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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفقاً لقرار جملس    -١

 ٢٨  عشرة يف الفترة من    التاسعة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
الـيت   ة عشرةالثالثاجللسة بيا يف وأُجري استعراض إثيو. ٢٠١٤مايو  / أيار ٩أبريل إىل   /نيسان

وترأس وفَد إثيوبيا وزير الدولة للشؤون اخلارجية، الـسيد         . ٢٠١٤مايو  / أيار ٦يف  ُعقدت  
 /أيار ٨ عشرة املعقودة يف     السابعةواعتمد الفريق العامل، يف جلسته      . ستوسكر - غربي بريهان
  . املتعلق بإثيوبيا، التقرير٢٠١٤ مايو
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  /ين كانون الثا  ١٥ويف    -٢

اجلمهورية التشيكية وكازاخستان   : لتيسري استعراض احلالة يف إثيوبيا    ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .وناميبيا

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :ض استعراض احلالة يف إثيوبيا، صدرت الوثائق التالية لغر١٦/٢١ القرار

ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــي ع ــرة  خط ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق
)A/HRC/WG.6/19/ETH/1و Corr.1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/19/ETH/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

  ).A/HRC/WG.6/19/ETH/3) (ج(١٥ة موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقر  )ج(  
 اجلمهورية  وأحيلت إىل إثيوبيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -٤

التشيكية وأملانيا واملكسيك وهولندا والنرويج والربتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد واململكة          
االطالع على هذه األسئلة على الـشبكة       وميكن  . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 على املشاركة إلعداد التقرير      قائماً  شفافاً أفاد وفد إثيوبيا بأن إثيوبيا اعتمدت هنجاً        -٥

ذه العملية اللجنةُ الوطنية املشتركة بني الوزارات وشاركت فيها اجلهـات           وقادت ه . الوطين
الفاعلة املختلفة وُعّممت فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ التوصيات اليت قُبلت يف االسـتعراض             

  . األول
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تـشكل   لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان         حمكماً  دستورياً ووضعت إثيوبيا إطاراً    -٦
وتكفل إثيوبيـا   . تجزأ منه ي جزءاً ال    دَّق عليها يف جمال حقوق اإلنسان     الصكوك الدولية املص  

ا وأجناسها وشـعوهبا يف  قومياهتحقوَق اإلنسان اخلاصة جبميع اإلثيوبيني وتضمن إعمال حق        
تقرير مصريها واحلفاظ على لغتها وثقافتها وتارخيها وحقها يف التمثيل واإلدارة الذاتية داخل             

  . األقاليمالواليات االحتادية و
تعزيـز ومحايـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية      كبرية يف إثيوبيا خطوات  وخطت    -٧

 مبعدالت من رقمني خالل السنوات العشر       وسّجلت منواً . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  
املاضية، وأدجمت يف خطة النمو والتحول اخلمسية اجلارية اهلدف املتمثـل يف حتقيـق اإلدارة    

  .  سيادة القانون وحقوق اإلنسانواحترامالرشيدة 
وقد أنشئت جلنة توجيهية    . واعتمدت إثيوبيا أول خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان         -٨

اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان برصـد وتقيـيم    وتقوم  وزارية إلعداد هذه اخلطة وتنفيذها،      
  . وُوضعت آليات تتيح مشاركة اجملتمع املدين. تنفيذها

اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية إعمـال احلـق يف تكـوين            ويكفل    -٩
 ىوبفضل القدرة عل  . اجلمعيات واملؤسسات هذه  اجلمعيات، ويوّمن بيئة مواتية لنمو وتطّور       

 مواتية لنشوء وتطّور الدعوة علـى       ظروفاًوقد هّيأ   . ساءلةاملالتنبؤ والشفافية، يضمن اإلعالن     
أن تعمل  ميكن  وتنمية جمموعات اجملتمع املدين اإلنسانية واإلمنائية اليت        املستوى الشعيب وإنشاء    

  . على تنمية وخدمة أعضائها واجملتمع ككلّ
 يف املائة مـن ميزانيتـها       ٧٠ويطلب اإلعالن من منظمات اجملتمع املدين ختصيص          -١٠

قيع على اتفاقات    التو وجرى أيضاً . لألنشطة الربناجمية وختصيص اجلزء املتبقي للتكاليف العامة      
  .مع جمموعات أجنبية من اجملتمع املدين ومنظمات غري حكومية

 مع التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينـة أو مـع سـائر       وال تتهاون إثيوبيا مطلقاً     -١١
 منـها   ،واُتخـذت تـدابري   . ضروب املعاملة القاسية، فهي أعمال حمظورة مبوجب الدستور       

  . سجون، من أجل محاية حقوق األشخاص احملرومني من حريتهماإلعالن املتعلق بإدارة ال
الـسائدة يف الـسجون     األوضـاع   وتولت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان رصد         -١٢

واُتخذت . وأخضعت ضباط الشرطة وموظفي السجون لدورة تدريبية ترمي إىل بناء قدراهتم          
. رء يف حرية التفكري والضمري والدين     تدابري قانونية وتدابري متعلقة بالسياسات يف جمال حق امل        

 بني األديان للحفاظ على التسامح بـني األديـان           مشتركاً وأنشأت اجلماعات الدينية جملساً   
  . وتعزيزه

وأُصـدرت  . وأقّرت إثيوبيا بضرورة احترام حقوق اإلنسان عند مكافحة اإلرهاب          -١٣
نسان هدفها مكافحة اإلرهـاب     إعالنات متوافقة مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإل        

  . وال ُيستخدم إعالن مكافحة اإلرهاب إلسكات املعارضة. وغسل األموال ومتويل اإلرهاب
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 سواء لدعم   ،فقد دافع اإلثيوبيون حبرية عن آرائهم     . تتحسنوما انفكت حرية التعبري       -١٤
 وسـائط اإلعـالم     وُنفذ اإلعالن املتعلق حبريـة    . السياسات والتدابري احلكومية أو النتقادها    
.  يتوافق مع الضمانات الدسـتورية ذات الـصلة        اجلماهريية والوصول إىل املعلومات تنفيذاً    

وأنشئت فرقة عمل وطنية بقيادة أمانة املظامل مهمتها مراقبة التنفيذ الفعال ألحكام اإلعـالن              
  . املتعلقة بالوصول إىل املعلومات

لتحسني رفاه األطفال، وتلك املتخذة لتعزيـز       وتناول الوفد خمتلف التدابري املتخذة        -١٥
ومحاية حقوق املرأة، وضمان مشاركتها املتساوية مع الرجل يف الشؤون السياسية، ومتكينها            

، وضمان حقها يف التملك واإلرث وحقوقها يف املـوارد، ومكافحـة             واجتماعياً اقتصادياً
التناسلية األنثوية، وزواج األطفـال،   مبا يف ذلك تشويه األعضاء     ،املمارسات التقليدية املؤذية  

  . والزواج املبكر، والزواج القسري
والتزمت إثيوبيا بتنفيذ القوانني وأطر السياسات املعنية بتعزيـز حقـوق اإلنـسان               -١٦

 من خالل اعتبار اإلعاقة أحـد القطاعـات اإلمنائيـة            فّعاالً لألشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذاً   
  . الشاملة
ا كذلك عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع           واستهلت إثيوبي   -١٧

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وما فتئت تعمل مع البلدان املضيفة على النهوض حبقـوق              
وكثفت اجلهود اليت تبذهلا يف سـبيل محايـة         . ومصاحل املواطنني اإلثيوبيني خارج حدودها    
وأنـشئت  .  على املهاجرين من النساء واألطفال     حقوق املهاجرين، مع التركيز بشكل خاص     

  . هلذا الغرض فرقة عمل وطنية يترأسها نائب رئيس الوزراء
جتاه املهاجرين، وهي تستضيف أكثر من      " الباب املفتوح "واحتفظت إثيوبيا بسياسة      -١٨

وعملت عن كثب مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها          . نصف مليون مهاجر  
 الالجئني باحلماية واملساعدة الالزمتني والتخفيف      إحاطةالت األمم املتحدة من أجل      من وكا 

  .من آثار استقبال أعداد كبرية من الالجئني على اجملتمعات احمللية املضيفة والبيئة
 /يف أيـار  ستجرى  وصّممت إثيوبيا على أن تكون االنتخابات الوطنية اخلامسة اليت            -١٩

ووضع اجمللس االنتخـايب الـوطين      . حتظى باملصداقية وعادلة  وة   انتخابات حر  ٢٠١٥مايو  
  . واجلهاز القضائي أنظمة ابتكارية ملعاجلة التظلمات والشكاوى املقدَّمة خالل االنتخابات

فـازداد  .  على احلقوق يرمي إىل احلد من الفقر        قائماً  إمنائياً واعتمدت إثيوبيا َنهجاً    -٢٠
ة نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر وحتت         متوسط الدخل الفردي واخنفضت بشد    

  . مؤشر الفقر الغذائي
كما مسح النمو االقتصادي السريع إلثيوبيا باستثمار أموال عامة هائلة يف قطـاعي               -٢١

وقد أدى االستثمار يف بناء مرافق صـحية جديـدة          . اخلدمات االجتماعية والبىن األساسية   
 تنفيذ برنامج اإلرشاد الصحي إىل حتقيق تقّدم هام يف جمال           وحتسني املرافق القائمة ويف تعزيز    
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، وصلت نسبة التغطيـة الـصحية       ٢٠١٢/٢٠١٣وخالل عامي   . صحة السكان ورفاههم  
 يف املائة، وأُحرز يف الوقت نفسه تقدم كبري يف حتسني صـحة األمهـات               ٩٣األساسية إىل   

املتمثل يف خفض معـدل وفيـات       ثيوبيا بالفعل اهلدف اإلمنائي لأللفية      وحققت إ . واألطفال
  .  بوقت طويل٢٠١٥األطفال مبقدار الثلثني، وذلك قبل حلول املوعد النهائي احملدَّد يف عام 

. وأجريت استثمارات مكثفة لتوسيع نطاق التعليم االبتـدائي والثـانوي والعـايل             -٢٢
 يف املرحلة االبتدائية    وقد ارتفع معدل القيد اإلمجايل    . والتعليم األساسي جماين جلميع املواطنني    

 مليون طفل باملدارس االبتدائية خالل العام       ١٧,٣ يف املائة والتحق أكثر من       ٩٥,٤ليصل إىل   
وبفضل هذا التقدم الذي أُحرز، اقتربت إثيوبيا أكثر من حتقيـق           . ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي  

املساواة بني  ا مؤشر   أم. اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف وصول اجلميع إىل التعليم االبتدائي         
الفتيـات إىل الـصبيان، فقـد       نسبة   ثّله تقريباً متاجلنسني يف املدارس االبتدائية، على حنو ما        

  .٢٠١٢/٢٠١٣ يف العام الدراسي ٠,٩٤:١ بلغ
واستثمرت إثيوبيا بصورة مكثفة يف صيانة وبناء الطرقات وتوفري مياه الشرب، ويف              -٢٣

 رفاه مواطنيها    أبعاد ثر اإلجيايب للنمو االقتصادي على حتسني     برامج الطاقة والري، ما أثبت األ     
 مع تركيزها على القضاء على الفقر، وخصصت احلكومة، متاشياً . غري البعد املتمثل يف الدخل    

  .  أكرب من ميزانيتها للقطاعات املواتية للفقراءنصيباً
 على الربوتوكـول    ومنذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، صّدقت إثيوبيا         -٢٤

املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الـشعوب،             
وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         

يـة حقـوق    اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاق       املتعلق ب 
وقّدمت إثيوبيـا   . بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        املتعلق ب الطفل  
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز          تقارير عن التنفيذ معدَّة يف إطار        أيضاً

اخلـاص    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهـد الـدويل           العنصري، و 
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    اخلاص با حلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل      با

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         
 والـشعوب،   أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان           

  .وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصـيات     .  وفداً ببيانات  ١١٢خالل جلسة التحاور، أدىل       -٢٥

  .الثاين من هذا التقريراملقدمة خالل هذه اجللسة يف اجلزء 
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وعلـى   عتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان، وسلّطت اجلزائر الضوء على ا  -٢٦
  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوإعمال االلتزام املعقود للقضاء على الفقر 

ورّحبت أنغوال بعملية التصديق على الصكوك الدولية وبالتقارير املقدمة بشأن تنفيذ             -٢٧
  . دوري الشاملالتوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل لالستعراض ال

وسلّطت األرجنتني الضوء على استضافة إثيوبيا لعدد كبري من الالجئني وعلى مـا               -٢٨
  . تبذله من جهود ملكافحة التمييز ضد األطفال

 مبا يف ذلك احتـرام حقـوق   ،وأشادت أرمينيا بالتزام إثيوبيا بتعزيز حقوق اإلنسان      -٢٩
  عن قلقها إزاء اإلصابات اليت أُبلغ عنها مؤخراًاألقليات، والتنوع الثقايف، والتسامح، وأعربت  

  .يف منطقة أوروميا
 على خطة العمل الوطنيـة األوىل       ٢٠١٣وهّنأت أستراليا الربملان على تصديقه عام         -٣٠

إعالن مكافحة  مبوجب  لصحفيني  استمرار احتجاز ا  حلقوق اإلنسان وأعربت عن قلقها إزاء       
  . اإلرهاب

املبذولة لتناول بعض التوصيات اليت قّدمتها أثنـاء اجلولـة          ورحبت النمسا باجلهود      -٣١
  . األوىل لالستعراض الدوري الشامل

، وأشـارت إىل    القائمـة وأشارت بنغالديش إىل التقدم احملرز، وأقّرت بالتحديات          -٣٢
  . ضرورة مراعاة طلب إثيوبيا احلصولَ على مساعدة تقنية

وال سيما اعتمـاد خطـة      املتخذة،  شريعية  ورّحبت بيالروس مبجموعة املبادرات الت      -٣٣
  .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

وأعربت بلجيكا عن استمرار قلقها إزاء عدة قـضايا متعلقـة بـاحلقوق املدنيـة                 -٣٤
  . والسياسية، ورّحبت حبظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 الدميقراطيـة واإلدارة    ن إىل التقدم احملرز يف جمال التشريع، وإىل تعزيـز         وأشارت بن   -٣٥
  . االقتصادية الرشيدة، وإىل التصديق على الصكوك اإلقليمية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان

. ٢٠٠٩وأشارت بوتسوانا إىل اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصـيات املقّدمـة عـام               -٣٦
  .وأشارت كذلك إىل التقارير املتعلقة بظاهرة التدخل يف النظام القضائي

حظت بوتان تنفيذ العديد من التوصيات منذ االستعراض األول وإدماج مبـادئ           وال  -٣٧
  . التنمية املستدامة يف سياسات التنمية

إىل التدابري التشريعية اإلجيابية املعتمـدة      ) البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٣٨
  .لتدعيم املؤسسات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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لربازيل بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وباعتمـاد          ورّحبت ا   -٣٩
خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية والتنمية، وبإنشاء اللجان املعنية حبقوق الطفل            

  . على املستوى الفدرايل واإلقليمي واحمللي
لتوصيات املقدَّمة يف اجلولة    وهّنأت بوركينا فاسو إثيوبيا على التقدم احملرز يف تنفيذ ا           -٤٠

  .األوىل لالستعراض الدوري الشامل
وهّنأت بوروندي إثيوبيا على اعتمادها خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،               -٤١

  .وبرنامج وطين لإلدارة الرشيدة
وأشار الرأس األخضر إىل النمو االقتصادي احملقَّق، والتقدم احملرز يف جمال احلد مـن                -٤٢

  . وفري اخلدمات االجتماعية، وصدور خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسانالفقر، وت
أتاح احلرية واالستقالل لوسائط اإلعالم     وسألت كندا عّما أحرزته إثيوبيا من تقّدم          -٤٣

  .والنهوض باحلقوق املدنية والسياسية
 علـى   وشجعت مجهورية أفريقيا الوسطى إثيوبيا على اختاذ التدابري الالزمة للقضاء           -٤٤

  . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى معاجلة مشكلة أطفال الشوارع
والحظت تشاد تدعيم مؤسسات حقوق اإلنسان، وإعداد خطة العمـل الوطنيـة              -٤٥

حلقوق اإلنسان، والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، واعتماد اسـتراتيجيات           
  .وطنية
واصلة التقدم يف تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان          شيلي باجلهود املبذولة مل   ونوهت    -٤٦

  .ومحايتها
ورّحبت الصني بالتنمية االقتصادية، وبإعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان،             -٤٧

  .وحبماية حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة
تعراض وأعرب الكونغو عن تقديره لاللتزام بالتوصيات املقدَّمة يف اجلولة األوىل لالس            -٤٨

  .الدوري الشامل
وأعربت عن  . وأشارت كوستاريكا إىل مظاهر التقدم احملرز منذ االستعراض األول          -٤٩

  . قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات
والحظت كوت ديفوار دمج االتفاقيات الدولية اليت صـّدقت عليهـا إثيوبيـا يف                -٥٠

  .والتدابري املتخذة لتعزيز احلقوق املدنية والسياسية والثقافيةالقوانني الداخلية، 
وهّنأت كوبا إثيوبيا على تقريرِها الوطين وعرِضها املمتـازين ومتّنـت أن يتكلّـل                -٥١

  . استعراضها بالنجاح
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وذكرت قربص أنه برغم جترمي املمارسات التقليدية املؤذية وبرغم اجلهود اليت تبذهلا              -٥٢
  . الت ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية واسعة االنتشارما ز إثيوبيا،
وأشادت اجلمهورية التشيكية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيـا يف ضـمان احلقـوق               -٥٣

االقتصادية واالجتماعية، ولكن أعربت عن قلقها إزاء الثغرات اليت تعيق إعمال احلقوق املدنية 
  .والسياسية

و الدميقراطية بالتقدم الـذي أحرزتـه إثيوبيـا يف مجيـع            مجهورية الكونغ ونوهت    -٥٤
  . القطاعات، وباعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وبتعزيز حقوق املرأة والطفل

ورّحبت الدامنرك جبملة أمور منها االقتراحات املطروحة يف خطة العمـل الوطنيـة               -٥٥
، ولكنها أعربت عـن قلقهـا ألنّ        حلقوق اإلنسان فيما خيص تعزيز حقوق الفئات الضعيفة       

  .  كافياًاخلطة مل متنح اجملتمع املدين دوراً
  هاماًجيبويت بأن إثيوبيا سامهت يف االحتاد األفريقي منذ نشوئه، وأّدت دوراً      وأفادت  -٥٦

  . يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة
نيـة حلقـوق    وأفاد وفد إثيوبيا بأن األسس اليت قام عليها تنفيذ خطة العمـل الوط              -٥٧

إنشاء هيئات استشارية لرصد خطط أداء املؤسـسات املـسؤولة عـن            : اإلنسان هي التالية  
التنفيذ؛ وإذكاء الوعي خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛ والتعاون مع الشركاء يف التنمية             

؛ واجلمعيات األهلية، وإشراك اجلمهور العام؛ واالستعانة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         
  . وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

وقد روعيت يف إعداد خطة العمل توصياُت االستعراض الدوري الشامل اليت جرى              -٥٨
قبوهلا، والتقاريُر املقدمة إىل اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة واالحتـاد              

  .  فرصة جيدة لتنفيذ التزاماهتا الدوليةاألفريقي، وردوُد الفعل املتصلة هبا، ما منح إثيوبيا
وتتوخى خطة العمل جعل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تعمل كهيئات رصد             -٥٩

اإلداريـة  فيما يتصل مبمارسة الـسلطات  مستقلة، بينما يتوىل أمني املظامل رصد تنفيذ اخلطة    
 سنوية مفّصلة قامـت     اًوأعدت كلّ هيئة من اهليئات املسؤولة عن التنفيذ خطط        . والتنفيذية

 على الصعيدين الفدرايل واإلقليمي     وأنشئت أيضاً . برصدها هيئات تشريعية فدرالية وإقليمية    
  . آليات إبالغ شاملة

احملـاكم  هياكـل   وأفاد الوفد بأن الدستور يضمن استقالل اجلهاز القضائي وحيدد            -٦٠
ومن .  من النظام القانوين يف إثيوبيا     اً رئيسي وُتعترب استقاللية اجلهاز القضائي عنصراً    . وسلطاهتا

أجل تعزيز حتقيق العدالة، كان ال بد من بناء قدرات املزيد من القضاة واملـدعني وضـباط                 
  . الشرطة ومن تدريبهم؛ وقد اُتخذ عدد من اخلطوات يف هذا االجتاه
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لـك   يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذ       وأقّرت إكوادور بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً       -٦١
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما ذكرت إعداد خطة العمل الوطنية           

  . حلقوق اإلنسان
 ممكن حبقوق اإلنسان    ملتخذة لضمان التمتع إىل أبعد حد     وأشارت مصر إىل التدابري ا      -٦٢

  . وباحلريات األساسية
تعلقة حبقوق اإلنسان، حيث وأشارت غينيا االستوائية إىل جناح عملية سن القوانني امل   -٦٣

  . أعطيت األولوية لتحقيق املساواة يف التعليم وحتسني الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها
، واعتبـار االغتـصاب     املؤذيةوأفادت إستونيا بضرورة إدانة املمارسات التقليدية         -٦٤

  . ، واختاذ تدابري ملكافحة العنف املرتيل جرمياًالزوجي فعالً
  . ندا بالتدابري املتخذة إلدماج حقوق اإلنسان يف التشريعات واملمارساتفنلونوهت   -٦٥
وأشادت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ورّحبـت             -٦٦

  . وحقوقها االجتماعيةبالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا يف ضمان حقوق املرأة عموماً
ة حلقوق اإلنسان وبالتدابري املتخـذة      غابون بالتصديق على الصكوك الدولي    ورحبت    -٦٧

  .  ومكافحة التمييز ضد النساء واألطفالحلماية أكثر الفئات ضعفاً
  . وقّدمت أملانيا توصيات  -٦٨
وأفادت غانا بأنّ إثيوبيا ينبغي أن تعاجل جمموعة من األمور مبا فيها الـشواغل الـيت                 -٦٩

وأن تصّدق على االتفاقيـة الدوليـة       أعربت عنها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛        
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وغريها من املعاهدات والربوتوكوالت،           

كما طلبت إىل إثيوبيـا نـزع       . ٢٠١٤وأن تقّدم التقارير الدورية الواجب تقدميها يف عام         
ت اخلاصة، وإنشاء مؤسسة الصفة اجلرمية عن التشهري، وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءا       

  .  ملبادئ باريسوطنية مستقلة حلقوق اإلنسان امتثاالً
ورّحبت هاييت باعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وبالتصديق على اتفاقية             -٧٠

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والحظ الكرسي الرسويل أنه على الرغم من اخنفاض معدالت الفقر، ما زالت هناك               -٧١

  . حتديات قائمة
وأشادت هندوراس باإلصالحات التشريعية اليت جتّرم زواج األطفال، وأملت يف أن             -٧٢

  . تستمر البالد يف محاية حقوق الفئات الضعيفة
وهّنأت هنغاريا إثيوبيا على تفانيها يف حتقيق التنمية االقتـصادية ويف الـسعي إىل                -٧٣

  . بت عن أسفها لوجود قيود على حرية التعبريوأعر. مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس
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ورّحبت إندونيسيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتصديق       -٧٤
وأشادت . الوشيك على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          

  .  لهبالتركيز على التعليم مبا يف ذلك زيادة املوارد املخصصة
أشارت أيرلندا إىل القيود التشريعية املفروضة على احليز املتاح لعمل اجملتمع املـدين         و  -٧٥

  . وعلى حرييت التعبري وتكوين اجلمعيات
وشّجعت على اختاذ مزيد من     . ورّحبت إيطاليا بالوقف الفعلي لتنفيذ أحكام اإلعدام        -٧٦

  . التدابري ملكافحة التمييز بني اجلنسني
 األهليـة بت اليابان عن قلقها إزاء القيود التشريعية املفروضة على اجملموعات           وأعر  -٧٧

وحثّت على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           . واإلعالمية
.  اخلاصـة  املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات      القسري؛ وعلى توجيه دعوة دائمة إىل       

يد للموقف االستباقي الذي تتخذه إثيوبيا فيما يتعلـق باسـتقبال   وأعربت عن تقديرها الشد   
  . الالجئني والعائدين

والحظت كينيا التقدم احملرز، ورّحبت بالتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري       -٧٨
وتطّرقت إىل التحديات . اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة   املتعلق ب التفاقية حقوق الطفل    

  . من اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان وأمني املظاملاليت واجهها كلّ 
وأشادت الكويت خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وخبطة النمو والتحول، وقـد         -٧٩

  . ُوضعتا لتحويل إثيوبيا إىل اقتصاد متوسط الدخل
وأشارت قريغيزستان إىل اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة؛ وإىل اإلصالحات   -٨٠
ملدخلة على اآلليات التشريعية واملؤسسية واآلليات املتعلقة بالسياسات؛ وإىل تنفيـذ خطـة             ا

  . النمو والتحول
وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل مجلة أمور منها اعتماد خطة العمـل               -٨١

إىل الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وبذل اجلهود لتعزيز تعميم املنظور اجلنساين وضمان الوصـول             
  . التعليم
ونّوهت التفيا باعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وبافتتاح مكاتب إقليمية             -٨٢

وأعربت عن استمرار قلقها إزاء العنف املمارس ضـد         . تابعة للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان    
  . النساء واألطفال، وال سيما العقاب البدين املرتل باألطفال

كل خاص باجلهود املتواصلة اليت بذلتها إثيوبيا حلماية حقـوق          ورّحبت ليسوتو بش    -٨٣
  . فئات معّينة من قبيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال

ورّحبت ليبيا خبطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان وخبطـة النمـو والتحـول                 -٨٤
  .  الدخل، اللتني هتدفان إىل حتويل البالد إىل اقتصاد متوسط٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
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ختنشتاين األولوية املعطاة حلماية ومتكني املرأة على الصعيدين الفدرايل         يل والحظت  -٨٥
  . واإلقليمي، والستنتاجات هيئات املعاهدات يف هذا اجملال

والحظت مدغشقر اعتماد سياسات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلـك              -٨٦
  . ٢٠١٥-٢٠١٠النمو والتحول للفترة خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة 

ونّوهت ماليزيا بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان وبإعداد خطة العمل الوطنية             -٨٧
  . حلقوق اإلنسان، فشّجعت على ختصيص املوارد الكافية هلما

وأشارت إىل  . وأعربت ملديف عن تقديرها للخطوات املتخذة للنهوض بدور املرأة          -٨٨
مع آليات األمم املتحدة، وإىل التحديات اليت واجهتها إثيوبيا مبا فيهـا تغـري              قائم  الالتعاون  
  . املناخ
وأشارت مايل إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى               -٨٩

  . وأشادت باجلهود املبذولة لتقوية اجلهاز القضائي. االجتار باألشخاصبروتوكول 
التقدير أن إثيوبيا تستقبل مئات الالجئني من البلدان اجملاورة         والحظت موريتانيا مع      -٩٠

  . ضامنةً حقوقهم بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
. وأشادت موريشيوس باعتماد تدابري خمتلفة تثبت التزام إثيوبيا حبقـوق اإلنـسان             -٩١

  . وحثّت إثيوبيا على االستمرار يف هذا املسار
املكسيك التقدم احملرز على املستوى التشريعي، والتزام إثيوبيـا حبقـوق           والحظت    -٩٢

وأملت يف أن يساعد االستعراض الدوري الشامل إثيوبيـا علـى التغلـب علـى         . اإلنسان
  . التحديات اليت تواجهها

اجلبل األسود عن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر ودعـم الـضحايا؛             وسأل  -٩٣
لقي الشكاوى هدفها التحقيق يف البالغات املتعلقة بأعمال التعذيب املرتكبـة           ولوضع آلية لت  

  . على يد قوات األمن
بااللتزام بالقـضاء   ورحب  . وأشاد املغرب بالتنمية االقتصادية وخبطة النمو والتحول        -٩٤

  . على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
جلة التفاوت بني اجلنسني وبتعزيز متكني املـرأة،        وأفاد الوفد بأن احلكومة ملتزمة مبعا       -٩٥

 املتعلقة بتـشويه    املعدالتوأفضت هذه التدابري إىل اخنفاض      . وأبلغ عن التدابري اليت اُتخذت    
 وأّدى أيـضاً  . األعضاء التناسلية األنثوية والزواج املبكر وزواج األطفال والزواج القـسري         

 تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة واملمارسـات         يف مكافحة   مساعداً الزعماء الدينيون دوراً  
  . املؤذية األخرى

ومثة تدابري تصحيحية متخذة لتمكني املرأة، من شأهنا أن تعّزز املـشاركة املتناميـة                -٩٦
 .القراراتاختاذ للمرأة يف الشؤون العامة مبا يف ذلك عمليات 
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إىل املـوارد   مـع الرجـل     على قدم املساواة    واُتخذت تدابري لضمان وصول املرأة        -٩٧
وُخـصص العديـد مـن      .  واعـداً  االقتصادية، وُيعّد تنامي عدد صاحبات املشاريع أمـراً       

االستراتيجيات والربامج وخطط العمل خلفض معدالت وفيات األمهات واألطفال، مما ساعد           
  .على ضمان حتقيق ما تتضمنه األهداف اإلمنائية لأللفية من أهداف متصلة هبذا الشأن

وإثيوبيا ملتزمة كذلك بتحسني حقوق األطفال ورفاههم، فاّتخذت تدابري إللغـاء             -٩٨
  . بأنه أمر حمظور مبوجب الدستورالعقاب البدين يف األوساط العائلية علماً

. وأشادت موزامبيق بافتتاح فروع للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان يف بعض الواليات            -٩٩
  . األشخاص ذوي اإلعاقةونّوهت بالتصديق على اتفاقية حقوق 

وأشادت ميامنار بارتفاع متوسط معدل النمو االقتصادي السنوي خـالل العقـد              -١٠٠
  . املؤذيةوأشارت إىل التدابري املتخذة للقضاء على املمارسات . املاضي
وهّنأت ناميبيا إثيوبيا على استقباهلا لالجئني ومّدهم باملساعدة الالزمة لبقائهم على             -١٠١
  .وأشارت إىل خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان. ياةقيد احل
. ورّحبت نيبال بنجاح إثيوبيا يف القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             -١٠٢

  . وأشادت بالتدابري املتعلقة باألمن الغذائي والتعليم
إزاء الطريقة وأعربت عن قلقها   . ونّوهت هولندا خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان        -١٠٣

  . اليت يعاَمل هبا الصحفيون وأعضاء اجملموعات املعارضة
والحظت نيكاراغوا التمييز الذي تتعرض له األقليات واجملموعات الـضعيفة رغـم        -١٠٤

  . وأشادت بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان. التدابري املتخذة
وأعـرب عـن   . نية حلقوق اإلنسانوأشار النيجر إىل أمهية اعتماد خطة العمل الوط         -١٠٥

  . تقديره للتدابري املتخذة ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس
وحثّت . ونّوهت نيجرييا بترمجة الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل اللغات احمللية           -١٠٦

  . إثيوبيا على هتيئة جّو مناسب لتكريس حقوق اإلنسان
احليز املخصص للمجتمع املدين واألحزاب املعارضة      وأعربت النرويج عن قلقها إزاء        -١٠٧

  . ٢٠١٥يف محلة انتخابات عام 
 باراغواي إىل خطط العمل املعدَّة وإىل التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق              وأشارت  -١٠٨

وعلى إتاحـة الوصـول     وشّجعت على التصديق على املعاهدات،      . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .ء على التعذيبالسجون، وعلى القضابصورة مستقلة إىل 

أقّرت الفلبني باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق النساء واملهاجرين؛ ومكافحة تـشويه           و  -١٠٩
األعضاء التناسلية األنثوية والعنف القائم على نوع اجلنس واالجتـار؛ وحتديـد عمـر أدىن               

  . للزواج
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اري لتنفيـذ   ورّحبت الربتغال خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وبالوقف االختي          -١١٠
  . عقوبة اإلعدام، وباجلهود املبذولة لتحسني الوصول إىل مياه الشرب

ورّحبت مجهورية كوريا باعتماد إثيوبيا خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،               -١١١
  . وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحبملة مكافحة الفساد اليت شنتها

ي بالتقدم احملرز، وأشار إىل خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان،          ونّوه االحتاد الروس    -١١٢
السائدة يف السجون، وإىل التدريب الذي ختضع لـه قـوات           باألوضاع  وإىل التقرير املتعلق    

  .األمن
وهّنأت رواندا إثيوبيا على اجلهود اليت بذلتها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عـن               -١١٣

  . ساعي اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسانطريق مجلة من األمور منها م
وأعربت السعودية عن تقديرها للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       -١١٤

  . وعلى بروتوكول بالريمو، والعتماد سياسات مرتبطة بالعدالة اجلنائية تضمن السالم واألمن
وق االقتصادية واالجتماعية   وأشادت السنغال بتنفيذ التوصيات وبتحّسن التمتع باحلق        -١١٥

 .والثقافية، وشّجعت على مواصلة هذه اجلهود

وشّجعت صربيا السلطات على مواصلة التنفيذ الفعلي لاللتزامات الدولية املتعلقـة             -١١٦
  . حبقوق اإلنسان وال سيما محاية حقوق املرأة والطفل

أوضـاع   وحتـسني    وشّجعت سرياليون إثيوبيا على رفع سن املسؤولية اجلنائيـة،          -١١٧
  . االحتجاز، واختاذ التدابري الالزمة للقضاء على عمالة األطفال

والحظت سنغافورة أن االستفادة من الرعاية الـصحية، الـيت أُدخلـت عليهـا                -١١٨
إصالحات، قد حتّسنت، وأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل قد حتققت، وأن مشاركة              

  . واالقتصادية قد ازدادتاملرأة يف احلياة السياسية 
 منها فريق العمل الثالثي املعين بقطاع اجملتمع املدين، لتيـسري           ،وأنشئت منابر عديدة    -١١٩

  . التنفيذ السلس والسليم للتشريعات عن طريق احلوار
وجمموعة املساعدة اإلمنائية على إجراء استعراضات مشتركة        ووافقت حكومة إثيوبيا    -١٢٠

وأظهرت املؤشرات املتعلقة بنتائج    . ، وذلك من أجل حتسني تنفيذ اإلعالن      دورية ألثر القانون  
  .التنفيذ أن اإلعالن يتمتع بالعديد من السمات الواعدة

اخلـدمات  وتـوفري  احلكومة من حتسني توزيع   خطة تنمية اجملتمعات احمللية     ومكنت    -١٢١
 إدخال التحسينات علـى     إثيوبياوستواصل  . الوصول إليها ووضع معايريها و   والبىن األساسية 

اخلطة وعززت  . واعدةلنواجتها نتائج   وأظهرت املؤشرات املبكرة    . اجملاالت اليت تشملها اخلطة   
 أعلى يف إدارة الـشؤون      اآلليات املنظَّمة املعنية باملساءلة احمللية، ماحنةً اجملتمعات احمللية صوتاً        

  . املنتجرفاه املرأة وعملها وحسنت احمللية، 
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 ملنع األعمال التدمريية املرتكبة على يد اجملموعات املتطرفة اليت          ت إثيوبيا جهوداً  وبذل  -١٢٢
  . أدان زعماء األديان املختلفة أعماهلا املدمّرة

وحثّت سلوفاكيا على تنفيذ كل من خطة العمـل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،                 -١٢٣
  .  تنفيذاً فعاالًواالستراتيجية الوطنية للقضاء على املمارسات التقليدية املؤذية

وأشادت سلوفينيا خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وباالنـضمام إىل اتفاقيـة              -١٢٤
املتعلـق  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           

  .  هاماًواعتربت حرية التعبري أمراً. اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحةب
 بالسياسة اليت تعتمدها فيمـا      زام إثيوبيا حبقوق اإلنسان وأشاد     الصومال الت  حظوال  -١٢٥

  .خيص الالجئني وباجلهود اليت تبذهلا للحفاظ على السالم يف أفريقيا
ورّحبت جنوب أفريقيا ببلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وبتحقيـق احلمايـة               -١٢٦

  .  إثيوبيا يف احلفاظ على السالم يف املنطقةاالجتماعية، وإعداد خطة النمو والتحول، ومسامهة
وأشاد جنوب السودان خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وأشـار إىل التنميـة               -١٢٧

  . االقتصادية، وحثّ على تنفيذ سياسة احلد من الفقر
ورّحبت إسبانيا بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وباالستراتيجيات الوطنيـة            -١٢٨
  . دة ملكافحة العنف املمارس ضد املرأةاملعتم
وأقّرت سري النكا باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان والقضاء علـى الفقـر               -١٢٩

  . ، مشرية إىل التقدم احملرز يف جمال التعليماألمومةوخفض معّدالت وفيات األطفال ووفيات 
. قي الرعايـة الـصحية    يف وضع حقوق املرأة ويف تل      والحظت دولة فلسطني حتّسناً     -١٣٠

  . األمومةوأعربت عن قلقها إزاء التفاوت يف توفري الرعاية الصحية ومعدالت وفيات 
أن إثيوبيا نظرت نظرة إجيابية إىل التوصيات اليت قّدمها يف          بارتياح  والحظ السودان     -١٣١

 فرصة عمل خـالل     ٢ ٦٠٠ ٠٠٠متكّنت من إجياد أكثر من      وأول استعراض دوري شامل     
  . ني املنصرمتنيالسنت
وأعربت السويد عن قلقها إزاء استبعاد اجملتمع املدين، وإزاء القيود املفروضة مبوجب              -١٣٢

  . إعالن مكافحة اإلرهاب على حرييت التعبري وتكوين اجلمعيات
وأفادت سويسرا بأهنا ال تزال قلقة من القيود املفروضة على اجملتمع املـدين وعلـى                 -١٣٣

االحتجاز، وأعمال التعـذيب، واالحتجـاز      أوضاع  وين اجلمعيات، ومن    حرييت التعبري وتك  
  . التعسفي
وأشادت تايلند بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكـول      -١٣٤

، وخبطة العمل   بالريمو، ونّوهت باملؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان اليت أُنشئت مؤخراً         
  . وبتحسني الوصول إىل الرعاية الصحيةالوطنية حلقوق اإلنسان، 
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وأشارت توغو إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإىل               -١٣٥
التشريعات املتعلقة بعملية التسجيل املدين، وإىل االستراتيجيات املّتبعة للحد من الفقر وبلوغ            

  . األهداف اإلمنائية لأللفية
ن اجلهود ملكافحة العنف والتمييـز ضـد النـساء          وحثّت تونس على بذل مزيد م       -١٣٦

  . واألطفال، ولتسهيل عمل اجملتمع املدين
جـيش التنميـة    "وأشارت أوغندا إىل حتّسن الوصول إىل مياه الشرب، وإىل إنشاء             -١٣٧

  . ، وإىل وضع خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان"الصحية
يت تبذهلا إثيوبيا للقضاء علـى الفقـر        اجلهود ال باإلمارات العربية املتحدة    وأشادت    -١٣٨

  . باعتماد قوانني جديدة ووضع برامج هدفها حتويل البلد إىل اقتصاد متوسط الدخل
وحثّت على بذل مزيد مـن      . بت مجهورية ترتانيا املتحدة خبطة النمو والتحول      ّحور  -١٣٩

  . ية لأللفيةاجلهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم ولبلوغ األهداف اإلمنائ
القيود على أنشطة اجملتمع    فرض  وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء          -١٤٠

املدين وإزاء االحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني والشخـصيات            
  . السياسية املعارضة

دوري الـشامل   أوروغواي التقدم احملرز منذ اجلولة األوىل لالستعراض ال       والحظت    -١٤١
  . مشددةً على خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

بالتقّدم احملرز يف القضاء علـى الفقـر        )  املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا   ورّحبت  -١٤٢
  .  الوصول إىل اخلدمات الصحيةوبازدياد فرصوخفض معدالت وفيات الرّضع، 

 يتـضمن    فعـاالً  والتحول تنفيذاً نام عن تقديرها لتنفيذ خطة النمو       يت  وأعربت في   -١٤٣
 .استراتيجيات لتنمية االقتصاد وتعزيز الدميقراطية وضمان حتقيق العدالة االجتماعية

ونّوهت اليمن بالقوانني العديدة اليت ُسّنت من أجل محاية حقوق اإلنسان، وبالنضال    -١٤٤
نمية، وبتوسيع نطاق عمـل      يف جمال الت   يف سبيل احلد من الفقر، وباإلجنازات احملقَّقة تدرجيياً       

  . اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان
وأشادت زامبيا بالضمانات الدستورية اليت تكفل حقـوق اإلنـسان يف إثيوبيـا،               -١٤٥

األطفال وزيـادة  وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على الفقر وخفض معدالت وفيات        
  .  االلتحاق باملدرسة وتوفري اخلدمات الصحيةفرص
 زمبابوي التزام إثيوبيا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والـدليل    والحظت  -١٤٦

 مياه الشرب والتعليم والرعايـة      وتوفريعلى ذلك هو اعتمادها برامج لضمان األمن الغذائي،         
  .الصحية
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إثيوبيا من مبادرات لتمكني املرأة وللقـضاء علـى         قامت به   ورّحبت أفغانستان مبا      -١٤٧
  . مارسات املؤذية وعلى التمييز ضد املرأة وعلى العنف املمارس على األطفالامل

القيود على حرية التعبري، وإزاء سـوء       فرض  وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء         -١٤٨
  .معاملة السجناء واالدعاءات املتعلقة بوقوع اعتداءات

يرها اللتزام البلد حبماية وتعزيز     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقد      وأعربت  -١٤٩
  . حقوق اإلنسان، وللتقدم احملرز يف هذا اجملال

وأفاد الوفد بأن القوانني التشريعية الناشئة عن اإلصـالحات احلكوميـة يف جمـال                -١٥٠
وأدى اإلعالن املتعلـق حبريـة    . السياسة العامة قد مسحت بتهيئة بيئة مواتية لوسائط اإلعالم        

وُيعتزم تقدمي  . جلماهريية والوصول إىل املعلومات إىل حتقيق إصالحات هامة       وسائط اإلعالم ا  
يف ينـاقش   ، كي   املخربينقانون إفشاء املعلومات من أجل املصلحة العامة، اهلادف إىل محاية           

وجيري االنتهاء من وضع سياسات وقوانني وقواعد لفتح سجل عام يف هذا            . مداوالت عامة 
  . نفيذ السريع لإلعالنالشأن يرمي إىل تيسري الت

املساعدة على  ، بغرض   املعنيةلجهات  لونظّمت احلكومة مؤخرا منتديات استشارية        -١٥١
ومن بني املشاكل   : اإلعالموسائط  حتديد أوجه القصور البنيوية واملؤسسية اليت تعتري قطاع         

آلليات القائمـة    واملنافسة أو غياب ا    ، والتعددية ،املطروحة افتقار وسائط اإلعالم إىل املهنية     
على التنظيم الذايت، وختلّف سوق اإلعالنات، وضـعف القـدرة علـى إدارة املؤسـسات          

وشّجعت احلكومة األوساط اإلعالمية علـى إنـشاء    . اإلعالمية، ونقص اإلعانات احلكومية   
وجيري إنشاء مؤسسات للتدريب . التجاوزاتلوسائط اإلعالم من أجل معاجلة جملس مستقل 
  .  جامعة١٨ يف أكثر من العايل املهين

 ال حتقق النتائج نفسها يف مهمـة مكافحـة        التقليدية  وَتبّين أن اإلجراءات اجلنائية       -١٥٢
 بأفضل املمارسات التشريعية املّتبعة يف      وقد استرشد إعالن مكافحة اإلرهاب كثرياً     . اإلرهاب

 األشخاص الـذين    ل من فالعدد القلي . املعارضةومل ُيستخدم اإلعالن قط لقمع      . أحناء العامل 
ُيزعم امتالكهم خللفية صحفية جرت حماكمتهم وإدانتهم الخنراطهم يف شبكات إرهابية غري            

  . قانونية وليس ملزاولتهم أنشطة صحفية
ا أظهرته من نزاهة وانـضباط يف       ملكما إن قوات الدفاع الوطنية جديرة باالحترام          -١٥٣

  .  أفريقيامجيع أنشطة حفظ السالم اليت شاركت فيها يف
واستحدثت إثيوبيا آليات دميقراطية إلجراء االنتخابات على صعيد املناطق وعلـى             -١٥٤

 شفافة ودميقراطية   فحصوُعّين أعضاء جملس انتخايب مستقل عن طريق آلية         . الصعيد الوطين 
وشارك ممثلو كل األحزاب تقريبا يف منتدى للتحاور        . شاركت فيها مجيع األحزاب السياسية    

خصـصت   أثناء احلمالت االنتخابية،  و. املنازعات االنتخابية ألحزاب من أجل تسوية     بني ا 
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 األحـزاب   لظهور التجارية، أوقاتا    نظرياهتاهيئات البث العامة الوطنية واإلقليمية، فضال عن        
  . ويسمح القانون للمجتمع املدين مبراقبة االنتخابات الوطنية.  عربهاالسياسية املتنافسة جمانا

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
   : بتأييد إثيوبيالتوصيات املقّدمة أثناء احلوار التفاعلي احملددة أدناهحتظى ا  -١٥٥

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      النظر يف التصديق على       ١-١٥٥
   ؛)بوركينا فاسو(التمييز العنصري 

الدولية حلماية حقوق مجيع    حنو التصديق على االتفاقية     قدماً  املضي    ٢-١٥٥
  ؛)إندونيسيا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع       لتكثيف اجلهود     ٣-١٥٥
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      النظر يف إمكانية التصديق على      ٤-١٥٥
  ؛)إكوادور( اجرين وأفراد أسرهممجيع العمال امله

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           ٥-١٥٥
  ؛)إستونيا( اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحةاملتعلق ب
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           ٦-١٥٥

ملـواد اإلباحيـة، وعلـى      بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف ا       املتعلق  
شـتراك األطفـال يف     ااملتعلـق ب  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

  ؛)الكونغو(املنازعات املسلحة 
 املشّردينالتصديق على اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة          ٧-١٥٥
  ؛)أوغندا) (اتفاقية كمباال( يف أفريقيا داخلياً
  ؛)صربيا) (ناميبيا(لى اتفاقية كمباال النظر يف التصديق ع  ٨-١٥٥
النظر يف التصديق على اتفاقية كامبـاال ووضـع خطـة عمـل               ٩-١٥٥

  ؛)سرياليون (للمشردين داخلياً
مواصلة تنفيذ القوانني مبا يتفق مع قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان            ١٠-١٥٥

  ؛)ليسوتو(املتعارف عليها عامليا 
  ؛)ليبيا(ية حلقوق اإلنسان مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطن  ١١-١٥٥

__________ 

 . ُتحرر االستنتاجات والتوصياتلن  **  
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مواصلة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان            ١٢-١٥٥
  ؛)تايلند ( كامالًتنفيذاً
  كـامالً  تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان تنفيـذاً           ١٣-١٥٥

  ؛)كوريا مجهورية(
يف اإلسراع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، املعتمدة      ١٤-١٥٥
  ؛)السودان (٢٠١٣عام 
ومتكـني  تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان،            ١٥-١٥٥

  ؛)أستراليا(املشاركة يف العملية من منظمات اجملتمع املدين 
مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقـضايا اجلنـسانية            ١٦-١٥٥

  ؛)اجلزائر(والتنمية 
ل الوطنية اليت اسـُتهل تنفيـذها،       ى خطة العم  مواصلة العمل عل    ١٧-١٥٥
  ؛)غينيا االستوائية (داخل اإلدارات العامة فيما خيص إطار اإلدارة الرشيدة وذلك
تعزيــز دور اللجنــة اإلثيوبيــة حلقــوق اإلنــسان وواليتــها   ١٨-١٥٥

  ؛)موريشيوس(
النهوض بقدرات اللجنة اإلثيوبيـة حلقـوق اإلنـسان          مواصلة  ١٩-١٥٥

  ؛)أفغانستان(
اللجنـة  مثـل   لعمل على تعزيز قدرات الكيانات الوطنية اهلامة        ا  ٢٠-١٥٥

  ؛)نيكاراغوا(اإلثيوبية حلقوق اإلنسان 
للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان وأمانـة      تعزيز القدرات املؤسسية      ٢١-١٥٥
  ؛)كينيا(املظامل 
  ؛)صربيا(مواصلة النهوض بقدرات أمانة املظامل   ٢٢-١٥٥
بادئ مل امتثاهلا على   ة حلقوق اإلنسان حرصاً    اللجنة اإلثيوبي  تدعيم  ٢٣-١٥٥

  ؛)ناميبيا(باريس 
 اللجنة اإلثيوبية حلقـوق     امتثالمن أجل   تكثيف اجلهود املبذولة      ٢٤-١٥٥

  ؛)سرياليون(بادئ باريس ملاإلنسان 
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منح اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان والية متتثل ملبادئ بـاريس،            ٢٥-١٥٥
  ؛)مايل( )١( بالفعلاملنفذةة وذلك مبا يتفق مع األعمال النشط

مواصلة تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز حقوق          ٢٦-١٥٥
  ؛)نيبال(مجيع الشرائح السكانية ومحايتها 

تزويد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بـاملوارد والقـدرات           ٢٧-١٥٥
قل  وللقيام علـى حنـو مـست        فعاالً الالزمة لرصد حالة حقوق اإلنسان رصداً     

بالتحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان فيما خيص إعادة توطني أفـراد            
 عـن إتاحـة تقـدمي     اجملتمعات احمللية عن طريق برنامج التنمية البلدية، فـضالً        

  ؛)النمسا(االستئنافات ومنح التعويضات الالزمة يف هذا الصدد 
  ؛)الكويت(نسان مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإل  ٢٨-١٥٥
مواصلة العمل على تدعيم اهلياكل املعنية حبماية حقوق اإلنـسان            ٢٩-١٥٥

  ؛)االحتاد الروسي(مبا يتفق مع املعايري الدولية 
متـساوقة  مواصلة اجلهود املبذولة لوضع استراتيجيات وبرامج         ٣٠-١٥٥

لبلد مـن   هدفها تعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع املناطق، على الرغم مما يتسم به ا            
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(تنّوع وتعقيد 

املعلومات املتعلقة بالقواعد واملعايري الدولية     نشر  العمل على   تعزيز    ٣١-١٥٥
ثيوبيا يف جمال تعزيز حقوق     إلااللتزامات الدولية   الوفاء ب على نطاق واسع، وعلى     

  ؛)االحتاد الروسي(اإلنسان ومحايتها 
جلهود املبذولة إلدمـاج حقـوق اإلنـسان يف         مواصلة تكثيف ا    ٣٢-١٥٥

  ؛)كوبا(السياسات واالستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية 
التعاون الدويل لضمان احلقـوق االقتـصادية والثقافيـة         زيادة    ٣٣-١٥٥

  ؛)السعودية(واالجتماعية 
الـصكوك املتعلقـة    ونشر   عون اجملتمع الدويل يف تنفيذ       التماس  ٣٤-١٥٥

  ؛)أوغندا(ن عن طريق املساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات حبقوق اإلنسا
زيادة اجلهود املبذولة ملواصلة تدعيم املؤسسات الدميقراطيـة يف           ٣٥-١٥٥
  ؛)أفغانستان(البلد 

__________ 

منح اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان والية ممتثلة، وذلك مبا يتفق          : "جاءت التوصية األصلية على النحو التايل      )١(
 ."ع األعمال النشطة املنفذة بالفعلم
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دعوة اجملتمع املدين إىل مّد إثيوبيا باملساعدة التقنية املطلوبة لتنمية            ٣٦-١٥٥
على الصعيد الفدرايل وعلـى صـعيد         املعنية حبقوق اإلنسان   ات املؤسسات قدر

  ؛)النيجر(املناطق 
إنشاء آليات إلشراك اجملتمع املدين بصورة جمدية يف عملية تنفيـذ             ٣٧-١٥٥

على مستوى  ورصد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان على املستوى الفدرايل و         
  ؛)النرويج(املناطق 
لـى املـستوى   مواصلة تدعيم القدرة على تعزيز حقوق الطفل ع    ٣٨-١٥٥

مجهورية كوريا الـشعبية    (احمللي  على املستوى    و على مستوى املناطق  الفدرايل و 
  ؛)الدميقراطية

مواصلة استحداث برامج للتوعية حبقـوق اإلنـسان يف البلـد             ٣٩-١٥٥
  ؛)أرمينيا(ومواصلة توسيع نطاقها 

جنـوب  (تعزيز منتدى احلوار بني اجملتمـع املـدين واحلكومـة             ٤٠-١٥٥
  ؛)السودان
يف اختاذ التدابري الالزمة لضمان مشاركة اجملتمع املـدين الفعالـة             ٤١-١٥٥

  ؛)الدامنرك(أعمال الوقاية والتوعية والتثقيف يف جمال القوانني والسياسات القائمة 
حتسني العمل مع جمموعات اجملتمع املدين، مبا فيهـا اجلمعيـات             ٤٢-١٥٥

  ؛)نيجرييا(نسان الشبابية والنسائية، من أجل النهوض حبقوق اإل
مواصلة تعزيز العمل مع جمموعات اجملتمع املدين املسّجلة يف البلد،     ٤٣-١٥٥

مبا فيها اجلمعيات الشبابية والنسائية احمللية، من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
  ؛)بوتان(

مواصلة تعزيز العمل مع جمموعات اجملتمع املدين املسّجلة يف البلد،     ٤٤-١٥٥
 جلمعيات الشبابية والنسائية احمللية، من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     مبا فيها ا  

  ؛)كوبا(
تكثيف اجلهود املبذولة لبناء قدرات اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون           ٤٥-١٥٥

  ؛)رواندا(يف جمال حقوق املواطنني األساسية 
االستمرار يف إخضاع القضاة واملدعني وأفراد الشرطة وقـوات           ٤٦-١٥٥
  ؛)صربيا(فاع لدورات تدريبية يف جمال القانون اإلنساين الدويل الد

االستمرار يف التعاون مع األمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات             ٤٧-١٥٥
مجهورية الو الدميقراطيـة    (الدولية هبدف التغلب على القيود والتحديات املتبقية        

  ؛)الشعبية
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وق اإلنسان وذلك عن توطيد التعاون مع آليات األمم املتحدة حلق    ٤٨-١٥٥
  بـإجراء زيـارات    لمكلفني بواليـات  لطريق جمموعة من التدابري منها السماح       

  ؛)هنغاريا(
وذلـك  توطيد التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،           ٤٩-١٥٥

زيارات خلاصة بإجراء   إلجراءات ا ا يف إطار السماح للمكلفني بواليات    عن طريق   
  ؛)شيلي(

إلجـراءات  يف إطـار ا   رين اخلاصني واملكلَّفني بواليات     منح املقر   ٥٠-١٥٥
بـاحلق يف التعلـيم    املقرر اخلاص املعين     بزيارة البلد وال سيما       مطلقاً اخلاصة إذناً 

املـرأة  ضـد   بالعنف  واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين          
  ؛)هولندا(

 ،اخلاصة إلجراء الزيـارات   قبول الطلبات املقّدمة من اإلجراءات        ٥١-١٥٥
البالغات املرسلة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والـيت          والرد على   

  ؛)إسبانيا(يتم الرد عليها حىت اآلن  مل
 لضمان املساواة بني الرجل واملـرأة   مواصلة اجلهود املبذولة حالياً     ٥٢-١٥٥

  ؛)مصر(
شكال التمييـز ضـد     تكثيف اجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أ        ٥٣-١٥٥
  ؛)بوروندي(املرأة 
لتعزيز املساواة بني اجلنسني وصون حقوق النساء قوية اختاذ تدابري   ٥٤-١٥٥

  ؛)الصني(والفتيات 
االستمرار يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان تكافؤ الفـرص            ٥٥-١٥٥

  ؛)سنغافورة(للنساء والفتيات 
إىل احلياة السياسية فاذها ن فرص العمل و   على املرأة   حصول حتسني  ٥٦-١٥٥

  ؛)السنغال(
االستمرار يف تعزيز حصول املرأة على فرص العمل ومشاركتها يف      ٥٧-١٥٥

  ؛)شيلي( التعليم والسكن والصحة خدماتوحصوهلا على الشؤون العامة 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل تعزيز حصول املرأة على فرص العمل            ٥٨-١٥٥

 التعليم والسكن والصحة    خدماتوحصوهلا على   ومشاركتها يف الشؤون العامة     
  ؛)إكوادور(
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 تعزيز حصول املرأة على فرص العمل ومشاركتها يف   االستمرار يف   ٥٩-١٥٥
جنـوب  ( التعليم والـسكن والـصحة       خدماتوحصوهلا على   الشؤون العامة   

  ؛)أفريقيا
 على توسيع نطاق سياساهتا الرامية إىل توفري فرص عمل تدّر دخالً           ٦٠-١٥٥
حتسني ظروف عمل النساء يف القطاع اخلاص والقطاع غري الرمسي          إىل   و ،نساءال
  ؛)دولة فلسطني(

  واجتماعيـاً   واقتـصادياً  مواصلة العمل على متكني املرأة سياسياً       ٦١-١٥٥
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

ر ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف العالقات العائلية واالستمرا          ٦٢-١٥٥
  ؛)هاييت(يف مكافحة العنف املمارس ضد النساء واألطفال 

احلفاظ على ثباهتا يف تنفيذ سياساهتا املدهشة املتعلقة باملساواة بني            ٦٣-١٥٥
التدابري الرامية إىل القضاء على العنف القائم على نوع         وخاصة بتعزيز    ،اجلنسني
  ؛)ليسوتو(اجلنس 
ئـات  ع األشخاص املنتمني إىل ف    تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلمي      ٦٤-١٥٥

  ؛)أملانيا(ضعيفة 
الرامية إىل القضاء على األعمال العنـصرية       اإلجراءات  مواصلة    ٦٥-١٥٥

  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (وسائر أشكال التمييز والتعصب 
تكثيف اجلهود واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة التمييز جبميع           ٦٦-١٥٥
 سيما التمييز ضد األقليات ومن بينهم األطفال والنـساء األكثـر             وال ،أشكاله
  ؛)نيكاراغوا (ضعفاً
اختاذ تدابري تشريعية أو تدابري أخرى وشن محالت توعية هبـدف             ٦٧-١٥٥

مكافحة ومنع التمييز والوصم اجملتمعي؛ وال سيما حني ُيستهدف األشخاص ذوو           
مـرض اإليـدز    /ة البـشرية  اإلعاقة واألشخاص املصابون بفريوس نقص املناع     

  ؛)الربتغال(
إدراج ، مبـا يف ذلـك       العقوباتإدراج جرمية التعذيب يف قانون        ٦٨-١٥٥

 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١ يف املادة    احملددةالعناصر  جيمع كل   تعريف للتعذيب   
  ؛)شيلي(التعذيب 

 تعريف للتعذيب يف قانوهنا اجلنائي يغطي مجيـع العناصـر           إدراج  ٦٩-١٥٥
 ؛)قريغيزستان( من اتفاقية مناهضة التعذيب ١ملادة الواردة يف ا
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مواصلة اجلهود املبذولة لضمان وجود آليات للشكاوى تكـون           ٧٠-١٥٥
واضحة ومستقلة وفعالة وخمصصة لتلقي شكاوى األفراد املتعلقة بقضايا سـوء           

  ؛)فنلندا(رتكبة على يد قوات األمن واهليئات املكلفة بإنفاذ القانون املعاملة امل
أنسَب جلعلها  السائدة يف السجون    األوضاع  االستمرار يف حتسني      ٧١-١٥٥

ما جاء يف تعليق اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنـسان         وفق  إلعادة تأهيل السجناء،    
  ؛)بوتان(

حتسني نظام السجون وأوضاع السجناء باالستناد إىل تقرير اللجنة   ٧٢-١٥٥
 حالة حقـوق اإلنـسان يف        بشأن ٢٠١٣اإلثيوبية حلقوق اإلنسان الصادر عام      

  ؛)االحتاد الروسي(سجون البلد 
املتعلقـة  العقوبات   أحكام قانون    تطبيقتعزيز اجلهود الرامية إىل       ٧٣-١٥٥

، وإىل مقاضاة مرتكيب أّي من هذه األعمال         فعاالً بالعنف اجلنسي واملرتيل تطبيقاً   
  ؛)ختنشتاينيل(

ايا العنـف اجلنـسي     حتسني املساعدة واملأوى املقّدمني إىل ضـح        ٧٤-١٥٥
  ؛)ختنشتاينيل( عن خدمات إعادة تأهيلهم واملرتيل فضالً

احلرص على ختصيص موارد كافية لتنفيذ السياسات والـربامج           ٧٥-١٥٥
  ؛)الفلبني ( فعاالًاملتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص تنفيذاً

  ؛)جيبويت( األنثوية االستمرار يف مكافحة تشويه األعضاء التناسلية  ٧٦-١٥٥
زيادة املوارد املخصصة للتصدي للعنف املمـارس ضـد املـرأة             ٧٧-١٥٥

  ؛)إيطاليا(ولتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل التصدي لتشويه األعضاء التناسـلية           ٧٨-١٥٥

ـ  و ضد النساء والفتيات     األنثوية والزواج املبكر والعنف املمارس      ا زال الذي م
  ؛)اليابان( حبسب التقارير  جداًراسخاً
مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطـة العمـل املتعلقـتني            ٧٩-١٥٥

بالقضاء على املمارسات التقليدية املؤذية وعلى تشويه األعضاء التناسلية األنثوية          
  ؛)ميامنار(

وطنيـة  مواصلة اجلهود اليت تبذهلا حاليا لتنفيذ االسـتراتيجية ال          ٨٠-١٥٥
 العمل املتعلقتني بالقضاء على املمارسات التقليدية املؤذية وعلى تـشويه           وخطة

  ؛)رواندا (األعضاء التناسلية األنثوية
اختاذ تدابري إضافية للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية           ٨١-١٥٥

  ؛)إسبانيا(واملمارسات التقليدية املؤذية اليت تسّبب األمل للنساء 
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 تـشويه   حلظـر تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان التنفيذ الفعال          ٨٢-١٥٥
األعضاء التناسلية األنثوية، وال سيما عن طريق تنفيذ تدابري وقائية مثـل نـشر              

  ؛)بلجيكا(املعلومات وتوعية السكان املعّرضني هلذا اخلطر 
توعية مجيع اجلهات الفاعلة بضرورة منع      لتكثيف اجلهود املبذولة      ٨٣-١٥٥
  ؛)قربص(يه األعضاء التناسلية األنثوية تشو
د الرامية إىل منع العنف املمارس ضد األطفال ومنع         ومواصلة اجله   ٨٤-١٥٥

  ؛)اجلزائر(استغالهلم يف أماكن العمل 
تعزيز املساعي الرامية إىل إلغاء العقاب البدين املـرتل باألطفـال             ٨٥-١٥٥

  ؛)قربص(
 ملكافحة االجتار باألشخاص    الياًمواصلة تدعيم اآلليات املعتمدة ح      ٨٦-١٥٥

  ؛)كوبا) (أنغوال(وال سيما النساء واألطفال 
مبا يف ذلـك    تكثيف اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص،         ٨٧-١٥٥

 واختاذ التدابري الالزمة حلماية ضـحايا       تدريب املسؤولني ومقاضاة اجلناة جنائياً    
  ؛)بيالروس(االجتار باألشخاص وإعادة تأهيلهم 

االستمرار يف تعزيز إعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبـشر وإعـادة            ٨٨-١٥٥
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (إدماجهم بدعم من اجملتمع الدويل 

تقوية القدرات املؤسسية للمجلس الوطين املعين مبكافحة االجتـار      ٨٩-١٥٥
  ؛)بوروندي(باألشخاص 

جرين بالنساء واألطفال ومعاقبتهم    وضع برنامج خاص حملاكمة املتا      ٩٠-١٥٥
  ؛)هندوراس(

بيسر وعدل  تقوية نظام العدالة اجلنائية لضمان نفاذ مجيع املواطنني           ٩١-١٥٥
  ؛)زمبابوي(إليه 
 وال سيما باحلرص علـى احتـرام        ،ترام احلق يف حماكمة عادلة    اح  ٩٢-١٥٥

  ؛)سويسرا(اإلجراءات القانونية 
لقانونية لألطفال من أجل تعزيز إدارة تعزيز قدرات مركز احلماية ا  ٩٣-١٥٥

  ؛)صربيا(قضاء األطفال 
اختاذ التدابري الالزمة لفتح مكتب اللجنة الفدرالية لألخالقيـات           ٩٤-١٥٥

  ؛)بوتان(ومكافحة الفساد يف الواليتني اإلقليميتني الوطنيتني املتبقيتني 
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خالقيـات  لفتح مكتب اللجنة الفدرالية لأل     اختاذ التدابري الالزمة    ٩٥-١٥٥
  ؛)جنوب السودان( ومكافحة الفساد يف الواليتني اإلقليميتني الوطنيتني املتبقيتني

  ؛)مصر(مواصلة تعزيز دور األسرة يف اجملتمع ومسامهتها فيه   ٩٦-١٥٥
من أجل تنمية البلد بصورة مستمرة، أخذ األسرة يف احلـسبان             ٩٧-١٥٥

ل واملرأة، وذلك باعتبارها الوحدة     الرجبني  املستقرة   إىل العالقة     استناداً ،ودعمها
 سواء يف النظـام الـضرييب أو التـشريع العـام            ،الطبيعية واألساسية للمجتمع  

  ؛)الكرسي الرسويل(
 وتوسيع نطاقه ليضم مجيع ،تعزيز النظام الوطين لتسجيل الوالدات  ٩٨-١٥٥

  ؛)السنغال(املولودين على األراضي اإلثيوبية 
ألحداث احليوية وتسجيل بطاقات اهلويـة      وكالة ا "تعزيز قدرات     ٩٩-١٥٥
من أجل ضمان حق اجلميع يف أن ُيدَرجوا يف سجلّ للمواليد والوفيات            " الوطنية

  ؛)السودان(
تعزيز احلوار بني الثقافات    هبدف  حتسني األنشطة واآلليات القائمة       ١٠٠-١٥٥

  ؛)بوروندي(واألديان 
 واجلماعـات اإلثنيات  مواصلة تعزيز التسامح واحلوار بني خمتلف         ١٠١-١٥٥
  ؛)أرمينيا (الدينية
 بني األديان واإلثنيات كي يبقـى تعـدد       احلوار  مواصلة تشجيع     ١٠٢-١٥٥

  ؛)الكرسي الرسويل(التقاليد والثقافات يف إثيوبيا إحدى مسات البلد املثرية والقّيمة 
محاية وتعزيز حق اإلثيوبيني يف ممارسة عقائـدهم أو معتقـداهتم             ١٠٣-١٥٥

 وذلك عن طريق جمموعة من التدابري منها تعزيز احلوار بني اجلماعـات             الدينية،
  ؛ )كندا(الدينية املختلفة ملعاجلة التوترات القائمة بني األديان 

اختاذ تدابري تضمن على وجه التحديد حقوق سكّاهنا الـسياسية            ١٠٤-١٥٥
  ؛)اليابان(وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع 

تدابري الكفيلة بزيادة حرية تعبري الصحفيني والعـاملني يف         اختاذ ال   ١٠٥-١٥٥
  ؛)مجهورية كوريا(وسائط اإلعالم 

احلرص على عدم جترمي األعمال املشروعة النابعة عن املعارضـة            ١٠٦-١٥٥
السياسية، وعلى احترام حرية الرأي وحرية وسائط اإلعالم وحريـة التجمـع            

، وذلك مبا يتماشى مـع      ٢٠٠٩ لعام    عند تطبيق قانون اإلرهاب     كامالً احتراماً
  ؛)أملانيا(خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان 
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مراجعة تشريعاهتا لضمان توافق القيود املفروضة على احلـق يف            ١٠٧-١٥٥
 ١٩ مع أحكام املـادة       تاماً حرية التعبري، سواء على اإلنترنت أو خارجه، توافقاً       

لدفاع ل آلية بتوفريخاصة  ياسية، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس     من  
  ؛)أيرلندا(عن احلقيقة يف مجيع قضايا التشهري 

احلرص على أن ميارس الصحفيون والعاملون يف وسائط اإلعـالم         ١٠٨-١٥٥
  ؛ )شيلي(مهنتهم يف بيئة حّرة تضمن للجميع احلق يف حرية الرأي والتعبري 

اؤه، من  ه ويسّيره أعض  تعزيز اجملتمع املدين الذي يقوم على أعضائ        ١٠٩-١٥٥
ألموال من مـصادر حمليـة      اتحصيل  لخالل االستمرار يف تيسري اآلليات القائمة       

  ؛)كوبا(
اليت تقـوم   تعزيز التدابري الرامية إىل إنشاء منظمات اجملتمع املدين           ١١٠-١٥٥

  ؛)الصومال(أعضاؤها  واليت يسّيرها ئهاعلى أعضا
 يف البلـد    دين املتمركزة حملياً  مواصلة تدعيم جمموعات اجملتمع امل      ١١١-١٥٥

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(واليت يسّيرها أعضاؤها واليت حتظى بالتمويل 
ضمان حق املشاركة جلميع األشخاص الذين يقومـون بتعزيـز            ١١٢-١٥٥

  ؛)سويسرا(ومحاية حقوق اإلنسان 
قوق اإلنسان اختاذ مزيد من التدابري لضمان سالمة املدافعني عن ح         ١١٣-١٥٥

   ؛)فنلندا(وحقهم يف العمل حبرية 
 الوصول إىل مجيع اجلماعـات اإلثنيـة كـي     تعزيزاالستمرار يف     ١١٤-١٥٥

تشارك مشاركة نشطة يف العملية السياسية، ما يسمح بتـدعيم الدميقراطيـة يف             
  ؛)الكرسي الرسويل(نع الرتاعات احملتملة مبإثيوبيا و
ة لتمكني مجيع املواطنني مـن املـشاركة        اختاذ اإلجراءات الالزم    ١١٥-١٥٥

، ومن بـني    ٢٠١٥ النتخابات عام    بصورة كاملة يف العملية الدميقراطية متهيداً     
هذه اإلجراءات السماح بعقد نقاشات انتخابية مفتوحة وجامعة، وتوفري التعليم          

 وتوعية الناخبني، ومراقبة االنتخابات، وإشراك منظمات اجملتمـع املـدين           ،املدين
  ؛)كندا(ائط اإلعالم املستقلة بصورة نشطة ووس
االستمرار يف منح مجيع األحزاب السياسية حق الوصول بال عائق            ١١٦-١٥٥

 على إجراء انتخابات عادلـة      حرصاً ،إىل وسائط اإلعالم املكتوبة واإللكترونية    
  ؛)نيجرييا(

 صنع  االستمرار يف تعزيز التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف          ١١٧-١٥٥
   ؛)سري النكا(القرارات 
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تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لزيادة مشاركة املرأة يف السياسة، عـن       ١١٨-١٥٥
   ؛)غينيا االستوائية(طريق إدماج القضايا اجلنسانية يف السياسات الوطنية 

 نمواصلة احلملة اإلجيابية اليت تشّنها لتوعيـة النـساء حبقـوقه            ١١٩-١٥٥
  ؛)اليزيام(االجتماعية والسياسية 

يف احلياة السياسية   م التدابري لضمان مشاركة املرأة      مواصلة تدعي   ١٢٠-١٥٥
  ؛)أفغانستان(

 خلفض البطالة يف    اختاذ تدابري جديدة لتعزيز اآلليات املعتمدة حالياً        ١٢١-١٥٥
  ؛)أنغوال(البلد 
 الصغرية واملتوسطة احلجم بغرض إجيـاد       املشاريعمواصلة تدعيم     ١٢٢-١٥٥

  ؛)سري النكا(فرص العمل للشباب املزيد من 
فرتويال (مجيع السكان على النمو االقتصادي توزيع منافع  مواصلة    ١٢٣-١٥٥

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (
تعزيز تنفيذ سياساهتا ومـشاريعها وبراجمهـا املواتيـة للفقـراء             ١٢٤-١٥٥

   ؛)زمبابوي(
االقتـصادية  من وطأة الفقر وتعزيز التنمية      بشكل أكرب   التخفيف    ١٢٥-١٥٥

  ؛)الصني(واالجتماعية من أجل حتسني مستوى معيشة السكان 
  ؛)ميامنار(مواصلة التصدي للتحديات اليت يطرحها احلد من الفقر   ١٢٦-١٥٥
 عـن   مواصلة السياسات الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع، فضالً         ١٢٧-١٥٥

اسـية  ميـة الـبىن األس    السياسات الراميـة إىل حتقيـق األمـن الغـذائي وتن          
  ؛)ديفوار كوت(

تعزيز االستراتيجيات والربامج الرامية إىل احلد من الفقر وإجيـاد            ١٢٨-١٥٥
 من أجـل تعزيـز       وذلك  دول املنطقة التسع،   ما بني فرص العمل، وتوحيدها في   

  ؛ )بوركينا فاسو(فعالية حقوق اإلنسان 
زات  على اإلجنااالعتمادتعزيز تنفيذ خطة النمو والتحول من أجل   ١٢٩-١٥٥

  ؛)املغرب(احملققة يف جمال احلد من الفقر 
 ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة  والتحول خطة النمو  تنفيذمواصلة السعي إىل      ١٣٠-١٥٥

 االجتماعية من أجل تعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وحتقيق العدالة   
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
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حول يف إطار عملية مكافحة     مواصلة تعزيز تطبيق خطة النمو والت       ١٣١-١٥٥
فرتويـال  ( ازنتهاو يف املائة من م    ٦٩ كبادرة خري     إثيوبيا الفقر اليت خّصصت هلا   

  ؛))البوليفارية -مجهورية (
تعزيز التدابري املتخذة على الصعيد الوطين لضمان األمن الغذائي           ١٣٢-١٥٥

  ؛)رواندا(يف البلد 
احملرز مؤخرا يف جمـال     وضع استراتيجيات لدعم وتعزيز التقدم        ١٣٣-١٥٥

  ؛)نام تيفي(األمن الغذائي 
مواصلة التدابري املنفذة لضمان احلق يف املياه واملرافـق الـصحية             ١٣٤-١٥٥
  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا  (٢٩٢/٦٤ قرار اجلمعية العامة مبوجب
موعـة  بفضل جم مواصلة السعي إىل حتسني القطاعات االجتماعية         ١٣٥-١٥٥
  ؛)سرياليون(ية دابري منها املساعدة التقنمن الت
 استفادة السكان الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة مـن      تعزيز  ١٣٦-١٥٥

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(الرعاية الصحية األساسية 
إىل  املقدَّمـة  تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني اخلدمات الصحية        ١٣٧-١٥٥

  ؛)ماليزيا(اطق الريفية يف املنخباصة مجيع املواطنني و
اختاذ التدابري الالزمة لتوفري احلماية االجتماعية باعتماد مجلة مـن            ١٣٨-١٥٥

  ؛)النيجر(التدابري منها اعتماد نظام للتغطية الصحية 
مواصلة حتسني استفادة مجيع سكاهنا من الرعاية الصحية اجليدة،           ١٣٩-١٥٥

نظمـات الدوليـة ذات الـصلة       وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وامل      
  ؛)سنغافورة(

مواصلة وضع اخلطط والربامج الفعالة لضمان حتقيق األهـداف           ١٤٠-١٥٥
حـصول  يف جمال الصحة، وذلك باختاذ تدابري لزيـادة         وخاصة  اإلمنائية لأللفية،   

  ؛)سري النكا(اخلدمات الصحية على اجلمهور العام 
ة وخفـض معـدالت     تكثيف اجلهود لتحسني اخلدمات الصحي      ١٤١-١٥٥

لة من التدابري منها ختصيص مزيد مـن املـوارد           وذلك باختاذ مج   األمومةوفيات  
  ؛)دولة فلسطني(لتقدمي خدمات الرعاية الصحية يف املناطق الريفية 

 إىل حتسني الوصول إىل قطـاعي       التركيز على السياسات الساعية     ١٤٢-١٥٥
  ؛)كوت ديفوار(الصحة والتعليم وإىل حتسني جودهتما 
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االستمرار يف دعم مؤسسات الصحة والتعليم، سواء العامـة أو            ١٤٣-١٥٥
فرطـة إىل تقـويض فعاليتـها    اخلاصة، حىت ال تؤدي القيـود البريوقراطيـة امل      

  ؛)الرسويل الكرسي(
   ؛)هاييت(تعزيز التعليم األساسي اجملاين يف كل أحناء البلد   ١٤٤-١٥٥
مني التعلـيم األساسـي اجملـاين       تعزيز التدابري املتخذة حاليا لتأ      ١٤٥-١٥٥

  ؛)مصر(واإللزامي جلميع األطفال 
مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التعليم اجليد لألطفال وتنفيـذ     ١٤٦-١٥٥

  ؛)ماليزيا(برامج حتثهم على االلتحاق باملدرسة 
مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز جودة التعلـيم والوصـول إليـه        ١٤٧-١٥٥

  ؛)لديفم(يف املناطق الريفية وخاصة  ،سي اجملاين للجميعوضمان التعليم األسا
مواصلة تكثيف اجلهود املبذولة لضمان الوصـول املتكـافئ إىل            ١٤٨-١٥٥

  ؛)السودان(التعليم اجليد، وتوفري التعليم األساسي لألطفال بلغتهم األم 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التعليم اجليد وضمان الوصـول            ١٤٩-١٥٥
  ؛)اليمن(التعليم يف مجيع مناطق البلد إىل 
ضمان استمرار التقدم يف جمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك إدراج              ١٥٠-١٥٥

  ؛)إندونيسيا(تعليم حقوق اإلنسان يف املنهاج الدراسي 
 ختصيص مزيد من املوارد اليت من شأهنا أن تزيد بـشكل كـبري              ١٥١-١٥٥

والقـراءة  ملام النساء والفتيات بالكتابة     معدل التحاق الفتيات باملدرسة ومعدل إ     
  ؛)نام تييف(

االستمرار يف بناء قدرات اخلدمات الصحية واالجتماعية لتقـدمي           ١٥٢-١٥٥
  ؛)مصر(الرعاية إىل األطفال ذوي اإلعاقة 

مواصلة السعي إىل محاية حقـوق األطفـال غـري املـصحوبني              ١٥٣-١٥٥
  ؛)زامبيا(واملنفصلني عن ذويهم وحقوق الالجئات 

اختاذ تدابري لضمان إصدار شهادات مـيالد حلـديثي الـوالدة             ١٥٤-١٥٥
  ؛)األرجنتني(الالجئني 

وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية حلماية املهاجرين والالجئني          ١٥٥-١٥٥
، وذلك بدعمٍ من الشركاء الدوليني والوطنيني على الـصعيد          واملشردين داخلياً 

  ؛)جنوب أفريقيا(التقين 
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يز االستراتيجية وخطة العمل الدولية املتعلقـتني باملـشردين         تعز  ١٥٦-١٥٥
  ؛)هاييت (داخلياً
  ؛)السعودية( إلجياد بيئة آمنة وصحّية تعزيز اجلهود املبذولة حالياً  ١٥٧-١٥٥
على حرصاً  معاجلة القضايا املتعلقة بتدهور البيئة وإدارة الكوارث          ١٥٨-١٥٥

  ؛)لديفم(محاية البيئة 
 إلدماج حقوق اإلنـسان يف      زيز اجلهود املبذولة حالياً   مواصلة تع   ١٥٩-١٥٥

   ؛)جنوب السودان(السياسات واالستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية 
املنـاطق دون   التشجيع على تصميم اخلطة األنـسب إلدمـاج           ١٦٠-١٥٥

كجـزء مـن    اخلطـة   هذه  ، واملسامهة يف تصميم      واقتصادياً  اجتماعياً اإلقليمية
  ؛)الصومال(دون اإلقليمية ائية اليت تواجهها املناطق التحديات اإلمن

تثقيف  تطبيق إعالن مكافحة اإلرهاب، شريطة االستمرار يف تعزيز   ١٦١-١٥٥
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان 

 ومعايري قوانني    كامالً إلرهاب حتترم احتراماً  ل مناِهضةاختاذ تدابري     ١٦٢-١٥٥
مثل حرية  على احلريات األساسية    من غري داع    وال تفرض قيوداً    نسان  حقوق اإل 

  ؛)إيطاليا(الصحافة وعلى احليز املخصص للمجتمع املدين التعبري وحرية 
 إىل مكافحـة    ترمـي جهـود    بذل   اختاذ تدابري ملموسة تضمن     ١٦٣-١٥٥

 وااللتزامات الدولية املتعلقـة      مع الدستور   كامالً اإلرهاب بشكل يتوافق توافقاً   
 العادلة وحريـة التعـبري      ةا يف ذلك احترام ضمانات احملاكم     حبقوق اإلنسان، مب  

  ؛)النرويج(
 من أجل    دون اإلقليمية  االستمرار يف مكافحة اإلرهاب يف املناطق       ١٦٤-١٥٥

  ؛)جيبويت(احلفاظ على السالم واألمن واالزدهار 
ّم قدراهتا إىل قدرات الدول األفريقية      تعزيز مكافحة اإلرهاب بض     ١٦٥-١٥٥

  ؛)نيجرييا(األخرى من أجل مقاومة آفة اإلرهاب 
تعزيز تدابري مكافحة اإلرهاب والتطّرف يف البلـد ويف القـرن             ١٦٦-١٥٥

يقّوضان إهنما األفريقي، عن طريق املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية وغريها، إذ 
ما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان وال سي     

  ؛)الصومال(
تكثيف اجلهود املبذولة إلفادة قطاعـات اجملتمـع مـن النمـو              ١٦٧-١٥٥

  ؛)املغرب(االقتصادي املنصف 
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تعزيز ومحاية حقوق املزارعني وغريهم من العـاملني يف املنـاطق             ١٦٨-١٥٥
  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (الريفية 
تعزيز دورها يف احلفاظ على السالم واألمن يف القرن األفريقـي             ١٦٩-١٥٥

  ؛)الصومال(
استحداث مشاريع لنقل التكنولوجيا مبساعدة أعـضاء اجلاليـة           ١٧٠-١٥٥

  ).املكسيك(اإلثيوبية، هدفها دعم إعداد املشاريع اإلنتاجية يف جمتمعاهتم األصلية 
  :قيد التنفيذأهنا ترى أهنا ُنفذت فعالً أو و اإثيوبيبتأييد وحتظى التوصيات التالية   -١٥٦

إىل أمـاكن االحتجـاز     بالوصـول   السماح للمراقبني املستقلني      ١-١٥٦
  ؛)باراغواي(

  ؛)ماليزيا(وضع برامج ملكافحة العنف ضد املرأة   ٢-١٥٦
أن يعاملوا وفقـاً لإلجـراءات القانونيـة        احترام حق اجلميع يف       ٣-١٥٦

  ؛)أملانيا(الرباءة وال سيما افتراض الواجبة، 
 من اتفاقية جنيف اخلاصة بالعالقات القنصلية، ما      ٣٦تطبيق املادة     ٤-١٥٦

يضمن أن تعمد السلطة املختصة، نزوال عند طلب حمتجز أجنيب، إىل إعالم املركز 
  ؛)النمسا(القنصلي الذي يتبع له احملتجز دون تأخري 

الـسياسيني  محاية أعـضاء اجملموعـات املعارضـة والناشـطني            ٥-١٥٦
والصحفيني، الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع   

  ؛)كندا(السلمي، محايةً كاملة من االحتجاز التعسفي 
إلغاء األحكام القانونية اليت ميكن استخدامها لتجرمي احلق يف حرية    ٦-١٥٦

  ؛)سلوفاكيا(التعبري 
 تطبيق اإلعالن املتعلق    تعيقية اليت    اهليكلية واملؤسس  العراقيلإلغاء    ٧-١٥٦

  ؛)الدامنرك(حبرية وسائط اإلعالم اجلماهريية والوصول إىل املعلومات 
اختاذ التدابري الالزمة ملواءمة القانون املتعلق بوسـائط اإلعـالم            ٨-١٥٦

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        ل إىل املعلومات مع أحكام      ووبالوص
  ؛)فرنسا(والسياسية 

النظر يف اعتماد تغطية صحية شاملة لضمان تقدمي الرعاية الصحية           ٩-١٥٦
 مع االهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة وباألشـخاص الـذين           ،إىل اجلميع 

  ؛)تايلند(يعيشون يف املناطق الريفية 
  ؛)ناميبيا( التعليم األساسي اجملاين يف كل أحناء البلد تعميم  ١٠-١٥٦
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يف إطـار قـانون مكافحـة       لتقدمي الطعون   م   اإلطار الالز  توفري  ١١-١٥٦
  ).فرنسا( من أجل ضمان احترام احلقوق األساسية ٢٠٠٩اإلرهاب لعام 

يف الوقت املناسب، ولكـن     عليها   التوصيات التالية وستقدم الردود      وستدرس إثيوبيا   -١٥٧
  :٢٠١٤سبتمرب /وق اإلنسان يف أيلول والعشرون جمللس حقالسابعةيف موعد أقصاه الدورة 

حلماية مجيع األشـخاص     الدولية   االتفاقيةالتصديق على   التوقيع و   ١-١٥٧
  ؛)مدغشقر (من االختفاء القسري

النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع             ٢-١٥٧
األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           

  ؛)الرأس األخضر(املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق       ٣-١٥٧

 بشأن إجراء   ، والثاين  بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      األولالطفل،  
  ؛)الربازيل(تقدمي البالغات 

جترمي مجيع أشكال العقاب البدين املـرتل باألطفـال، والتوقيـع             ٤-١٥٧
ـ   لى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       والتصديق ع  إجراء املتعلـق ب

  ؛)الربتغال(تقدمي البالغات 
قيـة منظمـة العمـل الدوليـة        النظر يف التـصديق علـى اتفا        ٥-١٥٧
  ؛)أوروغواي) (الفلبني(املتعلقة بالعمل الالئق للعّمال املرتليني ) ٢٠١١(١٨٩ رقم
 ١٩ إىل   ١٧ على املواد من     النظر يف رفع التحفظات اليت أبديت       ٦-١٥٧

التفاقيـة  ) املتعلقة بالعمل املأجور وعمل املرء على حسابه اخلاص واملهن احلرة         (
  ؛)سرياليون( املتعلقة بوضع الالجئني ١٩٥١ عام

، مبـا يف ذلـك       تاماً  تنفيذاً ١٩٩٥تنفيذ دستورها الصادر عام       ٧-١٥٧
ثنية والدينية واملنظمات   ضمان حرية األحزاب السياسية املستقلة واجملموعات اإل      

  ؛)أستراليا(غري احلكومية يف تكوين اجلمعيات والتعبري والتجمع 
  ؛)إسبانيا(توجيه دعوة مفتوحة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   ٨-١٥٧
دعوة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            ٩-١٥٧

  ؛)اململكة املتحدة( زيارة إثيوبيا العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل
حاالت تعذيب وسوء معاملـة يف      عدم وقوع   اختاذ تدابري تضمن      ١٠-١٥٧

أماكن االحتجاز، ومن بينها استحداث آلية وطنية مستقلة للتصدي للتعـذيب           
  ؛)إسبانيا(
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تعديل القانون اجلنائي وقانون األسرة االحتادي من أجـل جتـرمي             ١١-١٥٧
  ؛)هندوراس(تشويه األعضاء التناسلية األنثوية االغتصاب الزوجي و

ضمان استقاللية ونزاهة النظام القضائي بشكل تام، مبا يتفق مـع             ١٢-١٥٧
  ؛)بوتسوانا(املعايري الدولية 

طّور املنظمات غـري احلكوميـة،      إلغاُء مجيع احلواجز اليت تعيق ت       ١٣-١٥٧
ملموَّلة من موارد آتية مـن      سيما اإلجراءات املالية اليت ختضع هلا املنظمات ا        وال

  ؛)املكسيك(اخلارج، وتعزيُز مشاركة اجملتمع املدين يف أنشطة الدولة 
اختاذ تدابري ملموسة تضمن زيادة الطابع التمثيلـي والتـشاركي            ١٤-١٥٧

فيمـا  وخاصة  ،  ٢٠١٠ مقارنة بانتخابات عام     ٢٠١٥لالنتخابات الوطنية لعام    
  ؛)اململكة املتحدة( بني األحزاب السياسية يتعلق حبرية التجمع، وتشجيُع النقاش

 مبا يكفـي     أدىن لألجور يكون معقوالً    إصدار قانون يفرض حداً     ١٥-١٥٧
  ؛)زامبيا(لضمان مستوى معيشة الئق جلميع العمال وأسرهم 

نظام التعليم الوطين مبا يضمن احلصول      تطوير  مواصلة العمل على      ١٦-١٥٧
  ؛)بيالروس(على تعليم جيد وجماين 

النظر يف تنفيذ التوصيات اهلامة الصادرة عن اخلـبرية املـستقلة             ١٧-١٥٧
املعنية بشؤون األقليات، هبدف ضمان معاملة مجيع اجملموعات اإلثنية يف البلـد            

  ؛)الرأس األخضر(معاملة عادلة 
رصد تنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب من أجل حتديد أعمال القمع            ١٨-١٥٧

عيات وحرية التعبري، وحتديـد حـاالت االحتجـاز         املؤثرة يف حرية تكوين اجلم    
 عن ذلك، استحداث األنشطة الالزمة للقضاء علـى         وفضالً. التعسفي احملتملة 

  ).املكسيك(التجاوزات اليت قد تقوم هبا السلطات أثناء تطبيق هذا القانون 
  : هبالم العسيتم أخذوترى إثيوبيا أن التوصيات الواردة أدناه ال ميكن قبوهلا وبالتايل   -١٥٨

  طرفاً إثيوبياالنظر يف التصديق على الصكوك الدولية اليت مل تصبح  ١-١٥٨
  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (فيها بعد 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             ٢-١٥٨
 االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، ونظـام        

، واتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييـز يف جمـال التعلـيم             األساسي روما
  ؛)تونس(

اللجنة عن  لتوصيات الصادرة عن جلنة مناهضة التعذيب و      وفقاً ل   ٣-١٥٨
 النظر يف التـصديق علـى الربوتوكـول    ،املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

دنيـة والـسياسية، وعلـى      لعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل    االختياري األول ل  



A/HRC/27/14 

35 GE.14-07752 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      على  الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ و     

التفاقية القضاء على مجيـع     من االختفاء القسري؛ وعلى الربوتوكول االختياري       
ختياري التفاقيـة مناهـضة      عن الربوتوكول اال   د املرأة فضالً  أشكال التمييز ض  

  ؛)أوروغواي(آليات وقائية وطنية  الذي ُينشئ التعذيب
إلغاء عقوبة اإلعدام والتوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـولني            ٤-١٥٨

إلغـاء  )/الربتغـال (االختياريني للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
لتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص        عقوبة اإلعدام وا  

والتـصديق  قانونياً  إلغاء عقوبة اإلعدام    )/كوستاريكا(باحلقوق املدنية والسياسية    
على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             

  ؛)فرنسا(والسياسية 
 اإلعدام يف القوانني الوطنية واالنضمام إلغاء التدابري املتعلقة بعقوبة  ٥-١٥٨

كذلك إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        
  ؛)إسبانيا(والسياسية 

تكثيف اجلهود املبذولة للتوصل إىل إمداد اجلميع باملياه، والتوقيع           ٦-١٥٨
احلقوق االقتصادية  والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص ب       

  ؛)الربتغال(واالجتماعية والثقافية 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة          ٧-١٥٨

  ؛)الدامنرك(التعذيب 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          ٨-١٥٨

  ؛)توغو) (إستونيا(
التفاقية مناهضة التعذيب،   التصديق على الربوتوكول االختياري       ٩-١٥٨

والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر وسائر املراقبني املـستقلني بالوصـول           
  ؛)هنغاريا(الفوري والتام واحلقيقي إىل مجيع مرافق االحتجاز 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            ١٠-١٥٨
  ؛)أوروغواي(

، األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     التصديق على نظام روما       ١١-١٥٨
  ؛)فرنسا( عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري فضالً
التصديق على نظام رومـا األساسـي، وعلـى الربوتوكـولني             ١٢-١٥٨

االختياريني للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وعلى الربوتوكول          
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 باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      لدويل اخلاص   االختياري للعهد ا  
  ؛)مدغشقر(

التصديق على نظام روما األساسي وعلى الربوتوكول االختياري          ١٣-١٥٨
  ؛)باراغواي(التفاقية مناهضة التعذيب 

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة        ١٤-١٥٨
االنضمام إىل نظام روما األساسي ومواءمـة       )/بوتسوانا(الدولية، وضمان تنفيذه    

  ؛)التفيا(تشريعها الوطين بشكل كامل مع نظام روما األساسي 
االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،            ١٥-١٥٨

ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مع نظام روما األساسي مواءمة تامة عن طريق مجلة من 
أحكام تنص على التعاون بصورة فورية وتامة مع احملكمـة،          التدابري منها إدماج    

وعلى التحقيق بفعالية يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم           
  ؛)ختنشتاينيل(احلرب، وعلى مقاضاة اجلناة أمام حماكمها الوطنية 

ت وإىل االتفاق املتعلق بامتيـازا النضمام إىل نظام روما األساسي    ا  ١٦-١٥٨
  تاماً االنضمام إىل نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً      )/إستونيا(احملكمة وحصاناهتا   

واالنضمام إىل االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة وحصاناهتا،    على املستوى الوطين    
على حنو ما جاء يف التوصيات املقدَّمة أثناء اجلولـة األوىل لالسـتعراض             وذلك  

  ؛)سلوفاكيا(الدوري الشامل 
مواصلة النهوض بالقدرات املؤسسية واملالية للجنـة اإلثيوبيـة           ١٧-١٥٨

حلقوق اإلنسان حّتى تضطلع بصورة فعالة مبّهمتها جتـاه اجملتمعـات املتـأثرة،             
سيما فيما خيص عالقات العمل اليت عقدهتا مع جمتمعات أورومو وأوغـادن             وال

  ؛)ناميبيا(وغامبيلال واجملتمع الصومايل 
النظـر يف  )/أملانيا(يه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة        توج  ١٨-١٥٨

 اإلجراءات اخلاصة جمللس    إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار     توجيه دعوة دائمة    
   ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اآلليات واإلجراءات اخلاصة جمللس           ١٩-١٥٨
   ؛)أوروغواي(حقوق اإلنسان 

 عن طريق   آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     توطيد تعاوهنا مع    ٢٠-١٥٨
مجلة من التدابري منها توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات املواضيعية اخلاصة            

   ؛)اجلبل األسود(
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لطلبات املقّدمة من اإلجراءات اخلاصة إلجراء      االستجابة جلميع ا    ٢١-١٥٨
 اإلجراءات اخلاصة، على حنو ما أوصي ، والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىلزيارات

   ؛)سلوفينيا(به من قبل 
السماح للمقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع الـسلمي ويف             ٢٢-١٥٨

   ؛)الواليات املتحدة(تكوين اجلمعيات بالسفر إىل إثيوبيا لتقدمي املشورة إىل احلكومة 
ن املثليـة اجلنـسية      الصفة اجلرمية ع   تعديل القانون اجلنائي لرتع     ٢٣-١٥٨

  ؛)الربتغال(
الصفة اجلرميـة عـن املثليـة      بغرض نزع   تعديل القانون اجلنائي      ٢٤-١٥٨

  ؛)فرنسا(اجلنسية 
جممـل  ليـشمل   التدابري املتخذة ملكافحة التمييـز      توسيع نطاق     ٢٥-١٥٨

سـيما   السكان املستضعفني الذين يقعون ضحايا القوالب النمطية والتمييز، وال        
 مبوجـب   الذي يطـال  اجلنسي، وبالتايل تعديل التجرمي     امليل  م على   التمييز القائ 

  ؛)األرجنتني(القانون اجلنائي هذه الشرحية السكانية 
 من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، النظر يف إلغـاء           انطالقاً  ٢٦-١٥٨

   ؛)ناميبيا(عقوبة اإلعدام 
 "جـب القـانون   مبو"اختياري   يف اعتماد وقف     النظر بعني التأييد    ٢٧-١٥٨
  ؛)إيطاليا( إللغاء عقوبة اإلعدام حكام اإلعدام متهيداًأل

تعليق مجيع أحكام اإلعـدام إىل      حتويل املمارسة احلالية املتمثلة يف        ٢٨-١٥٨
  ؛)بلجيكا(ألحكام اإلعدام " مبوجب القانون"قانون، واعتماد وقف اختياري 

يدة املتعلقة بالتعذيب   اختاذ تدابري عاجلة للتحقيق يف التقارير العد        ٢٩-١٥٨
واإلعدامات اخلارجة عن نطاق العدالة املرتكبة على يد قوات الدفاع الوطنيـة            

  ؛ )كوستاريكا(اإلثيوبية 
االحتجاز عن طريق تـدريب     السائدة يف مرافق    األوضاع  حتسني    ٣٠-١٥٨

لتحقيق يف مجيع حاالت التعذيب املزعومـة ومقاضـاة اجلنـاة،           املوظفني على ا  
  ؛)النمسا(على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  التصديُقو

السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة مجيع األماكن الـيت        ٣١-١٥٨
 ؛)تونس(من حريتهم يوجد فيها أشخاص حمرومون ميكن أن 

 أنـشطتهم   نتيجـة  عن مجيع الصحفيني احملتجزين      اإلفراج فوراً   ٣٢-١٥٨
 مثلأم مسجونني منذ وقت أبعد،      وقت قريب   نوا موقوفني منذ    أكااملهنّية، سواء   

  ؛)اجلمهورية التشيكية(السيد نيغا والسيدة أليمو 
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 واإلفراج عن   ،وضع حد للمضايقات اليت يتعّرض هلا الصحفيون        ٣٣-١٥٨
   ؛)سويسرا(الصحفيني احملتجزين دون أي سبب وجيه 

 هبدف توسـيع    ماهرييةوسائط اإلعالم اجل  باملتعلق   تعديل اإلعالن   ٣٤-١٥٨
نطاق احليز املخصص لوسائط اإلعالم احلرة، وعدم االحتجاج بإعالن مكافحـة           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلرهاب لقمع الصحفيني املستقلني 
إلغاء األحكام التشريعية اخلاصة بوسـائط اإلعـالم ومكافحـة            ٣٥-١٥٨

 من  ٢٩جب أحكام املادة     اليت متّس باحلماية املمنوحة حلرية التعبري مبو       اإلرهاب،
  ؛)سلوفينيا(دستورها، واليت ختلّ بالتزامات إثيوبيا يف جمال حقوق اإلنسان 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان احترام احلـق يف حريـة تكـوين              ٣٦-١٥٨
اجلمعيات، ومن بينها إلغاء القيود التشريعية واإلدارية املفروضة علـى أنـشطة            

  ؛ )ياسلوفاك(املنظمات غري احلكومية 
القيـود اإلداريـة    اإلسهام يف تعزيز دور اجملتمع املدين، وإلغـاء           ٣٧-١٥٨

   ؛)فرنسا (٢٠٠٩ املالية املفروضة مبوجب قانون عام والضوابط
الربامج احلكومية املعنية   بأن تكّمل   السماح ملنظمات اجملتمع املدين       ٣٨-١٥٨

كذلك تعديل اإلعالن   مبنع العنف واملمارسات املؤذية يف حق النساء والفتيات، و        
املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية لضمان إزالة القيود املفروضة على حريـة           

 للمجتمعتكوين اجلمعيات مبا فيها القيود املفروضة على مصادر التمويل احملتملة           
  ؛)أيرلندا(املدين 
 مبا ميكّـن    اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية     تعديل  ٣٩-١٥٨
 املنظمات غري احلكومية من العمل حبرية دون التعثّر بقيود ناشئة عن هيكلها             مجيع

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(التمويلي 
للنـهوض   اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلرييـة      إلغاء  ٤٠-١٥٨

  ؛)الواليات املتحدة(مبجتمع مدين مستقل يستطيع العمل حبرية 
 لتيسري عمل   جلمعيات واملؤسسات اخلريية  اإلعالن املتعلق با   تعديل  ٤١-١٥٨

  ؛)أستراليا(املنظمات غري احلكومية الفعلي ومتويلها 
اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسـسات      أحكامالتأكد من توافق      ٤٢-١٥٨
 مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية التعبري           ٢٠٠٩ لعام   اخلريية

   ؛)النمسا(والتجمع 
 وإعـالن   اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية     راجعةم  ٤٣-١٥٨

مكافحة اإلرهاب من أجل هتيئة إطار موات لعمل املنظمات غري احلكومية وسائر            
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القمع منظمات اجملتمع املدين، وضمان محاية الصحفيني واملعارضني السياسيني من          
  ؛)بلجيكا( كان شكله أياً

 تعلق باجلمعيات واملؤسـسات اخلرييـة     اإلعالن امل  تعديل أحكام   ٤٤-١٥٨
وإعالن مكافحة اإلرهاب، وإعادة صياغتها بشكل واضح من أجل رفع القيـود            

  ؛)هولندا(املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري 
 من أجـل    اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية     تعديل  ٤٥-١٥٨

يا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقـوق       السماح للمجتمع املدين بالعمل على قضا     
  ؛)النرويج(املرأة، دون التعثر بقيود نامجة عن مصدر التمويل 

 ،يف تكوين اجلمعيـات   الكامل  اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلق        ٤٦-١٥٨
 وما فيـه مـن      اإلعالن املتعلق باجلمعيات واملؤسسات اخلريية     عن طريق مراجعة  

ات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان        قيود متويلية مفروضة على منظم    
  ؛)السويد(

هتيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف              ٤٧-١٥٨
ذلك التخفيف من القيود املفروضة على أنشطة مجع التربعات اليت تضطلع هبـا             

  ؛)أملانيا(املنظمات غري احلكومية 
، ومـنح   ٢٠١٥معة قبل انتخابات عام     جااحلرص على شن محلة       ٤٨-١٥٨

  ؛)اجلمهورية التشيكية (م إىل وسائط اإلعال متكافئاًمجيع األحزاب السياسية نفاذاً
 ، التعليم املدين جمتمع مدين مستقل بتوفرييقوم فيهاهتيئة بيئة مواتية   ٤٩-١٥٨

بني، ومراقبة االنتخابات، وتنظيم نقاشات متـصلة باالنتخابـات،         وتوعية الناخ 
ذلك عن طريق رفع مجيع القيود املفروضة من غري داع على أنشطة املنظمـات              و

  ؛)هنغاريا(غري احلكومية وعلى متويلها 
 حلـذف  الدولية   النشاط اإلرهايب يف إطار املمارسة     تعريفتضييق    ٥٠-١٥٨

  ؛)أستراليا(منه  العمل الصحفي
علـق  ت واإلعالن امل  ٢٠٠٩مراجعة إعالن مكافحة اإلرهاب لعام        ٥١-١٥٨

مواءمتهما مع املعايري الدوليـة      بغرض   ٢٠٠٨ لعام   بوسائط اإلعالم اجلماهريية  
  ؛)النمسا(حلقوق اإلنسان 

حذف األحكام املبهمة الواردة يف إعالن مكافحة اإلرهاب الـيت            ٥٢-١٥٨
قد ُتستخدم لتجرمي ممارسة احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، واحلـرص            

 القضائية اجلنائية بتقييد حرية تعبري اجملتمـع املـدين          على أال تتسبب املالحقات   
  ؛)السويد(والسياسيني املعارضني ووسائط اإلعالم املستقلة 



A/HRC/27/14 

GE.14-07752 40 

إجراء مراجعة كاملة إلعالن مكافحة اإلرهاب، وتعديل أحكامه          ٥٣-١٥٨
تسييس وبـالتوافق   ادة القانون وُتطبَّق دون     عند اللزوم للتأكد من أهنا تعّزز سي      

  ).الواليات املتحدة(لتزامات الدولية إلثيوبيا يف جمال حقوق اإلنسان التام مع اال
ر عـن موقـف     أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبّ      /مجيع االستنتاجات و  و  -١٥٩

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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