
(A)   GE.14-10936     280214    100314 

*1410936* 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

 وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     جتميع للمعلومات أعدته مف       
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان         ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥والفقرة 

  إثيوبيا    

 واإلجـراءات   واردة يف تقارير هيئات املعاهـدات     هذا التقرير جتميع للمعلومات ال      
 ويف تقارير املفوضـية     ،ت والتعليقات الواردة من الدولة املعنية     اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظا    

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
ى حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات          وقد ذُكرت عل  . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 
 أثناء جولة االستعراض احلالة

 السابقة
جراءات املتخذة بعد اإل

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام أو 
  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
 )١٩٧٦(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة

)١٩٩٣(  
دويل اخلـاص بـاحلقوقالعهد ال 

  )١٩٩٣(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال

  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 
وغريه مناتفاقية مناهضة التعذيب    

لعقوبة القاسيةضروب املعاملة أو    
  )١٩٩٤(أو الالإنسانية أو املهينة 

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري
 الطفـلالتفاقية حقوق 

بشأن اشتراك األطفـال
يف املنازعات املـسلحة

  )٢٠١٠توقيع فقط، (
اتفاقية حقوق األشخاص

 )٢٠١٠(ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين
لعهد الـدويل اخلـاصامللحق با 

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقيـة

 وغـريه مـنمناهضة التعذيب 
و العقوبة القاسيةضروب املعاملة أ  

  أو الالإنسانية أو املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك

  األطفال يف املنازعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف

  املواد اإلباحية
حقوق مجيعاالتفاقية الدولية حلماية    

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

أو اإلعالنات /التحفظات و
   أو التفامهات/و

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال
حتفــظ،(التمييــز ضــد املــرأة 

  )١٩٨١، )١(٢٩ املادة

    

 ،إجراءات الشكوى والتحقيق
  )٣(لواإلجراء العاج

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه
ضروب املعاملـة أو العقوبـة من

القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،
  )١٩٩٤(٢٠ املادة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

 امللحـق االختيـاري  الربوتوكول
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوقبا

 عية والثقافيةاالقتصادية واالجتما
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      

  ٤١والسياسية، املادة 
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 أثناء جولة االستعراض احلالة

 السابقة
جراءات املتخذة بعد اإل

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

ــاري األول       ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      

القضاء على مجيع أشكال التمييـز
  ضد املرأة 

ذيب وغـريهاتفاقية مناهضة التع        
أو العقوبـةضروب املعاملة    من

أو املهينـة،الالإنسانية   أوالقاسية  
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      
  الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ي التفاقيـةالربوتوكول االختيـار        
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  االستعراضجولةأثناء احلالة  

  السابقة
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام أو 

  اخلالفة
ية منع جرمية اإلبادة اجلماعيةاتفاق

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة  )٨(بروتوكول بالريمو

  اجلنائية الدولية
االتفاقية والربوتوكـول املتعلقـان      

  )٥(بوضع الالجئني
االتفاقيتان املتعلقتان باألشـخاص  

   )٩(عدميي اجلنسية
/ آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤخرة      

ربوتوكـوالن وال ١٩٤٩أغسطس  
  )٦(اإلضافيان األول والثاين

اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحـة  
  التمييز يف جمال التعليم

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل  
  )٧(الدولية

اتفاقيتا منظمـة العمـل الدوليـة  
  )١٠(١٨٩ ورقم ١٦٩ رقم

الربوتوكــول اإلضــايف الثالــث      
  )١١(١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام ال
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، شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠١٢ام  يف ع   -١
لعهـد الـدويل    امللحق با إثيوبيا على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري          

  . )١٢(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وجلنة مناهضة التعذيب وغريه ، ٢٠١١وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام         -٢

، يف  )جلنة مناهضة التعـذيب   (من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
، إثيوبيا على النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختيـاريني األول والثـاين             ٢٠١٠عام  

  .)١٣(امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا على النظر يف             ٢٠١١ويف عام     -٣

  . )١٤(التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ي يف التصديق على الربوتوكول االختيار    بالنظر  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إثيوبيا        -٤

  . )١٥( من االتفاقية٢٢ و٢١التفاقية مناهضة التعذيب ويف إصدار إعالنات مبوجب املادتني 
ودعت جلنة مناهضة التعذيب إثيوبيا إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق              -٥

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء             
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية امللحق باقسري، والربوتوكول االختياري ال

،  ضـد املـرأة    والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         
تقدمي البالغات، والربوتوكـول    املتعلق بإجراء   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

املسلحة، والربوتوكـول   زعات  اناملألطفال يف    ا اشتراكختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      اال
املعنية بالقضاء علـى    لجنة  الوشجعت  . )١٦(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

ن إثيوبيا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجريالتمييز ضد املرأة 
  .)١٧(وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ودعا كلٌ من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، ومفوضية األمم   -٦
إثيوبيـا إىل التـصديق علـى       ) مفوضية شؤون الالجئني  ( لشؤون الالجئني     السامية املتحدة

  .)١٨(قتني بانعدام اجلنسيةاالتفاقيتني املتعل
ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ومفوضية شؤون الالجئني إثيوبيا إىل التصديق             -٧

  .)١٩()٢٠٠٩(على اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة النازحني داخلياً يف أفريقيا 
ا األساسي  يف التصديق على نظام روم    بالنظر  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إثيوبيا        -٨

  . )٢٠(للمحكمة اجلنائية الدولية
 ١٧حتفظاهتا على املواد مـن      بالنظر برفع   وأوصت مفوضية شؤون الالجئني إثيوبيا        -٩
 اخلاصة  ١٩٥١ اتفاقية عام    من) املتعلقة بالعمل املأجور، والعمل احلر، واملهن احلرة       (١٩ إىل

  . )٢١(بوضع الالجئني
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 السهر علـى اعتمـاد      دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا إىل           -١٠

متكـني  مجيع الواليات اإلقليمية قوانني بشأن األسرة تتوافق مع قانون األسرة االحتـادي، و            
ة املوظفني العموميني من إنفاذ قانون األسرة املنقح إنفاذاً فعاالً، ال سيما فيما يتعلق باملـساوا              

يف احلقوق بني النساء والرجال يف حرية االرتباط بالزواج، واملساواة بني األزواج والزوجات             
كحـد أدىن   عاماً   ١٨يف احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج ويف فسخ الزواج، وحتديد سن           

  .)٢٢(لسن الزواج

  ة حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العاميةاإلطار املؤسسي والبنية األساس  -جيم  

   )٢٣(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٢٤(املركز أثناء جولة االستعراض احلالية  املركز أثناء جولة االستعراض السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٠١٣ ("باء"املركز   وجود ألي مركزال   اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان

 /يف إثيوبيا إىل أن الربملـان اعتمـد يف حزيـران          أشار فريق األمم املتحدة القطري        -١١
  .)٢٥( خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان٢٠١٣ يونيه
ورحبت عدة هيئات معاهدات بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنـسان، ولكنـها              -١٢

وحثت جلنة مناهضة التعـذيب     . )٢٦(ملبادئ باريس حىت اآلن   أشارت إىل عدم امتثال اللجنة      
  .)٢٧(دور اللجنة وواليتهاعزيز ى تإثيوبيا عل

إلثيوبية حلقوق اإلنسان كانت، حـىت      ن اللجنة ا  إ فريق األمم املتحدة القطري      قالو  -١٣
 مركزاً للمساعدة القانونية، يف حـني       ١٢٦، قد افتتحت ستة فروع يف املناطق و       ٢٠١٣ عام

 ذلك، أشار فريـق     ورغم. )٢٨(كانت أمانة املظامل اإلثيوبية قد افتتحت مخسة مكاتب فرعية        
األمم املتحدة القطري إىل أن تقييماً أجرته اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان بّين احلاجـة إىل               
تعزيز قدرات وكفاءات موظفي اللجنة يف خمتلف جماالت املسؤولية، وإىل حتسني كلٍّ مـن              

  .)٢٩(املساءلة الداخلية وعملية وضع السياسة العامة والتخطيط االستراتيجي
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -انياًث  

  )٣٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 ةهيئة املعاهد

ــة  ــات اخلتامي املالحظ
املدرجة يف االسـتعراض    

 السابق

آخر تقرير قُّدم
منذ االستعراض 

 السابق
آخر مالحظات

  حالة اإلبالغ ختامية
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
تأخر تقدمي التقـارير مـن        -  -  ٢٠٠٩أغسطس /آب

السابع عشر إىل التاسع عشر     
  ٢٠١٣يوليه /منذ متوز

ــاحلقوق  ــة ب ــة املعني اللجن
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

حيني موعد تقـدمي التقريـر        ٢٠١٢مايو /أيار  ٢٠٠٩  -
  ٢٠١٧الرابع يف عام 

حيني موعد تقـدمي التقريـر       ٢٠١١يوليه /متوز  ٢٠٠٩  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠١٤يوليه /الثاين يف متوز

اللجنة املعنية بالقضاء على     
  التمييز ضد املرأة

حيني موعد تقـدمي التقريـر       ٢٠١١يوليه /متوز  ٢٠٠٩ ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
  ٢٠١٥الثامن يف عام 

نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٩  -  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠١٠  

 التقريـر   حيني موعد تقـدمي   
ــانون األول ــاين يف ك  /الث

  ٢٠١٤ديسمرب 
بعد يف التقريـرين    مل ُينظر     -  ٢٠١٢  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل

  الرابع واخلامس
اللجنـة املعنيـة حبقــوق   

  األشخاص ذوي اإلعاقة
يف التقرير األويل بعد مل ُينظر   -  ٢٠١٣  -

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

تأخر تقدمي التقـارير مـن        -  -  ٢٠٠٩أغسطس /آب
السابع عشر إىل التاسع عشر     

  ٢٠١٣يوليه /منذ متوز
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة 
التاريخ املقرر 

  قُدمت يف  املوضوع  للتقدمي
ر اجملتمع املدين؛ وترمجة االتفاقية إىل      دو  ٢٠١٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري

؛ وإدماج ثقافـة حقـوق      لغات االحتاد 
   )٣١(اإلنسان يف املقررات الدراسية

-  

 حقـوق اإلنـسان؛     انتـهاك ادعاءات    ٢٠١٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ادعاءات حدوث تعذيب؛ احلق يف حرية      

   )٣٢(التجمع وتكوين اجلمعيات

   )٣٣(قيد املتابعة

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف       ٢٠١٣  ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجن
   )٣٤(ضد املرأة؛ املرأة الريفية

  )٣٥(قيد املتابعة

وغريهم أخصائيي الطب الشرعي    محاية    ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب
من املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ اإليذاء      

جوء؛ العنف واإلعادة القسرية مللتمسي الل
  )٣٦(ضد األطفال واالعتداء عليهم

  )٣٧(قيد املتابعة

ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن إثيوبيا أعدت عدة تقارير تأخر موعد تقـدميها                -١٤
  . )٣٨(وقدمتها إىل هيئات املعاهدات

   )٣٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  الراهنةاحلالة    السابقة االستعراضجولة احلالة أثناء  

  ال  ال   دعوة دائمة
  الغذاء  الزيارات اليت متت

  األقليات
  إريتريا

      الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  حرية الرأي والتعبري  إجراؤها طلوب الزيارات امل

  احلق يف التعليم
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  التعذيب
  الَدْين اخلارجي

قضاء أو تعسفاً اإلعدام خارج نطاق ال
 أو بإجراءات موجزة

  الَدْين اخلارجي
  حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
  التعذيب

   بالغاً، ردت احلكومة على ستة منها١٦خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
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أواصر التعاون مـع آليـات حقـوق        بتوثيق  اهضة التعذيب إثيوبيا    أوصت جلنة من    -١٥
السماح بزيارات يقوم هبـا املكلفـون       مبا يف ذلك عن طريق      اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،     

  . )٤٠(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة التعاون مع مفوضية   -جيم  
ق اإلنـسان   بلدان اليت يغطيها خبدماته مكتب املفوضية السامية حلقـو        إثيوبيا أحد ال    -١٦

، قدم هذا املكتب الدعم الـتقين إىل        ٢٠١٠ويف عام   .  يف أديس أبابا   اإلقليمي لشرق أفريقيا  
اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان من أجل إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات ُيعهد إليها بوضع              

  .)٤١(إلنسانخطة عمل وطنية بشأن حقوق ا

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التفاوت الكبري فيما بني املناطق               -١٧

حتسني الفـرص املتاحـة للمـرأة يف        مبواصلة  ت اللجنة إثيوبيا    وأوص. يف حتسن وضع املرأة   
  . )٤٢(احلصول على عمل، واملشاركة يف احلياة العامة، واحلصول على التعليم والسكن والصحة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا على ضمان املساواة بني               -١٨
وأوصت أيضاً بأن تعتمد إثيوبيا تدابري للقضاء علـى       . )٤٣(املرأة والرجل يف العالقات األسرية    

أي متييز ضد فئات النساء األشد ضعفاً وإمهاالً، مبن فـيهن املـسنات، وذوات اإلعاقـة،                
  .)٤٤(واملشتغالت بالرعي، والالجئات، واملشردات داخلياً

قلقهـا ألن   وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن             -١٩
اجلماعات اإلثنية ال تزال تعاين من التمييز يف سياق ممارسة حقوقها يف املشاركة الكاملة يف احلياة 

التدابري الضرورية لضمان املعاملة املنصفة جلميع اجلماعات بتعزيز وأوصت اللجنة إثيوبيا . الثقافية
  .)٤٥(قل املعين بقضايا األقلياتاإلثنية ولتنفيذ التوصيات ذات الصلة املقدمة من اخلبري املست

باعتمـاد  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إثيوبيـا            -٢٠
صفة اجلرمية عن املثليـة   لرتع  قانون العقوبات   تعديل  مشروع قانون شامل ملكافحة التمييز، و     

ألشخاص ذوي اإلعاقـة،     اجملتمعي، ال سيما ضد ا     التمييز والوصم ، ومكافحة ومنع    اجلنسية
، واألشخاص املنتمني إىل    ومغايري اهلوية اجلنسانية  واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي      

  .)٤٧(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة. )٤٦(الفئات املهمشة واحملرومة



A/HRC/WG.6/19/ETH/2 

9 GE.14-10936 

ضـد األشـخاص    وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل استمرار الوصم والتمييز            -٢١
  . )٤٨(ةاملصابني بفريوس نقص املناعة البشري

  واألمن على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية   -باء  
الفعلي لتطبيق  االختياري  أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إدراكاً منها للوقف           -٢٢

قها، يف حـال    عقوبة اإلعدام، بأن تنظر إثيوبيا يف إلغاء هذه العقوبة؛ وبأن تكفل قصر تطبي            
فرضها، على أخطر اجلرائم ووفقاً للعهد؛ وبأن تنظر يف ختفيف مجيع أحكام اإلعدام؛ وبـأن               

وقدمت جلنـة مناهـضة     . )٤٩(تكفل الضمانات القانونية لألشخاص الذين ُيحاكمون غيابياً      
  .)٥٠(التعذيب توصيات مماثلة

 اجلنائي التعـذيب بوصـفه      يف قانوهنا إثيوبيا بأن تدرج    وأوصت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٣
  . )٥١( من االتفاقية١جرمية، وبأن تدرج أيضاً تعريفاً للتعذيب يغطي مجيع العناصر الواردة يف املادة 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلها الشديد إزاء االدعاءات العديـدة بوقـوع               -٢٤
 اإلثيوبية، ال سيما يف     عمليات إعدام خارج القضاء ترتكبها قوات األمن وقوة الدفاع الوطين         

الواليات اإلقليمية صومايل وأوروميا وغامبيال، ضد مدنيني ُيّدعى انتمـاؤهم إىل مجاعـات             
وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد باختفاء عدد            . متمردة مسلحة 

حتجاز التعـسفي   كبري من األشخاص، وإزاء انتشار ممارسة االعتقال دون أمر قضائي، واال          
واملطول دون هتمة أو إجراءات قضائية ألشخاص ُيشتبه يف انتمائهم أو دعمهم للجماعـات              

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان عـن        . )٥٢(املتمردة وكذلك للمعارضني السياسيني   
  . )٥٣(بواعث قلق مماثلة

ضة التعذيب التقـارير    والحظ بقلق كلٌ من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناه           -٢٥
على أيدي الشرطة العديدة اليت تشري إىل انتشار التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ُيّدعى انتماؤهم إىل اجلماعـات املتمـردة       فيما خيص من    ن واجليش، ال سيما     والسجوموظفي  
ناهضة التعذيب عن قلق بالغ     وأعربت جلنة م  . )٥٤(املسلحة النشطة يف منطقيت صومايل وأوروميا     

لتعذيب ضد املنـشقني الـسياسيني   إىل االروتيين ستمرة املتعلقة باللجوء  أيضاً إزاء االدعاءات امل   
وأعضاء احلزب املعارض، والطالب، ومن ُيّدعى أهنم إرهابيون مشتبه فيهم، ومن ُيّدعى أهنـم              

  .)٥٥(ادن وجبهة حترير أورومومناصرون للجماعات املتمردة، مثل اجلبهة الوطنية لتحرير أوغ
آلية مستقلة وفعالة مكرسة للشكاوى،     بإنشاء  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إثيوبيا        -٢٦

ُيعهد إليها بتلقي مجيع ادعاءات ارتكاب تعذيب وإساءة معاملة من جانب مسؤويل إنفـاذ              
. )٥٦(القانون ومسؤويل األمن واجليش والسجون، وضمان التحقيـق يف هـذه االدعـاءات            

يف إجراءات احملـاكم،    ،  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً بأن تكفل إثيوبيا عدم االعتداد         
  .)٥٧(باالعترافات املنتزعة حتت التعذيب
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وأرسل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة               -٢٧
 على يد السجناء، حيـث ُيـدعى        التعذيب، بالغاً يتعلق بإساءة معاملة أحد قادة املعارضة       

وتشري املعلومات الـواردة إىل أن شـاباً مـن     . حدوث ذلك بتحريض من سلطات السجن     
تعرض لضرب مربح على    " وحدة من أجل الدميقراطية والعدالة    ال"قيادات املعارضة من حزب     

  .)٥٨(يد نزالء السجن أثناء احتجازه يف سجن غري معروف
ذيب عن قلقها الشديد ألن اللجنة الدولية للصليب األمحر         وأعربت جلنة مناهضة التع     -٢٨
ميكنها دخول مراكز االحتجاز والسجون العادية، وألهنا طُردت مـن واليـة صـومايل               ال

نظام وطين مـستقل    نة مناهضة التعذيب إثيوبيا إىل إقامة       ودعت جل . ٢٠٠٧ اإلقليمية يف عام  
والسماح للجنة الدولية للـصليب األمحـر       ملراقبة وتفتيش مجيع أماكن احلرمان من احلرية؛        

واآلليات الدولية املستقلة األخرى بالوصول إىل تلك األماكن، مبا يف ذلك يف والية صومايل              
  . )٦٠(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة. )٥٩(اإلقليمية

وادث الوفاة  وحثت جلنة مناهضة التعذيب إثيوبيا على فتح حتقيق فوري يف مجيع ح             -٢٩
  . )٦١(أثناء االحتجاز

وال تزال جلنة مناهضة التعذيب يساورها القلق البالغ إزاء التقارير املتعلقـة بـسوء                -٣٠
أوضاع االحتجاز، مبا يف ذلك االكتظاظ؛ والنظافة الصحية والغـذاء واملـاء؛ واحتجـاز              

وقدمت اللجنة  . )٦٢( وعدم توفري احلماية الكافية لألحداث من العنف       ،األحداث مع البالغني  
  .)٦٣(املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة

وأعربت عدة هيئات معاهدات عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بادعاءات تعرض النـساء               -٣١
  .)٦٤(سيما يف والية صومايل اإلقليمية والفتيات لالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، ال

ثيوبيا على منع واستئصال ممارسة تشويه األعـضاء        وحثت عدة هيئات معاهدات إ      -٣٢
وحثت اللجنة املعنية بالقـضاء     . )٦٥(التناسلية لإلناث وغريها من املمارسات التقليدية الضارة      

على التمييز ضد املرأة إثيوبيا على تعديل قانوهنا اجلنائي لكي يشدد العقوبات املفروضة على              
وحثت عدة هيئات معاهدات إثيوبيا أيضاً على       . )٦٦(ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

  . )٦٧(تعديل قانوهنا اجلنائي حبيث جيرم االغتصاب يف إطار الزواج
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على             -٣٣

تدابري لضمان عدم   الوالقضاء عليه، واختاذ    التمييز ضد املرأة إثيوبيا على مكافحة ومنع عمل األطفال          
  .)٦٨( وأطفال األسر احملرومة واملهمَّشة يف عمل األطفالناخنراط األطفال املفتقدين لرعاية الوالدي

ارتفاع مستوى  بقلق  والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٣٤
قلق أيضاً إزاء مشروعية العقوبة     الويساورها  . ء اجلنسي سيما االعتدا  االعتداء على األطفال، ال   

خطـوات عاجلـة    باختـاذ   وأوصت اللجنة إثيوبيا    . البدنية يف املرتل ويف أماكن الرعاية البديلة      
ملكافحة االعتداء على األطفال وإمهال األطفال، وبأن تعدل قانوهنا اجلنائي وقانون األسرة لكي             

  .)٧٠(مت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلةوقد. )٦٩(حيظرا العقوبة البدنية
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 كبرياً  اًالحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن عدد        و  - ٣٥
لألسباب اجلذريـة   إثيوبيا بالتصدي   أوصت  فيزالون يعيشون يف الشوارع،       من األطفال ال  
  .)٧١(هلذه الظاهرة

مرار قلقها إزاء انتـشار االجتـار بالنـساء         وأعربت عدة هيئات معاهدات عن است       -٣٦
وحثت هذه اهليئات إثيوبيا على مكافحة تلك الظـاهرة، ومقاضـاة ومعاقبـة             . واألطفال

وقدمت مفوضية شؤون . )٧٢(مرتكبيها، وتنفيذ برامج لدعم حقوق اإلنسان املكفولة للضحايا    
  .)٧٣(الالجئني توصيات مماثلة

  لة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسأ  -جيم  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بتكـرر تـدخُّل               - ٣٧

سيما يف اإلجراءات اجلنائية، وأبلغت عن حاالت   السلطة التنفيذية يف العملية القضائية، ال
التخويـف  تعرض القضاة الذين يقاومون الضغط الـسياسي للمـضايقة والتهديـد و           

وحثت اللجنة إثيوبيا على ضمان االستقاللية الكاملة جلهاز القضاء ونزاهتـه،             .والفصل
  . )٧٤(وفقاً للمعايري الدولية

ويساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب قلق مستمر، ألن الفترة    -٣٨
اعدة اليت تشترط عرض أي     ُتدرج يف الق  أمام القاضي مل    خص معتقل   إحضار ش اليت يستغرقها   

  . )٧٥( ساعة٤٨يف غضون شخص معتقل على قاضٍ 
ويساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق أيضاً ألن تقدمي املعونة القانونية اجملانيـة               -٣٩

يتعرض لإلعاقة الشديدة بسبب القيود املفروضة على املنظمات غـري احلكوميـة مبوجـب              
إعـالن  (ل وتنظيم عمل املؤسسات اخلريية واجلمعيات        املتعلق بتسجي  ٦٢١/٢٠٠٩ اإلعالن

  .)٧٦()املؤسسات اخلريية واجلمعيات
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق وجود نظام يستبعد كليةً إمكانية الطعن   -٤٠

ودعت اللجنة إثيوبيا إىل تعديل نظامهـا       . يف حكم إدانة قائم على اعتراف بارتكاب اجلرم       
 حدود مناسبة، حبق األشخاص املدانني بارتكاب جرمية، بعـد اعتـرافهم            لكي يعترف، يف  

  .)٧٧(بارتكاهبا، يف الطعن يف احلكم ويف اإلدانة
والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن اختصاص احملاكم الـشرعية والعرفيـة يف               -٤١

لـضغط  شؤون قانون األسرة من املمكن أن يعرض النساء ضحايا العنف املرتيل أو اجلنسي              
مفرط من جانب أزواجهن وأسرهن، وأن يؤدي إىل الفصل يف قضاياهن يف احملاكم العرفيـة               

وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنيـة        . )٧٨(الشرعية ال يف احملاكم العادية     أو
  .)٧٩(بالقضاء على التمييز ضد املرأة خماوف مماثلة
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مستمر إزاء التقارير العديدة واملتواترة بشأن عدم       ويساور جلنة مناهضة التعذيب قلق        -٤٢
؛ ٢٠٠١أبريل  / طالب يف جامعة أديس أبابا يف نيسان       ٣ ٠٠٠إجراء حتقيق واٍف يف توقيف      

ومقاضاة عدد صغري فقط من صغار املسؤولني يف اجليش الذين اخنرطـوا يف أعمـال قتـل                 
، ٢٠٠٣ديـسمرب   /ن األول وتعذيب واغتصاب مئات من األنواك يف مدينة غامبيال يف كانو         

وعدم التحقيق يف ما تبع ذلك من أعمال قتل وتعذيب واغتصاب لألنواك يف والية غـامبيال                
وعدم إجراء حتقيق مستقل ونزيه أو اختاذ إجراءات قضائية بـشأن           . ٢٠٠٤ اإلقليمية يف عام  

عت عقـب   استخدام القوة القاتلة من جانب أفراد قوات األمن أثناء أعمال الشغب اليت اندل            
؛ وعدم إجراء حتقيق مستقل ونزيه فيما ارتكبته قوات الدفاع الوطنيـة         ٢٠٠٥ انتخابات عام 

اإلثيوبية من أعمال قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واغتصاب، وغري ذلك مـن أشـكال          
العنف اجلنسي، فضالً عن االعتقاالت التعسفية على أيدي أفراد قوة الدفاع الوطنية، وذلك              

ة مكافحة التمرد اليت شنتها ضد اجلبهة الوطنية لتحرير أوغادن يف والية صومايل             يف إطار محل  
  . )٨٠(٢٠٠٧ اإلقليمية يف عام

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن القانون اجلنائي املنقح حيدد سن تسعة               -٤٣
العقوبات العاديـة   عاماً توقَّع عليهم ١٥أعوام سّناً للمسؤولية اجلنائية، وألن اجلناة فوق سن      

  . )٨١(الواجبة التطبيق على البالغني، وقد ُيحتجزون يف مكان واحد مع جمرمني بالغني

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املشاركة يف احليـاة             -دال  
  العامة والسياسية

أعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء أحكـام اإلعـالن                   -٤٤
 املتعلق حبرية وسائط اإلعالم اجلماهريي واحلـصول علـى املعلومـات،            ٥٩٠/٢٠٠٨ مرق
سيما شروط تسجيل الصحف، والعقوبات الشديدة على التشهري اجلنائي، والتطبيق غري            وال

وأعربت اللجنة عـن قلقهـا أيـضاً إزاء         . املالئم لذلك القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب      
وأوصت . انية الدخول إىل مواقع شبكية وحمطات إذاعية أجنبية شىت        التقارير املتعلقة بعدم إمك   

اللجنة إثيوبيا بأن تنقح تشريعاهتا لتكون أية قيود ُتفرض على احلق يف حرية التعـبري ممتثلـة                 
وأوصت اليونسكو أيضاً بتشجيع إثيوبيا على إدخال إصـالحات         . )٨٢(امتثاالً كامالً للعهد  

ها مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك بنفي صفة اجلرمية عن التشهري            حبيث تتوافق قوانينها وممارست   
  . )٨٣(وإدراجه يف القانون املدين

وأشارت اليونسكو إىل تقارير بشأن حاالت عديدة تعرض فيها صحفيون لالعتقال             -٤٥
. )٨٤(واحلبس، منهم الفائز جبائزة غيلريمو كانو العاملية حلرية الصحافة، اليت متنحها اليونسكو           

وأوصت اليونسكو إثيوبيا بأن تكفل متكن الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم من ممارسة        
مهنتهم يف مناخ حر وآمن، وحتقق يف مجيع االعتداءات اليت تعرض هلا الصحفيون والعاملون              

  . )٨٥(يف وسائط اإلعالم
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علق باملؤسـسات   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن اإلعالن املت           -٤٦
 يف  ١٠اخلريية واجلمعيات حيظر على املنظمات غري احلكومة اإلثيوبية احلصول على أكثر من             

املائة من ميزانيتها من جهات ماحنة أجنبية، وحيظر عليها أيضاً ممارسة أنـشطة ذات صـلة                
ـ            . حبقوق اإلنسان  ود وأوصت اللجنة إثيوبيا بأن تنقح تشريعاهتا لكي تضمن أن تكون أية قي

ُتفرض على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ممتثلة امتثاالً كامالً للعهد؛ وبأن تعيـد               
إثيوبيا النظر يف القيود املفروضة على متويل املنظمات غري احلكومية احمللية؛ وبأن تأذن جلميع              

  .)٨٦(املنظمات غري احلكومية بالعمل يف جمال حقوق اإلنسان
 ثالثة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           ، تلقى ٢٠١٢ ويف عام   -٤٧

معلومات عن ادعاءات بتكرار فرض قيود بشأن حرية التجمع على جملس حقوق اإلنـسان              
وتشري املعلومات الواردة إىل أن أصول جملس حقـوق اإلنـسان           . اإلثيويب ومنظمات أخرى  

 ٢٠٠٩ديسمرب  /ت يف كانون األول   اإلثيويب، وهو منظمة بارزة معنية حبقوق اإلنسان، ُجمِّد       
بقرار من الوكالة املعنية باملؤسسات اخلريية واجلمعيات، وهي اهليئة املسؤولة عن اإلشـراف             

، أيدت احملكمـة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ ويف. على أنشطة املنظمات غري احلكومية    
/ األول تـشرين    ٢٧ويف  . العليا قرار جتميد أصول جملـس حقـوق اإلنـسان اإلثيـويب           

، أعلنت الوكالة املعنية باملؤسسات اخلريية واجلمعيات إلغاء تراخيص عـشر           ٢٠١٢ أكتوبر
  . )٨٧( منظمة أخرى قالت الوكالة إهنا خالفت قواعد ولوائح البلد٤٠٠منظمات، وحذّرت 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنـة املعنيـة             -٤٨
ء على التمييز ضد املرأة، عن قلقهما إزاء جتميد أصول رابطة احملاميات اإلثيوبيات، اليت  بالقضا

كانت يف املاضي املنظمة احمللية الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان، وذلك مبوجب اإلعالن املتعلق             
  .)٨٨(باملؤسسات اخلريية واجلمعيات

ماعية والثقافية إثيوبيا على كفالـة      وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت       -٤٩
أو االنضمام إليها؛ وإجراء حتقيق كامل ومـستقل يف ادعـاءات           /احلق يف تكوين النقابات و    

 من القانون اجلنائي إللغاء احلكم املتعلـق        ٤٢١ انتهاك حقوق نقابة املدرسني؛ وتعديل املادة     
  .)٨٩(حببس املوظفني العموميني الذين يضربون عن العمل

، أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق            ٢٠١٢ يف عام و  -٥٠
عن أسفها ألنه، بعد مرور أكثر من ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(االتفاقيات والتوصيات 

تزال هذه املنظمة غـري      ثالث سنوات على تقدمي طلب تسجيل رابطة املدرسني الوطنية، ال         
وحثت جلنة خرباء منظمـة     . الن املتعلق باملؤسسات اخلريية واجلمعيات    مسجلة بسبب اإلع  

العمل الدولية إثيوبيا بقوة على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تـسجيل الرابطـة دون               
مزيد من التأخري لكي يتمكن املدرسون من ممارسة حقوقهم على حنو كامـل يف تـشكيل                

  . )٩٠(منظمات من اختيارهم
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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق عدم انتخاب أيـة امـرأة        والحظت  -٥١
وأوصت اللجنة إثيوبيا   . )٩١(٢٠١٠ معارضة يف جملس نواب الشعب يف االنتخابات الوطنية لعام        

باختاذ تدابري خاصة مؤقتة، مثل حتديد حصص للجنسني؛ ورصد املزيد من االعتمادات املاليـة              
ن املرشحات املعارضات، يف إطار التمويل العام للحمـالت االنتخابيـة؛           للمرشحات، مبن فيه  

  . )٩٢(واختاذ إجراءات إجيابية لزيادة النسبة املئوية للقاضيات واملوظفات املدنيات والدبلوماسيات
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إثيوبيا بأن تعترف بوجود أقليـات يف كـل                -٥٢

وى مناسباً للتمثيل واملشاركة السياسيني هلذه األقليات على مستوى        والية إقليمية وتكفل مست   
  .)٩٣(الوالية اإلقليمية وعلى مستوى االحتاد

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
 إىل  ٢٠١٥-٢٠١٢ أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إلثيوبيا للفترة          -٥٣

. )٩٤(لرتوح من األرياف إىل املدن يسهم يف زيادة معدل البطالـة يف املـدن        أن تزايد حركة ا   
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إثيوبيا بالعمل على تقلـيص     

  .)٩٥(معدل البطالة وحتسني فرص عمل األفراد واجملموعات األشد حرماناً وهتميشاً
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إثيوبيا أيضاً باختاذ       وأوصت اللجنة املعنية ب     -٥٤

تدابري لتنظيم وضع العاملني يف القطاع غري الرمسي، وذلك بالقيام تدرجيياً بتحسني ظـروف              
  .)٩٦(عملهم وإدراجهم يف برامج الضمان االجتماعي

وأوصت كذلك اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية إثيوبيا باختاذ            -٥٥
تدابري تشريعية وتدابري أخرى لوضع حد أدىن وطين لألجور، وضـمان املراجعـة الدوريـة             

  .)٩٧(لألجور حبيث توفر جلميع العاملني وأسرهم مستوى معيشياً الئقاً
ضاء على التمييز ضد املرأة بأن توسـع إثيوبيـا نطـاق            وأوصت اللجنة املعنية بالق     -٥٦

سياساهتا الرامية إىل توفري فرص عمل تدر دخالً للنساء؛ وأن ترصد وحتسن ظروف العمل يف               
القطاعني اخلاص وغري الرمسي؛ وأن تضع وتعتمد وتنفذ خمططاً وطنياً للحماية االجتماعيـة             

  .)٩٨(مبن فيهم النساءيغطي، مثالً، العاملني يف القطاع غري الرمسي، 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -واو  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء            -٥٧

وأوصـت  . )٩٩(سيما يف املناطق الريفيـة     استمرار ارتفاع مستويات الفقر والفقر املدقع، ال      
بيا نظاماً شامالً للضمان االجتماعي، وأن تقدم جمموعة من املزايا، ينص           اللجنة بأن ُتنشئ إثيو   

  .)١٠٠(عليها القانون وُتراجع دورياً، تكفي لتأمني مستوى معيشي الئق للسكان
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 ٢٠١٥-٢٠١٢وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إلثيوبيا للفتـرة             -٥٨
ل إن املكاسب اليت حتققت يف تقليص الفقر مل ُتترجم          ب. إىل أن املرأة هي عموماً أفقر الفئات      

  .)١٠١(بعد إىل خفض ملموس يف مستوى اجلوع وسوء التغذية احلاد
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٥٩

سية؛ وارتفاع  النقص احلاد يف املساكن؛ واكتظاظها؛ وتدين نوعيتها؛ ونقص اخلدمات األسا         
  .)١٠٢(نسبة السكان احلَضريني الذين يعيشون يف األحياء الفقرية

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها أيـضاً             - ٦٠
إزاء التقارير اليت تشري إىل أن برنامج إعادة التوطني االختيـاري أدى إىل إخـالء آالف                

وحثت اللجنة إثيوبيا على أن تكفل أن يكون النقل من          . طق خمتلفة السكان القسري يف منا   
املساكن أمراً طوعياً بعد تشاور مسبق؛ وأن تقدم تعويضاً مناسباً أو سكناً بديالً ملَن أخلوا               
مساكنهم قسراً؛ وتضمن تزويد السكان الذين ُنقلوا إىل أماكن أخرى باخلدمات األساسية            

  .)١٠٣(واملرافق الكافية
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا على إنفاذ حق املـرأة يف                 -٦١

متلُّك األراضي على قدم املساواة مع الرجل؛ وتيسري حصول املرأة الريفية علـى االئتمـان               
والقروض؛ وضمان أال ُتسفر عقود تأجري األراضي لشركات أجنبية عن إخالء قسري وتشرد 

  .)١٠٤(قم انعدام األمن الغذائي والفقر لدى السكان احمللينيداخلي أو عن تفا

  احلق يف الصحة  -زاي  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تتخـذ إثيوبيـا           -٦٢

وحثت اللجنة إثيوبيا علـى     . خطوات للتصدي النعدم األمن الغذائي وسوء التغذية املزمنني       
ن والية صومايل اإلقليمية احمللية من اخلطط احلكومية لتقـدمي املعونـة            ضمان استفادة سكا  

  .)١٠٥(الغذائية وحتقيق التنمية الريفية
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن نسبة             -٦٣

يمات يفتقرون إىل ميـاه     كبرية من اُألسر املعيشية يف املناطق الريفية والالجئني املقيمني يف خم          
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       . )١٠٦(الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي    

  .)١٠٧(ضد املرأة عن بواعث قلق مماثلة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا أيـضاً              -٦٤

ية، وأوصت إثيوبيا بتعزيز جهودها لتحسني اخلدمات  لعدم وجود تغطية شاملة بالرعاية الصح     
الصحية، بطرق منها ختصيص مزيد من املوارد واختاذ مزيد من التدابري ملعاجلة الفروق الكبرية              

  .)١٠٨(بني الريف واحلَضر يف تقدمي الرعاية الصحية
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ائي الرابع  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه، رغم حتقيق إثيوبيا للهدف اإلمن             -٦٥
. )١٠٩(٢٠٠٥، مل يتحسَّن معدل وفيات األمومة منذ عـام          )ختفيض معدَّل وفيات األطفال   (

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها املستمر إزاء ارتفاع معـدَّل               
من جـراء مـضاعفات الـوالدة؛       )  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٧٠(وفيات األمهات   

ونقـص  )  يف املائة  ١٨( الوالدات اليت ُتجرى حتت إشراف قابالت ماهرات         واخنفاض نسبة 
خدمات التوليد يف احلاالت الطارئة، ال سيما يف املناطق الريفية؛ واخنفاض نسبة اسـتخدام              
موانع احلمل؛ وزيادة عدد عمليات اإلجهاض غري املأمونة؛ وارتفاع عدد النساء املـصابات             

  .)١١٠(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

  احلق يف التعليم  -حاء  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية عن قلقهـا ألن             -٦٦

وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء اخنفاض معدل االلتحاق        . التعليم االبتدائي ليس جمانياً وال إلزامياً     
أوصت اللجنة إثيوبيا باختاذ تدابري عاجلة   و. بالتعليم االبتدائي واخنفاض معدل حضور التالميذ     

 عاماً سناً ١٤لضمان أن يكون التعليم االبتدائي جمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، وأن حتدَّد سن           
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن          . )١١١(الستكمال التعليم اإللزامي  

  .)١١٢(بواعث قلق مماثلة وقدمت توصيات
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الفتيات ال يستفدن على قدم املساواة مع                -٦٧

وأشار أيضاً إىل احلاجة    . الفتيان من املرافق اخلاصة بالشباب ومن التدريب املهين واجلامعات        
إىل مزيد من العمل لتوضيح اإلجراءات الرامية إىل تقليل الفروق يف منطقيت عفر وصـومايل               

  .)١١٣(اصبشكل خ

  األقليات والشعوب األصلية  -طاء  
أشارت اليونسكو إىل وجود جمتمعات حملية ُمهمَّشة عاجزة عن ممارسة حقهـا يف               -٦٨

ويسود هذا الوضع بشكل خاص يف منطقة األمـم والقوميـات           . املشاركة يف احلياة الثقافية   
املرأة ملزيد من التمييـز     كما تتعرض   . والشعوب اجلنوبية، ويف جمتمع الوايتو يف منطقة أمهرة       

  .)١١٤(داخل اجملتمعات احمللية نفسها
، تلقى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية ادعاءات تتعلق          ٢٠١٢ويف عام     -٦٩

بالتنمية الزراعية يف سهول وادي أومو من جراء إقامة مشروع سد جيلجل غيـب الثالـث                
وتشري املعلومات الـواردة إىل أن      . نمية القرى الكهرمائي، باإلضافة إىل الربنامج احلكومي لت     

إعادة توطني جمموعات السكان األصليني اليت تعيش على الزراعة والرعي جيري تنفيـذها يف              
سهول وادي أومو ويف منطقة األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية، إلفساح اجملـال لتنفيـذ         
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ارير إىل أن عملية إعادة التوطني جزء       وتشري التق . اخلطط املقترحة من احلكومة لتنمية املناطق     
ويشمل . من برنامج حكومي أوسع لتنمية القرى بدأ تنفيذه يف أربع مناطق أخرى على األقل             

برنامج تنمية القرى، وفقاً للتقارير، نقل الرعاة والرعاة املزارعني واملزارعني إىل قرى مستقرة             
ورغم ذلك،  . ياكل أساسية أفضل  ُيتاح هلم فيها احلصول على خدمات اجتماعية وسكن وه        

أُثري العديد من بواعث القلق، منها عدم حصول احلكومة على موافقة مجاعـات الـسكان               
  .)١١٥(األصليني قبل إعادة توطينهم، ونقص اخلدمات املقدَّمة يف أماكن إعادة التوطني

عنيـة  وفيما يتعلق مبشروع جيلجل غيب الثالث الكهرمائي، أوصت أيضاً اللجنة امل            -٧٠
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تواصل إثيوبيا حتديد ومعاجلة اآلثار االجتماعية           

كما حثت اللجنة الدولة الطرف على أن ُتجري، قبل إقامة املـشاريع            . والبيئية السلبية للسد  
ويف . )١١٦(الكهرمائية، تقييمات شاملة آلثارها ومشاورات مكثفة مع اجملتمعات املعنية باألمر         

، طرحت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار إجـراء اإلنـذار املبكـر            ٢٠١١عام  
  .)١١٧(واإلجراءات العاجلة، شواغل بشأن إقامة سد جيلجل غيب الثالث

وتلقت أيضاً جلنة القضاء على التمييز العنصري معلومات عن موافقة وزارة الزراعة              -٧١
 مملوكة لشعب مازجنر األصلي ولشعوب أصـلية أخـرى يف           على أن تؤجر غابات تقليدية    

غامبيال، لشركة ملدة مخسني سنة، وُيدعى أن احلكومة مل تتـشاور مـع هـذه الـشعوب                 
 /أيـار  ٢٥، شكرت اللجنة إثيوبيا علـى رّدهـا املـؤرخ           ٢٠١٣ويف عام   . )١١٨(األصلية
 /متـوز  ٢٣ر تقدميه يف    ، وطلبت إىل إثيوبيا أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقر         ٢٠١٢ مايو
، معلومات حمدَّثة ومفصَّلة عن التدابري املزمع اختاذها أو املنفذة للتصدي للتمييز            ٢٠١٣ يوليه

  .)١١٩(ضد تلك اجملتمعات

  املهاجرون والالجئون  -ياء  
أعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن القلق إزاء االدعاءات اليت              -٧٢

اً وقعته إثيوبيا مع بلد ثالث بشأن اإلعادة إىل الوطن قد يعّرض العائدين خلطر              تفيد بأن اتفاق  
كـانون   ٢٦وتشري التقارير إىل أن مـذكرة التفـاهم املوقعـة يف            . انتهاك حقوق اإلنسان  

 بني إثيوبيا وذلك البلد الثالث بشأن عودة املواطنني اإلثيوبيني املقيمني يف            ٢٠١٢يناير  /الثاين
كما أن العودة قـد ال تكـون يف         . تنطوي على أي ضمانات حلماية العائدين     ذلك البلد ال    

  .)١٢٠(املصلحة الفُضلى ألطفال العائدين
وتشري مفوضية شؤون الالجئني إىل أن عدد الالجئني الذين كانت إثيوبيا تستضيفهم          -٧٣

  .)١٢١( الجئ٤٢٠ ٠٠٠ يزيد على ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األوليف هناية 
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وضية شؤون الالجئني قلق مستمر إزاء وضع األطفال غري املـصحوبني           ويساور مف   -٧٤
بذويهم واملنفصلني عن أسرهم يف مشال البلد، وكذلك إزاء وقوع الالجئات ضحايا لعنـف              

  .)١٢٢(جنسي وجنساين وملمارسات تقليدية ضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ة شؤون الالجئني بـأن تواصـل إثيوبيـا         وفيما يتعلق حبرية التنقل، أوصت مفوضي       -٧٥

السماح لالجئني بالتنقل من خميمات الالجئني إىل مناطق حضرية أو مناطق أخـرى، وبـأن    
وقـدمت  . )١٢٣(توسع نطاق سياسة مغادرة اجملتمعات لتشمل الالجئني من مجيع اجلنسيات         

  .)١٢٤(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة
ؤون الالجئني بأن توثق إثيوبيا تعاوهنا معها ومع الشركاء من أجل           وأوصت مفوضية ش    -٧٦

زيادة معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي يف خميمات الالجئني؛ وبأن تواصـل تعزيـز              
ووزارة التعليم  ) إدارة شؤون الالجئني والعائدين   (التنسيق بني الوكالة احلكومية املعنية بالالجئني       

  .)١٢٥(ليم متماسك وجيد؛ وبأن تواصل جهودها من أجل حتقيق ذلك اهلدفمن أجل حتقيق تع
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تسمح إثيوبيا لالجئني بدخول سوق العمـل              -٧٧

  .)١٢٦(وحتقيق االكتفاء الذايت
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني أيضاً بأن تيسر إثيوبيـا اكتـساب الالجـئني               -٧٨

إثيوبيني للجنسية اإلثيوبية، وفقاً لإلعالن املتعلق باجلنسية اإلثيوبية، إذا         املتزوجني من مواطنني    
  .)١٢٧(استوفوا املعايري الواردة يف األحكام ذات الصلة

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل عدم إصدار شهادات امليالد ألطفال الالجئني،   -٧٩
رات، رغم أمهيتها، الوزن القانوين وليس هلذه اإلخطا. ومّدهم بدالً من ذلك بإخطارات ميالد

وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تواصل إثيوبيا جهودها الراميـة إىل           . لشهادات امليالد 
تقوية نظام التسجيل الوطين، مبا يف ذلك تسجيل مواليد الالجئني، وضمان إصدار شهادات             

ات وتعتمد خطة عمـل     وأوصت املفوضية أيضاً بأن تضع إثيوبيا استراتيجي      . )١٢٨(ميالد هلم 
وطنية لتحديد حاالت انعدام اجلنسية واحلد منها وإنشاء آليات علـى الـصعيدين الـوطين               

  .)١٢٩(واإلقليمي للحصول على بيانات عن األشخاص عدميي اجلنسية

  املشردون داخلياً  -كاف  
أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن عدد املشردين داخلياً ُيفترض أنـه مرتفـع        -٨٠
بياً، وُيعزى ذلك إىل الكوارث الطبيعيـة، واملـشاريع العامـة، والرتاعـات العرقيـة،               نس

وأعربت . واالشتباكات بني اجليش واجلماعات املسلحة، ال سيما يف والية صومايل اإلقليمية          
مفوضية شؤون الالجئني عن قلقها ألن عدم وجود جهة حكومية نظرية معنيـة باملـشردين               

جي وطين هلم يعوق التدخُّالت الرامية إىل توفري احلماية هلـم وتقـدمي             داخلياً وإطار استراتي  
  .)١٣٠(الدعم التقين املصمم خصيصاً هلم
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وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تضع إثيوبيا استراتيجية وخطة عمل وطنيـة              -٨١
خـل  بشأن التشرد الداخلي، بدعم تقين من الشركاء الدوليني والوطنيني، وبأن حتدد كياناً دا          

وقدمت اللجنة  . )١٣١(اإلدارة احلكومية ُيعهد إليه بتقدمي احلماية واملساعدة للمشردين داخلياً        
  .)١٣٢(املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -الم  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها إزاء التعريف غري الواضح جلـرائم               -٨٢

 بشأن مكافحة اإلرهاب، وأعربت عن قلقها إزاء نطاق         ٦٥٢/٢٠٠٩ اإلعالن رقم    معينة يف 
وأوصت اللجنة بأن تكفل إثيوبيا أن يتضمَّن تـشريعها املتعلِّـق           . بعض أحكام هذا اإلعالن   

مبكافحة اإلرهاب تعريفاً لطبيعة تلك األعمال بدقة كافية؛ وبأن يقتصر تشريعها على اجلرائم             
اجلسيمة املقترنة باإلرهاب؛ وبأن تنقح تشريعاهتا اليت تفـرض قيـوداً           اليت تستحق العواقب    

  .)١٣٣(مربر هلا على ممارسة احلقوق اليت يكفلها العهد ال
 بـشأن  ٦٥٢/٢٠٠٩وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن اإلعالن رقـم        -٨٣

يب وإسـاءة   مكافحة اإلرهاب يقصر، دون مربر، الضمانات القانونية اليت حتمي من التعـذ           
املعاملة على األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية إرهابية أو جرمية ذات صـلة باإلرهـاب،         
وذلك حتديداً، بإدراجه تعاريف فضفاضة للتحريض على اإلرهاب ولألعمـال اإلرهابيـة            
وللجرائم ذات الصلة باإلرهاب، وللسلطات الواسعة املمنوحة للشرطة يف اعتقال املشتبه فيهم    

  .)١٣٤(أمر قضائيدون 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن متتنع إثيوبيا عن اختطاف اإلرهـابيني املـشتبه               -٨٤

فيهم، بذريعة مكافحة اإلرهاب، من بلدان أخرى قد يتمتعون فيها باحلماية الـيت تكفلـها               
ه، االتفاقية، وبأن تسمح بإجراء حتقيق مستقل يف االدعاءات املتعلِّقة بعمليات االختطاف هذ           

  .)١٣٥(ال سيما عندما يتبعها احتجاز سري وتعذيب يف إثيوبيا
، وجَّه سبعةٌ من املكلفـني بواليـات يف إطـار           ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٨٥

اإلجراءات اخلاصة رسالة إىل إثيوبيا بشأن ادعاءات اعتقال واحتجاز الصحفيني واملعارضني           
  .)١٣٦(افحة اإلرهابالسياسيني وتوجيه هتم إليهم مبوجب قانون مك

، وجه املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق         ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٨٦
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة              

ق العامل التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والفري  
املعين باالحتجاز التعسُّفي، والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي،            
رسالةً إىل إثيوبيا بشأن الدراسة املشتركة املتعلِّقة باملمارسات العاملية فيما يتعلَّق باالحتجـاز             

لومات عن التـدابري    ودعوا إثيوبيا إىل تزويدهم مبع    . )١٣٧(السري يف سياق مكافحة اإلرهاب    
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املتخذة للتحقيق يف االدعاءات الواردة يف الدراسة املشتركة، وإىل القيام، إن ثبتت صحة هذه              
االدعاءات، بتصحيح الوضع وفقاً للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وتنفيذ التوصيات          

  .)١٣٨(ذات الصلة؛ وبتقدمي أية معلومات أخرى ذات صلة
، وجه مخسة من املكلفني بواليـات يف إطـار          ٢٠١١ديسمرب  /األولويف كانون     -٨٧

اإلجراءات اخلاصة رسالة مشتركة بشأن التهم املتعلِّقة باإلرهاب، وادعـاءات االحتجـاز،            
 ٢٤وتشري املعلومات الواردة إىل توجيه هتم جبرائم ذات صـلة باإلرهـاب إىل              . والتعذيب

تابع املكلفون بواليات التهم املماثلـة الـيت        و. ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠شخصاً، يف   
وكان صحفي قد ادعى أمام احملكمـة يف  . طُرحت يف نداءات عاجلة ُوجهت يف وقت سابق     

وظل .  أنه تعرض إلساءة معاملة يف السجن٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠جلسة ُعقدت يف 
  .)١٣٩(اكمون غيابياًأما باقي املتهمني فكانوا ُيح.  شخصا١٢ًهذا الصحفي حمتجزاً مع 

، أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق        ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨٨
اإلنسان عن انزعاجها الشديد إزاء مناخ ختويف املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني،             

 .املتعلِّقة باإلرهاب وتسجيل منظمات اجملتمع املـدين      " الفضفاضة"وهو ما نتج عن القوانني      
كما أعربت عن قلقها إزاء الظروف الصعبة لالحتجاز قبل احملاكمة وفيما يتـصل مبراعـاة               

وحثّت املفوضة السامية إثيوبيا على مراجعـة  . األصول القانونية يف إجراء احملاكمات املختلفة   
تشريعاهتا املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب وباجملتمع املدين، وكذلك مراجعة تفسري وتطبيق هـذه             

  .)١٤٠(ريعات من جانب احملاكم، لضمان امتثاهلا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانالتش
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