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  مقدمة    
 ٢٠٠٩قّدمت حكومة إثيوبيا تقرير اجلولة األوىل الستعراضها الدوري الـشامل عـام               -١

  .وقدمت إثيوبيا أيضاً تقارير إىل هيئات املعاهدات. وهي منذ ذلك احلني ُتنفذ التوصيات اليت قبلتها

  يات االستعراض الدوري الشاملمتابعة وتنفيذ توص    
ُيقدم هذا التقرير أحدث املعلومات املتعلقة بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض             -٢

 يف  ،ُعقـدت فقد  .  وعن التقدم احملرز منذ التقرير األخري      ،الدوري الشامل واليت قبلتها إثيوبيا    
تنظيمهـا وزارة   حلقة عمل وطنية تـشاورية شـاركت يف         ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

 بدعم تقين من املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيـا         ، واللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان    ،اخلارجية
التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ركّزت على التوعية بالتوصيات املقبولة            

  )٩٨ و٩٦ و٢التوصيات (. وعلى تنفيذها
توصيات االستعراض  الناجح ل تنفيذ  لضمان ال دابري  تمن ال اً  عددوقد اختذت احلكومة      -٣

تعزيز املؤسسات اليت تـؤدي دوراً      للمضي يف   الدوري الشامل، بينها تدابري تشريعية إضافية       
وميثّل اعتماد جملس نواب الشعب خلطة العمـل        . مركزياً يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها     

  )٩٨ و٣توصيتان ال(. الوطنية حلقوق اإلنسان أحد التدابري الناجحة

  منهجية إعداد التقرير    
أنشأت اللجنة التوجيهية الوطنية حلقوق اإلنسان فريقاً مؤلفاً من موظفني على املستوى              -٤

وأجرت احلكومة مشاورات مع اجلهـات      . املتوسط لتنسيق عملية اإلبالغ وإعداد هذا التقرير      
راحات اليت اسُتخدمت يف إعداد هذا      املعنية للحصول على املعلومات والتماس املالحظات واالقت      

ونظّم الفريق حلقة عمل تشاورية وحلقة عمل وطنية للتصديق على التقرير مبـشاركة             . التقرير
  . مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين

  الضمان الدستوري حلقوق اإلنسان    
ستند إليـه محايـة     تيوبيا الدميقراطية االحتادية األساس الذي      ميثل دستور مجهورية إث     -٥

إذ ينص الدسـتور يف     . بناء النظام الدميقراطي للبلد   القاعدة اليت يقوم عليها     حقوق اإلنسان و  
على أن االتفاقات الدولية اليت صّدقت عليها إثيوبيا تشكّل جزءاً ال يتجزأ مـن              ) ٤(٩مادته  

 مسؤولية مجيع فروع احلكومة عن احتـرام وضـمان          ١٣ادة   كما يكرس يف امل    ،قانون البلد 
  .احترام احلقوق واحلريات األساسية
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  التشريعات الوطنية    
القوانني اليت تزيد من    ) اهليئة التشريعية االحتادية يف إثيوبيا    (يسّن جملس نواب الشعب       -٦

ني التـشريعية   القوانأهم   وتشمل   )١١ و ٩التوصيتان  (. تعزيز نظام حقوق اإلنسان يف البلد     
  :االحتادية ما يلي

 ؛٦٥٢/٢٠٠٩إعالن مكافحة اإلرهاب رقم  •

 ؛٦٦٢/٢٠٠٩لألحزاب السياسية رقم انتخابية  سلوك  قواعدإعالن وضع مدونة •

 ؛٦٧٦/٢٠١٠إعالن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  •

 ؛٦٨٤/٢٠١٠رقم ) لةبصيغته املعدَّ(إعالن تأسيس اجمللس االحتادي لإلدارة القضائية  •

 ؛٦٩٠/٢٠١٠اإلعالن رقم : التأمني الصحي االجتماعي •

إعالن التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة           •
 ؛٧٣٧/٢٠١٢النساء واألطفال رقم 

 ؛٧٦٠/٢٠١٢ إعالن تسجيل وقائع األحوال املدنية احليوية وبطاقات اهلوية الوطنية رقم •

يق على اتفاق التمويل من املؤسسة اإلمنائية الدولية واخلاص بتمويـل           إعالن التصد  •
 ؛٧٦٤/٢٠١٢مشروع تنمية ريادة املرأة لألعمال رقم 

 املؤسسة اإلمنائية الدولية بعد تعديله وإعـادة  منإعالن التصديق على اتفاق التمويل       •
 املـدن   يفتوفري متويل إضايف ملشروع إمدادات املياه واملرافـق الـصحية           لصياغته  

  .٧٦٥/٢٠١٢ رقم

  السياسات واالستراتيجيات واخلطط الوطنية    
فسح اجملال أمام التنمية االقتصادية     وبيا سياسات واستراتيجيات وطنية ت    اعتمدت إثي   -٧

، اليت تنطوي   ٢٠١٥-٢٠١٠وتنفّذ احلكومة خطة النمو والتحّول للفترة       . والتحّول السياسي 
سود فيه، مـن    يد إىل اقتصاد من فئة الدخل املتوسط        على رؤية متوسطة األجل لتحويل البل     

، الرشيدة والعدالة االجتماعية  اإلدارة   حرة، احلكم الدميقراطي و    ةإرادالشعب ب خالل مشاركة   
وتتناول اخلطة قضايا االقتصاد والعدالة االجتماعية      .  يف الوقت نفسه من براثن الفقر      هختليصو
  .الرشيدةاإلدارة و
 - ٢٠٠٢/٢٠٠٣واً اقتصادياً عالياً خالل السنوات العشر املاضية        وسّجلت إثيوبيا من    -٨

.  يف املائـة   ١٠,٩توسط السنوي ملعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل        إذ بلغ امل  ،  ٢٠١٢/٢٠١٣
ومن االجتاهات االستراتيجية خلطة النمو . تزال الزراعة حىت اآلن ُمحرك االقتصاد اإلثيويب    وال
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إنتاجية احليازات الزراعية الصغرية من خالل حتسني املمارسـات         والتحّول السعي إىل ضمان     
 يف املائة ٩,٣وقد بلغ متوسط النمو السنوي لقطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات   . الزراعية

وتسعى إثيوبيا إىل مواصلة زيـادة تطـوير        .  يف املائة على التوايل    ١٢,٤ يف املائة و   ١٢,٢و
 األساسية يف جماالت الطاقـة      هاوسككها احلديدية وهياكل  اهلياكل األساسية لشبكة طرقاهتا     
تطوير إمدادات مياه الشرب وشبكات الري، والتنمية إىل  و،واالتصاالت السلكية والالسلكية 

احلضرية، وتطوير جمال البناء من أجل حتقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل وتوفري الرعاية              
قيق منو اقتصادي سريع ومستدام ُيسهم يف القـضاء         ووضعت احلكومة خططاً لتح   . االجتماعية

على الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية من قبيل ختفيض معدل وفيات األطفال، وحتـسني              
وأسهم كل من البيئة املستقرة لالقتصاد      . فرص التعليم، وتوفري اخلدمات الصحية لعامة اجلمهور      

  .حتقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسانالكلي يف البلد ومعدل النمو معاً رقمني يف 

  سياسة العدالة اجلنائية    
احلكومة سياسة ُمعزَّزة للعدالة اجلنائية هبدف ضمان السلم        وضعت  ،  ٢٠١٠يف عام     -٩

وترسم هذه الـسياسة    .  الرشيدة وتعزيزمها  واإلدارةواألمن ملواطنيها والنهوض بالدميقراطية     
 حتسني التحقيق يف اجلرائم ومقاضاة مرتكبيهـا وإىل         استراتيجية وطنية ملنع اجلرمية هتدف إىل     

هتدف إىل ضمان إمكانية اللجـوء      كما  . ضمان الكفاءة واإلنصاف يف عملية العدالة اجلنائية      
 مع ومراعاة األصول القانونية يف التعامل   ،إجراءات قضائية سريعة ومنصفة   اختاذ  إىل القضاء، و  

 مبـا ُيعـزِّز احتـرام    ،ملستضعفة واجملرمون األحداثاملتهمني، ال سيما املتهمون من الفئات ا  
  )١٠التوصية (. احلقوق واحلريات الفردية

  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     
وضع آليـة شـاملة     لاعتمدت حكومة إثيوبيا خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان           -١٠

ق الدميقراطيـة الـيت     تعزيز احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان واحلقو      ترمي إىل   وهيكلية  
وقد ُوضعت هذه اخلطة بعد عقد اجتماعات وحلقات عمـل تـشاورية            . يضمنها الدستور 

. هبدف زيادة مشاركة اهليئات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املـدين، واجلمهـور عمومـاً            
 احملتملـة وتـضع احللـول       اكلوتستعرض اخلطة حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وحتدد املش        

 ،ا تتناول احلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         كم. املمكنة
وأنشئت جلنـة   .  واحلق يف التنمية   ، واحلق يف بيئة نظيفة    ،فضالً عن حقوق الفئات املستضعفة    

جلنة حقوق اإلنـسان،    إضافة إىل أعضاء    ة لتنسيق شؤون خطة العمل تضم ستة وزراء         يوزار
  أقسام الرصد والتقييم املنشأة على الصعيدين االحتادي واإلقليمي واإلشراف         وذلك لتوجيه وإدارة  

  )٩٧ و٣التوصيتان (. عليها
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  الدميقراطية واإلدارة الرشيدة    
وعامـة  اجلمعيـات   مـشاركة   لتشجيع  أُجريت االنتخابات الوطنية وفقاً للقانون        -١١

ليت تعمل على محاية مـصاحل  وتأسست أنواع خمتلفة من اجلمعيات ا. يف صنع القراراجلمهور  
  . اجملموعات اليت متثلها

وأجرى اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب انتخابـات حـرة ونزيهـة للمجلـسني               -١٢
 انتخابات وطنيـة  ة منذ تأسيسه، أربع،اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويبقد نظم  و. التشريعيني

جريت االنتخابات الختيار أعضاء جملس     وأُ. مشلت انتخابات فرعية وانتخابات حملية واستفتاء     
 ٥٤٧ وبلغ جمموع الدوائر االنتخابيـة       .نواب الشعب وجمالس الواليات يف مجيع أحناء البلد       

نتديات املجملس نواب الشعب عادة     يعقد  و.  مركز ٤٣ ٥٠٠دائرة وجمموع مراكز االقتراع     
ى مشاريع القوانني املقتـرح     يوّجه نداءات عامة إىل مجيع اجلهات املعنية من أجل التعليق عل          و

  )٦٤التوصية (. اعتمادها أو مناقشة هذه املشاريع وتقدمي توصيات بشأهنا
وأطلقت احلكومة الربنامج الوطين بشأن اإلدارة الرشيدة، الذي يركّـز علـى إدارة      -١٣

دارة هاماً حنو تعزيز هيكل اإلمعلماً شكّل تأسيس وزارة اخلدمة املدنية  قد  و. الوظيفة العمومية 
كدليل جيعل اخلـدمات الـيت      صدر  تنفيذ ميثاق املواطن، الذي     مبهمة  مكلفة  فهي  . الرشيدة

 كما يتيح لعامة اجلمهور مساءلة      ،أكثر شفافية وفعالية وكفاءة   اخلدمة املدنية   يقدمها موظفو   
  . ي املواطنني حبقوقهمهؤالء املوظفني ويوّع

  اإلطار املؤسسي    

  نساناللجنة اإلثيوبية حلقوق اإل    
 ة،مكاتب فرعية هلـا يف واليـات أمهـر        اإلثيوبية حلقوق اإلنسان    فتحت اللجنة     -١٤

 وإقليم األمـم والقوميـات والـشعوب        ، وتيغراي ، واملنطقة الصومالية  ، وغامبال ،وأوروميا
 األمهرية ولغة أوروميفا ولغة     ةوترمجت اللجنة أيضاً صكوك حقوق اإلنسان إىل اللغ       . اجلنوبية

  )٨ و٥ و٤التوصيات (. غة الصومالية ولغة العفرلتيغريغنا وال

  مؤسسة أمني املظامل    
 مبا يف ذلـك     ،يف تعزيز اإلدارة الرشيدة   هائلة  قدمت مؤسسة أمني املظامل إسهامات        -١٥

وتتلقى املؤسسة أيضاً   . من خالل التحقيق يف ادعاءات إساءة اجلهاز التنفيذي استخدام السلطة         
هبـذه    مما يعكس تزايد ثقة املـواطنني      ، اإلدارية من عامة اجلمهور    عدداً متزايداً من الشكاوى   

  )٥التوصية (. وجنحت املؤسسة يف استخدام وسائط اإلعالم إلذكاء الوعي العام. املؤسسة
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  اللجنة االحتادية لألخالقيات ومكافحة الفساد    
اد تعمل اللجنة االحتادية لألخالقيات ومكافحة الفساد على منـع جـرائم الفـس              -١٦

 ٢٠١٠-٢٠٠٩فعلى سبيل املثال، تلقت اللجنـة عـام         . والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها   
 فقـط تقـع ضـمن       ١ ٥٨٤ بالغاً مبعلومات سرية وشكاوى بينـها        ٢ ٩١٥ جمموعه ما

 ٢٠١٠-٢٠٠٩وبلغ معدل اإلدانـة لعـام       . ما زالت قيد التحقيق   منها   ٤٠٥اختصاصها و 
صل تسع واليات إقليمية جلاهنا اخلاصة ملكافحـة        وأنشأت سبع من أ   .  يف املائة  ٩٦,٦ نسبة

  .الفساد

  اهليئات القضائية    
االبتدائية علـى مـستوى      ا وحمكمة الدرجة األوىل واحملكمة     احملكمة العلي  واصلت  -١٧

ـ     ،ستقالليةاالرتاهة و مببدأي ال  التقّيد يف مهامها     ،األقاليم االحتادية  رب  كما واصلت عملها كمن
 وتتلقى احملاكم يف هذا اجملال املساعدة من جمالس اإلدارة القـضائية            .حلماية حقوق اإلنسان  

. ٦٨٤/٢٠١٠ وهي جمالس تأسست عمالً بـاإلعالن رقـم          ،على صعيد االحتاد واألقاليم   
وتتوىل هذه اجملالس تعيني القضاة وصياغة وإنفاذ مدونة األحكام التأديبية اخلاصة بالقـضاة،             

ة ونقلهم ومرتباهتم وعالواهتم وترقياهتم واستحقاقاهتم      كما تتخذ قرارات بشأن توظيف القضا     
دونـة  مبإجراءات منح التراخيص للمحامني و    تتعزز إقامة العدل ب   وعالوة على ذلك،    . الطبية

  )١١التوصية (. قواعد السلوك للمحامني واملدعني العامني
 اتساق  وأنشأت احملكمة العليا االحتادية مكتب مشروع عدالة األطفال هبدف ضمان           -١٨

اليت صـّدقت  املتعلقة حبقوق الطفل قوانني البلد وممارساته مع الدستور ومع الصكوك الدولية      
واعتمـدت  .  هذا املكتب كذلك يف إدارة عدالة األطفال يف البلـد          يشاركو. عليها إثيوبيا 

مـة  احملاكم االحتادية واإلقليمية يف جمالس القضاء املدين وجمالس القضاء اجلنائي أُطـراً مالئ            
وهذه اُألطر  . لألطفال تنظر يف القضايا اليت يشارك فيها األطفال كأطراف أو ضحايا أو شهود            

كما يوظَّف فيها مرشدون اجتمـاعيون يـسعون        . وتوفَّر هلا التكنولوجيات احلديثة    رمسيةغري  
وأنشأ مكتب املـشروع مـؤخراً مركـز      . التقليل من رهبة املكان وجعله مالئماً لألطفال       إىل
  اجتماعية -اية القانونية لألطفال الذي ييسِّر توفري مساعدة قانونية جمانية وخدمات نفسية            احلم

 أطفـال   ٢ ٦٠٧ طفل على املساعدة بينهم      ٤ ٠٠٠وبناًء عليه، حصل    . من خالل نظام إحالة   
 ، وهي مـساعدة  طفالً يف قضايا جنائية٩٧٣واستفادوا من املساعدة القانونية يف قضايا مدنية،       

 طفالً على خدمات نفسية واجتماعية منـذ أن بـدأ           ٥٣٢ وحصل   .األحداثجاحنني  م لل ُتقدَّ
  )١٢التوصية (. ٢٠١٣املركز عمله عام 
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   احليويةاألحوال املدنيةوقائع تسجيل هيئة     
إلجيـاد  الوطنية  وبطاقات اهلوية   احليوية  األحوال املدنية   وقائع  صدر إعالن تسجيل    ا  -١٩
وأصـدر جملـس الـوزراء      . خزين البيانات على حنـو مناسـب      يف البلد ولت  للتسجيل  آلية  

املسؤولة أمام وزارة    احليوية   األحوال املدنية وقائع  ة هليئة تسجيل    ئ املنش ٢٧٨/٢٠٠٥ الالئحة
وقد بدأت اهليئة عملها جبمع بيانات تتعلق بالوالدات والوفيات والزجيات وحـاالت            . العدل

وتعمل اهليئة أيـضاً مـع      . يف مؤسسات خمتلفة  الطالق وإعالنات الغياب اليت كانت مشتتة       
احلكومات اإلقليمية على إنشاء هيئات مماثلة يف مجيع األقاليم لضمان تسجيل فعال لألحوال             

  )٤٣التوصية (. وأنشئ جملس وطين لإلشراف على أعمال اهليئة وتنسيقها. املدنية

  الواجبات وااللتزامات القانونية الدولية    
  / متـوز  ٧دولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف       اللى االتفاقية   صدقت إثيوبيا ع    -٢٠

  )١١ والتوصية ١العالقة التوصية ( ٢٠١٠يوليه 
وقدمت إثيوبيا تقارير مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         -٢١

 الـدويل    والعهـد  ،العنصري، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و      والثقافية،  
 ،الطفـل من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق        

ـ الطفـل   قـوق   حل وامليثاق األفريقي    ،وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     . هورفاه
  )١٤التوصية (

  لسياسيةاواحلقوق املدنية     

  حرية الدين    
 يف كـانون    ،لس املشترك بني األديان   اجملأنشأت الطوائف الدينية الرئيسية يف إثيوبيا         -٢٢
دون انتـهاك  ومن حبرية باألديان لنهوض من ا الدينية   ، لتمكني املؤسسات  ٢٠١٠يناير  /الثاين

تعزيز التسامح الديين وثقافة السلم من خـالل املـشاركة          لحلقوق الدستورية ألي كان، و    ا
ونظَّم اجمللس عدة مؤمترات توعوية؛ بينها حلقة عمل وطنية واثنتان إقليميتان للتشاور            . الدينية

وركزت حلقات العمل هـذه     . نياً ومنظمة دينية   زعيماً دي  ٨٧٠اخلربات شارك فيها    قاسم  وت
 وفريوس  ،لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    كعلى مسائل تتعلق باملمارسات التقليدية الضارة       

  .بابامهات والش والصحة اإلجنابية لأل،نقص املناعة البشرية واإليدز
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ت للتعلـيم   تباع الديانات املختلفة أيضاً وحبرية حقهم يف إنشاء مؤسـسا         أوميارس    -٢٣
للمبـدأ الدسـتوري      امتثاالًو. الديين، ويف نشر وتوزيع الكتب والصحف واجملالت الدينية       

، تستطيع مجيع املؤسسات الدينية انتخاب زعمائها وفقـاً         املتمثل يف فصل الدين عن الدولة     
ها املظامل اإلدارية اليت قدم   من معاجلة    احلكومة   متكنت ،وعالوة على ذلك  . ألنظمتها الداخلية 

وأدارت وزارة الشؤون االحتادية مشاورات .  حلوالً سلمية هلاتجدووتباع خمتلف الديانات أ
 املسيحية واملسلمة حلل مـشكلة حمـددة يف إحـدى           موعتني بني زعماء اجمل   ٢٠١٠ عاميف  

  )٥٠التوصية . (املناطق

  والتجمعحرية التعبري     
وينص إعالن حرية   . ه للرقابة حبظراجلماهريي  الدستور حرية وسائط اإلعالم     يشجع    -٢٤

مالئمة تعزز حريـة وسـائط      اً   الذي ُيهيئ ظروف   ،وسائط اإلعالم والوصول إىل املعلومات    
وينص هذا  . خدمات إعالمية ابتكار وإقامة    على أن للمواطنني احلق يف       ،اإلعالم واستقالليتها 

ق الـوطن  جيوز ألي شخص أو كيان ميلك رخصة بث على نطـا      اإلعالن أيضاً على أنه ال    
ممارسة الرقابة على أي شركة حائزة على رخصة يف السوق نفسها أو يف سـوق متداخلـة                 

التشريعي بغية ضمان تنوع اآلراء وتعدديتها يف مجيـع املنـابر        إلجراء  وقد اُتخذ هذا ا   . معها
  )٦٢ و٦١التوصيتان (. اإلعالمية

كل البث األساسية، مبلغاً خصصت احلكومة، اقتناعاً منها حباجة البلد إىل تنويع هيا        و  -٢٥
.  املواطنـون بتعدديـة اآلراء     ينعم قناة تلفزيونية إضافية كي      ١٢كبرياً من ميزانيتها إلطالق     

ويشمل ذلـك  . وأصدرت احلكومة أيضاً لوائح وتوجيهات تتعلق بسري عمل وسائط اإلعالم 
عـي يف   ، وخـدمات البـث اإلذا      التجارية لبث اإلذاعي اخدمات  : ا يلي تتعلق مب توجيهات  

اجملتمعات احمللية، ومعاجلة التظلمات عرب خدمات البث اإلذاعي، وخدمات اشتراكات البث           
ضعت وتلقى موظفو العالقات العامة االحتاديون التدريب على هذه التوجيهات ووُ         . اإلذاعي

 ويف السنوات األربع املاضية، حصلت مثاين     . وسائط اإلعالم لغ  اإلبالاملتعلقة ب إلجراءات  لآلية  
سـت   فضالً عـن أن      ،هيئات إعالمية عامة ومخس هيئات إعالمية خاصة على رخص بث         

وبدأت .  وعشرين جملة انضمت إىل سوق وسائط اإلعالم       اًصحيفة عامة وخاصة وست   عشرة  
خـدماهتا اإلذاعيـة    تـوفر   تُبث برامج باللغات احمللية     ات احمللية اليت    حمطات إذاعات اجملتمع  

  )٦٠التوصية ( .أيضاً
نشأت احلكومة فرقة عمل وطنية ترأسها مؤسسة أمني املظـامل وتتـشكل مـن              وأ  -٢٦

إلشراف على تنفيذ إعالن تـوفري حريـة وسـائط        ا ، مهمتها املكاتب احلكومية ذات الصلة   
 الذي يضمن جلميع األشخاص احلـق يف    ٥٩٠/٢٠٠٨اإلعالم والوصول إىل املعلومات رقم      

وجيـري إعـداد مـشاريع      . ل عليها وتعميمها  التماس املعلومات من اهليئات العامة واحلصو     
وإعالن محاية  بشأن إفشاء املعلومات احملمية،     عالن  اإلتشريعات خمتلفة لتنفيذ اإلعالن، بينها      
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ونظمت مؤسسة أمني   . فع رسوم د والئحة الوصول إىل املعلومات مقابل       ،املعلومات املصنفة 
حكوميون وموظفو عالقات عامة     شخصاً بينهم مسؤولون     ٤ ٣٩٩  املظامل دورات تدريبية ل   

احلكومـة  دراسة استقصائية أساسية عن احلالـة الراهنـة لتـوفري           أُجريت  و. وصحافيون
  )٦١التوصية (.  وذلك بالتعاون مع معهد أحباث النظامني القضائي والقانوين،لمعلوماتل

 أصدرت حكومة إثيوبيا إعـالن املؤسـسات اخلرييـة          ،٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   -٢٧
يات الذي يرمي إىل تعزيز دور املنظمات غري احلكومية وتعزيز إسـهامها يف التنميـة               واجلمع

وقد اعُتمد هذا القانون بعد مناقشة عامـة شـاركت فيهـا            . االجتماعية واالقتصادية للبلد  
لفت هيئة املؤسسات اخلريية ومنظمات اجملتمـع       وكُ. جهات معنية منظمات غري حكومية و   

مراقبة تطبيق القانون ووضـع إطـار شـفاف         صدار التراخيص و  عملية التسجيل وإ  املدين ب 
 بطلبات تسجيل منـذ  سنويا منظمة غري حكومية يف املتوسط     ٣٣٢ويتقدم حوايل   . للمساءلة

 منظمة غري حكومية وطنية ودولية حبرية يف        ٣ ٠٠٠وتعمل حالياً أكثر من     . اعتماد اإلعالن 
سان كمنظمات جمتمع مدين وُمنحـت      وسجلت جمموعات املدافعني عن حقوق اإلن     . إثيوبيا

ملنظمـات غـري   اويوفِّر اإلعالن أيضاً بيئة قانونية مؤاتيـة لعمـل     . احلماية القانونية الالزمة  
  )٥٥ و٥٤ و٥٣ و٥١التوصيات (. احلكومية

  العتقال واالحتجاز التعسفينيعدم التعرض لحرية     
العتقال التعـسفي   لاطنني  املوعدم تعرض   ضع اإلطار القانوين الالزم لضمان حرية       ُو  -٢٨

 احتجاز أي شخص دون وجود هتمة أو إدانـة           وعدم جواز  الدستورعليه  ما ينص   على حنو   
أفراد الشرطة وأفراد قوات الـدفاع      قامت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان بتدريب       و. ضده

قوق  اللجنة اإلثيوبية حل   تراقبو. احتجاز تعسفي  وأاعتقال  احليلولة دون حصول    على كيفية   
ضمان عدم تعرض املواطنني لالحتجـاز       ل اإلنسان ووزارة العدل السجون ومراكز االحتجاز     

  )٦٣ و٦٢ و٥٨التوصيات (. سباب سياسية وعدم حبسهم تعسفاًأل

  سياق مكافحة اإلرهابيف احترام األصول القانونية املرعية     
بناء على طلـب   القيام، صالحية كافحة اإلرهاب جملس نواب الشعب    مينح إعالن م    -٢٩

إلغاء هذا احلظـر بعـد      صالحية   اجلماعات بوصفها منظمة إرهابية و     إحدىحبظر   احلكومة،
جيـوز   وال. على سالمة وأمن البلد والسكان    تلك اجلماعة   شكله  تإجراء تقييم للخطر الذي     

يراعى فيهمـا   يتوصل اجمللس إىل استنتاج بعد إجراء مناقشة وتصويت          مل حظر أية منظمة ما   
  )٩١التوصية (. لوطن وحرية املواطنني يف التعبري وتكوين اجلمعياتأمن ا
وتبذل احلكومة جهوداً لتوعية عامة اجلمهور بالتحديات اليت يفرضها اإلرهاب، يف             -٣٠

. إطار دورها املتمثل يف ضمان أمن الوطن وحق املواطن يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات              
يف سـياق القـانون     صول القانونية   مبادئ مراعاة األ  تثقيفية عن   قد نظمت احلكومة محالت     
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قرينة الرباءة، واحلق يف املثول أمام قاضٍ؛ وضمان احملاكمة يف          كاجلنائي والقانون الدستوري،    
غضون فترة زمنية معقولة، واحلق يف حماكمة أمام حمكمة تتمتع بالكفاءة واالستقالل والرتاهة،   

 أقرت احملكمة العليا مراراً بأمهية هـذه الـضمانات          وقد. اإلدانةأحكام  واحلق يف استئناف    
  )٩١التوصية (. الدستورية

  العمل مع منظمات اجملتمع املدين    
عقد رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون كبار آخرون مناقشات مـع منظمـات              -٣١

ونظـروا يف   رجال األعمـال،    أوساط   مبا فيها اجلمعيات الشبابية والنسائية و      ،اجملتمع املدين 
وتتعاون اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان مع منظمات اجملتمع املدين يف توفري خدمات . مطالبها

املساعدة القضائية اجملانية، وتعزيز حقوق اإلنسان، وإجراء حبوث تتعلق بقضايا ومنـشورات            
وتقدم اللجنة  .  مع اجملتمع املدين   هاحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل مذكرة تفاهم وقعت         

إلثيوبية حلقوق اإلنسان أيضاً الدعم املايل للمشاريع اليت تنفذها اجلامعات ومنظمات اجملتمع            ا
  )٥٢التوصية (. املدين

  ٢٠١٠انتخابات عام     
األخـرى املتـصلة    اللـوائح    إىل جانب    ،لوفر الدستور وقانون االنتخابات املعدَّ      -٣٢

. تتماشى مع االلتزامات الدولية إلثيوبيـا      إطاراً قانونياً إلجراء انتخابات نزيهة       ،باالنتخابات
خيضع اجمللس االنتخايب الوطين ألي تأثري وهو قادر على إجراء انتخابات            ووفقاً للدستور، ال  

ل علـى أن    وينص قانون االنتخابات املعدَّ   . حرة ونزيهة على الصعيدين االحتادي واإلقليمي     
كفـاءة مهنيـة ويـستطيعون     ي  ذويكون أعضاء اجمللس أوفياء للدستور وغري متحـزبني و        

 أساسـاً   ٢٠١٠ وقد اتسمت انتخابات عـام    . االضطالع بأنشطتهم بطريقة تليق مبركزهم    
مبشاركة نشطة من مجيع اجلهات السياسية الفاعلة وبتهيئة الظروف املالئمة جلميع األحزاب            

  . يصال بدائلها إىل اجلمهورإلالسياسية 
ألربعة مدونة قواعد السلوك االنتخابية وأقرهتا      وصاغت األحزاب السياسية الرئيسية ا      -٣٣

 يف هنايـة    ،مث جرى حتسني هذه املدونة وإقرارها باإلمجاع من جانب مجيع األحزاب وُسنت           
  )٦٤التوصية (.  على شكل إعالن صادر عن جملس نواب الشعب،املطاف
 ومن بني هذه .  منظمة سياسية لدى اجمللس وحصلت على شهادات منه        ٧٩وتسجلت    -٣٤

 تعمل على صـعيد الواليـات       ٥٦ منظمة تعمل على الصعيد الوطين و      ٢٣املنظمات السياسية   
وأتاحت احلكومة فرصاً متساوية أمام األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابـات           . اإلقليمية

لالستفادة من الوقت اجملاين املخصص هلا على حمطات اإلذاعة والتلفزيون العامة ولنشر أعمـدة              
وخصص جلميع األحزاب السياسية وقت بث باالستناد إىل عدد مقاعد كل منها            . فيف الصح 

وإعماالً للضمانات الدستورية املتعلقة حبريـة التعـبري   . يف اجملالس التشريعية االحتادية واإلقليمية   
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واملشاركة العامة، وضع اجمللس آليات ُتيسر تقدمي األحزاب السياسية جلميع املعلومات الالزمة            
ووفقاً لإلعالن املـنقح    . وُسمح لألحزاب السياسية أيضاً تنظيم تظاهرات     . وسائط اإلعالم إىل  

املساعدة املالية الواجـب تقـدميها       بشأن املتعلق بتسجيل األحزاب السياسية، صدرت الئحة     
  )٥٩التوصية ( .األحزاب السياسية ونفذت احلكومة هذه الالئحة إىل
ونظـم  . سية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهـة      واختذ اجمللس أيضاً تدابري مؤس      -٣٥

 واملسؤولني عن   ،لناخبنيموجهة إىل ا  اجمللس دورات تدريبية وحلقات دراسية لبناء القدرات        
االنتخابات، ومراقيب االنتخابات، واألحزاب السياسية، ووسـائط اإلعـالم، واملـسؤولني           

لس اجلمعية اإلثيوبية ملنظمات اجملتمع     واعتمد اجمل .  واملوظفني القضائيني واإلداريني   ،القانونيني
. املدين لتعيني مراقبني لالنتخابات يف مراكز التصويت وهو يوفر هلؤالء املـراقبني التـدريب             

موضوع حقوق وواجبات املواطنة    حول  وُوفر التدريب أيضاً بشأن مدونة قواعد السلوك، و       
م املسؤولني عـن االنتخابـات       فضالً عن تثقيف الناخب لضمان احترا      ،واملعايري األخالقية 
 حـرة ونزيهـة     ٢٠١٠وكانت االنتخابات الوطنية اليت جرت عـام        . والناخبني للدستور 

الـشعبية الـيت    وُسجلت فيها نسبة عالية من املشاركة       . استوفت املعايري الوطنية والدولية   و
  )٦٥ و٦٤التوصيتان (. شاركة اجلمعيات وفرادى املواطنني يف مراقبة االنتخاباتمبتعززت 

 فحص الشكاوى، كجزء من اجمللس، على مستوى األقاليم والدوائر          انوُشكلت جل   -٣٦
وتتشكل هذه اللجان من ثالثة أعضاء، رئـيس      . االنتخابية ومراكز االقتراع مبوجب اإلعالن    

وتعاجل هذه اللجان الشكاوى املتعلقة بتسجيل . مكتب االنتخابات ذي الصلة ومراقبان عامان    
وينبغي إيداع الشكاوى   .  والنتائج ،جيل املرشحني، والتصويت، وفرز األصوات    الناخبني وتس 

تخذ قراراً فورياً بشأن هـذه      تاملتعلقة بعملية االنتخابات يف مركز االقتراع لدى اللجنة اليت          
ويف حالة رفض اللجنة يف أحد مراكز االقتراع قبول الشكوى، جيوز للمـشتكي             . الشكوى

وجيوز الطعن لدى اجمللس يف القـرارات       . مستوى الدائرة االنتخابية  تقدميها إىل اللجنة على     
املتخذة على مستوى الدائرة االنتخابية كما جيوز الطعن يف قرارات اجمللس أمام احملكمة العليا              

 شكوى يف إطار هـذه اآلليـة خـالل    ١٢٩وأودعت األحزاب السياسية حوايل     . االحتادية
وجرى تدريب القضاة واملـدعني   . والً هلذه الشكاوى   وقدم اجمللس حل   ٢٠١٠انتخابات عام   

العامني وأفراد الشرطة على قانون االنتخابات وأخالقيات االنتخابات وعلـى التوجيهـات            
  )٦٦التوصية (. اخلاصة مبعاجلة املظامل املتعلقة باالنتخابات

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  ة عامةحمل    
تزامها بالقضاء على الفقر وضمان إعمال احلقـوق االقتـصادية           احلكومة ال  أبدت  -٣٧

واالجتماعية والثقافية يف إثيوبيا عن طريق تنفيذ خططها وإقامة شراكات مع اجلهات املعنيـة     
ة واالقتصادية  واعُتمدت قوانني جديدة ترمي إىل حتسني احلقوق االجتماعي       . صاحبة املصلحة 



A/HRC/WG.6/19/ETH/1 

GE.14-10705 12 

الن املتعلق مبعاشات املوظفني العمـوميني، واإلعـالن        اإلع: بينهاوالثقافية لألشخاص، ومن    
وحتمي هذه  . املتعلق مبعاشات موظفي املنظمات اخلاصة، وإعالن التأمني الصحي االجتماعي        

اإلعالنات حقوق املوظفني العموميني وموظفي القطاع اخلاص يف بدالت التقاعد واملعـاش            
  )٧٤ و٧١التوصيتان (. التقاعدي وما يتصل بذلك من مستحقات

 تتمتع أمم إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا بـاحلق يف تكلـم لغاهتـا             ،عالوة على ذلك  و  -٣٨
. وكتابتها وتطويرها؛ كما حيق هلا التعبري عن ثقافاهتا وتطويرها وكذلك احلفاظ على تارخيها            

. مـن البلـد   التراث واملواقع الثقافية يف أحناء عديدة        للحفاظ على    جبارةوقد ُبذلت جهود    
تعزيز الفهم  ولعت احلكومة بأنشطة ترمي إىل تعزيز احلوار بني الثقافات وبني األديان،            واضط

وتقـوم  . االجتماعيالوئام  إلسهام يف تقدم اجملتمع و    لاملشترك للتراث وتقاسم القيم املشتركة      
احلكومة بتنفيذ سياسات وأطر قانونية لضمان محاية وسالمة تراث إثيوبيا الطبيعي وتراثهـا             

  )٩التوصية (.  املادي وغري املاديالثقايف
ووضعت احلكومة عدة استراتيجيات للشروع يف إصالح القطاع العـام وإعـادة              -٣٩

وقدمت احلكومة االحتادية الدعم لإلدارات اإلقليمية الناشئة اليت حتتاج إىل          . هندسة األعمال 
دمـة املدنيـة    وُعقدت حلقات دراسية تدريبية وتوجيهية لفائدة موظفي اخل       . اهتمام خاص 

ويف . االحتاديني واإلقليميني من أجل زيادة فعالية عملهم ومتكينهم من التصدي للتحـديات           
، بلغ عدد موظفي اخلدمة املدنية الذين التحقـوا      ٢٠١٢/٢٠١٣ و ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة بني   

على شـهادات وشـهادات     فيها   موظفني حصلوا    ٥ ٠١٠باجلامعة اإلثيوبية للخدمة املدنية     
  )٦وصية تال( .عليا
الستناد إىل الربامج السابقة للتنمية املـستدامة       باوتنفذ احلكومة خطة النمو والتحول        -٤٠

 واعُتمـدت   ،ويف القطاع الزراعي، ُعقدت دورات تدريبيـة للفالحـني        . واحلد من الفقر  
نتـائج  فكانـت ال   ،تكنولوجيات عالية املردود مت احلصول عليها من خالل البحث العلمي         

 ٥,٠٩ مرشداً زراعياً استفادت من خـدماهتم    ٥٢ ٠٢٣ مت نشر    ،٢٠١٠عام  ويف  . مشجعة
أسـرة  يـني    مال ٩,٠٤ استفادت من هذا الربنامج      ،٢٠١١ويف عام   . أسرة معيشية يني  مال

بلغ عدد األشخاص الذين متكنوا من املشاركة يف برنامج شبكات           ٢٠١١يف عام   و. معيشية
 مليون مستفيد مـن بـرامج    ١,٨فعت أمساء    أشخاص، فيما رُ   ٧ ٧٤٨ ٣٠٥األمان اإلنتاجية   

  )٧٤ و٧١التوصيتان (. االكتفاء الذايت من الغذاء من قوائم برنامج بناء أصول األسر املعيشية
عنـه اجتاهـات    وواسع النطاق خالل العقد املاضي نتجت       وشهد االقتصاد منواً قوياً       -٤١

وتراجعت نسبة األشـخاص    . ى السواء إجيابية حدَّت من الفقر، يف املناطق احلضرية والريفية عل        
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائـة يف الفتـرة        ٣٨,٧الذين يعيشون حتت خط الفقر يف إثيوبيا مـن          

وزادت النفقات اإلمنائية املخصصة للحد مـن الفقـر         . ٢٠١١/٢٠١٢ يف الفترة    ٢٧,٨ إىل
؛ أي  ٢٠١١/٢٠١٢ مليـار يف الفتـرة       ٨٧,٦ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مليار يف الفترة     ٤٧,٣ من
وتعكس الزيادة يف اإلنفاق على     . من جمموع اإلنفاق احلكومي     يف املائة  ٧٠,٤يشكل حوايل    ام

دخـل   وزاد. تنمية القطاعات املفيدة للفقراء التزام إثيوبيا باستئصال الفقر على وجه اإلمجـال           
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 دوالراً  ٥١٣  إىل ٢٠٠٩/٢٠١٠ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة عـام         ٣٧٧الفرد من   
واسُتخدمت برامج التنمية املتكاملة وبرامج تطوير املؤسسات الـصغرية         . ٢٠١١/٢٠١٢عام  

احلكومـة مـن     ومتكنـت . والبالغة الصغر كأداة ملكافحة البطالة يف املدن واملراكز احلضرية        
. ٢٠١٢/٢٠١٣-٢٠١٠/٢٠١١  باحثاً عن عمل يف الفترة     ٢ ٦٨١ ٣٦٧  فرص عمل ل   توليد

 وظيفـة والوظـائف     ١ ٥٥٦ ٨٢١ ظـائف الدائمـة   وبني الوظائف هذه، يبلغ عـدد الو      
إىل  وأدت املشاريع الواسعة النطـاق الـيت نفـذهتا احلكومـة          .  وظيفة ١ ١٢٤ ٥٤٦ املؤقتة
الـسكان   بلغـت نـسبة    ٢٠١٠/٢٠١١ يف الفترة و.  شخصاً ١ ٢٨٣ ٢٥٤  وظائف ل  إجياد

 يف املائـة يف    ٦٢,٥ يف املائـة وزادت هـذه النـسبة إىل           ٦٠,٣ ،احلضريني الناشطني اقتصادياً  
وأسهمت التدابري املتخذة يف املناطق احلضرية يف تقليص معـدالت          . ٢٠١١/٢٠١٢  الفترة

 ٢٠١١   يف املائة عـام    ١٧,٥ إىل   ٢٠١٠   يف املائة عام   ١٨البطالة يف املناطق احلضرية من      
.  يف املائة يف الفترة نفـسها      ٢٣,٣ إىل   ٢٣,٧  تراجعت نسبة البطالة بني الشباب من       بينما

  )٦٧صية التو(
قدرات يف جماالت التعليم واهلياكل األساسية والصحة واإلسكان والزراعـة          لبناء ال و  -٤٢

احلصول على مساعدة تقنية من املنظمات الدوليـة        احلكومة  وضمان األمن الغذائي، طلبت     
ويف هذا الصدد، تستحق املساعدة التقنية اليت قدمتـها         . واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية   

  )٧٠التوصية (. سات املالية كالبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي والبنك العريب الثناءاملؤس
ومن أجل الربط بني العاصمة والواليات اإلقليمية وخمتلف املناطق اإلدارية، مت مـد               -٤٣

. ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٠/٢٠١١ كيلو متراً يف العـامني  ٧ ٣٩٧شبكة طرقات يبلغ طوهلا     
 كيلـومتراً   ٤٨ ٧٩٣ات الطرقات االحتادية واإلقليمية قد زاد من        وبذلك، يكون طول شبك   

طول  وعالوة على ذلك، زاد. ٢٠١١/٢٠١٢ كيلومتراً عام ٥٦ ١٩٠ إىل ٢٠٠٩/٢٠١٠عام 
  كيلـومتراً  ٨٤٥شبكات الطرقات الصاحلة يف مجيع األحوال اجلوية على صعيد الدوائر مـن             

وقُلّص متوسط الوقت الالزم . ٢٠١١/٢٠١٢ كيلومتراً عام ١٠ ٢١٩ إىل ٢٠١٠/٢٠١١ عام
 ٢٠١٠/٢٠١١ سـاعات عـام      ٣,٥للوصول إىل طريق صاحلة يف مجيع األحوال اجلوية من          

  .٢٠١١/٢٠١٢ ساعات عام ٢,٩ إىل
ومتشياً مع خطة النمو والتحول، حافظت إثيوبيا على مستوى مرتفع من التعاون مع               -٤٤

اً تعاونياً مع املؤسسات املاليـة الدوليـة         مشروع ٧٣ ويوجد حالياً أكثر من      .اجملتمع الدويل 
 مليار دوالر من دوالرات     ٨,٤٨واإلقليمية هتدف إىل احلد من الفقر وُتقدَّر قيمتها بأكثر من           

وتتوقع احلكومة احملافَظة على هذا املستوى من التعاون مع اجملتمع الـدويل            . الواليات املتحدة 
 )٧٥التوصـية   (. الفقر على حنـو مـستدام     لتدعيم جهودها الرامية إىل مواصلة احلد من        

اءة أيضاً بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية العاملـة           شراكات بنّ  ومثة
  )٧٢التوصية (. جمال املساعدة الغذائية والطبية، مبا يف ذلك األمم املتحدة يف
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  األمن الغذائي    
وأدى إدمـاج   .  للقطـاع الزراعـي     بالنسبة نفذت إثيوبيا سياسات وبرامج حيوية      -٤٥

 مليون  ٧٦,٢    الوقاية من الكوارث والتأهب هلا إىل النجاح يف ضمان األمن الغذائي ل            آليات
 مليـون هكتـار     ١٣,١٦وزادت مساحة املناطق املزروعة باحملاصيل الرئيسية من        . شخص

 وزاد إنتاج احملاصـيل   . ٢٠١١/٢٠١٢عام  مليون هكتار    ١٣,٦٩ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ عام
 مليـون قنطـار     ٢٣٢,٤٤ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مليون قنطار عـام      ٢٠٢,٤٦الرئيسية من   

 قنطاراً لكل هكتار    ١٥,٣٨وزاد متوسط إنتاجية احملاصيل الرئيسية من       . ٢٠١١/٢٠١٢ عام
ومتكنت احلكومـة،   . ٢٠١١/٢٠١٢ قنطاراً لكل هكتار عام      ١٧ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  

خرين، من حتسني اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي،       بالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة اآل     
ويهدف الربنامج  . مبا يف ذلك تعزيز برنامج الدعم الرامي إىل احلد من الكوارث املوجود أصالً            
 الكـوارث  وآثـار الوطين اخلمسي الشامل املتعلق بإدارة خطر الكوارث إىل احلد من خمـاطر           

  )٧٣ و٦٩التوصيتان (. لكوارثطريق وضع نظام شامل ومتكامل إلدارة خطر ا عن

  إمدادات مياه الشرب وحفظ األرض واملوارد املائية    
حققت إثيوبيا تقدماً كبرياً يف إدماج مبدأ التنمية املستدامة يف السياسات والـربامج               -٤٦

ومن أجل تطوير األرض واملوارد املائية، شرعت احلكومـة يف أنـشطة إدارة             . اإلمنائية للبلد 
د لية، ويف برامج حلماية البيئة وإعادة تأهيلها، هتدف إىل تعزيز املوارد املائية للب            األحواض املائ 

 ٥٠ إىل   ٤٠وباإلضافة إىل ذلك، أمضى الفالحون، طوعاً،       . وحفظ هذه املوارد من التلوث    
الربنامج  مشل   وقد،  ٢٠١١/٢٠١٢يوم عمل يف املتوسط على برنامج حفظ التربة واملياه عام           

  )٦٩التوصية (.  هكتار من األراضي يف مجيع أحناء البلد ماليني٨,٥حوايل 
ومن أجل حتسني فرص الوصول إىل مياه الشرب املأمونة، اختذت احلكومة عدة تدابري               -٤٧

 ٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة عـام      ٥٢,١٢لزيادة التغطية باإلمداد باملياه على الصعيد الوطين من         
ترة نفسها، زادت التغطية بإمدادات امليـاه       ويف الف . ٢٠١٢/٢٠١٣ يف املائة عام     ٦٨,٤ إىل
.  على التـوايل   ٨١,٣ إىل   ٧٤,٦٤ ومن   ٦٦,٥ إىل   ٤٨,٨٥املناطق الريفية واحلضرية من      يف

 مشروع إمداد باملياه يف املناطق الريفية       ٥٠ ٧٥٠، ُنفّذ حوايل    ٢٠١١/٢٠١٣وخالل الفترة   
 ٤ ٥٦٥ مدارس و  ٩ ٤٠٩  وُزودت حوايل .  مشروع إمداد باملياه يف املناطق احلضرية      ١٢٨و

  )٧١التوصية (. مؤسسة صحية بإمدادات املياه املأمونة

  التعليم    
 احلكومة أولوية قصوى للحق يف التعليم وخصصت موارد متزايـدة هلـذا             أعطت  -٤٨

ويتمثل التوجه االستراتيجي األويل للقطاع التعليمـي يف        . القطاع من أجل إعمال هذا احلق     
والتعليم االبتدائي جمـاين  . مجيع املستوياتعلى على تعليم جيد ضمان اإلنصاف يف احلصول  

.  سن التعليم اإللزامي على االلتحـاق باملدرسـة        يفجلميع املواطنني، ويشجَّع مجيع األطفال      
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 ويف بداية التسعينات، مل يتجاوز    .  لغة حملية  ٢٥، ُوفِّر التعليم االبتدائي بأكثر من       ٢٠١١عام   ويف
املائة حبلول    يف ٩٦,٤وزادت هذه النسبة إىل     .  يف املائة  ٣٢ باملدرسة   إمجايل معدل االلتحاق  

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ مليون عام    ١٥,٨وزاد عدد تالميذ املدارس االبتدائية من       . ٢٠١٠/٢٠١١عام  
ويربهن . ٢٠١١/٢٠١٢ مليون عام    ١٧ ومن مث إىل     ٢٠١٠/٢٠١١ مليون عام    ١٦,٧إىل  

 وتعزيز نظام   ،د مستدامة من أجل احلد من الفقر      هذا التقدم يف التعليم أن بذل احلكومة جلهو       
 له وحتسني اخلدمات التعليمية املقدمة،      ،التعليم العام على حنو منصف، وتوفري املوارد الكافية       
  )٨٦ و٨٣ و٨١التوصيات (. ميكن أن يزيد نسبة االلتحاق باملدارس زيادة كبرية

خالل بناء مدارس جديـدة     وعززت احلكومة فرص االلتحاق باملدارس الثانوية من          -٤٩
وزاد عدد املـدارس    . وجتهيزها باملدخالت الالزمة يف املناطق احلضرية والريفية على السواء        

 ،٢٠١١/٢٠١٢ مدرسة عام    ٢٩ ٤٨٢ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مدرسة عام    ٢٦ ٩٥١االبتدائية من   
 مدرسة  ١ ٧١١ إىل   ٢٠١٠/٢٠١١ مدرسة عام    ١ ٥١٧بينما زاد عدد املدارس الثانوية من       

 عالوة على ذلك، استحدثت احلكومة التعليم الـتقين         )٨٦التوصية  (. ٢٠١١/٢٠١٢ام  ع
ى ويف تلبية طلب خمتلـف   املهارات املتوسطة املستوتأهيلواملهين الذي يؤدي دوراً حيوياً يف     

هذه املهارات، كما يدعم انتشار املؤسسات الصغرية واملتناهيـة الـصغر يف           على  الصناعات  
، كان عدد املتدربني يف بـرامج التعلـيم         ٢٠١٠/٢٠١١ و ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف عامي   . البلد

وزاد عدد طـالب اجلامعـات     .  متدرباً على التوايل   ٣٧١ ٣٤٧ و ٣٥٣ ٤٢٠التقين واملهين   
 ٤٩١ ٨٧١ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ عـام    ٤٢٠ ٣٨٧غري طالب الدراسات العليـا مـن         من
  .٢٠١١/٢٠١٢ عام
اءة، تنفذ احلكومة برامج تشمل التعلـيم       ولتحسني معدل إملام الفتيات والنساء بالقر       -٥٠

، بلغ عدد املشاركني يف برنامج التعلـيم        ٢٠١١/٢٠١٢ويف عام   . غري الرمسي وتعليم الكبار   
). من اإلنـاث   ٨١٠ ٠٠٠ و من الذكور،  مليون   ١,٣( مليون شخص    ٢,١الوظيفي للكبار   

مـستويات نظامهـا    وحتقق إثيوبيا تقدماً يف معاجلة مسألة التفاوت بني اجلنسني على مجيع            
فقد استمر تراجع مستويات التفاوت بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية والثانوية مع     . التعليمي

وحتسن مؤشر  . ٢٠١١ على التوايل عام     ٠,٧٩ و ٠,٩٣مرور السنوات، ووصلت النسبة إىل      
 ؛ بل ٢٠١٠ عام   ٠,٣٦ إىل   ١٩٩١ عام   ٠,٢٢التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم اجلامعي من        

ونفذت احلكومة برنامج إجراءات    . ٠,١إن هذا املؤشر أقل يف مرحلة الدراسات العليا ويبلغ          
جيابية فخففت من شروط دخول اإلناث إىل مؤسسات التعليم العـايل يف كـل اجملـاالت                إ

 يف املائة، مما أدى إىل زيـادة يف         ٣٠وختصص هذه املؤسسات حصة للفتيات تبلغ       . الدراسية
. ٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة عام     ٢٥,٦ إىل   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة عام     ٢٤نسبة الفتيات من    

كومة صفوفا إلعطاء دروس خصوصية جملموعـات صـغرية         وعالوة على ذلك، وفرت احل    
وتدريبات على مهارات حياتية، كما قدمت إعانات مالية للطالب احملتاجني هلذا النوع مـن             

واعُتمدت أيضاً إجراءات إجيابية فيما خيص الطالب ذوي اإلعاقة وطالب األقـاليم            . الدعم
  )٨٥ و٨٢ و٢٤ و٢٢التوصيات (. الناشئة
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ضمان نوعية وفعالية التعليم على مجيع املستويات جزء من األولويـات           إن حتسني و    -٥١
وقد بدأت احلكومة بالفعل تنفيذ برنامج اسـتراتيجي        . الرئيسية لربنامج تطوير قطاع التعليم    

برنامج تنمية قـدرات املعلمـني،      : شامل لتحسني نوعية التعليم العام يشمل ستة برامج هي        
ب واالمتحانات، وبرنامج األخالقيات، وبرنـامج التنظـيم        واملواءمة مع برامج تقييم الطال    

واإلدارة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنسيق الربامج والرصد والتقيـيم، هبـدف           
  )٨٧ و٨٤التوصيتان (. تطوير النظام التعليمي للبلد

  الصحة    
. دين املاضيني حتقق تقدم كبري يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية يف إثيوبيا خالل العق             -٥٢

وركزت جهود تعبئة اجملتمعات احمللية الرامية إىل تقدمي حزمة اإلرشاد الصحي على جمموعات             
 ريفية، ُنشر   بلدةوكجزء من مبادرة ختصيص مرشدين صحيني لكل        . النساء بشكل أساسي  

وهبـدف  . ٢٠١١/٢٠١٢ مرشدين صحيني يف مجيع أحناء البلد عـام  ٣٤ ٦٠٤ما جمموعه   
، املؤلف مـن النـساء      "جيش التنمية الصحية  "برنامج اإلرشاد الصحي، أُنشئ     تعزيز تنفيذ   

ويقوم املرشدون الصحيون بتـدريب هـؤالء       . أساساً، للعمل إىل جانب املرشدين الصحيني     
ووصلت . املتطوعني من اجملتمع احمللي هبدف التركيز على إحداث تغيري يف السلوكيات احمللية           

. ٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة عام ٩٦ت الرعاية الصحية األساسية    نسبة التغطية يف جماالت خدما    
 يف املائـة  ٨٢وزادت نسبة تغطية اللقـاح اخلماسـي والتحـصني التـام للُرضـع مـن               

 يف املائـة    ٧٢,٣ ومـن    ٢٠١٠/٢٠١١ يف املائـة عـام       ٨٤,٧ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ عام
  )٧٧ية التوص(.  على التوايل٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة عام ٧٤,٥ إىل ٢٠٠٩/٢٠١٠ عام
 وخطط عمل خمتلفة تـساعد يف       وجمموعات برامج ووضعت احلكومة استراتيجيات      -٥٣

ضمان بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بتخفيض معدل وفيات األطفـال والوفيـات             
 يف املائـة  ٣١وزادت نسبة الرعاية املقدمة لألمهـات مـا قبـل الـوالدة مـن       . النفاسية

وزادت اخلـدمات املقدمـة     . ٢٠١٢/٢٠١٣يف املائة عام     ٩٧,٤ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ عام
 يف املائـة    ٥٠,٥ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائـة عـام       ٣٤األمهات ما بعد الوالدة من       إىل
، كما زادت النسبة املئوية للوالدات اليت متت على يد موظفني صحيني            ٢٠١٢/٢٠١٣ عام

. ٢٠١٢/٢٠١٣ة عـام     يف املائ  ٢٣,١ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائة عام     ١٥,٧مؤهلني من   
 سيارة إسعاف على مجيع املنـاطق، وخصـصت         ٨١٢، ُوزعت   ٢٠١٢وحبلول هناية عام    

.  منع احلمل واملعدات الطبيـة     عقاقري مليون بر لشراء وتوزيع      ٦٨١احلكومة أيضاً أكثر من     
  )٧٦التوصية (

 وفـاة   ٢١١وشهد معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة اخنفاضاً مطرداً مـن              -٥٤
. ٢٠١٠عـام  مولود حي  ١ ٠٠٠ وفاة لكل ٨٨ إىل ١٩٩٠عام مولود حي   ١ ٠٠٠ لكل

 ٥٩ إىل   ٢٠٠٠/٢٠٠١ عام   مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ٩٧كما تراجع معدل وفيات الرضع من       
ولتحسني اخلدمات الصحية لألطفال، ُبذلت     . ٢٠١٠/٢٠١١ عام   مولود حي  ١ ٠٠٠لكل  

  )٧٦التوصية (. خلماسي ولقاح احلصبةأيضاً جهود كبرية متثلت يف زيادة تغطية اللقاح ا
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 للتصدي النتشار األمراض اخلطرية علـى       ٢٠٠٩وأجرت احلكومة إصالحات عام       -٥٥
الصحة العامة، كما عاجلت الشواغل املتعلقة باحتمال انتشار األوبئة وبأية كوارث أياً كـان     

علـى  " لعامـة مركز إدارة حاالت الطوارئ يف جمال الصحة ا       "سببها؛ وأنشأت مركزا أمسته     
وساعدت هذه املراكز يف مكافحة تفشي األوبئـة     . مستوى االحتاد واإلقليم واملنطقة والدائرة    

  )٧٧التوصية (.  البالدأحناءواحلد من انتشار األمراض اخلطرية يف خمتلف 
وأقرت احلكومة اخلطة السادسة لتنمية القطـاع الـصحي الـيت تغطـي الفتـرة                 -٥٦
 حدة املـشاكل  ، وتركز على الوقاية والتخفيف من       ٢٠١٤/٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠/٢٠١١ من

اإليدز، والسل، واملالريا، وأمـراض اإلسـهال،       /الصحية مثل فريوس نقص املناعة البشرية     
ولوحظ التوسع يف اخلدمات الـشاملة املتعلقـة        . واألمراض الشائعة بني األطفال واألمهات    

المركزية وحتويل املهام إىل املوظفني     اإليدز من خالل اعتماد ال    /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 مرفقاً صحياً يقدم خـدمات االختبـارات        ٢ ٩٩٧ويوجد حالياً   . الصحيني األقل ختصصاً  

 مرفق صـحي للوقايـة مـن        ١ ٩٠١واملشورة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، و       
ـ    ٨٦٧األمراض من األم إىل الطفل، و      انتقال النـسخ   فريوسـات ضادات ل  مرفقاً للعالج مب

 مركـزاً مث زاد     ١٤ ١٩٢، بلغ عدد املراكـز الـصحية        ٢٠٠٩/٢٠١٠عام   ويف. العكسي
 ١٥ ٦٦٨ إىل   ٢٠١١/٢٠١٢ووصل يف عـام       مركزاً، ١٥ ٠٩٥ إىل   ٢٠١٠/٢٠١١ عام

 مركزاً صحياً خالل السنتني األوليني لتنفيذ خطـة النمـو           ١ ٤٧٦وُبين ما جمموعه    . مركزاً
  )٧٨التوصية (. والتحول

ففـي  . ت جهود للتغلب على التحدي الـذي يفرضـه مـرض املالريـا            وبذل  - ٥٧
رام مـن   غ كيلو ٩٥٧ ١٠٠ مليون ناموسية و   ٦,٦، ُوزع ما جمموعه     ٢٠١١/٢٠١٢  عام

وعقدت احلكومة شراكات يف هـذا      .  مليون مرتل  ٤,٤مادة دلتامترين الكيميائية وجرى رش      
ات املتحدة األمريكية على إطـار      إذ اتفقت مع الوالي   . اجلهد مع بلدان ومنظمات دولية خمتلفة     

شراكة ملدة مخس سنوات من خالل خطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة للمساعدة يف جمـال             
مكافحة اإليدز، وهو إطار استراتيجي مشترك خلمس سنوات يتماشى مع أهداف اخلطة الرابعة             

التصدي لفـريوس نقـص     لتنمية القطاع الصحي يف إثيوبيا واخلطة االستراتيجية لتعزيز تدابري          
  )٨٠التوصية (. ٢٠١٠/٢٠١٤اإليدز املتعددة القطاعات يف إثيوبيا للفترة /املناعة البشرية

واستمرت احلكومة يف التركيز على استخدام اآلليات املالية يف حتسني احلصول علـى               -٥٨
ة الـصحة   وقامت وزار .  وذلك لفترة عقدين تقريباً    ،الرعاية الصحية يف البلد وحتسني نوعيتها     

االحتادية بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لتمويل الرعاية الصحية اليت تركز على أمهية التنـسيق              
وحققت وزارة الصحة االحتادية، بالتعـاون      . القوي واملواءمة بني الشركاء اإلمنائيني واحلكومة     

 وميزانية موحدة خطة موحدة"الوثيق مع الشركاء اإلمنائيني، تقدماً كبرياً حنو حتقيق هدف وضع 
 األولوية لألهداف اإلمنائية    إلعطاءوبناًء على ذلك، زاد حجم األموال اجملمعة        ". وتقرير موحد 

 ١١٠,٧ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عام         ١٧لأللفية من   
  )٧٩التوصية (. ٢٠١٣/٢٠١٤مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام 
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  جملموعات احملتاجة إىل محاية خاصةا    

  النساء    
إذ . ُمنحت محاية املرأة والطفل األولوية على صعيدي االحتاد والواليـة اإلقليميـة             -٥٩

ومشلـت  . وضعت إثيوبيا استراتيجيات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعـات          
أة والطفل أولويات يف جمال التمكني      خطة النمو والتحول وخطة التنمية القطاعية املتعلقة باملر       

وتركز هذه اخلطة   . ، ومشاركتها يف العملية السياسية وعملية صنع القرار       "االقتصادي للمرأة 
على حتسني الوضع الصحي للمرأة، ومحاية النساء والفتيـات مـن املواقـف التمييزيـة،                

لفتيات من خالل االلتزام واملمارسات التقليدية الضارة والعنف؛ وحتسني نوعية حياة النساء وا       
وقد جددت مجيع املؤسسات احلكومية هياكلها      . واملشاركة الفعليني يف محاية البيئة وإدارهتا     

وأنشأت احلكومة وزارة شؤون املـرأة والطفولـة        . بإنشاء إدارات تركز على شؤون املرأة     
  )٢٣ة التوصي(. والشباب إلدارة شؤون املرأة ضمن الوزارات التنفيذية يف احلكومة

  متكني املرأة    
الـسياسات  : واصلت احلكومة مراعاة القضايا اجلنسانية يف خمتلف السياسات الوطنية          -٦٠

 ،الصحية والتعليمية والتدريبية، والسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية اإليـدز            
 العمل  وعالوة على ذلك، يهدف اعتماد خطة     . وبالسكان، وغري ذلك من السياسات القطاعية     

الوطنية املتصلة باملساواة بني اجلنسني والتنمية إىل مكافحة التمييز وضـمان مراعـاة املنظـور               
  )٢٣ و١٩التوصيتان (. اجلنساين مراعاة تامة وإدماجه يف اخلطط السنوية جلميع القطاعات

  التمكني االقتصادي    
) ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٠/٢٠١١(اعتمدت احلكومة استراتيجية النمو والتحـول         -٦١

. اليت تركز على املرأة، والتوجيه الوطين الشامل للجنسني هبدف تشجيع وتعزيز مشاركة املرأة  
وشجعت احلكومة تطوير ريادة املرأة لألعمال من خالل تيسري الوصـول إىل االئتمانـات              

كما شجعت احلكومة جمموعة تدابري التطوير والتغيري للمرأة، وإجياد الوظائف عرب           . واألسواق
 جتاري بـالغ    مشروع ١٠١، حتول أكثر من     ٢٠١٠/٢٠١١ويف عام   . مويل البالغ الصغر  الت

وتوفرت خدمات  . الصغر وصغري النطاق متلكه وتديره النساء إىل مؤسسات متوسطة احلجم         
وأتيحت للمرأة إمكانية   . ٢٠١٠/٢٠١١االئتمان والتوفري ألكثر من نصف مليون امرأة عام         

، بلـغ عـدد     ٢٠١٠/٢٠١١وحبلول هناية عام    . ات االئتمانية الوصول إىل األراضي واالحتاد   
ت  امرأة فيمـا ُخصـص     ١ ٠٧٢ ٥٤٦النساء املستفيدات من مشاريع التمويل البالغ الصغر        

 يف  ٢٨ووصلت نسبة امتالك النساء لألراضي إىل       .  للنساء العمل يف املائة من فرص      ٥٠ نسبة
 ٣٠السكن العمـومي  ت حصة النساء من املائة من جمموع مالك األراضي الريفيني، فيما بلغ  

  )٣٨التوصية (. يف املائة
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  املشاركة السياسية    
، ٢٠١٠ففـي عـام     . زادت نسبة املشاركة السياسية للمرأة يف إثيوبيا زيادة كبرية          -٦٢

 يف  ٤٧,٨الاليت صّوتن يف االنتخابات      يف املائة ونسبة النساء      ٧املرشحات  بلغت نسبة النساء    
.  يف املائة من مناصب اجلهاز التنفيذي على الصعيد االحتـادي          ١٩لنساء حالياً   وتتبوأ ا . املائة

 امرأة  ٤٢  قرابة ٢٠٠٥-٢٠٠٠النساء املنتخبات جمللس نواب الشعب يف الفترة        عدد  وكان  
، زاد عدد املقاعد اليت حتتلـها النـساء زيـادةً    ٢٠١٠-٢٠٠٥ويف الفترة   ).  يف املائة  ٧,٧(

 ١٨,٧٥( مقعداً ٢١يف جملس نواب الشعب و)  يف املائة٢٢(اً  مقعد ١١٧إذ وصل إىل     كبرية
 يف املائـة    ٢٧,٩وتبلغ نسبة النساء يف جملس نواب الشعب حالياً         . يف جملس االحتاد  ) يف املائة 

  )٢٤ و٢٠التوصيتان(.  يف املائة١٦,٥فيما تبلغ نسبتهن يف السلطة التنفيذية 

  التمكني االجتماعي    
على قضايا النساء، مبا يف ذلك اللجان الدائمة لشؤون النساء          أُنشئت مجعيات تركز      -٦٣

 لتحسني  واملقاطعات والبلدات يف جملس نواب الشعب، ومجعيات مماثلة يف الواليات اإلقليمية          
وهتدف هذه اجلمعيات   . الوضع االجتماعي للنساء وضمان مشاركتهن يف هياكل صنع القرار        

اليومية كالعنف املرتيل، واستخدام موانع احلمـل،       إىل مساعدة النساء يف التصدي للتحديات       
 هلن التدريب على كيفية حـل       توفّركما  . ومساعدهتن يف املناقشات املتعلقة هبذه التحديات     

  )٢٠التوصية (. بأنفسهناملشاكل 

  التدابري املتخذة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف ضد املرأة واألطفال    
 املُقدَّمة يف التقرير، نشرت احلكومة الوثائق ذات الصلة يف          سعياً للتوعية بالتوصيات    -٦٤

مجيع األقاليم، مبا يف ذلك املراجعة الوطنية للحالة اجلنسانية والتحليل اجلنـساين، والتحليـل              
. اجلنساين، واملبادئ التوجيهية للمراجعة اجلنسانية، والنسخة الرمسية للمراجعـة اجلنـسانية          

  )٢٦ و١٩التوصيتان (
طلقت احلكومة محالت توعية وتعبئة تتعلق باحلقوق االجتماعية والسياسية للمرأة          وأ  -٦٥

وقد ُنظمت هذه احلمالت خالل مناسبات وطنيـة        . وبتحليل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
. تركز على األثر االجتماعي واالقتصادي والبدين والنفسي للعنف ضد املرأة والعنف اجلنساين 

وأُجري تقييم وطـين    . ينيون أيضاً مناقشات عامة ملنع العنف ضد املرأة       وأجرى الزعماء الد  
على الصعيد القطري ملعرفة مدى انتشار العنف، وساعدت نتيجة هذا التقييم يف وضع الربامج 

  )٣٠ و٢٩ و٢٥التوصيات (. واالستراتيجيات والتدابري املالئمة اليت يتعني اختاذها
 قدرات اهليئات القضائية فيمـا يتعلـق بـالعنف          وُعقدت أيضاً حلقات عمل لبناء      -٦٦

وأُعد دليل خاص وُشكل فريق خاص ملتابعـة        . اجلنساين، هبدف ضمان اختاذ تدابري مالئمة     
وعالوة على ذلك، ُعني نائب عام من       . التحقيق يف جرائم العنف اجلنسي ومالحقة مرتكبيها      

مدعياً خاصاً يعاجل حـصراً     كل أربعة نواب عامني يف كل مكتب من مكاتب االدعاء العام            
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 وباإلضافة إىل ذلـك،     )٣٤التوصية  (. القضايا املتصلة بالعنف ضد املرأة والعنف اجلنساين      
، يف أديس أبابا، حيـث ُتقـدَّم        ٢٠١٢أُنشئ مركز أزمات لضحايا العنف اجلنسي يف عام         

 عن خدمات   بدنية ونفسية وقانونية، فضالً   : دماتثالثة أنواع من اخل   لضحايا العنف اجلنسي    
وباالستناد إىل هذا األساس املرجعي، مثة خطة لفتح مراكز مماثلة يف خمتلف            . املساعدة اجملانية 

  )٣١التوصية (.  البلد حيثما تقتضي الضرورةأحناء
 ٢٠١٢واعُتمدت االستراتيجية الوطنية للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة عام      -٦٧

وُشكلت هيئة تنسيق وطنية من املكاتـب       . وإدارات املدن وُوزعت على الواليات اإلقليمية     
وسـنت احلكومـة املبـادئ      . احلكومية للتعاون يف مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة        

اليت تتضمن تدابري حمددة لدعم حقوق املـرأة وكـبح          ،  يهية املُنقَّحة إلصدار األحكام   التوج
 لضمان اختـاذ    ،الحتاد النسائي اإلثيويب   بالتعاون الوثيق مع ا    ،وتعمل احلكومة . العنف ضدها 

  )٤٧ و٤٥ و٤٤التوصيات (. التدابري املالئمة حبق مرتكيب العنف اجلنساين
وأنشأت وزارة العدل ووزارة شؤون املرأة والطفولة والـشباب، بالتعـاون مـع               -٦٨

 وذلـك يف  ،اليونيسيف، مركزاً للتحقيق يف حاالت العنف ضد األطفال ومقاضاة مرتكبيـه          
وتقدم الوزارتان املشورة النفسية والقانونية للضحايا قبل       . مة الدرجة األوىل بأديس أبابا    حمك

وُتنفَّذ مشاريع هتدف إىل منع هذا العنف وإعادة تأهيل ضـحاياه يف            . احملكمةأمام  ظهورهم  
عواصم الواليات اإلقليمية، بالتعاون مع األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة الدوليـة             

وأنشأت . لية ملساعدة وإعادة تأهيل ضحايا العنف اجلنسي واستغالل األطفال يف العمل          واحمل
وأُنـشئت  . احلكومة مركزاً لرعاية الطفل يقدم خدمات نفسية وطبية لضحايا العنف اجلنسي        

وحدات حلماية الطفل يف كل من أديس أبابا ودير داوا وأداما وديسي وأواّسـا وميكيلـي                
  )٣١التوصية (. العنف ضد األطفالوغوندير هبدف مكافحة 

وأُنشئت هيئة تنسيق وطنية تتشكل من هيئات إدارية قانونية للعمل مع اجملتمع احمللـي                -٦٩
واتُّخذت تدابري خمتلفـة    . على موضوع العنف ضد األطفال وآثاره والنظام القانوين اخلاص به         

 مراعيـة نشاء دوائـر قـضائية      وجيري إ . جلعل التحقيق مع املخالفني ومقاضاهتم فعالني للغاية      
كما جيري إنشاء عدد مـن مكاتـب قـضاء          . لضحايا يف كل من أديس أبابا وأداما وأواّسا       ل

األحداث يف احملاكم اإلقليمية واالحتادية لتقدمي خدمات مساعدة قانونية جمانية وخدمات نفسية            
وقد ساعدت هـذه    . ومثة مراكز لقضاء األطفال ومراكز إلعادة تأهيلهم تعمل حالياً        . للضحايا

  )٤٥ و٤٤و) ألف(٤١التوصيات (. األنشطة يف احلد من العنف ضد األطفال

  التدابري املُتخذة الستئصال املمارسات التقليدية الضارة     
 واالختطاف والـزواج    لإلناثيعاقب القانون اجلنائي على تشويه األعضاء التناسلية          -٧٠

وقد أنشأت احلكومة منتدى يتألف مـن       . الضارةاملبكر وغري ذلك من املمارسات التقليدية       
  . وزارة العدل والشرطة واحملاكم ملعاجلة املمارسات التقليدية الضارة والعنف اجلنسي
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  لإلناثتشويه األعضاء التناسلية     
خصص جملس نواب الشعب ميزانية مستقلة لوزارة شؤون املرأة والطفولة والشباب             -٧١

واعُتمدت استراتيجية وخطة عمل وطنيتان للقضاء      . لإلناثسلية  ملكافحة تشويه األعضاء التنا   
 وُعممتـا علـى     لإلنـاث على املمارسات التقليدية الضارة وعلى تشويه األعضاء التناسلية         

  )٣٢ و٢٧التوصيتان (. الواليات اإلقليمية وإدارات املدن
اإلقليميـة  ووضعت احلكومة برامج لنشر املعلومات وتقاسم اخلربات بني الواليات            -٧٢

واستفاد موظفو إنفاذ القانون والقـضاة      . لتمكينها من االستفادة من جتارب بعضها البعض      
  )٢٨التوصية (. أيضاً من هذه األنشطة

وأدت املناقشات العامة ووسائط اإلعالم دوراً كبرياً يف مكافحة املمارسات التقليدية             -٧٣
وُبث عدد من الربامج    . لى وجه اخلصوص   ع لإلناثالضارة عموماً وتشويه األعضاء التناسلية      

 من أضرار نفسية واجتماعية     لإلناث تشويه األعضاء التناسلية     خيلّفهالتلفزيونية واإلذاعية عما    
وبدنية، وُنظمت محلة وطنية عن املمارسات التقليدية الضارة مبناسبة اليـوم الـدويل لعـدم       

 واليوم الدويل للطفل مما ساعد يف هـذه  لإلناثالتسامح مطلقاً إزاء تشويه األعضاء التناسلية     
  )٣٣التوصية (. اجلهود

  الزواج املبكر    
اختذت احلكومة تدابري حلماية حقوق النساء والفتيات من خالل تنفيذ القوانني املتعلقة              -٧٤

ويقـضي  .  أو قسرياً أو طوعيـاً     مدّبراًبالسن الدنيا للزواج، بغض النظر عما إذا كان الزواج          
  )٢١التوصية (.  االحتادي املنقح بأن السن الدنيا للزواج هي الثامنة عشرةاألسرة قانون
ويقضي القانون اجلنائي املنقح بالسجن لفترة تتراوح بني ثالث وسبع سنوات لكل              -٧٥

وقد أُنشئت جلنة وطنية ُتعىن بالقضاء علـى        . من ينتهك القواعد املتعلقة بالسن الدنيا للزواج      
ضارة، وتقوم هذه اللجنة بتنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على الزواج           املمارسات التقليدية ال  

 شخص  ٢٠٠ ٠٠٠وجيري حالياً تنفيذ مشروع لفائدة      . القسري والزواج املدبَّر والزواج املبكر    
من األطفال والكبار يهدف إىل القضاء على الزواج املبكر، وذلك يف والية أمهرة اإلقليميـة               

وجيري تنفيذ أنشطة توعيـة وتنظـيم       . تشار حلاالت الزواج املبكر   انمعدل  اليت تسجل أكرب    
وُتبثّ برامج . مناقشات جمتمعية تتعلق باإلجراءات اليت من شأهنا أن تدعم وتعزز رفاه الفتيات

  )٣٩التوصية (. تلفزيونية وإذاعية عن اآلثار السلبية للزواج املبكر والقسري

  نساءالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بال    
وقد أنشأت احلكومة، يف    . تركز احلكومة تركيزاً كبرياً على مكافحة االجتار بالنساء         -٧٦

. ، جملساً وطنياً ملكافحة االجتار باألشخاص، برئاسة نائب رئيس الوزراء٢٠١١يونيه /حزيران
ويتكون اجمللس من مسؤولني حكوميني كبار وزعماء دينيني وشخصيات بارزة من خمتلـف             

وأنشأت الواليات اإلقليمية أيضاً جمالس على      . االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين   املؤسسات  
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وكُلفت هذه اجملالس مبهمة مكافحة االجتار بالبشر يف مجيع         . واملقاطعة والبلدة صعيد اإلقليم   
وأنشأ اجمللس فرقة عمل وطنية مهمتها تعبئة اجلمهور يف جمال مكافحة االجتار بالبشر   . أشكاله
 ،وُعقدت سلسلة من املناقشات العامة عن آثـار االجتـار بالبـشر           . اة املتجرين هبم  ومقاض

وأُنشئت مراكز ملكافحة االجتار بالبشر يف كل من أمهرة         . خصوصاً االجتار بالنساء واألطفال   
وتنفذ احلكومة خطـة    .  أديس أبابا  أحناءوإقليم األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية وبعض       

 بلدان جماورة، تتعلق بالتدابري اليت يتعني اختاذها للحد من اهلجـرة غـري              عمل، بالتعاون مع  
املراكـز  وأسست احلكومة أيضاً مراكز استقبال قريبة من        . الشرعية ومكافحة االجتار بالبشر   

املشورة واإلسعافات األولية وغـري ذلـك مـن        مّدهم ب احلدودية الستقبال ضحايا االجتار و    
  )٣٥التوصية (. ماخلدمات وإعادهتم إىل أسره

. ووجهت جلنة الشرطة االحتادية جهودها حنو تقدمي مرتكيب هذه اجلرمية إىل العدالة             -٧٧
وصـدر  .  عاماً ١٥ و ٥أعوام  وُحكم على بعض من ثبت جرمهم بالسجن لفترة تتراوح بني           

عـا   ليكون راد  ٢/٢٠١٣املبدأ التوجيهي املُنقَّح إلصدار أحكام احملكمة االحتادية العليا رقم          
اجلـرائم  ستوى ودرجـة  األحكام املتعلقة مبشديد ويضمن محاية حقوق النساء واألطفال ولت   

  )٣٦التوصية ( .املرتكبة حبق النساء

  األطفال    

  التمييز ضد الفتيات املستضعفات    
وهـي  . على مستوى االحتاد واإلقليم واملنطقة    الطفل  أنشأت احلكومة جلان حقوق       -٧٨

اللجان لتمكينها من أداء واجباهتا املتمثلة يف اإلشراف علـى تنفيـذ     تقدم الدعم الكايف هلذه     
  .اتفاقية حقوق الطفل

فهي ملتزمة بتحـسني    . وميثل رفاه األطفال أحد جماالت األولوية بالنسبة للحكومة         -٧٩
رفاه األطفال ومحاية حقوقهم، وقد اعتمدت خطة عمل وطنية ملكافحة أي شكل من أشكال 

وتدعم احلكومة هذه . وأُنشئت برملانات األطفال على خمتلف املستويات. التمييز ضد األطفال
  ))ب(٤١ و١٩التوصيتان (. الربملانات ملساعدة األطفال على النهوض حبقوقهم

  العنف ضد األطفال    
. تتخذ احلكومة إجراءات ملنع العنف ضد األطفال واستغالل األطفـال يف العمـل              -٨٠

انني بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمـال  وتنفذ احلكومة السياسات والقو 
واعتمدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية خطـة عمـل وطنيـة           . الدفاع عن األطفال  

 وسنت توجيهاً لتنفيذ إعـالن العمـل        ،ملنع استغالل األطفال يف العمل    ) ٢٠١٨-٢٠١١(
توجيهية مهمتها إعطاء التوجيهات    وُشكلت أيضاً جلنة    . املتعلق حبماية حقوق الطفل ورفاهه    

واالستراتيجيات والتوصيات املتعلقة بالعنف اجلنسي، وعمل األطفال، وباستغالل الـضحايا          
  )٤١ و٣٤ و٣١ و٣٠التوصيات (. وإعادة تأهيلهم
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وأنشأت احلكومة هيئة تنسيق وطنية مؤلفة من وزارة العدل، ووزارات معنية أخرى،   -٨١
واحملاكم االحتادية، ومؤسسة أمني املظامل، واللجنة اإلثيوبية حلقـوق         وجلنة الشرطة االحتادية،    

وكُلفت هذه اهليئة بتنسيق أنشطة خمتلف أصـحاب املـصلحة بغيـة مكافحـة              . اإلنسان
االعتداءات اجلنسية واستغالل األطفال يف العمل، وتوفري التدريب للمجتمع احمللي فيما يتعلق            

وأسهمت أنشطة اهليئة يف تقلـيص      . ين اخلاص به وآثاره   بالعنف ضد األطفال والنظام القانو    
  )٣٢التوصية (. حاالت العنف ضد األطفال

  التدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألطفال واالستغالل اجلنسي واإلكراه على الدعارة    
حيظر الدستور مجيع أشكال االستعباد ويقضي القانون اجلنائي املنقح بالسجن لفترة             -٨٢

 سنة وبغرامات مالية على كل من يثبت ضـلوعه يف االجتـار             ٢٠ سنوات و  ٥بني  تتراوح  
وتنسق احلكومة أنشطتها مع شركاء آخرين ملساعدة املواطنني، خصوصاً النـساء           . باألطفال

وتنفذ احلكومة أيضاً استراتيجية وطنية ملكافحـة بيـع األطفـال           . واألطفال ضحايا االجتار  
الشعب حالياً يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري         وينظر جملس نواب    . واستغالهلم

. التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة             
  )٧ العالقة والتوصية ٣٧التوصية (

وأُجري تدريب ملوظفي األمن العاملني يف مناطق املراكز احلدودية علـى مكافحـة               -٨٣
وكُلف أفراد الشرطة االحتادية واإلقليمية وكذلك املسؤولون األمنيون        . األطفالومنع االجتار ب  

وقد ُوضعت آلية مراقبة يف خدمات النقل للتحقق مما إذا كـان            . بتقدمي املتجرين إىل العدالة   
ـ      مصحوبني ب  وسائل النقل العام     علىاألطفال املسافرون    . رهمآبائهم أو غريهم من أولياء أم

  )٤٩ و٣٦ و٣٥التوصيات (
وُشكل فريق من املدعني اخلاصني الذين يعملون على حاالت العنف واالسـتغالل              -٨٤

وُوظف أخصائيون اجتماعيون للعمل    .  وذلك على مستويات خمتلفة    ،اليت يتعرض هلا األطفال   
كما تقدم جمموعة   . مع النواب العامني يف إسداء املشورة النفسية لضحايا االستغالل اجلنسي         

 الذين يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع الشرطة خدمات مساعدة قانونية جمانية يف القضايا      من احملامني 
املدنية لضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسيني الذين ال يستطيعون حتمل نفقـات خـدمات             

وأُنشئت دوائر قضائية خاصة يف احملاكم للبت دون تأخري يف قـضايا بيـع              . قضائية مناسبة 
وُوزعت كتيبات عن كيفية مكافحة بيع األطفال ألغـراض الـدعارة           . ماألطفال واستغالهل 

ويف حاالت عديدة، أصدرت احملاكم أحكاماً بالسجن       . والعنف اجلنسي على خمتلف األقاليم    
.  سنة حبق اجملرمني الذين يثبت تورطهم يف االجتـار باألطفـال           ١٥ سنوات و  ٥تتراوح بني   

  )٣٧ و٣٦ و٣٥التوصيات (
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  تخذة ملعاجلة املشاكل املرتبطة بأطفال الشوارعالتدابري امل    
تنفذ احلكومة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، برناجماً إلعادة أطفال الشوارع إىل أسرهم              -٨٥

وتعمـل  . وتزويدهم باملهارات والتدريبات املهنية لتمكينهم من االندماج جمدداً يف اجملتمـع          
املنظمات اجملتمعية على احليلولـة دون مغـادرة    اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية و     

  )٤٠التوصية (. األطفال ألسرهم والعيش يف الشارع

  التدابري املتخذة ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة    
وضعت جلان الشرطة االحتادية واإلقليمية ووزارة الدفاع الوطين قوانني حتدد الثامنة             -٨٦

وال ميكن تسجيل أي شـخص مل يبلـغ         . ياً مع املعايري الدولية   عشرة سناً دنيا للتجنيد، متاش    
وينظر جملس نـواب الـشعب حاليـاً يف       . الثامنة عشرة يف قوات الدفاع الوطين أو الشرطة       

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن إشـراك األطفـال يف              
  )٨ العالقة والتوصية ٤٢التوصية (. الرتاعات املسلحة

  حق األطفال يف الغذاء    
من أجل توفري تغذية متوازنة، اعتمدت احلكومة برنامج تغذية وطنيا منقحـا علـى                -٨٧

ويستهدف برنامج التغذيـة    . مستوى اجملتمع احمللي هبدف احلد من حجم مشكلة سوء التغذية         
سيما  الالوطين األطفال األكثر ضعفاً من بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات،              

واعتمدت إثيوبيا أيضاً املدونة الدولية لتسويق بدائل       . األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتني     
  )٦٨التوصية (. لنب األم بتحسني صحة وتغذية الرضع واألطفال الصغار

. وقُدِّمت خدمات تغذية على مستوى اجملتمع احمللي يف الكثري من الواليـات اإلقليميـة               -٨٨
وجرى .  إشراف دورية لتقدمي الُنصح لألمهات بشأن التغذية السليمة ألطفاهلن         وُنظمت عمليات 

ربط موارد الواليات اإلقليمية بربنامج التغذية الوطين هبدف تنسيق اجلهود واسـتخدام املـوارد              
وهلذا الغرض، أُنشئت جلنة تقنية وطنية للتغذية تعمل بالتعاون مـع اليونيـسيف،             . التقنية واملالية 

وُنفذت متابعات دوريـة هتـدف إىل حتديـد         . الدويل، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة    والبنك  
فيتـامني ألـف وأقـراص معاجلـة        الاألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتوزيع األدوية ك        

 ١١ ٨٠١ ٢١١ طفالً مـن أصـل       ١٠ ٩٦١ ٣٤٥ونتيجة لذلك، حصل    . الطُفيليات املعوية 
 شهراً علـى مكمـالت غذائيـة        ٥٩ أشهر و  ٦ أعمارهم بني    تتراوح)  يف املائة  ٩٣( طفالً
 طفالً  ٧ ٢٠٥ ٥٨٨ويف العام نفسه، حصل     . ٢٠١٢/٢٠١٣على فيتامني ألف عام      حتتوي

تتراوح أعمارهم بني عامني ومخسة أعوام على       )  يف املائة  ٩٤( طفالً   ٧ ٨٤٣ ٥٢٠من أصل   
 طفالً يعانون من حاالت ٢٩٠ ٣٥٢ويف العام نفسه، حصل   . أدوية معاجلة الطفيليات املعوية   

وملكافحة نقص املغذيات يف األطعمة، ُوزعت زيوت       . سوء تغذية حادة على خدمات صحية     
اليـود   املضاف إليـه  الطبخ املدعمة بالفيتامينات وطحني القمح املدعم بفيتامني ألف وامللح          

  )٧٢التوصية (. لفائدة األطفال



A/HRC/WG.6/19/ETH/1 

25 GE.14-10705 

  وضع نظام موثوق لتسجيل الوالدات    
وتضطلع البلديات مبهمة تسجيل    .  الدستور لألطفال احلق يف االسم واجلنسية      يضمن  -٨٩

وقد وضعت احلكومة إطاراً لتـسجيل األحـوال        . األحوال املدنية كالوالدة والزواج والوفاة    
  .املدنية وبطاقات التعريف الوطنية يف مجيع أحناء البلد

تشريعات عن السجل املـدين،     ومتاشياً مع قانون األسرة املنقح الذي يدعو إىل سن            -٩٠
سن جملس نواب الشعب القانون اجلديد املستند إىل املبادئ التوجيهية املنهجية لألمم املتحدة             

يف اإللزامي وينص القانون اجلديد على تسجيل الوالدات   . وإىل معايري تسجيل األحوال املدنية    
  )٤٣التوصية (. أخريللتوجيه  يوماً من تاريخ الوالدة ما مل يكن هناك سبب ٩٠غضون 

  العمال املهاجرون واملشردون داخلياً والالجئون    
جتري حالياً عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                -٩١

وقد وقعت احلكومة اتفاقات عمل ثنائية مع ثالثة بلدان يف الشرق           . املهاجرين وأفراد أسرهم  
كما تنوي  . على املزيد من االتفاقات مع بقية بلدان املنطقة       األوسط وهي تنوي أيضاً التوقيع      

يف بعض السفارات اإلثيوبية يف اخلارج ينحصر اهتمـامهم يف          معنيني بالعمال   تعيني ملحقني   
  )١التوصية (. شؤون املهاجرين من أجل تعزيز محاية حقوق املهاجرين

ن محاية ومساعدة األشـخاص     وإثيوبيا دولة موقعة على اتفاقية االحتاد األفريقي بشأ         -٩٢
ونفذت احلكومة برناجماً يتعلق بإدارة خطر الكوارث يقوم علـى          . املشردين داخلياً يف أفريقيا   

 وآثـار هـذه   ،احلد من املخاطر املتعددة للكوارث، وحاالت الضعف جتاه الكوارث احملتملة      
ـ         . الكوارث دواراً تنظيميـة   أدد  ويركز برنامج إدارة خطر الكوارث على اجملتمع احمللي وحي

وتقوم احلكومة حالياً بوضع اللمسات األخـرية       . واضحة على الصعيدين اجملتمعي واالحتادي    
على سياسة إدارة خطر الكوارث وعلى إطار استراتيجي للوقاية من الكوارث والتخفيف من             

ت احمللية  وسيبين هذا النظام قدرة اجملتمعا    . حدهتا والتأهب هلا ولإلنعاش املبكر وإعادة التأهيل      
على التأقلم وسيؤدي إىل تراجع كبري يف اخلسائر البشرية واخلسائر الـيت تطـال األصـول                

وتبذل احلكومة وسعها أيضاً لـضمان      . الكوارثاالجتماعية واالقتصادية والبيئية النامجة عن      
ها تنمية متوازنٍة يف األقاليم على أساس اإلنصاف، من خالل تقدمي اإلعانات االقتصادية وغري            

  )٨٨و) ج(٤١التوصيتان (. من آليات التمكني
 الجئاً من خمتلـف    ٢ ٥٥٦ الجئاً من البلدان اجملاورة و     ٤٣٥ ٥٨١وتستضيف إثيوبيا     -٩٣

واحلكومة ملتزمة حبماية حقوق الالجـئني وضـمان        .  لالجئني اً خميم ١٨البلدان يعيشون يف    
 حقوق الالجئني وملتمـسي     ٢٠٠٤ لعام   ٤٠٩وحيمي إعالن الالجئني رقم     . معاملتهم إنسانياً 

وأصدر جهاز املخابرات واألمن الـوطين دلـيالً        . اللجوء مبا يتسق مع االلتزامات الدولية للبلد      
. وإجراءات مفصلة عن تقدمي خمتلف اخلدمات اليت تليب احتياجات الالجئني وملتمسي اللجـوء    

ية حقوق الالجئني وتيسري    وعالوة على ذلك، أُنشئت جلنة محاية الالجئني وإعادة تأهيلهم حلما         
وُنفـذ  . إجراءات استقبال الالجئني وملتمسي اللجوء على أساس طريقة التشغيل النمـوذجي          

  )٨٩التوصية (. برنامج عودٍة طوعية بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
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مج وتقوم احلكومة، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني وبرنـا             -٩٤
وتتعاون احلكومة مـع    . األغذية العاملي، بتوزيع حصص غذائية شهرية يف خميمات الالجئني        

، ومع املنظمـات الدوليـة      )ختصص ميزانية سنوية  (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      
  )٩٠التوصية (. وشركاء آخرين لزيادة تعزيز محاية الالجئني وضمان الدعم املايل والتقين هلم

، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني           أيضاً لعت احلكومة واضط  -٩٥
وأصحاب مصلحة آخرين، بأنشطة حلماية حقوق النساء واألطفال يف خميمات الالجـئني،            

ووفرت إدارة شؤون الالجئني والعائدين مصادر طاقـة بديلـة          . يف ذلك أنشطة التوعية    مبا
وُوضعت هياكل تنظيمية لـتمكني     . نف ضد النساء  إلضاءة املخيمات للمساعدة يف منع الع     

وأُسست الشرطة اجملتمعية من الالجـئني يف       . الالجئات من املشاركة يف منع العنف اجلنساين      
ويعمـل  .  خميماً وذلك حلماية حقـوق الالجـئني       ١٨مجيع خميمات الالجئني البالغ عددها      

قيف الناجيات من هذا العنف     املرشدون االجتماعيون يف كل خميم من هذه املخيمات على تث         
والتشاور معهن كلما متكنوا من تناول قضاياهن، وقد أُسست نواٍد نسائية يف كل مدرسة من  

  . مما عزز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين،مدارس الالجئني
. وأعدت احلكومة إجراءات تشغيل منوذجية ملنع العنف اجلنسي ومحايـة الـضحايا             -٩٦

 كل خميمٍ وكل منطقٍة ويف العاصمة فرق عمل مؤلفة من منظمـات حكوميـة               وأُسست يف 
وتقـدم  . ومنظمات غري حكومية مهمتها إجراء مناقشات شهرية للتحديات واحللول املمكنة        

احلكومة مجيع أنواع الدعم لضحايا العنف يف املخيمات، فيما ُتفرض عقوبات مالئمة علـى              
ومة، يف كل مرٍة شعرت فيها أن سـالمة الـضحايا           وعالوة على ذلك، قامت احلك    . اجلناة

. ملعاجلة هذه القضايا معاجلةً مالئمـة     مؤقتة يف انتظار    مهددة يف املخيمات، بإنشاء دور آمنة       
  ))ج(٤١التوصية (

  التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان    

  تثقيف السلطات األمنية وسلطات إنفاذ القانون    
 واسعة من اجلهود لتوعية املـدعني العـامني والـشرطة           اضطلعت احلكومة بطائفة    -٩٧

وأجرى مكتب املدعي العام سلسلة مـن       . ومديري السجون وأفراد اجليش حبقوق اإلنسان     
وُوفر التدريب أيضاً للمدعني العامني وأفراد      . التدريبات على محاية حقوق اإلنسان األساسية     

دون انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصـة      على طريقة إجراء التحقيقات     لتدريبهم   الشرطة   اتقو
وأويل اهتمام خاص للتوعية حبقوق اإلنـسان اخلاصـة بالنـساء واألطفـال             . باملشتبه هبم 

. اسُتخدمت وسائط إعالم خمتلفة استخداماً فعاالً هلذا الغرض        وقد. واألشخاص ذوي اإلعاقة  
ليت تتناول قضايا النساء وأدرجت احلكومة أيضاً التثقيف القانوين حبقوق اإلنسان يف املشاريع ا

  )٧التوصية (. واألطفال
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 احلقوق الدستورية للمواطنني ومـستويات      حولوُنظمت سلسلة من محالت التوعية        -٩٨
وظائف مؤسـسة أمـني     حول   وكذلك   ،وإجراءات إيداع الشكاوى يف حالة انتهاك احلقوق      

 إنفـاذ القـانون،     بناء القدرات لـسلطات   حول  وُنظمت تدريبات إضافية    . املظامل وسلطاهتا 
وركزت التـدريبات علـى     . جلان فحص الشكاوى يف خمتلف املؤسسات احلكومية       ورؤساء

وأُشرك متطوعون  . اإلدارة الرشيدة، وحدود الصالحيات ووظائف املؤسسات، ومعاجلة املظامل       
  )٤٨التوصية (. يف زيادة ترسيخ التوعية على خمتلف مستويات اجملتمع

  ة حبقوق اإلنسانمحالت التوعية املتعلق    
تصاغ قوانني البلد مبشاركة الشعب، وُتتخذ تدابري إضافية لزيادة تعزيـز املـشاركة               -٩٩

وقد َوضعت خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان آليـةً           . الشعبية والتوعية حبقوق اإلنسان   
وك وأسهمت ترمجة الـصك   . ملشاركة املواطنني وللتوعية املتعلقة حبماية خمتلف حقوق اإلنسان       

  )٨ التوصية(. الدولية حلقوق اإلنسان إىل خمتلف اللغات الوطنية يف تعزيز الوعي هبذه الصكوك

  التعاون مع اجملتمع الدويل    
تتعاون إثيوبيا مع اجملتمع الدويل يف ضمان محاية واحترام وإعمال احلقـوق املدنيـة                -١٠٠

ذلك، تعاونـت إثيوبيـا مـع       وعالوة على   . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 ١٢التوصـيات   (. الوكاالت اخلاصة يف تعزيز وصول اجلميع إىل التعليم االبتدائي والثانوي         

  )٩٥ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و١٣و
ونفذت إثيوبيا، بالتعاون مع خمتلف املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري              -١٠١

ون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة       احلكومية الدولية، ومن بينها مفوضية األمم املتحدة لشؤ       
ويـسرت  . واليونيسيف برامج عن محاية واحترام وإعمال احلق يف الغذاء والـصحة           العاملي

 حـىت يف املنـاطق الـيت تـشهد          ااحلكومة دخول هذه املنظمات إىل البلد وهي تعمل معه        
  )٧٢ التوصية( نزاعات
وجـاءت هـذه    .  الـدويل  وحصلت إثيوبيا على مساعدة تقنية وإمنائية من اجملتمع         -١٠٢

املساعدة من هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومنظمة العمل الدولية،             
وباإلضافة إىل هذه املنظمـات احلكوميـة       . ٢٠٠٩واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان منذ      

نهم منظمـات  بيمن  الدولية، حصلت أيضاً على مساعدة إمنائية وتقنية من عدٍد من الشركاء            
  )٩٥ و٩٤ و٩٣ و٩٢التوصيات (. غري حكومية

ووجهت إثيوبيا دعوة إىل املقرر اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب              -١٠٣
املعين حبرية التعبري والوصول إىل املعلومات يف أفريقيا، وترأست االجتماع الـذي ُعقـد يف               

وعـالوة علـى   .  يف نريويب، كينيا٢٠١١سبتمرب / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٢٩الفترة من   
ذلك، زار مندوبو اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان مسؤولني كبار يف جلنة حقوق اإلنـسان              
وغريها من املؤسسات املعنية يف كلٍ من جنوب أفريقيا وأملانيا والنمـسا والفلـبني واألردن               

  )١٨ و١٧ و١٥ و١٣ و١٢التوصيات (. وبولندا وتقامسوا معهم اخلربات
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وواصلت احلكومة حوارها مع الدول األخرى بوصـفها عـضواً يف جملـس حقـوق         -١٠٤
وشاركت أيضاً يف اجتماع مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات وقدمت شرحاً ملوضوع             .اإلنسان

 بـشأن محايـة     كمبـاال وباملثل، شاركت إثيوبيا يف اعتماد اتفاقية       . محاية حقوق املرأة يف إثيوبيا    
  )١٧ و١٦ و١٥ و١٣ و١٢التوصيات (. شخاص املشردين داخلياً يف أفريقياومساعدة األ

 زار املقرر اخلاص املعين حبرية التجمـع وتكـوين اجلمعيـات،          ،وعالوة على ذلك    -١٠٥
اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية إثيوبيـا يف       واملقرر

وعقد رؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة      .  على التوايل  ٢٠١١ و ٢٠١٣ و ٢٠١١األعوام  
، كمـا   ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ٢٥اجتماعهم السنوي يف أديس أبابا يف الفترة من         

 مناقشات مع مسؤولني كبار يف احلكومة حول مساعي احلكومـة حلمايـة حقـوق               أجروا
  )١٨ و١٧ و١٥ و١٣ و١٢التوصيات (. اإلنسان يف البلد

دمت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان بطلب انضمام إىل جلنـة التنـسيق الدوليـة              وتق  -١٠٦
وأصبحت إثيوبيا أيـضاً عـضواً يف       . للمؤسسات الدولية الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

  )١٣ و١٢التوصيتان (. املؤسسة الدولية ألمناء املظامل، والرابطة األفريقية ألمناء املظامل والوسطاء

  املمارسات أفضل    
هتدف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان إىل ضمان اإلعمـال التـام للحقـوق                -١٠٧

معاهدات حقوق اإلنسان اليت صـدقت   تكفلها  األساسية والدميقراطية اليت يكفلها الدستور و     
وسيمكن ذلك البلد من االضطالع بأنشطة هتدف إىل محاية وتعزيز حقـوق            . عليها إثيوبيا 

  . منسقة وفعالةاإلنسان بطريقة

  التحديات اليت تواجه إثيوبيا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
تشمل بعض التحديات اليت تواجه البلد يف هذا الصدد الفقر والعراقيـل املرتبطـة                -١٠٨

 البلـد  اللذين مييزان كما أن التنوع والتعقيد     . باملوارد، ونقص القدرات، وتأثريات تغري املناخ     
  .اتيجيات وبرامج موحدة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع األقاليم وضع استرانيعيق

  املساعدة التقنيةاحلاجة إىل     
من أجل املضي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو مستمر، تبحث إثيوبيا عن                -١٠٩

 املساعدة التقنية يف جمال تطوير قدرات موظفي املؤسسات االحتادية واإلقليمية ذات الـصلة            
  .تنفيذ ونشر صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها إثيوبيا ويف

        


