
 

(A)   GE.14-10565    050214    120314 

*1410565*  

   جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
   ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

 املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً        موجز أعدته مفوضية األمم       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *إثيوبيا    

 جهـة معنيـة إىل عمليـة        ٢٢ املقدَّمة مـن     )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يّتبع هيكل املبادئ الت    . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم             أو
 وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص        . قرار فيما يتصل بادعاءات ُمحدَّدة     أو

مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون              
، ُيخصَّص، حسب مقتـضى احلـال، فـرع مـستقل           ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . تغيري

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء           
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . لكامل مببادئ باريس  على التقّيد ا  

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       
  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدَّمة من جهات معنية أخرى    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 إثيوبيا بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني       ٢أوصت الورقة املشتركة      -١

 وعلى الربوتوكول االختيـاري امللحـق       )٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .)٣(ة واالجتماعية والثقافيةبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي

 إثيوبيا بأن ُتصدِّق إثيوبيا علـى الربوتوكـوالت         -وأوصى جملس حقوق اإلنسان       -٢
  .)٤(االختيارية اليت تتيح تقدمي بالغات فردية

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن ُتصدِّق إثيوبيا على نظـام رومـا األساسـي                -٣
ق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص        للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن توقِّع وُتصدِّ     

 امللحقني بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       نيمن االختفاء القسري، والربوتوكولني االختياري    
  .)٥(املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

لى االتفاقية الدوليـة حلمايـة       أن إثيوبيا مل ُتصدِّق ع     ٦والحظت الورقة املشتركة      -٤
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، رغم أهنا قَبِلت توصيات القيام بذلك خـالل              

  .)٦(الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل
 إثيوبيا بأن ُتصدِّق إثيوبيا على اتفاقيـة االحتـاد          -وأوصى جملس حقوق اإلنسان       -٥

  .)٧(اليت سبق أن وقَّعتها) اتفاقية كمباال(لنازحني داخلياً يف أفريقيا األورويب حلماية ومساعدة ا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٢  
 ٦ والورقة املشتركة ٥رحَّبت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، والورقة املشتركة   - ٦

 ٦بيد أنه وفقـاً للورقـة املـشتركة         . )٨(نسانباعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإل     
ومل تنص خطة العمل على     . ُتشَرك منظمات اجملتمع املدين يف صياغة خطة العمل هذه          مل

وعالوة على ذلك،   . طرائق ُمحدَّدة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذها ورصدها        
وأشـارت الورقـة    . )٩(داً للتنفيـذ  مل ُتبيِّن اخلطة تدابري ُمحدَّدة أو إطاراً زمنياً ُمحـدَّ         

تتناول اآلليات والسياسات الرمسيـة الـيت انتـهكت           أيضاً إىل أن اخلطة مل     ٥  املشتركة
  .)١٠(حقوق اإلنسان اخلاصة باملواطنني

 أن املكاتب الفرعية للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنـسان،         ٦والحظت الورقة املشتركة      -٧
 تفتقر للقدرات التقنية واملالية لتنفيذ واليتها وال تعمل         وهي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،    

وكانت حماوالت هذه اللجنة الرامية إىل التـرويج        . )١١(بشكل وثيق مع اجملتمعات املتضررة    
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 ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢(للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان متقطعة وحمدودة النطاق      
 كما أوصت ،ن أكثر شفافية وأن تؤدي دوراً استباقياًبأن تكون اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسا

  .)١٣(بتعزيز قدرهتا على التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن حتالفاً ُشكِّل لتقـدمي معلومـات إىل االسـتعراض                -٨

بعـد إعـداد التقريـر اخلـاص        احنل  اهدات   وإىل هيئات املع   ٢٠٠٩الدوري الشامل لعام    
وبعد تقدمي التقرير، تعرَّضت املنظمات املشارِكة إىل مضايقات        . باالستعراض الدوري الشامل  

  .)١٤(خطرية اضطرت موظفي منظمتني إىل اهلرب من إثيوبيا

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
املتعلق بتقـدمي    ٦٢١/٢٠٠٩رقم  وذكر املدافعون عن حقوق اإلنسان أن اإلعالن          -٩

إعـالن املؤسـسات اخلرييـة      ( وتنظيم املؤسسات اخلريية واجلمعيـات       تسجيلاملساعدة ل 
  .)١٥(أعاق تقدمي اجملتمع املدين للمعلومات إىل هيئات املعاهدات) واجلمعيات

 بأن تتعاون إثيوبيا تعاوناً تاماً مع هيئات املعاهـدات،          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٠
ك من خالل التقدمي الفوري ملعلومـات املتابعـة الـيت تطلبـها اللجنـة املعنيـة                 يف ذل  مبا

  .)١٦(اإلنسان حبقوق

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 أن إثيوبيا مل متتثل للتوصيات بتيسري زيـارات املكلفـني           ٦ذكرت الورقة املشتركة      -١١

د احلقوق األفريقي أن إثيوبيـا  وذكر مرص. )١٧(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل البلد    
  .)١٨(مل تسمح حىت تارخيه للمكلفني يف إطار اإلجراءات اخلاصة بزيارة أوغادين

 ٤ والورقـة املـشتركة      ٣وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش والورقة املشتركة          -١٢
  .)١٩(بتوجيه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة

وق اإلنسان، مع مراعاة القانون الـدويل       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبق      -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أبلغ مرصد احلقوق األفريقي عن متييز واسع النطاق ضد شعب أورومـو، يـشمل                -١٣

وقد اسـُتخدمت ُشـبهة     . )٢٠(فرض قيود على تكلم لغة أوروميفا وهي لغة شعب أورومو         
  .)٢١(رومو كحجة لطرد األشخاص من املدرسة أو توقيفهمالعضوية يف جبهة حترير أو
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وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املُمثَّلة بأن تضع إثيوبيا حداً للتمييز العنصري الـذي                -١٤
  .)٢٢(يشكّل على ما يبدو الدافع وراء ما يتعّرض له سكان أوغادين وشعب أورومو من سوء معاملة

ام حقوق اإلنسان يف إثيوبيا عن قلقها إزاء التمييـز          وأعربت منظمة الدعوة إىل احتر      -١٥
  .)٢٣(الذي تتعّرض له مجاعة أمهرة العرقية، خصوصاً يف مقاطعة مشاكيل يف إقليم أمهرة

وأشار فريق حقوق األقليات إىل أن الشعوب األصلية يف إقليم غامبيال هي من بـني               -١٦
، ال تـزال    )الفيدرالية اإلثنيـة  (جديد  ورغم اعتماد نظام سياسي     . اجملتمعات األكثر هتميشاً  

الشعوب األصلية لغامبيال ُمهمَّشة وال حتصل على اخلدمات احلكومية كـالتعليم، والرعايـة             
  .)٢٤(الصحية، واملياه العذبة، واألمن

وأكدت منظمة النجاة الدولية أن الُرعاة يعاَملون بطريقة خمتلفة جداً عن الفالحني،              -١٧
فبينما ُحرم الُرعاة من احلق يف األراضي الذي يكفله هلم الدستور،           . ثنياًالذين خيتلفون عنهم إ   

  .)٢٥(فإن حقوق الفالحني يف األراضي أُعملت بالكامل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أفادت منظمة األمم والشعوب غري املُمثَّلة بالعديد من حوادث القتل العـشوائي              - ١٨

وأشارت منظمـة   . )٢٦( القضاء يف صفوف سكان أورومو وأوغادين      والقتل خارج نطاق  
العديد من اإلعدامات خارج نطاق     بالعفو الدولية أيضاً إىل العديد من التقارير اليت أفادت          

القضاء ألشخاص ُيشتبه يف دعمهم جلبهة حترير أورومو واختفائهم عقب اعتقال الـشرطة             
  .)٢٧(اجليش هلم  أو
 األفريقي بأنه على الرغم من طلب املتابعة الذي بعثت به اللجنة    وأفاد مرصد احلقوق    -١٩

املعنية حبقوق اإلنسان للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املُبلَّغ عنها يف املنطقة الصومالية             
، قـوة الـشرطة   ٢٠٠٩واختاذ تدابري فعالة لوقف أية انتهاكات أخرى، أنشأت إثيوبيا، عام  

. )٢٨( القتل وحوادث االغتصاب السافرة اليت كانت متفشية أصالً        اخلاصة، اليت فاقمت أعمال   
وأشار مرصد احلقوق األفريقي إىل أن إثيوبيا       . )٢٩(وأثارت منظمة العفو الدولية شواغل مماثلة     

رفضت دخول اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل السجون يف املنطقة الصومالية وأوصت بأن             
دولية غري احلكومية واللجنة الدولية للصليب األمحر حبريـة         تضمن إثيوبيا وصول املنظمات ال    

  .)٣٠(ملساعدة السكان املدنيني يف تلك املنطقة
 بوجود تقارير عن حاالت سوء معاملة وتعذيب ومعاملة         ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٠

ـ        واسعة النطاق على أيدي الشرطة    ال إنسانية    ة ، خصوصاً يف إدارة الشرطة االحتاديـة املعني
بالتحقيق، حبق أشخاص احُتجزوا بتهمة االرتباط مبنظمات سياسية أعلنها الربملان منظمـات            

وأبلغت املنظمة الدولية لنساء أورومو عن حاالت تعـذيب وقتـل ارتكبتـها             . )٣١(إرهابية
احلكومة ضد أفراد من شعب أورومو خصوصاً ضد عدد من الشباب يف سجن كـالييت يف                

  .)٣٢(أديس أبابا
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شارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أهنا وثَّقت املئات من حـاالت االحتجـاز      وأ  -٢١
وُسجِّلت . التعسفي يف أديس أبابا وأوروميا وغامبيال واملنطقة الصومالية خالل السنوات املاضية          

مراراً حاالت احتجاز تعسفي لطالب، وأعضاء يف مجاعات معارضة، وصـحافيني وحمـتجني            
عن حقهم يف حرية التعـبري واالجتمـاع        اإلعراب  انوا حياولون   سلميني، وأشخاص آخرين ك   

والحظ مرصد احلقوق األفريقي أن أفراد شعب أورومو مـا زالـوا            . )٣٣(وتكوين اجلمعيات 
. يتعّرضون لالعتقال التعسفي واالحتجاز دون ُتهم، وللتعذيب على يد الـسلطات احلكوميـة            

  .)٣٤("الربيع العريب " بت منذ ما يسمى وذُكر أن االعتقاالت زادت وأن ظروف السجون ساء
وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املُمثَّلة أن احلكومة دأبت على وصف احلركة              -٢٢

ويف . )٣٥(االحتجاجية لشعب أورومو يف إقليم أوروميا بأهنا عنيفة وذات صـلة باإلرهـاب            
اصـري   شخص من أعضاء ومن    ٢٠٠، أوِقف، بشكل مجاعي، أكثر من       ٢٠١١مارس  /آذار

 ٨٩واُتهم  . األحزاب السياسية املرخصة لشعب أورومو، بتهمة االرتباط جببهة حترير أورومو         
وأعربت املنظمة عن قلقهـا     . شخصاً على األقل مبجموعة متنوعة من اجلرائم بينها اإلرهاب        

من عدم وجود أية معلومات حىت اليوم، عّما إذا كانت قد ُوجِّهت إىل احملتجزين اآلخرين أية         
  .)٣٦(هم رمسيةُت

 إثيوبيا أن عدداً كبرياً     -منظمة العفو الدولية وجملس حقوق اإلنسان       وذكر كل من      -٢٣
 يف إقليم األمم والقوميـات والـشعوب        ٢٠١٢من أفراد مجاعة سيداما اإلثنية اعُتقلوا عام        

  .)٣٧( وقيل إن هذه االعتقاالت جاءت رداً على املطالبة بانفصال منطقة سيداما.اجلنوبية
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سوء املعاملة شـائع أثنـاء االحتجـاز،                -٢٤

خصوصاً يف مركز مايكاالوي للتحقيقات اجلنائية التابع للشرطة االحتادية، حيـث احُتجـز             
وقـد اسـُتخدم   . معظم األشخاص خالل الفترة السابقة لتوجيه الُتهم أو السابقة للمحاكمة        

، يف بعض احلاالت، إىل مرتبة التعذيب وغريه مـن ضـروب          يرقياناللذان  اإلذالل واإلكراه   
  .)٣٨(سوء املعاملة، النتزاع املعلومات واالعترافات واإلفادات من احملتجزين

 سـجناً يف    ١١٤وأفادت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان بأهنا رصدت الظروف يف            -٢٥
حاالت اكتظـاظ وُنـدرة   د  بوجو وأفادت   ٢٠١١-٢٠١٠خمتلف أحناء البالد خالل الفترة      

  .)٣٩(، ضمن مجلة أمورمهنيي الصحةحادة يف املياه، ونقص يف املعدات الطبية و
إثيوبيا احملتجزين إال يف مراكز االحتجـاز       تودع   بأن ال    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦

أن حتتفظ بأمسائهم وأماكن احتجازهم يف سجالت متاحة يسهل على من يعنـيهم             بالرمسية و 
احملتجزين الفوري واملنـتظم، ويف     اتصال  ر الوصول إليها بسهولة؛ كما أوصتها بضمان        األم

األطباء واحملامني وأفراد أُسرهم؛ كما أوصت بأن تتخـذ إثيوبيـا التـدابري      بمجيع األوقات،   
املالئمة إلنفاذ األحكام املنطبقة على معاملة السجناء بصورة شاملة؛ والتحقيـق يف مجيـع              

  .)٤١(وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات مماثلة. )٤٠( أثناء االحتجازحاالت االختفاء
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وأفادت منظمة العفو الدولية، واملنظمة الدولية لنساء أورومـو، ومنظمـة األمـم               -٢٧
 باختطاف الالجئني اإلثيوبيني يف البلدان اجملـاورة     ١والشعوب غري املُمثَّلة، والورقة املشتركة      

  . )٤٢(بيا وتعّرضهم للمضايقة على يد قوات األمن اإلثيوبيةوإعادهتم قسراً إىل إثيو
رتكبها اجلنود حبق   االت اغتصاب ا  تفيد حب وأشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير         -٢٨

  .)٤٣( أوروميا واملنطقة الصوماليةنساء يف إقليم
ادرات  من املب  أقدما على عدد   بأن قطاعي األمن والقضاء      ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٩

ملعاجلة العنف ضد النساء واألطفال من خالل هياكل متخصصة تدعمها منظمات اجملتمـع             
بيد أن الكثري من هذه املبادرات تعثّر ألن اإلعالن املتعلق باملؤسسات       . املدين يف أكثر احلاالت   

. تاخلريية واجلمعيات أعاق تقريباً عمل مجيع منظمات اجملتمع املدين الداعمة هلذه املبـادرا            
تتوفر خدمات الدعم خارج أديس أبابا، وهـي ال تلـيب طلبـات             نادراً ما   ونتيجة لذلك،   

  .)٤٤(الضحايا واحتياجاهتم
كفعـل   إىل عدم وجود اعتراف باالغتصاب الزوجي        ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠

ت ومل ُتجَر سوى دراسا   . وقالت إن إثيوبيا مل تضع تشريعات تتعلق بالعنف املرتيل        . إجرامي
  .)٤٥(قليلة للغاية عن العنف املرتيل

إحدى ميثل بتر األعضاء التناسلية لإلناث ما زال /أن تشويهب ٦وأفادت الورقة املشتركة   -٣١
وُيعترب إقلـيم األمـم     . املمارسات التقليدية الضارة واألكثر شيوعاً اليت تضر بالنساء واألطفال        

 حد بعيد، من األقاليم اليت تشيع فيها هـذه          والقوميات والشعوب اجلنوبية وإقليم أوروميا، إىل     
. وعالوة على ذلك، ال يزال الزواج املبكّر شائعاً رغم جترميـه          . )٤٦(املمارسات أكثر من غريها   

ورغم القوانني . كما أن االختطاف منتشر على نطاق واسع وعادةً ما يكون متبوعاً باالغتصاب           
  .)٤٧( احلاالت، على الزواج من خمتطفها ومغتصبهااجملرِّمة، فإن أسرة الضحية ُتجربها، يف أكثر

وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن العقوبة البدنية         -٣٢
لألطفال مشروعة، رغم التوصيات املتكررة حبظرها واليت قدمتها جلنة حقوق الطفل وغريها            

، ٢٠٠٩ االستعراض الدوري الشامل لعـام       من هيئات املعاهدات خالل الدورة األوىل من      
وأعربت املبادرة عن أملها يف أن تقدم توصـية خاصـة إىل            . وهي توصيات رفضتها إثيوبيا   

لسّن تشريعات حتظر صراحة، وعلـى   ٢٠١٤إثيوبيا خالل االستعراض الدوري الشامل عام     
  .)٤٨( املرتلالعقوبة البدنية لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف ذلكل األولوية، يسب
يف مـزارع كـاروتوري     اليـوميِّني   وذكر فريق حقوق األقليات أن أغلبية العمال          -٣٣

وسعودي ستار يف قرييت إيليا وأوشاكشاال يف إقليم غامبيال هم أطفال تتراوح أعمارهم بني              
وهم يعملون، يف الكثري من األحيان، لساعات طويلة ويتقاضون         . السابعة والثالثة عشرة  سن  
ونتيجة لذلك، ال يذهب معظم األطفال الذين يعيشون قرب تلك املزارع إىل            .  زهيدة اًأجور

  .)٤٩(االستغالل يف العملإساءة املعاملة واملدارس وهم يتعرضون جلميع أنواع 
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 بأن تدين معدالت حماكمة املّتجرين وإدانتهم أسـهم يف          ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤
، )٥٠(ورغم انضمام إثيوبيا إىل بروتوكـول بـالريمو       . والتهريبزيادة انتشار ممارسة االجتار     

 بـأن   ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٥١(تزال القوانني احمللية غري متماشية مع املعايري الدولية        ال
تعتمد إثيوبيا سياسة شاملة بشأن اهلجرة واالجتار، وأن ُتعيِّن هيئة تعمل على موضوع االجتار              

 القانون اجلنائي إلدراج عقوبات خاصة على االجتار بالبشر وإعادة بشكل حصري؛ وأن ُتنقِّح 
حتديد عناصر هذه اجلرمية؛ وأن تعمل على بناء قدرات املدَّعني والقُضاة من خـالل تـوفري                

  .)٥٢(تدريب خاص هلم على مقاضاة مرتكيب جرائم االجتار بالبشر ومعاقبتهم

   العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من  -٣  
ذكر حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية أن تطبيق إعالن مكافحة اإلرهـاب              - ٣٥
يفتقر جهاز قضائي مسيَّس    قد ساعد عليه    ) إعالن مكافحة اإلرهاب   (٦٥٢/٢٠٠٩  رقم
معارضـي احلكومـة الـسياسيني،       "أداة الضطهاد كوقد اسُتخدم القضاء    . الستقالليةل

وقال إن ثقة معظم اإلثيوبيني برتاهة القـضاء        .  عن طريق املقاضاة   ،"ملتصوَّريناحلقيقيني وا 
  .)٥٣(واستقالليته ضعيفة

 بأن الكثري من احلقوق املتصلة بالعملية القضائية، واملبيَّنة         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٦
 بأن ُتحدِّد   ١وأوصت الورقة املشتركة    . األمن الوطين حتت غطاء محاية    يف الدستور، انُتهكت    

. األمن الوطين وفصله عن املعارضة الـسياسية املـشروعة        /القوانني بوضوح حدود اإلرهاب   
 ساعة ٤٨وينبغي، حسب الدستور، إنفاذ احلق يف املراجعة القضائية لقانونية االحتجاز خالل           

لتدريب الكايف  وينبغي مراقبة التنفيذ الفعلي للقانون املنظِّم ملعاملة السجناء وتوفري ا         . من بدايته 
  . )٥٤(ملوظفي إنفاذ القانون

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل عدم بذل أية جهود أو إىل بذل جهـود                 -٣٧
قليلة للتحقيق يف اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبتها قوات األمن يف أقـاليم غـامبيال واملنطقـة                

، ولـضمان   ٢٠٠٥عام   االحتجاجات اليت تلت انتخابات      يف أعقاب الصومالية وأوروميا، و  
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تبدأ إثيوبيا حتقيقـات          . )٥٥(حماسبة املسؤولني عنها  

ولالنتهاكات األخرى الـيت ترتكبـها      اإلنساين  مستقلة لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل      
  .)٥٦ (قواهتا العسكرية يف هذه األقاليم

 ضحايا أعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت       أن تعويض ب ٦وأفادت الورقة املشتركة      - ٣٨
ـ           ال وجـود لقـوانني تتنـاول        هيرتكبها موظفو إنفاذ القانون أمر غري مسبوق، وقال إن

 بوضع  ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٧(االنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان بالتحديد     
ليت يرتكبها موظفو   هينة ا آليات لتوفري االنتصاف املالئم لضحايا أعمال التعذيب واملعاملة امل        

  .)٥٨(إنفاذ القانون
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

ة، يتعني على ثيوبيذكرت محلة اليوبيل أنه باستثناء اإلسالم والكنيسة األرثوذكسية اإل  -٣٩
ورغم أن . وزارة العدل للحصول على مركز قانوينلدى لدينية األخرى التسجيل اجملموعات ا 

الدستور حيمي حرية الدين، ترد تقارير متواصلة عن حاالت اضطهاد ديين، خصوصاً ضـد              
  .)٥٩(املسيحيني األرثوذكس واملسلمنيكل من املسيحيني اإلجنيليني، على يد 

ة بأن احلكومة تتـدخل باسـتمرار يف        يوبيثوأفاد حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإل       -٤٠
ويتعـرض الزعمـاء الـدينيون، األرثـوذكس واملـسلمون          . شؤون املسيحية واإلسـالم   

والربوتستانت، يف كثري من األحيان، للضغط من أجل إصدار بيانـات ورسـائل إعالميـة               
  .)٦٠(يدعمون فيها اإلجراءات احلكومية الرئيسية

 صحافيني وزعماء يف ٢٠١٢احلكومة احتجزت عام  أن ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٤١
اليت نظمت احتجاجات سلمية تدعو إىل وقف االنتهاكات املزعومة حلريـة           " جلنة املسلمني "

وُمنع اجلمهور مـن    . وقد لوحق احملتجزون قضائياً بتهم اإلرهاب     . الدين من جانب احلكومة   
، ذكـر   ٦قاً للورقة املشتركة    ووف. حضور احملاكمات، وقيل إن احملتجزين تعرضوا للتعذيب      

احملتجون أن احلكومة حاولت فرض تعاليم أقلية من املسلمني على مجيع املسلمني، وكانـت              
وأعربت عدَّة منظمات أخرى عن . )٦١(وراء إغالق املدرسة الدينية الوحيدة اليت تعلم اإلسالم     

  .)٦٢(قلقها إزاء البطش الذي يتعرض له املسلمون
اجملموعات الدينية،  كل  وبيل بأن تعمل إثيوبيا على تعزيز احلوار بني         وأوصت محلة الي    -٤٢

، واألقليات الدينية؛ وأن تساعد     اجلالية املسلمة خصوصاً بني الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية و     
  .)٦٣(يف إزالة التوتُّر القائم بني هذه اجملموعات

ق حبرية وسائط اإلعالم  املتعل٥٩٠/٢٠٠٨ِّوأكد عدد من املنظمات أن اإلعالن رقم      -٤٣
وإعالن مكافحة اإلرهاب يقوضان حرية التعـبري       ) إعالن وسائط اإلعالم  (وبتلقي املعلومات   
  .)٦٤(على حنو خطري

 عن قلقها من أن إعالن وسائط اإلعالم حيّد من استقاللية           ١٩وأعربت منظمة املادة      -٤٤
 إىل أن املدعي العام يتمتع بسلطة       ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٥(وسائط اإلعالم وتعدديتها  

، مبوجب إعالن وسائط اإلعالم، تتيح له، وبإجراءات موجزة، مصادرة أي نشرة يرى             مطلقة
وأعربت املنظمة عن قلقهـا أيـضاً إزاء        . )٦٦(أهنا تشكل هتديداً للنظام العام أو األمن الوطين       

ل مؤسسة طباعـة مملوكـة      تعزيز احتكار الدولة ملوضوع مراقبة الصحافة املكتوبة من خال        
حيظر ،  ٢٠١٢أبريل  / إىل إصدار مرسوم، يف نيسان     ٣ورقة املشتركة   وأشارت ال . )٦٧(للدولة

  .)٦٨(أي نشرة ُتعترب، بشكل عام، منتهكة إلعالن مكافحة اإلرهاب
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 إىل أنه على الرغم من أن إعالن وسائط اإلعالم أرسـى            ١٩وأشارت منظمة املادة      -٤٥
ق يف الوصول إىل املعلومات، مل ُتنشر التوجيهات الوزارية اليت حتدد كيفيـة     إطاراً قانونياً للح  

  .)٧٠( عن شواغل مماثلة٣ الورقة املشتركة تعربوأ. )٦٩(حتديث قانون املعلومات
ن وسـائط    أيضاً أن القانون اجلنائي، املـدمج يف إعـال         ١٩وذكرت منظمة املادة      -٤٦

مضة اليت ال تتماشى مع املعايري الدوليـة حلريـة           من األحكام الغا   اإلعالم، حيتوي على عدد   
  .)٧١(التعبري، وهو يقوض بشدة حرية مجيع األشخاص يف انتقاد الدولة أو موظفيها

 مليوناً، ومع ذلك    ٨٠ إثيوبيا يبلغ عدد سكان إثيوبيا       -ووفقاً جمللس حقوق اإلنسان       -٤٧
طات إذاعـة أو تلفزيـون   وال توجد حم . صحيفةتسع عشرة   ال يتعدى عدد الصحف املنشورة      

 أن مخسة صحف على األقل أُجربت علـى اإلغـالق   ٤وذكرت الورقة املشتركة   . )٧٢(خاصة
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن حمطات اإلذاعة،       . )٧٣(؛ بينها صحيفتان إسالميتان   ٢٠١٢ عام

  .)٧٤(تتعرض عادة للتشويش) أوروميفا(خصوصاً احملطات اليت تبث باألمهرية وبلغة أفان رومو 
ب اعقيف أ  أن إثيوبيا كثّفت مراقبتها على شبكة اإلنترنت         ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨

ومل يعد من املمكن الوصول إىل طائفة واسعة من املواقع واملدوَّنات اإلخباريـة             . الربيع العريب 
عربـت  وأ. )٧٥( وكذلك إىل مواقع املنظمات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان        ،الوطنية والدولية 

وأشـارت  . )٧٦( عن شواغل مماثلة   ٣، والورقة املشتركة    ٢، والورقة املشتركة    ١٩منظمة املادة   
منظمة مراسلون بال حدود إىل وجود شركة واحدة مملوكة للدولة تقدم خـدمات اإلنترنـت               

وذكـرت الورقـة    . )٧٧( يف املائة من السكان فقط يستخدمون شـبكة اإلنترنـت          ٠,٥ وأن
 املتعلِّق جبرائم الغش عن طريق وسائل االتصال يقيد         ٧٦١/٢٠١٢عالن رقم    أن اإل  ٤ املشتركة

بشدة حرية التعبري من خالل وضع مواقع التواصل االجتماعي يف نطـاق إعـالن مكافحـة                
  .)٧٩( شواغل مماثلة٣وأثارت الورقة املشتركة . )٧٨(اإلرهاب

 ما زالوا يعيشون    وأشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل أن العديد من الصحفيني           -٤٩
، عندما أُوقف عدد    ٢٠٠٥يف حالة خوف منذ ما تعرضوا له من بطش عقب انتخابات عام             

وتنص القوانني اخلاصة بوسائط اإلعالم على أحكام       . )٨٠(من ناشري ورؤساء حترير الصحف    
سجن لفترات طويلة لكل من يرتكب أعمال تشهري أو ينشر معلومات خاطئة فـضالً عـن              

  .)٨١(اإلرهابمكافحة  مبوجب إعالن "أنشطة إرهابية"الرتكاب دانني األشخاص امل
 بأن إثيوبيا حتتجز صحفيني يعملـون حلـساب حمطـة           ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٠

.  دون حماكمتهم أو توجيـه أي هتمـة هلـم          ٢٠٠٧تلفزيونية رمسية يف بلد جماور منذ عام        
  .)٨٢(وضعهم القانوين ووضعهم الصحييتسن حىت اآلن معرفة مصري هؤالء الصحفيني و ومل
 أن مراسلني ملؤسسة بث إعالمية أجنبية حمتجزون منـذ          ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥١
وقد منعت السلطات أيضاً الصحافة من الوصول دون قيـود إىل منـاطق             . )٨٣(٢٠١٢عام  

. )٨٤(ب البالدحساسة من البلد، مبا يف ذلك إقليم أوغادين الشرقي وإقليم غامبيال يف مشال غر        
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وأشارت عدَّة منظمات إىل أن إثيوبيا أوقفت صحفيني أجنبيني وحكمت عليهما بالـسجن             
وأكـد  . )٨٥( عاماً ألهنما حاوال زيارة إقليم أوغادين وإرسال تقرير عن الوضع فيه           ١١ملدة  

مرصد احلقوق األفريقي أن ال وجود ألية صحيفة يف أوغادين وأن مجيع وسائط اإلعـالم يف      
وأوصـت الورقـة    . )٨٦(نطقة الصومالية متلكها احلكومة االحتادية أو احلكومة اإلقليميـة        امل

حرية حركة الصحفيني املستقلني يف املنـاطق الـيت         عن  إثيوبيا القيود   ترفع   بأن   ٣املشتركة  
  .)٨٧(كات حلقوق اإلنسان، حبسب املزاعمزالت ُترتكب فيها انتها ما
 الصحايف املعروف واملدافع عن حقـوق اإلنـسان،      بأن ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٥٢

، بعد فترة قصرية من كتابته      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤إسكندر نيغا، أوقف يف أديس أبابا يف        
ملقال يدين استخدام احلكومة إلعالن مكافحة اإلرهاب من أجل اضطهاد األشخاص الذين             

االنفـرادي دون إمكانيـة     وبعد أن بقي عدة أشهر قيد احلـبس         . يعربون عن آراء معارضة   
 شخصاً آخرين باإلرهـاب واخليانـة، وذلـك يف تـشرين            ٢٣حامٍ، اُتهم مع    االتصال مب 

 عاماً  ١٨وأُدين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وُحكم عليه بالسجن         . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
جـاز   إىل أن الفريق العامل املعين باالحت      ٤وأشارت الورقة املشتركة    . ٢٠١٢يوليه  /متوزيف  

التعسُّفي طالب باإلفراج الفوري عنه مؤكداً أن احلكومة انتهكت حقيه األساسيني يف حرية             
، أيدت احملكمة العليـا     ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . اإلجراءات القانونية الواجبة  مراعاة  التعبري ويف   

وأثار عدد من املنظمات األخرى أيضاً شـواغل        . )٨٨( عاماً ١٨يف إثيوبيا حكم السجن ملدة      
، وكذلك بالسيدة رييوت أملو اليت فازت جبـائزة اليونيـسكو           )٨٩(مماثلة تتعلَّق بإسكندر نيغا   

اليت كانت أيضاً من بني الصحفيني الذين والعاملية حلرية الصحافة اليت حتمل اسم غيريمو كانو    
  .)٩٠(أُدينوا مبوجب إعالن مكافحة اإلرهاب

نشطة اجملتمع املدين نتيجة اعتمادها لإلعالن      وأكد عدد من املنظمات أن إثيوبيا قّيدت أ         -٥٣
وقد حددت منظمات حقـوق اإلنـسان       . ٢٠٠٩املتعلِّق باملؤسسات اخلريية واجلمعيات عام      

والياهتا امتثاالً للقانون، وهرب من البلد كثريون بينهم مدافعون عن حقوق اإلنسان وحمـامون              
مة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من التراجع الكـبري،          وأعربت منظ . )٩١(خوفاً من االضطهاد  

  .)٩٢(، يف عدد املنظمات املستقلة اليت تعمل على قضايا حقوق اإلنسان٢٠٠٩منذ عام 
 بأن اإلعالن املتعلِّق باملؤسـسات اخلرييـة واجلمعيـات          ١٩وأفادت منظمة املادة      -٥٤
قيام بأنشطة يف جمـال حقـوق       بال" للمؤسسات اخلريية واجلمعيات اإلثيوبية   "يسمح إال    ال

وكان التعريف  . اإلنسان واالخنراط يف برامج سياسية أو يف برامج تتعلَّق بالعدالة االجتماعية          
ضيقاً إذ اسـتبعد الكيانـات الـيت        " املؤسسات اخلريية واجلمعيات اإلثيوبية   "  لالذي أُعطي   

  .)٩٣( أو أكثر من مصادر خارجيةها يف املائة من متويل١٠ تتلقى
 أن إعالن املؤسسات اخلريية واجلمعيات يقضي بـأن         ٤وذكرت الورقة املشتركة      - ٥٥

عالوةً على ذلك، يـتعني علـى       . تكشف منظمات اجملتمع املدين عن هوية مجيع املاحنني       
املنظمات الراغبة يف تنظيم نشاط وطين جلمع التربعات احلصول علـى إذن مـن وكالـة                
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يئة احلكومية املكلفة باإلشراف على التقّيد بإعالن       املؤسسات اخلريية واجلمعيات، وهي اهل    
وقد ُسمح لوكالة املؤسـسات اخلرييـة واجلمعيـات         . )٩٤(املؤسسات اخلريية واجلمعيات  

عالوةً على  . )٩٥(بالتحقيق يف أنشطة منظمات اجملتمع املدين من خالل التفتيش يف ممتلكاهتا          
صة أي منظمة مسجلة من منظمـات       ذلك، تتمتع هذه الوكالة بسلطة تعليق أو إلغاء رخ        

  .)٩٦(اجملتمع املدين
 أن إثيوبيا ّمجدت احلسابات البنكيـة جمللـس حقـوق        ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦

 إثيوبيا ولرابطة احملاميات اإلثيوبيات، مطبِّقة بذلك إعـالن املؤسـسات اخلرييـة     -اإلنسان  
يف املاضـي  هاتان اجلمعيتان يها واجلمعيات بأثر رجعي، ومؤكدة أن األموال اليت حصلت عل   

ويف . )٩٧(هي أموال أجنبية وال ميكن هلما بالتايل استخدامها لألعمـال اخلرييـة يف إثيوبيـا              
، أيدت وكالة املؤسسات اخلريية واجلمعيات قـراراً سـابقاً بتجميـد            ٢٠١٢فرباير  /شباط

 جملـس حقـوق     واستأنف. احلسابات البنكية هلاتني املنظمتني من منظمات حقوق اإلنسان       
 إثيوبيا ورابطة احملاميات اإلثيوبيات هذا القرار أمام احملكمـة العليـا لكـن دون               -اإلنسان  
منظمة العفو الدولية وحتالف حقوق اإلنسان للمـرأة اإلثيوبيـة          كل من    وأثار. )٩٨(جدوى

  .)٩٩( شواغل مماثلة٤والورقة املشتركة 
ظمات اجملتمع املدين تواجـه عوائـق        إثيوبيا بأن من   -وأفاد جملس حقوق اإلنسان       -٥٧

 يف املائة من ميزانيتها على      ٣٠أكثر من   إنفاق  أخرى بسبب حكم حيظر على هذه املنظمات        
ووفقاً للتوجيهات اليت أصدرهتا وكالة املؤسسات اخلرييـة واجلمعيـات،    . التكاليف اإلدارية 

ت ومـا ُيـدفع للمـدربني    اعُتربت نفقات النقل واملشورة والرصد والتقييم والدعوة واملرتبا    
  .)١٠٠( شواغل مماثلة٦ والورقة املشتركة ٤وأثارت الورقة املشتركة . واخلرباء تكاليَف إدارية

وأوصى عدد من املنظمات جبملة أمور بينها أن تلغي إثيوبيـا أو ُتعـدِّل إعـالن                  -٥٨
ة آمنة ومتكينيـة    املؤسسات اخلريية واجلمعيات وأن تتخذ تدابري تشريعية وسياساتية إلجياد بيئ         

العمل دون عوائق وبعيداً عن أجواء انعدام األمن؛ وأن تنقح          إمكانية  للمجتمع املدين تتيح له     
 يف املائة؛ وأن ترفع     ٣٠/٧٠    نسبةبتفسري وكالة املؤسسات اخلريية واجلمعيات للحكم املتعلِّق        

ى إيـرادات مـن     احلظر املفروض على منظمات اجملتمع املدين والذي مينعها من احلصول عل          
 إثيوبيا ورابطة احملاميات اإلثيوبيات باحلـصول       -اخلارج؛ وأن تسمح جمللس حقوق اإلنسان       

  .)١٠١(على أمواهلما اجملمدة
 إىل تقارير تفيد بأن قوات األمن احلكومية تعيق ممارسة          ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٥٩

وذكـرت الورقـة    . )١٠٢(جمُّـع األحزاب السياسية واجملموعات املدنية حلقها يف حريـة الت        
 أن املطالبات السلمية اليت عرب عنها طالب جامعة أورومـو خـالل الـسنوات              ٢ املشتركة

اخلمس املاضية واملتمثلة بتحسني بيئة التعلُّم والتعليم يف جامعات خمتلفة انتهت بسجن أكثـر              
  .)١٠٣( طالبألفمن 
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املفروضـة علـى    الصارمة  لقيود  ة أن ا  ثيوبيوذكر حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإل       -٦٠
الوصول إىل املعلومات، واالحتجاز التعسُّفي لناشطي حقوق اإلنسان، ولقادة اجملتمع املـدين            

، فـاز   ٢٠١٠ويف االنتخابات الربملانية لعام     . )١٠٤(ناخ االنتخابات أمور أخلت مب  واملعارضة  
ومة احلقـوق الـسياسية     وقّيدت احلك .  يف املائة من األصوات    ٩٩,٦  ب  بنسبة احلزب احلاكم 

  .)١٠٥(٢٠١٠وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات يف الفترة اليت سبقت االنتخابات الوطنية لعام 
 ٢٧,٨( مقعداً   ٥٤٧ من أصل    ١٥٢ أن النساء يشغلن     ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٦١

. كـثري وقالت إن متثيل النساء يف اجملالس اإلقليمية أقـل ب         . يف جملس نواب الشعب   ) يف املائة 
عالوةً على ذلك، ال تزال     . توجد أي امرأة من أحزاب املعارضة يف جملس نواب الشعب          وال

فال توجد  . ضعيفة التمثيل يف املناصب الرفيعة يف احلكومة والقضاء والسلك الدبلوماسي         املرأة  
ومثة عوائق نظمية ما زالت تعيق تولّي النساء        .  وزيراً يف احلكومة   ٢٣سوى ثالث نساء بني     

  .)١٠٦(اختاذ القرارمناصب 

  احلق يف العمل ويف التمتُّع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٥  
 بأن تنفـذ إثيوبيـا سياسـات اقتـصادية سـليمة ملعاجلـة              ٦أوصت الورقة املشتركة      -٦٢

والبطالة وحتسني الظروف السيئة للمرأة يف سوق العمل يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية                التضخم
  .)١٠٧(السواء على
وأشارت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان إىل تقارير تفيد بأن أفراد شعب أورومـو               -٦٣

وأُبلغ عن قدر كبري مـن التمييـز يف   . ُيحَرمون تعسُّفاً من الرخص التجارية على حنو متكرر  
  .)١٠٨(التوظيف احلكومي واألكادميي

رِكـت يف  وذكرت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان أن العديد من األسر املـشردة تُ        -٦٤
فالقرويون الـذين كـانوا     . إطار برنامج تنمية القرى، دون أي إمكانية لالستمرار يف العمل         

وتفتقر هـذه املنـاطق   . قاحلةأراضيها  يعتمدون على الزراعة كسبيل للبقاء ُنقلوا إىل مناطق         
  .)١٠٩(أيضاً إىل البنية التحتية املالئمة اليت متكّن هؤالء املشردين من احلصول على عمل آخر

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتُّع مبستوى معيشي الئق  -٦  
ذكر فريق حقوق األقليات أن معظم القرويني الذين أُرغموا على تـرك منـاطقهم                -٦٥

بسبب برامج تنمية القرى وجدوا أنفسهم يف أماكن تفتقر للمرافق الصحية والتعليمية واملياه             
احلكومة بتوفري اخلدمات واملـوارد األساسـية يف القريـة          العذبة والغذاء الكايف رغم وعود      

  .)١١١(وأثارت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان شواغل مماثلة. )١١٠(اجلديدة
وذكر حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية أن املنتمني لشعب أمهرة اإلثين تعرضوا              -٦٦

قوميات والشعوب اجلنوبيـة  ماجي يف إقليم األمم وال  - لإلخالء القسري من غورافردا بنتش    
وحبسب حتالف حقوق اإلنسان للمرأة     . غرب إثيوبيا غوموز   - ولغبين شن وكذلك من إقليم    

  .)١١٢(خالء القسري باآلالفقدر عدد األشخاص الذين تعرضوا لإلاإلثيوبية، ُي
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  احلق يف الصحة  -٧  
ناطق الريفية يف    عن تفاوت واسع بني املناطق احلضرية وامل       ٦أبلغت الورقة املشتركة      -٦٧

ملرافـق ونقـص    احالة  تردِّي  خلدمات و اغالء  فرط   كما أبلغت عن     ،توزيع املرافق الصحية  
ويعاين القطاع أيضاً من استرتاف يف القوى العاملة املدرَّبة، ألن العاملني يف اجملـال              . األدوية

شتركة وأوصت الورقة امل  . )١١٣(الطيب يهاجرون بسبب ضعف املرتبات وسوء ظروف العمل       
 بأن ختصص إثيوبيا ميزانية مالئمة لتحسني نوعية األدوية واملرافق الطبية وحتسني القـدرة              ٦

  .)١١٤(على حتمُّل تكاليفها وفرص الوصول إليها
 أنه بسبب عدم تأمني فرص الوصول إىل        "مناصرو حقوق اإلنسان  "وذكرت منظمة     -٦٨

ذبة، عاىن األشخاص الذين ُنقلـوا مـن        مرافق مالئمة أو إىل احلاجات األساسية، كاملياه الع       
معّدالت وفيات الرضع فضالً عن التهابات      ارتفاع  مناطقهم يف إطار برامج تنمية القرى، من        

  .)١١٥(سهالاإلاجلهاز التنفسي وحاالت 

  احلق يف التعليم  -٨  
 بأن تنفذ إثيوبيا سياسات واستراتيجيات مالئمة لتحسني        ٦أوصت الورقة املشتركة      -٦٩
 التعليم وفرص الوصول إليه يف املناطق الرعوية وبسنِّ قانون جيعل التعليم االبتدائي جمانياً          نوعية

  .)١١٦(وإلزامياً كي تنفذ إثيوبيا التزامها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
 بأن اجملموعات اإلثنية احملرومـة الـيت        "مناصرو حقوق اإلنسان  "وأفادت منظمة     - ٧٠

أثرت أكثر من غريها بنقص فـرص الوصـول إىل التعلـيم يف    مشلتها برامج تنمية القرى ت  
  .)١١٧(الريفية  املناطق

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 إثيوبيا أنه على الرغم من أن الدستور منح اجملموعات          -ذكر جملس حقوق اإلنسان       -٧١

ثنية املتعـدِّدة   اجملموعات اإل ضم  اإلثنية حق تقرير املصري واإلدارة الذاتية فإن اهليكل االحتادي          
وأُفيد عن نزاعات بني اجملموعات اإلثنية يف إقليم األمم والقوميات          . حتت إدارة إقليمية واحدة   

  .)١١٨(والشعوب اجلنوبية
 بأن الدستور والنظام القانوين ال يعترفان حبقوق جمتمعات    ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٧٢

 ورغم أن   ،راضي ُتعترب ملكاً للحكومة   فجميع األ . الشعوب األصلية يف احلصول على األرض     
 فإن هذا احلق هو حق انتفـاع يتـيح          يع املواطنني احلصول على األراضي    القانون يتيح جلم  

ومتتلك احلكومة  .  أو محاية ضعيفة من اإلخالء القسري      اًلسكان األرياف ضمان حيازة ضعيف    
أجل املـصلحة العامـة     االحتادية والسلطات اإلقليمية سلطة مطلقة يف مصادرة األراضي من          

  .)١١٩(وبرامج التنمية
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كل من  فقد أفاد   . )١٢٠(وأعرب عدد من املنظمات عن قلقه إزاء برامج تنمية القرى           -٧٣
 برامج لتنمية   ٢٠١٠ بأن إثيوبيا اعتمدت منذ عام       ٥فريق حقوق األقليات والورقة املشتركة      

، فرعغامبيال، و : قاليم هي  مليون شخص يف أربعة أ     ١,٥القرى هتدف إىل تغيري أماكن سكن       
بالقوة لتمهيـد   الترحيل  وقد ُنفِّذت عملية    . )١٢١(غوموز -ول  غين شن بواملنطقة الصومالية، و  

ومل ُتستشر جمتمعات الشعوب األصلية كما أهنا       . الطريق أمام املستثمرين الزراعيني األجانب    
ضـي الـيت أجَّرهتـا      وبعض األرا . )١٢٢(فقدهتامل حتصل على تعويضات عن املمتلكات اليت        

احلكومة للمستثمرين هي أراضٍ تتسم بقيمة ثقافية ودينية كبرية بالنسبة جملتمعات الـشعوب             
ونتيجة لذلك، ُحرِمت جمتمعات الشعوب األصلية من أراضٍ مقّدسة تقيم عليهـا            . األصلية

  .)١٢٣(احتفاالهتا الثقافية والدينية
 بأن  ٥النجاة الدولية والورقة املشتركة     فريق حقوق األقليات ومنظمة     كل من   وأفاد    -٧٤

األشخاص الذين رفضوا االنتقال إىل مواقع القرى اجلديدة أوقفوا وُضربوا وُعـذِّبوا وقُِتـل              
وشّجعت برامج تنمية القرى أيضاً حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي ضـد           . )١٢٤(بعضهم

  .)١٢٥(من القرىالعديد النساء يف 
ات بأن توقف إثيوبيا فوراً براجمها لتنمية القرى حىت تضع          وأوصى فريق حقوق األقلي     -٧٥

قنوات تشاورية ومبادئ توجيهية للتعويض؛ وأن تسمح للسكان الذين ُشردوا بالقوة بالعودة            
تمعات الشعوب األصـلية الـيت      جملإىل مزارعهم القدمية ومواصلة حياهتم؛ وضمان التعويض        

األصلية باستخدام أراضيها اجملتمعية وفقاً لنظمها      بالقوة؛ والسماح جملتمعات الشعوب     ُرحِّلت  
التقليدية يف إدارة املوارد؛ واختاذ إجراءات تأديبية أو مالحقة مجيع املـسؤولني احلكـوميني              

  .)١٢٦(والعسكريني املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بربامج تنمية القرى
انتهكت حقوق الشعوب القبليـة يف وادي  وذكرت منظمة النجاة الدولية أن إثيوبيا     -٧٦

بسعيها لبناء سد جلجل جايب الثالث ومشروع       ") شعوب أومو املنخفض  ("أومو املنخفض   
مـن  ومعظمهم  على األقل   شخص   ٩٠ ٠٠٠ويبلغ عدد هؤالء األشخاص     . كوراز للسكر 
، وكانوا فحياهتم كانت تعتمد على الفيضانات السنوية ألومو املنخفض. )١٢٧(املزارعني الرعاة

وعندما ينتـهي   . يتنقلون من منطقة إىل أخرى يف أراضيهم التقليدية حبسب دورة الفيضانات          
ويشكل رفـض   . )١٢٨(سد جايب الثالث، سيقضي على دورة الفيضانات السنوية إىل األبد         

التشاور مع شعوب وادي أومو املنخفض حول جايب الثالث أو حول مـشروع كـوراز               
  .)١٢٩(ب يف تقرير املصريانتهاكاً حلق هذه الشعو

وجب الدسـتور يف    وأوصت منظمة النجاة الدولية بإعطاء أثر قانوين حلق الرعاة مب           -٧٧
وبأن تتخذ خطوات عملية لضمان عدم إرغام شعوب أومو املـنخفض           عدم ترك أراضيهم،    

  .)١٣٠(على االنتقال إىل قرية جديدة دون موافقتهم احلرة واملسبقة واملستنرية
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  ردون داخلياًاملش  -١٠  
 إىل تقارير تشري إىل تشرُّد آالف األشخاص داخلياً بسبب ٦أشارت الورقة املشتركة   -٧٨

الرتاعات بني احلركات املتمرِّدة    بسبب   ،الرتاعات اإلثنية حول الوصول إىل املوارد واألراضي      
مل تتـوفر   إال أنه   . واملنطقة الصومالية غوموز   -ول  غبين شن واحلكومة، خصوصاً يف غامبيال و    
ومل ُتجَر أية دراسة استقصائية وطنية شاملة عن املشردين         . معلومات كافية عن حجم التشرُّد    

داخلياً، ومل ُتعّين أي هيئة حكومية متخصصة ملعاجلة املسائل اخلاصة باملشردين داخليـاً ألن              
  .)١٣١(احلكومة مل تعترف باملشكلة ومل توهلا االهتمام الواجب

 بأن الدعم املقدَّم إىل املشردين داخلياً يكون يف الكـثري           ٦ املشتركة   وأضافت الورقة   -٧٩
وقد ظهر ذلك يف حالة آالف الفالحني األمهريني        . من األحيان متأخراً وغري كاٍف ومتقطعاً     

ول غبين شن الذين ُشردوا من إقليم األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية وإقليم أوروميا وإقليم            
الئهم القسري وغري القانوين من أراضيهم على يد مسؤولني حملـيني            بنني بعد إخ   غوموز -

، وأوصى بأن حتترم    )١٣٣( إثيوبيا شواغل مماثلة   -وأثار جملس حقوق اإلنسان     . )١٣٢(وإقليميني
  .)١٣٤(دفع التعويضات هلاإثيوبيا مبادئ اتفاقية كامباال حلماية اجملتمعات املشردة و

  ابحقوق اإلنسان ومكافحة اإلره  -١١  
 من أن إعالن مكافحة اإلرهاب اسـُتخدم كـثرياً          القلقأعرب عدد من املنظمات عن        -٨٠

هذه وأعربت  . لتوقيف الصحفيني واملدوِّنني وأعضاء األحزاب السياسية املعارضة بشكل تعسفي        
  .)١٣٥(عن قلقها بشكل خاص إزاء التعريف الواسع لإلرهاب املنصوص عليه يف اإلعالناملنظمات 

على عاقبة  جييز امل ن إعالن مكافحة اإلرهاب     أل عن قلقها    ١٩بت منظمة املادة    وأعر  -٨١
التقارير اليت تنطوي على انتقاد رغم أن هذه التقارير ال تنطوي على هتديـد لألمـن                كتابة  

"  والتشجيع عليهـا   ألعمال اإلرهابية لالدعم املعنوي   "تشمل   اجلرائم الغامضة    ألنالوطين؛ و 
ديرية واسعة لتجرمي املعارضني رغم عدم وجود دعوى مباشرة للقيـام           الدولة سلطة تق  ومتنح  

سلطات تنفيذية واسعة للمراقبة والقيام بعمليات تفتـيش ومـصادرة          ألن  وبأعمال إرهابية؛   
وذكر جملـس   . )١٣٦(الصحفيني للمضايقات والتخويف  تعرض  وتوقيف واحتجاز غري مربرة     

افحة اإلرهاب، تتراوح عقوبة السجن علـى       إثيوبيا أنه مبوجب إعالن مك     -حقوق اإلنسان   
  .)١٣٧( سنة٢٠سنوات و ١٠بني " منشور قد ُيفهم على أنه حتريض على اإلرهاب"

 صحفياً وأربعة مناصـرين  ١١ شخصاً بينهم    ٣٤وذكرت هيومن رايتس ووتش أن        -٨٢
 يف  ٢٠١١للمعارضة على األقل حوكموا مبوجب هذا القانون كما هو معروف، منذ أواخر             

وأتاح احلكـم املتعلِّـق باالحتجـاز الـسابق         .  على ما يبدو   كمات ذات دوافع سياسية   حما
للمحاكمة استبقاء املشتبه فيهم يف االحتجاز ملدة تصل إىل أربعة أشهر دون توجيه أي هتمة               

 أيضاً شواغل مماثلة وذكرت أن األشخاص احملتجـزين         ٤وأثارت الورقة املشتركة    . )١٣٨(هلم
ة اإلرهاب يتعرضون حسب التقارير للتعذيب وسوء املعاملة خـالل          مبوجب إعالن مكافح  
  .)١٣٩(احتجازهم واستجواهبم
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 ،تلغي إثيوبيا إعالن مكافحة اإلرهـاب أو تعدلـه        وأوصى عدد من املنظمات بأن        -٨٣
خصوصاً األحكام الغامضة اليت ميكن استخدامها لتجرمي ممارسة احلق يف حرية التعبري وتكوين            

ان امتثال مجيع التشريعات للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ والوقف الفوري   اجلمعيات؛ وضم 
احملتجزين مبوجب إعـالن    األشخاص  للمضايقات اليت يتعرض هلا الصحافيون؛ واإلفراج عن        

  .)١٤٠(مكافحة اإلرهاب
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