبرية ولتطور التعليم              -٧٧

ات واالستراتيجيات املفضية إىل حتقيق تلك      وطلبت معلومات عن السياس   . العايل تطوراً سريعاً  
عدداً من الصعوبات من قبيـل املمارسـات        والحظت أنغوال أن البلد ما زال يواجه        . النتائج

التقليدية الضارة، كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر واالختطاف املقترن بالزواج           
  .وسألت عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للتغلب على تلك اآلفات. القسري

اإلنسان التابعة لألمم  وأعربت النرويج عن تقديرها لتعاون إثيوبيا مع منظومة حقوق            -٧٨
وظلت النـرويج   . املتحدة، مبا يف ذلك موافاة هيئات املعاهدات حديثاً بتقارير تأخر تقدميها          

منشغلة إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وظروف عملهم، نتيجة لعوامل منها اإلعالن             
ا بشأن ما ُيزعم    كما أعربت عن قلقه   . املتعلق بتسجيل وتنظيم املؤسسات اخلريية واجلمعيات     

  .من تقييد حللقات أحزاب املعارضة واجتماعاهتا
والحظت اجلماهريية العربية الليبية اعتماد خطة عمل وطنية خاصة باألطفال ودمج             -٧٩

التربية املدنية واألخالق يف املقررات الدراسية يف إطار سياسة إثيوبيا اجلديدة يف جمال التعليم              
 السياسات والربامج املتعلقة باحلق يف التعليم، الـيت ارتقـت           وأشارت إىل أمهية  . والتدريب

  .بنوعية تعليم البنات والصبيان ال سيما يف التعليم االبتدائي، وحسنت من ُسُبل وصلوهم إليه
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وأثنت جنوب أفريقيا على إثيوبيا العترافها بقابلية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية         -٨٠
لت عن التدابري الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي عن طريق زيادة           وتساء. واالجتماعية والثقافية 

اإلنتاج، وإىل التصدي لالجتار باألطفال، وتقليص التفاوت بني الرجال والنساء يف معدالت             
  .العمالة، وتشجيع املساواة بني اجلنسني

 وأعرب اليمن عن تقديره الكبري للجهود املبذولة يف قطاع الصحة نتيجـة لنجـاح               -٨١
  .انطالق خطة حتديث قطاع الصحة، اليت أتاحت تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية

ونوه املغرب باإلصالح املتعلق حبقوق األسرة، الذي أفضى إىل وضع حـد لـبعض           -٨٢
. املمارسات التقليدية، ورحب بتشجيع التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقـايف والـديين           

لتدابري الرامية إىل التغلب على الفقـر، ال سـيما يف املنـاطق             وطلب املغرب معلومات عن ا    
ونوه املغرب بالربامج الشاملة لتعليم حقوق اإلنسان واملنفذة يف مجيع املدارس مـن             . الريفية

  .خالل الربامج االحتادية للتربية املدنية واألخالق
الم اجلماهريية   يتعلق بوسائط اإلع   ٢٠٠٨وأشارت بولندا إىل اعتماد إعالن يف عام          -٨٣

وحرية اإلعالم، لكنها أفادت بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا معرضـني للقمـع               
وتساءلت عن اخلطوات املتخذة يف سـبيل       . واالضطهاد وحمرومني من حقهم يف حرية التعبري      

اإلفراج عن احملتجزين من املدافعني عن حقوق اإلنسان وإلهناء التحرش بأعـضاء أحـزاب              
  .رضة السياسية والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنساناملعا
وأبرزت كوبا َتقدَم إثيوبيا يف جماالت الصحة والتعليم والثقافة وحقوق األشـخاص              -٨٤

ورحبت بالتدابري الرامية إىل توسيع تغطية اخلـدمات الـصحية          . املعوقني واألطفال والنساء  
مع الدويل على مضاعفة تعاونه ومساعدته      ويف هذا السياق، حثت اجملت    . وسبل الوصول إليها  

وبّينـت أن   . ورحبت كوبا بتحسن نوعية التعليم وارتفاع معدالت احلضور املدرسي        . املالية
التعليم االبتدائي والثانوي جماين، مشرية إىل التدابري اإلجيابية املتعلقة بوصـول فئـات منـها               

  . الفتيات واألشخاص املعوقون إىل التعليم
 سويسرا عن قلقها إزاء استمرار الرتاعات اإلثنية وشجعت إثيوبيـا علـى             وأعربت  -٨٥

ويف حني سلّمت سويسرا بالتقدم احملرز، فقـد      . مضاعفة جهودها املتعلقة باإلدماج السياسي    
ظلت منشغلة ألن عدداً مفرطاً من النساء واألطفال ما زال يتعرض لالسـتغالل واالعتـداء               

وشددت على  . تورطني يف تلك األفعال ال يزالون بال عقاب       اجلنسي وألن عددا كبريا من امل     
 املتعلق بتـسجيل    ٢٠٠٩احلاجة إىل وسائط إعالم حّرة ومستقلة، والحظت أن إعالن عام           

  . وتنظيم املؤسسات اخلريية واجلمعيات أثار جمموعة من اهلواجس
ومعظم أشـكال   وأشادت سلوفاكيا باألحكام اليت ُتجّرم املمارسات التقليدية الضارة           -٨٦

. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام، وإن كان ذلك حمدوداً           . االجتار بالبشر 
  . والحظت سلوفاكيا استمرار القوالب النمطية االجتماعية املنطوية على متييز ضد املرأة
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ل وأثنت غانا على إثيوبيا ملا اختذته من تدابري يف سبيل زيـادة معـدالت التـسجي                 -٨٧
املدرسي وتوسيع التعليم العايل وتقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية الالزمـة إىل األسـر              

وأشارت إىل التحديات والعقبات، ومنها تفشي الفقر وقيـود         . والنهوض باهلياكل األساسية  
املوارد واملمارسات التقليدية وانتشار األمراض املهلكة، كما أشارت إىل القضايا اليت طرحتها            

  .ض هيئات املعاهداتبع
وأعربت كوت ديفوار عن تقديرها للتدابري اخلاصة املؤقتة املتخذة فيما يتصل بالتمييز   -٨٨

 يف املائة من املقاعد اجلامعية للطالبات اإلناث، وأعربـت         ٣٠ورحبت بتخصيص   . ضد املرأة 
ع البلـدان   ورحبت أيضاً مبا إلثيوبيا من عالقات ودية م       . عن أملها يف مواصلة هذه اجلهود     
 السنوات األخرية، والحظت أن إثيوبيا تستضيف الجئني ااجملاورة رغم الصعوبات اليت شهدهت

  . من تلك البلدان لفترات طويلة
وأشادت اإلمارات العربية املتحدة مبا حققته إثيوبيا من إجنازات يف جمال التعليم، مبا               -٨٩

تدائي، مما أدى إىل تراجع معدل األمية يف        يف ذلك زيادة معدل تسجيل األطفال يف التعليم االب        
وطلبت اإلمارات العربية املتحدة معلومـات بـشأن        . صفوف األطفال البالغني سن املدرسة    

  .برامج التعليم املشار إليها يف التقرير الوطين وبشأن آثار تلك الربامج
ملالريـا  والحظت بنغالديش أن إثيوبيا تعاين تفشي الفقر ونقص الغذاء وانتـشار ا             -٩٠

اإليدز وقالت إنه ينبغي عدم جتاهل مستوى تنميتها وما تواجهه     /وفريوس نقص املناعة البشرية   
وأقرت بنغالديش مبا أحرزته إثيوبيا من تقدم يف عـدد مـن اجملـاالت،     . من عقبات أخرى  

  .وأبرزت حاجتها إىل دعم دويل يف جماالت أخرى
ده، وأن دستورها حيظر التعذيب ويتضمن      والحظ السودان أن إثيوبيا بلد ثري بتقالي        -٩١

وأثىن . أحكاماً بشأن املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية تكفل للمتقاضني حماكمة عادلة          
على إثيوبيا ملا اختذته من خطوات للتصدي للبطالة ونوه بقرارها املتعلـق مبجانيـة التعلـيم                

  .االبتدائي والثانوي العام وما يتصل بذلك من تدريب
والحظت قريغيزستان أن حقوق اإلنسان راسخة يف الدستور ويف وثائق تـشريعية              -٩٢

وأعربـت  . أخرى وأن إثيوبيا اعتمدت خطة عمل وطنية إلعادة تأهيل األشخاص املعـوقني    
صـحة األم والطفـل،     : قريغيزستان عن رغبتها يف احلصول على املزيد من املعلومات بشأن         

وض بالتعليم، وإجراءات اإلسراع يف تعميم الرعايـة الـصحية          واملساواة بني اجلنسني، والنه   
  .األولية يف مجيع أحناء البلد، والتعاون مع هيئات حقوق اإلنسان

ورداً على البيانات املدىل هبا، أعربت إثيوبيا عن تقديرها وتقامسها للـشواغل املثـارة                -٩٣
 بالتصدي ملا يستهدف النساء     خبصوص حالة النساء واألطفال، وأفادت بإنشاء جلنة وطنية تعىن        

وأشارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة يف سبيل التوعية حبقوق املـرأة       . من ممارسات ضارة وتقليدية   
  .من خالل التربية األخالقية واملدنية، ووسائط اإلعالم اجلماهريية، ومنتديات أخرى
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شـؤون املـرأة،    وأفادت إثيوبيا بوجود إدارة معنية بشؤون األطفال داخل وزارة            -٩٤
وقـال  . وباعتماد سياسة لتدريب موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق جبرائم االجتار باألطفـال           

  . الوفد إن ذلك يعكس اهتمام إثيوبيا الشديد مبسألة االجتار بالنساء واألطفال
وبيَّن الوفد أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تعمل على استكمال عملية اعتمادهـا       -٩٥
  .  ملبادئ باريسوفقاً
وأشارت إثيوبيا إىل مسألة هيمنة جمموعة إثنية حمددة على احلكومة، وأكدت عـدم               -٩٦

وأشار الوفد إىل أنه يعترب هذا التوصيف مردوداً عليه بالنظر إىل           . موافقتها على هذا التوصيف   
ـ            سلحة تركيبة أجهزة احلكومة، أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والقـوات امل

  .والشرطة

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :تؤيد إثيوبيا التوصيات املعروضة أدناه  -٩٧

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال              -١
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 الصلة وفقاً ألولويـات     النظر يف تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات ذات        -٢
  ؛)باكستان(البلد الوطنية 

صياغة خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان وتعزيز اللجنة اإلثيوبيـة             -٣
حلقوق اإلنسان، وذلك مثالً باملساعدة على فتح مكاتب إقليمية وإتاحة الوصول           

  ؛)كندا(إىل مجيع مراكز االحتجاز 
ة حلقوق اإلنـسان للمعـايري      بذل جهود لضمان امتثال اللجنة اإلثيوبي       -٤

  ؛)اهلند(الدولية ذات الصلة 
تعزيز مهام اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان وأمانة املظامل حبيث تكون يف             -٥

  ؛)غانا(توافق مع مبادئ باريس 
مواصلة تعزيز اإلطار املؤسسي حبيث تكون الدولة قادرة على مواجهـة             -٦

 جماالت الصحة العامـة والتعلـيم       حتديات املستقبل على حنو مناسب وفعال يف      
  ؛)نيكاراغوا(والثقافة والبيئة وإدارة الدولة 

تكثيف اجلهود املبذولة يف جمايل تعليم حقوق اإلنسان وبناء القـدرات             -٧
وتنظيم حلقات تدريب بشأن حقوق اإلنسان لفائدة العـاملني يف املؤسـسات            

  ؛)مصر(واهليئات املختصة 
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 جمال حقوق اإلنسان بترمجة الصكوك الدولية       تكثيف محالت التوعية يف     -٨
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل خمتلف اللغات الوطنية 

تدعيم وسائل محاية حقوق اإلنسان اليت ميكن أن تنهض على حنو إجيايب              -٩
  ؛)أنغوال(باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 على ضمان اعتماد الصكوك املناسبة، على حنو يتـيح          املضي يف العمل    -١٠
  ؛)سويسرا(للمواطنني اإلثيوبيني املشاركة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

اختاذ تدابري حمددة لضمان تنفيذ املعاهدات الدولية والتشريعات احملليـة            -١١
  ؛)فنلندا(الرامية إىل محاية حقوق املواطنني 

زيز اهلياكل األساسية حلقوق اإلنـسان يف البلـد      مواصلة العمل على تع     -١٢
  ؛)باكستان(بالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة املختصة يف حقوق اإلنسان 

تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل ومع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق             -١٣
  ؛)أنغوال(اإلنسان هبدف تدعيم حقوق اإلنسان وتشجيعها يف البلد 

اجلهود، بدعم من اجملتمع الدويل، لـضمان موافـاة هيئـات           مواصلة    -١٤
  ؛)االحتاد الروسي(املعاهدات بالتقارير يف اآلجال احملددة 

التعاون الكامل مع اإلجراءات املختصة وقبول ما مل ُيقبل بعد من طلبات           -١٥
  ؛)هولندا(زيارات املكلّفني بواليات 

 حقـوق اإلنـسان يف               النظر يف استضافة املقـررين اخلاصـني جمللـس          -١٦
  ؛)١()النرويج(إثيوبيا 
النظر يف قبول طلبات الزيارات اليت قدمها مكلّفون بواليـات حقـوق             -١٧

  ؛)الربازيل(اإلنسان، يف سياق تعاون الدولة مع مفوضية حقوق اإلنسان 
االستجابة جلميع النداءات العاجلة املوجهة مـن املكلفـني بواليـات             -١٨

  ؛)آيرلندا(اصة لألمم املتحدة اإلجراءات اخل
جعل مكافحة التمييز ضد الفتيات الضعيفات أولوية وطنيـة واعتمـاد             -١٩

استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز ضد مجيع الفئات الضعيفة مهما كانـت            
  ؛)أذربيجان(أسبابه، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل 

__________ 

)١( The recommendation as read during the interactive dialogue: receive the Special Rapporteurs of 

the Human Rights Council in Ethiopia (Norway). 
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وضع االجتماعي للمرأة يف اجملتمع     تكثيف اجلهود الرامية إىل النهوض بال       -٢٠
  ؛)بيالروس(وتعزيز احلقوق السياسية واالجتماعية 

ضمان حقوق املرأة ضماناً كامالً من خالل تطبيق مدونة األسرة تطبيقاً             -٢١
فعاالً، ال سيما أحكامها املتعلقة بالسن الدنيا للـزواج، وتنـسيق التـشريعات             

اد قانون خاص للقضاء على العنف الذي       اإلقليمية القائمة يف هذا الصدد، واعتم     
  ؛)فرنسا(يستهدف النساء، ومقاضاة املسؤولني عن تلك األفعال ومعاقبتهم 

ضمان وصول النساء إىل التعليم والتحكم يف املوارد هبـدف القـضاء              -٢٢
  ؛)املكسيك(بسرعة على انعدام املساواة بني الرجال والنساء 

 ضمان املساواة بني الرجـال والنـساء     املضي يف تنفيذ قوانني هتدف إىل       -٢٣
  ؛)الكرسي الرسويل(ضماناً فعاالً 

التصدي للتباين اجلنساين ووصول النساء احملدود إىل التعليم ومتثيلـهن            -٢٤
  ؛)أذربيجان(احملدود يف احلياة السياسية ومشاركتهن احملدودة يف صنع القرار 

 جمال احترام حقوق املرأة، تكثيف اجلهود الرامية إىل التوعية والتثقيف يف  -٢٥
  ؛)الكونغو(ال سيما يف امليادين اليت تنتشر فيها املمارسات التمييزية 

  ؛)سلوفاكيا(تكثيف اجلهود الرامية إىل التصدي للتمييز بني اجلنسني   -٢٦
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،            -٢٧

ية السكان بالتأثريات الضارة النامجـة عـن تلـك          بطرق منها تنفيذ برامج لتوع    
  ؛)مصر(املمارسات 

املضي يف تعزيز اجلهود املبذولة من خالل تشجيع النقاشات املفتوحة يف             -٢٨
  ؛)كندا(اجملتمعات اليت ال تزال ُتمارس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

  ؛)النمسا(تنظيم محلة توعية للتنديد بالعنف اجلنسي   -٢٩
تنفيذ تشريعات حمددة ملكافحة العنف، ال سيما العنف اجلنسي الـذي             -٣٠

  ؛)٢()النمسا(يستهدف النساء واألطفال 

القيام، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، بتوفري أماكن آمنة لضحايا            -٣١
  ؛)النمسا(العنف اجلنسي وتقدمي املساعدة إليهم 

__________ 

)٢( The recommendation as read during the interactive dialogue: enact specific legislation to combat 

violence, in particular sexual violence against women and children (Austria). 
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كال العنف ضد املـرأة، مبـا       مواصلة اختاذ تدابري للقضاء على مجيع أش        -٣٢
يشمل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وضمان تنفيذ الصكوك القانونية ذات          
الصلة تنفيذاً فعاالً، وختصيص املزيد من املوارد لوزارة شؤون املرأة، والـشرطة            

  ؛)إسبانيا(والقضاء، وتوسيع نطاق محالت التوعية يف هذا الصدد 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان حظـر تـشويه      بذل مجيع اجلهود من أجل        -٣٣

  ؛)األرجنتني(األعضاء التناسلية لإلناث حظراً فعاالً 
مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على ممارسات االختطاف والعنـف            -٣٤

  ؛)قريغيزستان(املرتيل اليت تستهدف النساء واألطفال 
، ال سيما األطفـال، مبـا            اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع االجتار بالبشر        -٣٥

يف ذلك دمج املعايري الدولية يف التشريعات الوطنية، وتدريب املوظفني العاملني يف 
مكافحة االجتـار بالبـشر، ومالحقـة املتجـرين جنائيـاً، ومحايـة ضـحايا                            

  ؛)بيالروس(االجتار 
الصبيان من االجتار   اختاذ التدابري الالزمة لضمان وقاية النساء والفتيات و         -٣٦

  ؛)األرجنتني(أو االستغالل اجلنسي أو البيع ألغراض البغاء 
تكثيف اجلهود الرامية إىل وقاية األطفال من التعرض لالجتار واالستغالل            -٣٧

  ؛)غانا(اجلنسي واالستخدام يف البغاء 
تطبيق استراتيجيات وتدابري فعالة للحد من أوجه التضارب بني القوانني            -٣٨
مارسات، يف جماالت منها حصول النساء على األراضي والفوارق اجلنـسانية     وامل

  ؛)النرويج(يف العمالة واالجتار بالنساء 
  ؛)أنغوال(تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة الزواج املبكر والقسري   -٣٩
اعتماد تدابري حمددة للتصدي ألسباب تفاقم مشكلة أطفال الـشوارع            -٤٠

  ؛)فرنسا(ال جنسياً ومعاقبة املسؤولني عنه ومنع استغالل األطف
ضـمان  ) أ: (تنفيذ ما يلي من توصيات جلنة حقوق الطفل تنفيذاً كامالً           -٤١

املوارد الكافية للتحقيق يف حاالت االعتداء اجلنـسي واالسـتغالل اجلنـسي            
جعـل  ) ب(ومقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم وتوقيع العقوبات املناسبة علـيهم؛          

ز ضد الفتيات الضعيفات أولوية وطنية واعتماد استراتيجية شاملة         مكافحة التميي 
تعزيز األمن  ) ج(للقضاء على التمييز على أي أساس ضد مجيع الفئات الضعيفة؛           

يف خميمات الالجئني واختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية الفتيات من االسـتغالل            
يهـا، والتحقيـق يف     اجلنسي وإنشاء آليات معنية بالشكاوى يسهل الوصول إل       

  ؛)سلوفينيا(حاالت اإلساءة حتقيقاً كامالً ومقاضاة الفاعلني 
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تــدعيم التــدابري الراميــة إىل منــع جتنيــد األطفــال يف القــوات               -٤٢
  ؛)أذربيجان(املسلحة 

اختاذ تدابري من أجل القيام يف الوقت املناسب بتسجيل مجيع الـوالدات              -٤٣
  ؛)بولندا( مصداقية لتسجيل الوالدات وإنشاء نظام مالئم وذي

التحقيق يف حاالت االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنـسي ومقاضـاة            -٤٤
  ؛)الكرسي الرسويل(مرتكيب تلك اجلرائم وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم 

القيام على حنو فعال بالتحقيق يف مجيع قضايا العنف املوجه ضد النـساء               -٤٥
  ؛)النمسا(تورطني فيها واألطفال ومقاضاة امل

توفري ما يكفي من املوارد للقيام على حنو فعال مبقاضـاة املتـورطني يف                -٤٦
  ؛)النمسا(قضايا العنف اجلنسي 

مواصلة الدولة جهودها الرامية إىل مالحقة ومعاقبة املتورطني يف مجيـع             -٤٧
ة فّعالني  أشكال العنف اجلنسي املوجه ضد النساء واألطفال وإىل توفري جرب ومحاي          

  ؛)سويسرا(للضحايا 
النهوض بتثقيف سلطات األمن وإنفاذ القانون على مجيـع املـستويات                  -٤٨

فيما يتعلق حبقوق املواطنني األساسية، وتدعيم إمكانات تقدمي املواطنني شكاوى          
  ؛)فنلندا(بشأن إساءة املعاملة من قبل السلطات 

عزيز اإلجراءات القضائية املتعلقة    تعزيز قدرة الشرطة يف جمال التحقيق وت        -٤٩
باالجتار، على حنو يتيح زيادة حاالت مالحقة املتجرين، ال سـيما املتـورطني يف              

  ؛)الواليات املتحدة(االجتار باألطفال على صعيد داخلي 
مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل إقرار حرية الفكر والوجدان والـدين             -٥٠

  ؛)أذربيجان(يين يف إثيوبيا وإرساء بيئة يسودها التسامح الد
ضمان متكني مجيع املنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية الناشطة يف            -٥١

إثيوبيا من العمل حبرية ودون أن ختشى التعـرض للتحـّرش أو التخويـف أو               
  ؛)هولندا(التوقيف التعسفي 

 اإلنسان  تكثيف التعاون البّناء مع اجملتمع املدين يف أنشطته املتعلقة حبقوق           -٥٢
  ؛)الربازيل(يف البلد 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احترام احلقوق النقابية وحق التجمع            -٥٣
احتراماً كامالً، فيما يتصل بأمور منها قدرة املنظمات غري احلكومية علـى أداء             

  ؛)السويد(مهامها، وذلك على حنو يتوافق مع دستور إثيوبيا والتزاماهتا الدولية 
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 من العهد الدويل    ٢٢مان حرية تكوين اجلمعيات وفقاً ألحكام املادة        ض  -٥٤
  ؛)آيرلندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ضمان توافق اإلجراءات املنظِّمة لتسجيل منظمات اجملتمع املـدين مـع             -٥٥
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وضمان اتصافها بالـشفافية وعـدم التمييـز            

  ؛)النرويج(ية التكلفة، وإتاحة إمكانية الطعن يف هذه اإلجراءات والسرعة ومقبول
  ؛)آيرلندا(اعتماد تدابري لدعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان   -٥٦
اختاذ إجراءات لضمان سالمة املدافعني عن حقوق اإلنـسان وعملـهم             -٥٧

  ؛)فنلندا(حبرية 
ني عـن            الرد بسرعة على الـشكاوى املتعلقـة بـالتحرش باملـدافع            -٥٨

حقوق اإلنسان أو ختويفهم أو توقيفهم تعسفاً، واختاذ التدابري املناسبة لـضمان            
  ؛)النرويج(سالمتهم 

ضمان حرية تعبري حقيقية جلميع الزعماء السياسيني ووسائط اإلعالم يف            -٥٩
  ؛)فرنسا(ضوء االنتخابات املقبلة 

إعالم حرة ومستقلة تعّبر عن     اعتماد مجيع التدابري املناسبة لتوفري وسائط         -٦٠
  ؛)أملانيا(تعدد اآلراء، مبا فيها آراء األقليات وأحزاب املعارضة السياسية 

تنفيذ اإلعالن املتعلق حبرية وسائط اإلعالم اجلماهرييـة والوصـول إىل             -٦١
  ؛)النرويج(املعلومات تنفيذاً كامالً وفعاالً 

ة والسياسية، مبا فيها حريـة     القيام خبطوات لضمان احترام احلقوق املدني       -٦٢
  ؛)أستراليا(التعبري واحلق يف عدم التعرض للتوقيف واالحتجاز تعسفاً 

  ؛)هولندا(ضمان عدم احتجاز أي فرد ألسباب سياسية   -٦٣
اختاذ خطوات ملموسة لضمان إجـراء انتخابـات حـرة وعادلـة يف                       -٦٤
نتخابية تنفيـذاً كـامالً   ، بطرق منها تنفيذ مدونة قواعد السلوك اال    ٢٠١٠عام  

  ؛)اململكة املتحدة(
تنفيذ مبادئ مدونة قواعد الـسلوك االنتخابيـة تنفيـذاً صـارماً يف               -٦٥

  ؛)النرويج(االنتخابات املقبلة 
ضمان القيام قبل تنظيم االنتخابات القادمة بإرساء اآلليـات املناسـبة             -٦٦

  ؛)كندا(ملعاجلة الشكاوى 
ــة    -٦٧ ــود الرامي ــلة اجله ــاطق                مواص ــة يف املن ــصدي للبطال إىل الت

  ؛)السودان(احلضرية 
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اختاذ الدولة ما تراه مناسباً من التدابري يف سبيل ضمان حق األطفـال يف        -٦٨
الغذاء، والتماس املساعدة يف هذا الصدد من املؤسسات والـربامج واهليئـات            

  ؛)اجلزائر(الدولية املختصة 
استصالح األراضي واملوارد املائية بغية احلد مـن     إعطاء األولوية لربامج      -٦٩

الضعف طويل األمد الناجم عن اجلفاف ومتكني السكان من تلبية احتياجاهتم من            
املاء والغذاء؛ والقيام يف هذا الصدد بالتماس مـساعدة الوكـاالت والـربامج             

  ؛)اجلزائر(املختصة التابعة لألمم املتحدة 
لالزمة لبناء قدرات البلد على التعامل مع مـا         التماس املساعدة التقنية ا     -٧٠

يواجهه من مشاكل وحتديات يف جماالت التعليم واهلياكل األساسـية والـصحة            
  ؛)باكستان(والسكن والزراعة وضمان األمن الغذائي 

تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر وحتسني الوصول إىل ميـاه              -٧١
  ؛)جنوب أفريقيا(االجتماعية الشرب املأمونة وإىل اخلدمات 

إقامة شراكة بّناءة مع األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية العاملة يف             -٧٢
جمال املساعدة الغذائية والطبية، وضمان وصوهلا املأمون إىل البلد، مبا يف ذلـك             
املناطق اليت تشهد أعمال عنف ضد السلطات االحتادية؛ وينبغي أن متثل هـذه              

ى دعائم السياسات اجلديدة يف جمال الزراعة واستخدام األراضـي    الشراكة إحد 
  ؛)بلجيكا(يف إثيوبيا 

حتقيق األمن الغذائي بطرق منها تـأمني املـساعدة الغذائيـة الكافيـة                     -٧٣
وزيادة إنتاج الغذاء واعتماد تكنولوجيا زراعية أفضل والنهوض بنظـام توزيـع         

  ؛)بنغالديش(الغذاء 
قضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة تنفيـذاً فعـاالً          تنفيذ خطط ال    -٧٤

  ؛)االحتاد الروسي(
املضي يف مكافحة الفقـر باالعتمـاد علـى دعـم اجملتمـع الـدويل                          -٧٥

  ؛)بنغالديش(وتعاونه 
تنفيذ املزيد من التدابري فيما يتصل بوفيات األمهات واألطفال حفاظـاً             -٧٦

  ؛)كرسي الرسويلال(على سالمة األم والطفل 
تنفيذ املزيد من التدابري لتدعيم النظام الصحي الوطين بغية احلـد مـن               -٧٧

  ؛)قريغيزستان(تفشي األمراض اخلطرية 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري التغطية الالزمة باخلـدمات الـصحية             -٧٨
اإليدز وكـبح انتـشار     /وتكثيف جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       

  ؛)اليمن(لعدوى ا
مواصلة اجلهود اإلجيابية الرامية إىل حتسني وصول مجيـع املـواطنني إىل              -٧٩

  ؛)كوبا(الصحة، بسبل منها التعاون وتعزيز املساعدة املالية الدولية 
اإليدز بدعم من   /العمل على دحر املالريا وفريوس نقص املناعة البشرية         -٨٠

  ؛)بنغالديش(اجملتمع الدويل 
على تعزيز ما حتقق من إجنازات يف إعمال احلق يف التعليم، ال سيما             العمل    -٨١

  ؛)اجلزائر(فيما يتصل بالتعليم االبتدائي اجملاين والتزام الدولة جتاه البنات والصبيان 
تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني معدل معرفة القراءة والكتابة يف صفوف             -٨٢

  ؛)الربازيل(الفتيات والنساء 
 اختاذ التدابري الالزمة لضمان التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي         مواصلة  -٨٣

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ولزيادة اإلنفاق العام يف جمال التعليم 
مواصلة االرتقاء بنوعية التعليم املقدم وحتسينها تدرجييا، يف إطار الربنامج     -٨٤

  ؛)اكوب(الواسع الذي اعتمدته إثيوبيا يف هذا الصدد 
املضي يف تيسري التعليم للجميع مع إيالء العناية الواجبة لتعليم الفتيات             -٨٥

  ؛)بنغالديش(وللوصول إىل التعليم دون متييز وضمان نوعيته 
مواصلة اجلهود الرامية إىل إقرار جمانية التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي            -٨٦

  ؛)السودان(جملتمع الدويل العام وما يتصل به من تدريب، وذلك مبساعدة من ا
  ؛)قريغيزستان(مواصلة تشجيع تطوير نظام التعليم   -٨٧
  ؛)الكونغو(مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية املشردين داخلياً   -٨٨
النظر يف وضع سياسة ترمي إىل مساعدة املشردين داخليـاً والالجـئني              -٨٩

  ؛)جنوب أفريقيا(ومحايتهم 
ة واملالية الالزمة من اجملتمع الـدويل، ال سـيما               التماس املساعدة التقني    -٩٠

من هيئات وبرامج األمم املتحدة، بغية املضي يف رعاية الالجـئني واملـشردين             
  ؛)كوت ديفوار(داخلياً 
اختاذ املزيد من التدابري لضمان توافق أية جهـود راميـة إىل التـصدي           -٩١

ن، مبا يف ذلك احترام أصول      لإلرهاب مع التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسا       
  ؛)السويد(احملاكمة العادلة وحرييت التعبري والتجمع 
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توخي الدولة مزيداً من الدقة يف التعبري عن احتياجاهتا من املساعدة التقنية              -٩٢
  ؛)جيبويت(يف جماالت حمددة ذات أولوية، وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية 

ائية الرمسية واملساعدة التقنية من الشركاء      مواصلة التماس املساعدة اإلمن     -٩٣
        اإلمنائيني بغية إجياد حلول للصعوبات احملـددة الـيت تعـوق التمتـع حبقـوق               

  ؛)نيجرييا(اإلنسان 
مواصلة التعاون مع اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما            -٩٤

  ؛)بية السعوديةاململكة العر(يف جماالت التعاون التقين والتدريب 
التماس املساعدة الالزمة من اجملتمع الدويل هبدف تعزيز قدرات الدولـة     -٩٥

ومساعدهتا على ختطي الصعوبات والعقبات اليت تواجههـا يف جمـال حقـوق                  
  ؛)املغرب(اإلنسان 

التماس املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل، ال سيما من هيئـات              -٩٦
ة وبراجمها، بغية تنفيذ السياسات الوطنية املتعلقة مبتابعة التوصـيات          األمم املتحد 

الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان يف سياق االسـتعراض الـدوري الـشامل                 
  ؛)كوت ديفوار(

التماس تعاون مفوضية حقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة يف             -٩٧
  ؛)النمسا(متابعة االستعراض الدوري الشامل 

اء عملية فعالة وشاملة ملتابعة التوصيات املنبثقة عـن االسـتعراض           إرس  -٩٨
  ).النرويج(الدوري الشامل 

. وستنظر إثيوبيا يف التوصيات التالية، وستقدِّم ردوداً عليها يف الوقت املناسـب             -٩٨
وسُيدمج رد إثيوبيا على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق             

  :ورته الثالثة عشرةاإلنسان يف د
مجهورية (النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            -١

، وتوقيع بروتوكوهلـا  )إسبانيا(التصديق على هذه االتفاقية    )/الكونغو الدميقراطية 
  ؛)إسبانيا(االختياري والتصديق عليه 

لقـسري  توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء ا           -٢
أو التـصديق             /النظر يف توقيـع هـذه االتفاقيـة و        )/إسبانيا(والتصديق عليها   

  ؛)األرجنتني(عليها 
توقيع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            -٣

  ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه 
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مللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       توقيع الربوتوكول االختياري ا     -٤
االنـضمام إىل هـذا الربوتوكـول       )/إسبانيا(املدنية والسياسية والتصديق عليه     

  ؛)كندا(االختياري 
توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن             -٥

ـ              ه ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة والتـصديق علي
االنضمام إىل هذا الربوتوكول االختياري، والقيـام       )/إسبانيا واململكة واملتحدة  (

  ؛)اجلمهورية التشيكية(تباعاً بإنشاء آلية وقائية وطنية 
توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           -٦

ـ )/إسـبانيا والنمـسا   (والتصديق عليه   ) إسبانيا(ضد املرأة    ضمام إىل هـذا    االن
  ؛)كندا(الربوتوكول االختياري 

توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال           -٧
االنضمام إىل هـذا    )/إسبانيا(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

التصديق على هذا الربوتوكـول االختيـاري       )/فرنسا(الربوتوكول االختياري   
  ؛)كندا(االنضمام إىل هذا الربوتوكول االختياري )/إسبانيا وسويسرا والنمسا(
توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك            -٨

إسـبانيا وسويـسرا    (والتصديق عليـه    ) إسبانيا(األطفال يف الرتاعات املسلحة     
  ؛)كندا(واالنضمام إىل هذا الربوتوكول )/والنمسا

مان تسجيل والدات مجيع األطفال تـسجيالً فعـاالً، ورفـع سـن          ض  -٩
املسؤولية اجلنائية على حنو يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، واعتماد تدابري حمددة            
لتعزيز محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بأطفال الفئات الـضعيفة، مثـل األطفـال             

  ؛)مهورية التشيكيةاجل(احملتجزين واألطفال املشردين داخلياً وأطفال الالجئني 
اختاذ إجراءات تأديبية وجنائية فعالة يف حق أفراد قوات األمن املتورطني             -١٠

  ؛)النمسا(يف قضايا العنف اجلنسي 
تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي ألسباب الرتاعات اإلثنيـة يف إقلـيم              -١١

ن الثامنـة   الدولة واختاذ التدابري الالزمة ملنع التجنيد القسري لألحداث دون س         
  ؛)املكسيك(عشرة ومعاقبة املتورطني فيه 

اعتماد التدابري املناسبة لنشر اإلعالن املتعلق باملـدافعني عـن حقـوق              -١٢
  ).النرويج(اإلنسان على نطاق واسع وكفالة احترامه الكامل 

  :ومل تؤيد إثيوبيا التوصيات التالية  -٩٩
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق توقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب  -١
والتـصديق           ) إسـبانيا (املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام          

االنضمام إىل هذا الربوتوكول االختيـاري      )/إسبانيا وسلوفاكيا وسويسرا  (عليه  
  ؛)كندا(الثاين 
     النظر يف توقيع نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة               -٢
  ؛)سويسرا(التصديق على هذا النظام األساسي )/األرجنتني(أو التصديق عليه /و
تعزيز الدولة التزامها حبقوق اإلنسان من خالل االنضمام إىل نظام روما             -٣

  ؛)كندا(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك   -٤

  ؛)سلوفاكيا(االنضمام إىل اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
فتح مكاتب إقليمية تابعة للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، على أن ُيفتح             -٥

  ؛)اململكة املتحدة(املكتب األول يف جيجيغا 
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة؛ وعلى وجـه             -٦

، قبول طلبات زيارات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة              أخص
الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، والفريق العامـل املعـين             
باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين          

  ؛)إسبانيا(ءات موجزة أو تعسفاً حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجرا
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق              -٧

  ؛)التفيا(اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة وقبول مجيـع طلبـات              -٨

  ؛)سلوفينيا(الزيارة قيد النظر 
جراءات اخلاصة لألمم   توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات اإل         -٩

  ؛)آيرلندا(املتحدة 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة وقبـول             -١٠

  ؛)كندا(مجيع طلبات الزيارة قيد النظر 
توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وعلى            -١١

عزيز ومحاية احلـق يف حريـة       وجه اخلصوص، قبول زيارة املقرر اخلاص املعين بت       
  ؛)بولندا(الرأي والتعبري، وهي زيارة طُِلبت مرتني بالفعل 

املوافقة على زيارة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي              -١٢
  ؛)أستراليا(والتعبري 
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زيادة وصول اهليئات اإلنسانية إىل أوغادن حبيث يتسىن ملنظمات مثـل             -١٣
لية للصليب األمحر ووكاالت اإلغاثة التابعة لألمم املتحـدة تقـدمي           اللجنة الدو 

  ؛)الواليات املتحدة(املساعدة إىل ضحايا الرتاع 
النظر بروح إجيابية يف حظر عقوبة اإلعدام والعقاب البدين يف الدسـتور              -١٤

  ؛)املكسيك(ويف التشريعات اإلثيوبية املتعلقة باحلق يف احلياة 
  ؛)إسبانيا(عدام إلغاء عقوبة اإل  -١٥
تعديل التشريعات ذات الصلة هبدف اعتماد وقف فوري لتنفيذ عقوبـة             -١٦

 ٦٢/١٤٩اإلعدام يف انتظار إلغائها بصفة عامة عمالً بقراري اجلمعيـة العامـة             
 وبأحكام الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص         ٦٣/١٦٨و

  ؛)سلوفاكيا( إىل إلغاء عقوبة اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف
  ؛)سلوفاكيا(حتويل أحكام اإلعدام غري املنفَّذة إىل أحكام بالسجن   -١٧
إجراء حتقيقات مستقلة وذات مصداقية يف ادعاءات انتهاكات حقـوق            -١٨

  ؛)اململكة املتحدة(اإلنسان يف منطقة صومايل 
ملتعلقة بانتهاكات حقوق   اإلذن بفتح حتقيق دويل مستقل يف االدعاءات ا         -١٩

، وتسليم املـسؤولني عـن تلـك        ٢٠٠٧اإلنسان يف منطقة صومايل منذ عام       
  ؛)سويسرا(االنتهاكات إىل العدالة 

اختاذ تدابري فعالة، عمالً بتوصيات جلنة حقوق الطفل، من أجل محايـة              -٢٠
 مجيع األطفال من التعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية واملهينة، ال سـيما علـى            

  ؛)أملانيا(أيدي أفراد اجليش 
تعزيز تثقيف أفراد القوات العسكرية والـشرطة ومـوظفي الـسجون         -٢١

واجلهاز القضائي وتدريبهم يف جمال حقوق اإلنسان، وضمان مساءلتهم عـن أي    
انتهاكات حلقوق اإلنسان، ال سيما أعمال العنف أو العنـف اجلنـسي الـيت              

أقليات من حيث امليول اجلنـسية أو       تستهدف النساء واألطفال ومن يشكلون      
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اهلوية اجلنسانية 

إلغاء جترمي العالقات اجلنسية اليت ميارسها أفراد بالغون من اجلنس ذاتـه              -٢٢
  ؛)اجلمهورية التشيكية(بالتراضي 

 املتعلـق باملؤسـسات اخلرييـة       ٢٠٠٩تعديل ما جاء يف إعالن عـام          -٢٣
تناىف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، خبصوص جوانب       واجلمعيات من أحكام ت   

  ؛)كندا(منها حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع 
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إقرار حاالت استثنائية جيوز فيها عدم التقيد باإلعالن املتعلق باملؤسسات            -٢٤
 اخلريية واجلمعيات، بغية زيادة متكني املنظمات غري احلكومية، مبـا فيهـا تلـك    

العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، من احلصول على التمويل ومزاولـة نـشاطها             
  ؛)اململكة املتحدة(بفعالية 
إلغاء اإلعالن املتعلق بتسجيل املؤسسات اخلريية واجلمعيات، وتـشجيع       -٢٥

إنشاء جمتمع مدين وجمتمع حقوقيني يتحليان باالستقاللية والـشفافية والفعاليـة           
  ؛)الواليات املتحدة(

تعديل اإلعالن املتعلق بتسجيل وتنظيم املؤسسات اخلريية واجلمعيـات           -٢٦
  ؛)هولندا(بغية مواءمته مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

  ؛)النرويج(جتنب اشتراط إعادة تسجيل منظمات اجملتمع املدين   -٢٧
اإلفراج عن املعارضني السجناء ومتكينهم مـن املـشاركة الكاملـة يف              -٢٨
  ؛)كندا (٢٠١٠ات عام انتخاب
تشجيع إنشاء منظمات إدماجية متعددة األعراق، عمالً بأحكام االتفاقية           -٢٩

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وبتوصية صادرة عن جلنـة            
  ؛)أملانيا(القضاء على التمييز العنصري 

نويع بغيـة  استعراض التوازن اإلثين يف احلكومة وبلورة استراتيجيات للت         -٣٠
إعمال املبادئ الواردة يف ما اعتمدته الدولة من سياسات تتعلق باالحتادية اإلثنية            

  ؛)الواليات املتحدة(
النظر يف سبل تتيح التخلي عن تسييس املواضـيع اإلثنيـة وتـشجيع               -٣١

  ؛)الربازيل(سياسات اإلدماج 
ولية حلقـوق   تعديل إعالن مكافحة اإلرهاب بغية مواءمته مع املعايري الد          -٣٢

  ).هولندا(اإلنسان وتضييق تعريف اإلرهاب املستخدم يف هذا اإلعالن 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولـة           /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٠

وينبغي عدم تأويلها على أهنا حتظـى       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . ككلبتأييد الفريق العامل
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