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  مقدمة
متكنت إثيوبيا، مبساعدة املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا، من تنفيذ مشروع يتعلق       - ١

وُصمم املشروع، الـذي ُنفـذ      . نسانبالتزاماهتا يف جمال إعداد التقارير مبوجب خمتلف االتفاقات الدولية حلقوق اإل          
، هبدف إعداد مجيع التقارير األوليـة       ]مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   [بالتعاون مع اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان       

واملوحدة والدورية اليت تأخر تقدميها واليت كان على البلد إعدادها مبوجب خمتلف الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق 
غراض إجناز املشروع، أنشئت جلنة خرباء قانونيني وجلنة صياغة وجلنة وطنية خمصصة مـشتركة بـني                وأل. اإلنسان

وبفضل عمل اللجان املخصصة واملنـسقني وغريهـم مـن       . الوزارات، وُعني منسقون يف األجهزة احلكومية املعنية      
وجتدر اإلشـارة  . رير حقوق اإلنسانما تأخر تقدميه من تقا) أو شارفت على تقدمي(األطراف املعنية، قدمت الدولة  

  .إىل أن إعداد التقارير املتأخرة تعبري من الدولة عن التزامها املتواصل واملتجدد بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وتزامن إعداد هذا التقرير الوطين، الذي ُيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان كي يستعرضه يف الدورة السادسة                  - ٢
ديسمرب / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠وري الشامل املزمع عقدها يف الفترة من        آللية االستعراض الد  

وهكذا فقد أدمج التقرير املقدم يف إطـار        . ، مع إعداد الدولة ما تأخر تقدميه من تقارير خاصة باملعاهدات          ٢٠٠٩
خصصة املنشأة والبيانـات اجملمعـة      االستعراض الدوري الشامل يف املشروع واستفاد من عوامل منها املؤسسات امل          

املبادئ التوجيهيـة العامـة     "وقد أُعد هذا التقرير باالستناد إىل       . وحلقات العمل املنظمة ألغراض التقارير املتأخرة     
سـبتمرب  / أيلول ٢٧،  ٦/١٠٢مقرر جملس حقوق اإلنسان     " (إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل      

آلية االستعراض الدوري الشامل، أُعد هذا التقرير هبدف حبـث التحـديات والنقـائص              وكما تقتضيه   ). ٢٠٠٩
وسيعرض هذا التقرير، وهو أول تقرير تقدمه الدولة الطرف         . واإلجنازات والتوقعات املتصلة بإعمال حقوق اإلنسان     

. دولية يف جمال حقوق اإلنسان    للدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، إجنازات الدولة يف تنفيذ التزاماهتا ال           
  . وسيتناول التقرير أيضاً التحديات والنقائص والتوقعات املتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

   املنهجية وعملية اإلعداد- أوالً 
انتهت إثيوبيا من إعداد مجيع التقارير اليت تأخرت يف تقدميها يف إطار املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق   - ٣
وأنشئت إلعداد التقارير املتأخرة ثالث جلان خمصصة هي جلنة اخلرباء القانونيني . إلنسان اليت ُتعد إثيوبيا طرفاً فيهاا

وتيسرياً جلمع البيانات على مجيع مستويات اإلدارة، ُعني        . وجلنة الصياغة واللجنة الوطنية املشتركة بني الوزارات      
وأعدت جلان الصياغة الثالث التقارير املتأخرة باالستناد إىل        .  واإلقليمية أيضاً منسقون يف أجهزة احلكم االحتادية     

وجرى يف مرحلة الحقة توحيد مشاريع التقارير اليت أعدهتا . البيانات اجملمعة من األجهزة احلكومية وغري احلكومية
واملؤسـسات  ت اجملتمع املدين    ومنظماجلان الصياغة باالستناد إىل التعليقات البناءة املقدمة من األجهزة احلكومية           

  .الوطنية حلقوق اإلنسان على حنو يكفل مشاركة مجيع اجلهات املعنية يف عملية تقدمي تقارير حقوق اإلنسان

وأعد هذا التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل وفقاً لنظام إعداد التقارير املتأخرة                  - ٤
ونتيجة لذلك، فقد استفاد التقرير الوطين بقدر كبري من زخر املعلومات والبيانات            . املشار إليه يف الفقرة السابقة    

اجملمعة من أجهزة حكومية وغري حكومية خمتلفة معنية بإعداد التقارير املتأخرة، ومن املؤسسات املخصصة املنشأة               
  . يرللغرض ذاته، ومن املعارف والتجارب الوافرة املكتسبة أثناء عملية إعداد التقار
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وقبل الشروع يف إعداد هذا التقرير الوطين، ُنظمت، مبساعدة املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف   - ٥
شرق أفريقيا وبالتعاون مع اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ووزارة الشؤون اخلارجية، حلقات تدريبية بشأن نظام 

تقارير حكومة إثيوبيا املقدمة إىل  "ب حلقة العمل املتعلقة ومن بني حلقات العمل تلك. االستعراض الدوري الشامل
 وركزت علـى    ٢٠٠٩فرباير  /اليت عقدت يف شباط   " جملس حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الدوري الشامل       

وشارك يف احللقات التدريبية جهات معنية من أجهزة حكوميـة وغـري            . التقرير الوطين الذي ستقدمه احلكومة    
 حلقات العمل لتوعية مجيع اجلهات املعنية بوظائفها ومسامهاهتا يف عملية إعداد التقارير ونظام              ونظمت. حكومية

االستعراض الدوري الشامل ولتعزيز مهارات إعداد التقارير لدى اجلهات املعنية بإعداد التقرير وتقدميه يف إطـار             
ومتثل . اء القانونيون بإعداد مشروع التقرير    ويف أعقاب احللقات التدريبية، قام اخلرب     . االستعراض الدوري الشامل  

ومنظمات ) االحتادية واحمللية (مصدر املعلومات الرئيسي ملشروع التقرير يف البيانات اجملمعة من األجهزة احلكومية            
وقامت جلنة الصياغة واللجنة الوطنية املـشتركة بـني         . اجملتمع املدين من أجل إعداد التقارير اخلاصة باملعاهدات       

  .وزارات يف مرحلة الحقة باستكمال مشروع التقريرال

ولضمان املزيد من املشاركة من جانب مجيع اجلهات املعنية، قُدم مشروع التقرير بعد ذلك إىل املـؤمتر                   - ٦
واحتـوى هـذا التقريـر      . الوطين، الذي شاركت فيه أجهزة احتادية وإقليمية ومنظمات من اجملتمـع املـدين            

االقتراحات اليت تسىن للمشاركني إرساهلا     /املقدمة يف املؤمتر الوطين باإلضافة إىل التعليقات      االقتراحات  /التعليقات
وأخذ التقرير يف احلسبان أيضاً تعليقات اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان على مشروع التقرير، علماً أن . بعد املؤمتر

  .ليت تقدمها الدولة إىل اهليئات الدولية اللجنة خمولة قانوناً للتعليق على تقارير حقوق اإلنسان اههذ

   النظام السياسي- ثانياً 
وتضم اجلمهورية احلكومة االحتادية وتسع . تتسم مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية بنظام حكم برملاين     - ٧

والية بنيشنغول واليات حملية وطنية هي والية تيغراي ووالية عفار ووالية أمهرة ووالية أوروميا ووالية صومايل و
وتعتمد الواليات على أمنـاط     . قوموز ووالية األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية ووالية غمبياال ووالية هراري         

كما توجد مدينتان تتمتعان باحلكم الذايت يف إطـار احلكومـة           . استيطان الشعب املعين ولغته وهويته وموافقته     
  .أديس أبابا وديرة داوا: االحتادية ومها

وحيـدد الدسـتور االحتـادي    . ومتتلك احلكومة االحتادية والواليات سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية     - ٨
إىل احلكومة االحتادية   مجيع السلطات غري املسندة صراحة      ومتارس الواليات   . سلطات احلكومات االحتادية واحمللية   

ومن واجب الواليـات  .  وسلطات متساويةوتتمتع الواليات األعضاء حبقوق. وحدها أو باالشتراك مع الواليات    
ومن حق الواليات أن . احترام سلطة احلكومة االحتادية كما أن احلكومة االحتادية ملزمة باحترام سلطات الواليات

  . يكون هلا دساتريها اخلاصة اليت متتثل ال حمالة أحكام الدستور االحتادي

  اهليئات التشريعية

. جملس نواب الشعب وجملس االحتـاد     :  االحتادية مبجلسني احتاديني مها    ةقراطيتتسم مجهورية إثيوبيا الدمي     - ٩
وجملس نواب الشعب هو أعلى سلطة يف احلكومة االحتادية وميارس سلطات تشريعية يف مجيع الشؤون اليت ناطها                 



A/HRC/WG.6/6/ETH/1 
Page 5 

وهو خمول ملمارسة   . ويتألف جملس االحتاد من ممثلني ألمم إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا        . الدستور باحلكومة االحتادية  
سلطات منها تفسري الدستور والبت، باالستناد إىل الدستور، يف الشؤون املتعلقة حبق األمم والقوميات والشعوب               

وميارس كل جملـس    . وجملس الوالية هو أعلى جهاز للسلطة احمللية      . يف تقرير مصريها، مبا يف ذلك حق االنفصال       
  .ة باالختصاص احملليوالية سلطة تشريعية يف الشؤون املشمول

  السلطة التنفيذية

وتشمل سلطاته ووظائفه افتتاح الـدورة      . رئيس مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية هو رئيس الدولة         - ١٠
املشتركة بني اجمللسني، وتعيني السفراء وغريهم من املبعوثني، وإسناد املناصب العسكرية العليا بناء على توصـية                

واحلزب السياسي أو حتالف األحزاب السياسية الذي حيصل        . صدار قرارات العفو وفقاً للقانون    رئيس الوزراء، وإ  
ويضطلع بأعلى السلطات التنفيذية . اويتزعمهاحلكومة على أغلبية املقاعد يف جملس نواب الشعب هو الذي يشكِّل 

واحلـزب  . لة جملس نواب الشعب   للحكومة االحتادية كل من رئيس الوزراء وجملس الوزراء اللذان خيضعان ملساء          
ـ   احلكومة احمللية   السياسي احلاصل على أغلبية املقاعد يف جملس الوالية هو الذي يشكِّل             . التلك الوالية ويتزعمه

  .، وخيضع ملساءلة جملس الواليةلوالياتواجمللس التنفيذي هو أعلى هيئة إدارية يف ا

  اجلهاز القضائي

وتضطلع احملكمة العليا االحتادية بالسلطة القضائية االحتادية العليا، . القضائيأقّر الدستور استقالل اجلهاز   - ١١
مبختلف درجاهتا وال ختضع احملاكم . بينما تضطلع سائر احملاكم بالسلطات القضائية على املستويني االحتادي واحمللي

رس القضاة وظـائفهم يف     وميا. ألي تدخُّل أو تأثري من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي أو أي مصدر آخر              
  .كنف االستقالل التام وال ُيرشدهم سوى القانون

  االنتخابات الدورية

وينّص الدستور على حق كل . إن حق الفرد يف أن ينتخب وأن ُينتَخب يف إثيوبيا حق مكفول يف الدستور  - ١٢
ثلني خمتارين حبرية، وأن ُيصوِّت  مواطن إثيويب يف أن ُيشارِك يف تدبري الشؤون العامة بصفة مباشرة أو عن طريق مم              

وفقاً للقانون، وأن ُينتَخب يف انتخابات شفافة ودورية العتالء أي منصب على أي مستوى من مستويات احلكم، 
  .دون التعرُّض ألي متييز

   اإلطار املعياري- ثالثاً 
   حالة الصكوك الدولية يف إطار النظام القانوين احمللي- ألف 

ية إثيوبيا على أن مجيع االتفاقات الدولية، مبا فيها اتفاقات حقوق اإلنـسان الـيت               ينص دستور مجهور    - ١٣
كما ينص الدستور على أن أحكام حقوق اإلنسان الواردة . صّدقت عليها إثيوبيا، تشكِّل جزءاً من القانون احمللي      

  .يف جمال حقوق اإلنسانفيه ينبغي أن ُتفسَّر على حنو يتوافق مع الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا إثيوبيا 
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   الدستور والتشريعات احمللية األخرى- باء 

ويتـضمن  . يتعلق ثلث أحكام دستور مجهورية إثيوبيا حبقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية األساسـية             - ١٤
ياة فحق املرء يف احل. الدستور احلقوق األساسية لإلنسان والشعوب املعترف هبا يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

واحلرية واألمن على شخصه مبا يف ذلك عدم التعرُّض للتوقيف واالحتجاز واإلدانة على حنو تعـسفي، وحظـر                  
املعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، وحظر شىت أعمال الرق والسخرة واالتِّجار بالبشر مجيعها حقوق              

 القانونية وتوفري الضمانات الالزمة يف حالة األشخاص        كما يكفل الدستور مراعاة األصول    . ينص عليها الدستور  
املوقوفني واملتهمني واحملرومني من احلرية والسجناء املدانني، وحق الفرد يف إبالغه سريعاً بسبب توقيفه، واحلق يف                

انة  ساعة، وحق الفرد يف أن ُيحَضر شخصياً أمام احملكمة، وحق احلماية من إد             ٤٨املثول أمام حمكمة يف غضون      
الذات، واحلق يف حماكمة سريعة، وحق افتراض الرباءة، واحلق يف االستعانة مبحامٍ، واحلق يف استئناف القـرارات                 

وينص الدستور أيضاً على معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم معاملة إنـسانية            . القضائية أمام حمكمة خمتصة   
  .نائي وحظر احملاكمة على اجلرم ذاته مرتنيويتضمن مبادئ أساسية من قبيل عدم رجعية القانون اجل

وتكفل أحكام الدستور املتعلقة باملـساواة      . وتشمل احلماية أيضاً حق الفرد يف أن ُيعتَرف به كشخص           - ١٥
  وعدم التمييز تساوي اجلميع أمام القانون واملساواة يف التمتع حبماية القانون، وحتظر التمييز على أسس اجلـنس                 

نسية أو األصل االجتماعي أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو غـري ذلـك مـن           أو القومية أو اجل   
وينص الدستور أيـضاً علـى حـق الفـرد يف           . املعتقدات أو امللكية أو مكان الوالدة أو غري ذلك من الصفات          

وحيمي الدسـتور   .  مراسالته اخلصوصية ويف أالّ خيضع للتفتيش واحلجز بصورة غري قانونية ويف أالّ ُتنتَهك حرمة            
وُيحظر تطبيق التقادم املسِقط والعفو أو اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية          . أيضاً احلق يف حرية الدين واملعتقد والرأي      

  .يف حالة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم يف حق اإلنسانية

حافة وحظر الرقابة وحق احلـصول      وينص الدستور أيضاً على حرية التعبري والفكر والرأي، وحرية الص           - ١٦
على املعلومات، إىل جانب حق املواطنني يف التجمُّع واالحتجاج السلمي وتقدمي العرائض واحلرية النقابية وحرية               

كما يكفل حقوق فئات . وينص الدستور على حق كل فرد يف الزواج ويف تكوين أسرة  . التنقل واحلق يف اجلنسية   
ء، الاليت حيق هلن، من بني فئات أخرى، االستفادة من تدابري التمييز اإلجيايب لتدارك حمددة من األشخاص مثل النسا

  .ويتمتع األطفال أيضاً حبماية خاصة مبوجب الدستور. التأثري السليب لتركات انعدام املساواة والتمييز

 أيضاً على حـق     وقد نص . ويكفل الدستور حق الوصول إىل العدالة واالنتصاف أمام اهليئات القضائية           - ١٧
نتَخبون يف انتخابات شفافة ودورية                   الفرد يف املشاركة يف تدبري الشؤون العامة بصفة مباشرة أو عن طريق ممثلني ُي

وحتظى األمم والقوميات والشعوب حبماية خاصة، ال سيما احلق يف تقرير املصري، مبـا يف ذلـك                 . وحرة وعادلة 
وينص الدستور أيضاً   . ها وتروجيها وممارسة احلكم الذايت ممارسة كاملة      حقوق استخدام لغاهتا اخلاصة وإثراء ثقافت     

  .على حق امللكية

إذ ينص الدستور صراحة على واجـب قيـام         . واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكفولة أيضاً       - ١٨
ت اجملتمع الضعيفة   الدولة بتخصيص موارد متزايدة للصحة العامة والتعليم وخدمات أخرى، وختصيص موارد لفئا           

ونص الدستور على احلقوق    . مثل املعوقني بدنياً وعقلياً واألشخاص املسنني واألطفال غري اخلاضعني لوصاية ويلٍّ          
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املتصلة بالعمالة مثل حق تكوين النقابات، وحق اإلضراب واحلق يف الراحة والترفيه ويف بيئة عمل صحية وآمنة،                 
ويعترف الدستور أيضاً باحلق يف التنمية، مبا يف ذلك حق . لقاء العمل املتساويوحق النساء يف تقاضي أجرٍ متساوٍ 

  .األفراد يف املشاركة واملشاورة يف املشاريع والسياسات اإلمنائية الوطنية اليت تؤثِّر على جمتمعاهتم

 االحتادي  فباإلضافة إىل الدستور  : وتوجد تشريعات حملية أخرى خبصوص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          - ١٩
ودساتري الواليات واالتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها إثيوبيا، تؤثر القوانني احمللية التالية تأثرياً               

  :مباشراً على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف إثيوبيا

   املتعلق بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان؛٢١٠/٢٠٠٠اإلعالن رقم   •
   املتعلق بإنشاء مؤسسة أمني املظامل؛٢١١/٢٠٠٠رقم اإلعالن   •
   املتعلق بتعديل قانون إثيوبيا االنتخايب؛٥٣٢/٢٠٠٧اإلعالن رقم   •
  املتعلق بتسجيل األحزاب السياسية؛) بصيغته املعّدلة (٤٦/١٩٩٣اإلعالن رقم   •
  اسية العامة؛ املتعلق بإجراءات االحتجاج السلمي واالجتماعات السي٣٩١/١٩٩١اإلعالن رقم   •
   املتعلق خبدمات البث؛٥٣٣/٢٠٠٧اإلعالن رقم   •
   املتعلق بالعمل؛٣٧٧/٢٠٠٣اإلعالن رقم   •
  املتعلق بإنشاء الوكالة االحتادية للخدمة املدنية؛) بصيغته املعدلة (٨/١٩٩٥اإلعالن رقم   •
   املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية االحتادية؛٥١٥/٢٠٠٧اإلعالن رقم   •
   املتعلق مبعاشات املوظفني العموميني؛٣٤٥/٢٠٠٣ رقم اإلعالن  •
   املتعلق بتنقيح مدونة األسرة؛٢١٣/٢٠٠٠اإلعالن رقم   •
   املتعلق بإنشاء اهليئة اإلثيوبية حلماية البيئة؛٩/١٩٩٥اإلعالن رقم   •
  ؛٢٠٠٤مدونة اإلجراءات اجلنائية لعام   •
  م اجلماهريي واحلصول على املعلومات؛ املتعلق حبرية وسائط اإلعال٥٩٠/٢٠٠٨اإلعالن رقم   •
   املتعلق بتسجيل املؤسسات اخلريية واجلمعيات وتنظيمها؛١٢/٢٠٠٩اإلعالن رقم   •
   املتعلق باللجنة االحتادية للسجون؛٣٦٥/٢٠٠٣اإلعالن رقم   •
   املتعلق بالصحة العامة؛٢٠٠/٢٠٠٠اإلعالن رقم   •
 احلقوق الشخصية وامللكية واملرياث واحلقوق النقابية       فصول القانون املدين ذات الصلة اليت تنظِّم        •

  .وما إىل ذلك
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   التدابري السياساتية- جيم 

  :ُينفّذ عدد من السياسات الرامية إىل تعزيز إعمال حقوق اإلنسان، ومنها ما يلي  - ٢٠

  خطة التنمية السريعة واملستدامة من أجل القضاء على الفقر  •
  السياسة الثقافية  •
  اية البيئةسياسة مح  •
  سياسة التنمية االجتماعية والرفاه االجتماعي  •
  السياسة الوطنية إلدارة املوارد املائية  •
  السياسة الوطنية للتنمية احلضرية  •
  السياسة الصحية الوطنية  •
  سياسة التعليم والتدريب  •
  سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  •
  يوبيةالسياسة الوطنية للنهوض باملرأة اإلث  •
  السياسة السكانية الوطنية   •
  سياسة التنمية احلضرية  •

   اإلطار املؤسسي- رابعاً 
  : يوجد يف البلد عدد من األجهزة واملؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومنها ما يلي  - ٢١

 يف ذلك التصديق على الذي ميارس السلطة التشريعية يف مجيع الشؤون االحتادية، مبا: جملس نواب الشعب  - ٢٢
  . التنفيذيالفرع ويتوىل هذا اجمللس أيضاً مراقبة .  اإلنسانحلقوقالصكوك الدولية 

  .متارس هذه اجملالس سلطة تشريعية يف الشؤون املشمولة باختصاص الواليات: جمالس الواليات  - ٢٣

م الدسـتور املتعلقـة حبقـوق       الذي ُيعهد إليه بسلطة تفسري الدستور، مبا يف ذلك أحكا         : جملس االحتاد   - ٢٤
كما ُيعهد إليه بتعزيز املـساواة بـني        . اإلنسان، مستعيناً خبدمات املشورة املقدمة من جملس التحقيق الدستوري        

  .شعوب إثيوبيا

الذي ُيعهد إليه بتنظيم االنتخابات وبتلقي الـشكاوى املتعلقـة بالـشؤون            : اجمللس االنتخايب الوطين    - ٢٥
  . هات املعنية والنظر فيهااالنتخابية من شىت اجل
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واحملاكم االحتادية، شأهنا يف ذلك شأن احملـاكم        . ينص الدستور على استقالل السلطة القضائية     : احملاكم  - ٢٦
  . لفصل يف القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسانبااحمللية، خمتصة 

رائم املتصلة بانتهاك حقوق اإلنـسان،      وُيعهد إليها بسلطة منع اجلرائم، مبا فيها اجل       : مفوضيات الشرطة   - ٢٧
  . والتحقيق فيها

وهي خمولة الحتجاز السجناء املُدانني والعمل على إعادة تأهيلهم وتيـسري إعـادة             : إدارات السجون   - ٢٨
  .إدماجهم يف اجملتمع بعد انتهاء العقوبة

ظفي اخلدمة املدنية عالوة علـى      اليت تتوىل إعداد القوانني والسياسات اخلاصة مبو      : وكالة اخلدمة املدنية    - ٢٩
  .الفصل يف القضايا اليت ُتنتهك فيها حقوق موظفي اخلدمة املدنية

  .وهو خموَّل للفصل يف الشؤون املتعلقة باحلقوق اجلماعية للعمال يف إطار قانون العمل: جملس عالقات العمل  - ٣٠

د املشتبه بارتكاهبم جرائم فساد والتحقيق وهي خموَّلة الحتجاز األفرا: جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد  - ٣١
  . معهم ومالحقتهم قضائياً

وهي خموَّلة للبت يف الشؤون املتعلقة حبقوق املوظفني العموميني يف احلصول           : وكالة الضمان االجتماعي    - ٣٢
  .على استحقاقات نقدية أو غري ذلك من االستحقاقات من قبيل حقوق املعاش

اليت تنظر يف الطعون املقدمة خبصوص قرارات هيئة الضمان : الضمان االجتماعيحمكمة الطعون اخلاصة ب  - ٣٣
  .االجتماعي فيما يتعلق حبقوق الضمان االجتماعي واستحقاقاته وُتصدر قرارات هنائية بشأن تلك الطعون

  .بشروتشمل أهدافها ضمان القيام جبميع األنشطة البيئية على حنو يكفل رفاه ال: هيئة محاية البيئة  - ٣٤

كما أهنا خموَّلـة إلصـدار      . وهي خموَّلة إلصدار تراخيص البث وتعليقها وسحبها      : اهليئة اإلثيوبية للبث    - ٣٥
  .التصاريح ومراقبة طريقة استخدام املوجات اإلذاعية املخصصة للبث

ز حقـوق   الذي ُيعهد إليه باملساعدة على بناء قدرات النساء وتعزي        : الصندوق اإلثيويب للنهوض باملرأة     - ٣٦
  .املرأة ومحايتها

وهي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتوىل توعية عامة الناس حبقـوق           : اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان     - ٣٧
اإلنسان وضمان محاية مجيع حقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلا وضمان اختاذ التدابري الالزمة يف حاالت انتهاك               

  .حقوق اإلنسان

اليت ُيعهد إليها بإرساء احلوكمة الرشيدة الفعالة والشفافة والقائمة علـى سـيادة             : مؤسسة أمني املظامل    - ٣٨
  .القانون، بضمان احترام األجهزة التنفيذية حلقوق املواطنني واستحقاقاهتم
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  وهي إدارة تنفذ القوانني واللوائح والتوجيهـات املعتمـدة لتنظـيم           : إدارة شؤون الالجئني والعائدين     - ٣٩
  .ئنيأوضاع الالج

اليت تضطلع مبسؤوليات متنوعة تتعلق بتعزيـز ومحايـة احلقـوق           : وزارة العمل والشؤون االجتماعية     - ٤٠
  .االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك املسؤوليات جتاه املسنني واألشخاص املعوقني

اية حقوق النـساء    هذه الوزارة خموَّلة للقيام بوظائف منها تقدمي توصيات بشأن مح         : وزارة شؤون املرأة    - ٤١
ومصاحلهن على الصعيد الوطين ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات بوضع استراتيجيات وآليات للمتابعة، لضمان اهتمام 
أجهزة احلكومة االحتادية كما جيب بالقضايا اجلنسائية يف إعداد السياسات والتشريعات والـربامج واملـشاريع               

 الوزارة بإجراء دراسات للنهوض برفاه األمهات واألطفـال وتنفيـذ        وعالوة على ذلك، ُيعهد إىل هذه     . اإلمنائية
  .املشاريع ذات الصلة بالتعاون مع أجهزة أخرى

وهي اليت تقدِّم املشورة إىل احلكومة االحتادية يف مجيع الشؤون القانونية؛ وُيعهـد إليهـا               : وزارة العدل   - ٤٢
  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومبقاضاة اجملرمني

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع- ساً خام
   احلقوق املدنية والسياسية- ألف 

  حق تقرير املصري

يكفل القانون بصفة كاملة حق األمم والقوميات والشعوب يف التحدث بلغاهتا، وبقدر ما تـسمح بـه                   - ٤٣
ولكل الواليـات  . مها واحملافظة عليهمااملوارد، كتابة تلك اللغات وتطويرها والتعبري عن ثقافتها وتارخيها وتطوير  

وجيوز ألمة أو قومية . واملناطق واألقاليم الوطنية هيكل حكمها اخلاص الذي يتيح هلا تدبري شؤوهنا اليومية بنفسها     
وإضافة .  إلجراء منصوص عليه يف الدستورأو شعب ما أن ينفصل عن اجلمهورية إذا اختار سكانه االنفصال طبقاً

وبينما ُتسَند املقاعد بصفة    . ل األمم والقوميات والشعوب متثيالً كامالً يف جملسي الربملان االحتادي         إىل ذلك، ُتمثَّ  
اليت ال تستويف العدد املطلوب ُتمثَّل متثـيالً        " األمم والقوميات والشعوب  "عامة على أساس عدد األشخاص، فإن       

لثاين، فيضم ممثلني جلميع أمم إثيوبيـا وقومياهتـا         أما جملس االحتاد، وهو اجمللس ا     . خاصاً يف جملس نواب الشعب    
كما ُتمثَّل أمم .  أمة وقومية وشعباً من شىت أحناء البلد٦٩ عضواً ميثلون ١١٢ويضم جملس االحتاد حالياً . وشعوهبا

ل الشرطة ففي مجيع أجهزة إنفاذ القانون مث. إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا متثيالً عادالً يف املؤسسات احلكومية األخرى
  . والنيابة والقضاء، ُيبذل جهد يف سبيل ضمان متثيل متناسب جلميع األمم والقوميات والشعوب

وخبصوص تدابري التمييز اإلجيايب الرامية إىل ضمان احلق يف تقرير املصري، قُدمت مساعدة إىل أقل املناطق                  - ٤٤
ناطق الرعويـة يف أوروميـا ومنطقـة األمـم     منواً، وهي مناطق عفار وصومايل وغامبيال وبنيشنغول غوموز وامل       

  .والقوميات والشعوب اجلنوبية، على حنو يراعي االحتياجات والظروف اخلاصة لتلك املناطق
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  حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

املهينة ممارسات حمظـورة    لطاملا كان التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة الالإنسانية والقاسية و            - ٤٥
وحيظر دستور اجلمهورية ومدونة اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي املعتمد حديثاً ممارسة . مبوجب قوانني الدولة

وميكن لضحايا التعذيب رفع شكاواهم إىل املؤسسات اليت تعرضوا فيهـا           . التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة   
وميكنهم أيضاً إحالة شكاواهم إىل احملاكم العادية اليت تنظـر يف           . طة أو إدارات السجن   للتعذيب مثل خمافر الشر   

وبصفة عامة يتوافق منع اجلرائم والتحقيق فيها واملعاقبة عليها يف الدولة، مبا يف ذلك املرافق املتاحة يف                 . قضاياهم
وقد حدثت بعض االنتـهاكات     .  أو املهينة  مراكز االحتجاز، مع حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية         

وشكلت حتديات منها نقص الـوعي      . واُتخذت اإلجراءات القانونية املناسبة يف حق من ثبتت مسؤوليتهم عنها         
ولتدارك هذا الوضـع، ُنظمـت      . حبقوق األشخاص احملتجزين عائقاً، إىل حد ما، أمام القضاء على االنتهاكات          

  .محالت للتوعية  عدة

  حلياةاحلق يف ا

فخالل السنوات اخلمس عشرة املاضية، مل تنفذ يف البلـد          . حيظى احلق يف احلياة باحترام جيد يف الدولة         - ٤٦
ويقف تنفيذ العقوبة تنفيذاً جد حمدود إىل حد اآلن دليالً واضحاً على تراجع       . بالفعل سوى ثالث عقوبات إعدام    

  .  أو بأي أساليب ال إنسانية أخرىشنقاًوال تنفذ عقوبة اإلعدام . عقوبة اإلعدام مبرور الزمن

م بأن عدد السجناء الذين حكم عليهم باإلعدام علـى           اإلعدام جائزة يف الدولة، ويسلَّ     وال تزال عقوبة    - ٤٧
. ٢٠٠٦/٢٠٠٧ سجيناً يف الفتـرة      ١١٦ إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢ سجيناً يف الفترة     ٦٨املستوى الوطين قد ارتفع من      

الصادرة حبـق   عدام  اإلكوم عليهم باإلعدام، ُعفي عن شخص وحّولت عقوبات         ومن بني األشخاص املدانني واحمل    
أما البقية فمنهم من يطعن يف عقوبته أمام حماكم االستئناف          .  آخرين إىل عقوبات سجن مؤبد وسجن مشدَّد       ٦٤

  .أو ينتظر قرار رئيس الدولة خبصوص طلب العفو الذي قدمه

  ية واحلق يف حماكمة عادلةاملساواة أمام احملاكم واهليئات القضائ

إن حق املساواة يف املعاملة أمام احملاكم أو غريها من أجهزة إقامة العدل حق معترف بـه دسـتورياً يف                      - ٤٨
ن حمكمة أو أي هيئة     مقرار أو حكم    واستصدار  ويكفل الدستور حق كل فرد يف رفع قضية إىل احملكمة،           . إثيوبيا

دونة اإلجراءات اجلنائية، اليت تنظِّم إجراءات إقامة العدل يف الشؤون          وتنص م . خمتصة أخرى ذات سلطة قضائية    
املدنية املعروضة على احملاكم العادية وغريها من اهليئات القضائية، على حق كل فرد يف رفع دعوى مدنية ما دام                   

ء إىل احملاكم فحسب ويف الواقع، ال ميارس مبدأ املساواة أمام القانون باللجو. صاحب مصلحة يف القضية املعروضة
  .بل أيضاً باللجوء إىل هيئات ذات سلطة شبه قضائية

وينص الدستور على حق األشخاص املتهمني يف أن حياكموا حماكمة عادلة أمام حمكمة عادية يف غضون                  - ٤٩
ق األطراف  وال تستمع احملكمة إىل القضايا يف جلسة مغلقة إال بغاية محاية ح           . فترة معقولة بعد توجيه التهم إليهم     

وينص الدستور على حق املتهمني يف أن . املعنيني يف اخلصوصية ومحاية األخالق العامة واحلفاظ على األمن الوطين 
  . ويتمتع املتهمون هبذه احلقوق يف الواقع العملي. ُتفترض براءهتم خالل اإلجراءات حىت تثبت إدانتهم قانوناً
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 نظام العدالة اجلنائية مكفولة يف دستور االحتاد ودساتري الواليات          والضمانات الدنيا اخلاصة باملتهمني يف      - ٥٠
وينص الدستور على حق املتهمني يف أن يعلموا مبا يكفي من التفاصـيل بالتـهم               . ويف مدونة اإلجراءات اجلنائية   

 تعيِّن هلم الدولة    املوجهة إليهم ويف أن يتلقوا تلك التهم كتابياً، وحقهم يف االستعانة مبحام من اختيارهم، ويف أن               
وهكـذا فـإن   . حمامياً على نفقتها إن كانوا عاجزين عن دفع أتعاب حمام مبا قد يفضي إىل إساءة يف إقامة العدل    

الدستور حيمي حقوق املتهمني يف االطالع الكامل على أي أدلة مقدمة ضدهم وفحص شهادات من يـشهدون                 
نفسهم واستدعاء شهود ُيستجوبون نيابة عنهم أمام احملكمة        ضدهم وإضافة أدلة أو طلب تقدمي أدلة للدفاع عن أ         

. والطعن أمام حمكمة خمتصة يف األوامر والقرارات الصادرة عن احملكمة اليت بتت يف القـضية يف الدرجـة األوىل                  
ومبدأ حظر احملاكمة مرتني على اجلرم ذاته مدمج يف         . وميارس األشخاص املتهمون هذه احلقوق يف الواقع العملي       
  .الدستور ويف القانون اجلنائي ومنفَّذ أيضاً يف الواقع العملي

واملقصود باألحداث أشخاص يتراوح سنهم . وحيتوي القانون اجلنائي أحكاماً خاصة تنطبق على األحداث  - ٥١
وال خيضع األحداث للعقوبات العادية . وال جيوز حماكمة األحداث مع الكبار. بني تسع سنوات ومخس عشرة سنة

  . طبَّقة على الكبار كما ال جيوز احتجازهم مع املدانني من الكبارامل

  حق اخلصوصية

إذ ما فتئ السكان يطالبون مـوظفي الـشرطة         . يزداد مبرور الزمن احترام حق األفراد يف اخلصوصية يف البلد           - ٥٢
 وقـد   .واحلجز دون أمـر   باالستظهار بأوامر التفتيش يف حني بات موظفو الشرطة يتجنبون القيام بعمليات التفتيش             

ويتوىل القيام بالتفتيش الشخصي . حكمت احملاكم يف بعض احلاالت بعدم مقبولية األدلة احملصلة دون أمر تفتيش وحجز
  . وحتترم احلكومة حرمة املراسالت الشخصية أياً كان شكلها. واجلسدي موظف من جنس الشخص املشتبه به

  حرية الدين 

وتتاح جلميع الديانات فرص متكافئة حليازة أراضٍ هبدف بناء . كر والضمري والدينيكفل القانون حرية الف  - ٥٣
كما يكفل القانون حرية اعتناق . والعطل املسيحية واإلسالمية الكربى ُعطل وطنية مبوجب القانون. أماكن العبادة

يز أو تغطية الرأس، واملشاركة يف      وممارسة الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك احترام القواعد الغذائية، وارتداء لباس مم            
ومجيع األديان حـرة يف     . الطقوس املتصلة مبراحل معينة من احلياة، واستخدام لغة معينة يف إطار مجاعة من الناس             

وتعمم النـصوص واملنـشورات الدينيـة       . اختيار قادهتا وكهنتها ومدرسيها وفقاً إلجراءات اختيارها الداخلية       
الياً تسع صحف دينية كل أسبوع أو أسبوعني أو كل شهر، بينما تصدر مثاين جمـالت           وُتنشر ح . متزايدة  بأعداد

  .ثالثة أشهر  دينية كل

  حرية التعبري 

 ٧ إىل   ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ففي الفترة من    . أحرز تقدم ال يستهان به يف جمال حرية التعبري          - ٥٤
 ناشـراً   ١٨٠ جملـة و   ٣١٦وصحيفة   ٧٦٨ ( وسيطاً صحفياً على تراخيص    ١ ٢٦٧، حصل   ٢٠٠٨يوليه  /متوز

 جملة يف حني يشتغل ١٧٥ صحيفة و٥٥٠ومن بني هذه الوسائط، دخل السوق ).  وثالث وكاالت أنباءإلكترونياً
  . ناشر إلكتروين ووكالتا أنباء١٠٠حالياً 
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وقـدمت  . ملهنيةونظَّمت احلكومة برامج تدريبية عديدة للصحفيني بغية بناء قدراهتم وتعزيز أخالقياهتم ا             - ٥٥
ويف هذا الصدد، قدِّمت مساعدة ال يستهان هبا إىل مجعيـة           . وتدعيمهاللصحفيني  احلكومة دعماً إلنشاء مجعيات     

ـ    . وعادة ما تدعو احلكومة الصحافة اخلاصة حلضور مؤمتراهتا الصحفية        . الصحفيات رت ضفعلى سبيل املثال، ح
  .  من البيانات الصحفية احلكومية مساوياً وعدداً مؤمتراً صحفياً عقدهتا احلكومة٦٩الصحافة اخلاصة 

ويف الفتـرة   . وخبصوص خدمات البث، مل يكن يف البلد سوى إذاعتني وخدميت بث تلفزيوين عمـومي               - ٥٦
. راجمهااألخرية، حصلت سبع إدارات حملية وإقليمية على تراخيص بث إذاعي، وشرعت ست منها بالفعل يف بث ب

وبدأ تشغيل تلفزيون   . وحصلت حكومتا والييت أوروميا وديرة داوا أيضاً على تراخيص خدمات البث التلفزيوين           
وحصلت ست إذاعات، على تراخيص لتقدمي خدمات البـث التجـاري،   . ٢٠٠٩مارس /والية أوروميا يف آذار  

، كانت مخس   ٢٠٠٨ديسمرب  / األول ويف كانون . ٢٠٠٩مارس  /وبدأت مخس منها بالفعل بث براجمها قبل آذار       
وإضافة إىل ذلك، حصلت ثالث منظمات تبث قنوات أجنبية         . منظمات قد حصلت على ترخيص للبث اجملتمعي      

  . على تراخيص بث جتاري

  اجلمعياتتكوين حرية التجمع واالحتجاج بطرق سلمية وحرية 

  . تجمـع واالحتجـاج بطـرق سـلمية       ميارس املواطنون، وفقاً للقانون ودون أي عائق، حريتهم يف ال           - ٥٧
 منظمة يف مجيع أحنـاء      ٧  ٠٠٠أما خبصوص حق التنظيم، فقد فاق عدد املؤسسات اخلريية واجلمعيات املسجلة            

 مؤسسة خريية ٤  ٠٠٠، ما يزيد عن ٢٠٠٧/٢٠٠٨- ٢٠٠٣/٢٠٠٤وسّجلت وزارة العدل، خالل الفترة . البلد
 مجعية  ١١١وخالل الفترة ذاهتا، ألغي تسجيل      . الوالية الواحدة ومجعية حملية وأجنبية متتد أنشطتها خارج حدود        

بسبب عوامل مثل قرارات األعضاء وعدم الوفاء بااللتزامات وعدم جتديد التـسجيل والتزويـر يف التـسجيل                 
وإلصالح اإلطار التنظيمي لتـشغيل     . واملشاركة يف أنشطة ال متت بصلة إىل أهداف اجلمعية أو مقاصد إنشائها           

وخبصوص اجلمعيات السياسية، يشارك . ت املدنية، صدر تشريع جديد بشأن املؤسسات اخلريية واجلمعياتاجلمعيا
  . حزباً وطنيا٢٢ً حزباً سياسياً حملياً و٦٦املواطنون أيضاً يف احلياة السياسية لبلدهم يف أكثر من 

  حقوق األقليات

 املتعلق بتنقـيح    ٥٣٢/٢٠٠٧ عمالً باإلعالن رقم     ويتوىل جملس االحتاد،  . يعترف الدستور بقوميات األقليات     - ٥٨
وقد وضـع   . القانون االنتخايب إلثيوبيا، حتديد قوميات األقليات اليت حتتاج إىل متثيل خاص على أساس معايري واضحة              

وينص القانون على متثيل خاص لقوميات وشـعوب        . جملس االحتاد خطة إلجراء حبوث هبدف حتديد قوميات األقليات        
وأفاد اجمللـس االنتخـايب   .  مقعداً يف جملس نواب الشعب هلذه الفئات من الناس         ٢٠ وخيصص ما ال يقل عن       األقليات

  .٢٠٠٥مايو / مقعداً يف جملس نواب الشعب منذ انتخابات أيار٢٢الوطين اإلثيويب بأن قوميات األقليات تشغل 

ألقل، وهو ما يعين حصول كل قومية       وميثّل كلُّ أمة وقومية وشعب يف جملس االحتاد بعضو واحد على ا             - ٥٩
وميكّن ذلك قوميات األقليات من تعزيز حقوقها ومحايتها والتعبري عن          . من األقليات على مقعد يف جملس االحتاد      

وتنص دساتري بعض الواليات على متثيـل خـاص لقوميـات           . مصاحلها يف عملية سّن القوانني وتفسري الدستور      
  .ياتوشعوب األقليات يف جمالس الوال
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   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- باء 

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية

وتبلغ نسبة العاملني إىل السكان .  يف املائة٧٦,٧تفيد التقارير بأن نسبة العاملني إىل السكان يف البلد تبلغ   - ٦٠
ونسبة العـاملني يف املنـاطق   ).  يف املائة٦٩(ناث  يف املائة، وهي نسبة أعلى بكثري من نسبة اإل      ٨٤,٧) الذكور(

أما معدل البطالة يف املناطق احلضرية ).  يف املائة٥٠,٢(أعلى بكثري منها يف املناطق احلضرية )  يف املائة٨٢(الريفية 
معّدل بطالة ويبلغ .  يف املائة فقط٢,٦ يف املائة، يف حني يبلغ معدل البطالة يف املناطق الريفية ٢٠,٦للبلد فيساوي 

ناث أعلى بكثري    يف املائة، وهو ما يبّين أن بطالة اإل        ٢٧,٢ يف املائة بينما يبلغ معدل بطالة اإلناث         ١٣,٧الذكور  
  .)١(من بطالة الذكور

ويشجع هذا الربنامج املتدربني على . ونقّحت سياسة التعليم بغية دمج التعليم والتدريب التقنيني واملهنيني  - ٦١
كذلك تقدم الوكالة االحتادية إلنشاء املـشاريع       .  ألنفسهم واملسامهة يف اجلهد اإلمنائي الوطين      استحداث وظائف 

الصغرية وبالغة الصغر ونظرياهتا من الوكاالت احمللية دورات تدريب تقين ومهين قصرية األجل وخدمات إقـراض       
  .وائتمان للمتدربني الذين ينظمون أنفسهم يف منشآت صغرية وبالغة الصغر

وتركز احلكومة على تعزيز املنشآت الصغرية وبالغة الصغر باعتبارها مصدراً الستحداث فرص العمـل لغـري      - ٦٢
، استحدثت يف قطاعات خمتلفة فرص      ٢٠٠٦/٢٠٠٧ والفترة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف الفترة   . النشطني يف القطاع الزراعي   

  ).باستثناء أديس أبابا( وظيفة ١٩٨ ٤٥٨ وظيفة و١٢٤ ٧١١عمل دائمة ومؤقتة وصل جمموعها على التوايل إىل 

. ويف عالقات العمل اخلاصة، حتّدد األجور باملفاوضة      .  أدىن ألجور موظفي اخلدمة املدنية     أقرت احلكومة حداً    - ٦٣
ويزداد زخم املشاورات الثالثية بني أصحاب      . وسجلت إجنازات فيما يتعلق مببدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي         

  .والسالمة املهنيتني وبيئة العمل ال واحلكومة خبصوص إدارة العمل ومحاية الصحةالعمل والعم

  احلق يف الضمان االجتماعي

ينص الدستور على أن تتوخى السياسات متكني مجيع اإلثيوبيني من احلصول على الضمان االجتمـاعي                 - ٦٤
ف تدعيم برامج الضمان االجتمـاعي      وقد أنشئت وكالة الضمان االجتماعي هبد     . بقدر ما تسمح به موارد البلد     

جتماعي احملصل  وتوسيع نطاقها، وتنفيذ قوانني الضمان االجتماعي ولوائحه وتوجيهاته، وإدارة أموال الضمان اال           
  . وموظفيهاجلّها من احلكومة

 املتعلق مبعاشات املوظفني العموميني على استحقاقات الشيخوخة والعجـز          ٣٤٥/٢٠٠٣وينص اإلعالن رقم      - ٦٥
 املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنيـة      ٥١٥/٢٠٠٦كما يتضمن اإلعالن رقم     . البطالة والورثة اخلاصة باملوظفني العموميني    و

 املتعلق بالعمل على االستحقاقات النقدية يف حالة املرض واستحقاقات الرعايـة            ٣٧٧/٢٠٠٣االحتادية واإلعالن رقم    
ويتمتع املوظفون العموميون واألشخاص العاملون يف القطـاع        . الطبية وإصابات العمل واستحقاقات الورثة واألمومة     

غري أن النظام اإلثيويب للضمان االجتماعي ال يشمل . اخلاص بالضمانات االجتماعية املنصوص عليها يف تلك اإلعالنات
  .بعد استحقاقات البطالة واالستحقاقات األسرية وذلك بسبب القيود املالية بالدرجة األوىل
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  لصحةاحلق يف ا

تنجم قرابة حالة وفاة من مخس يف البلد عن أمراض ميكن الوقاية منها، أي االلتهاب الرئوي واإلسـهال        - ٦٦
وإضافة إىل ذلك، يبقى سوء التغذية سبب الوفاة يف قرابة          . اإليدز/واملالريا واحلصبة وفريوس نقص املناعة البشرية     

طفال ما زال مرتفعاً، فقد أحرزت إثيوبيا تقدماً مشجعاً يف          ورغم أن معّدل وفيات األ    .  يف املائة من احلاالت    ٥٤
ويبلـغ معـدل    .  من املواليد األحياء   ١  ٠٠٠ حالة لكل    ٧٧ختفيض هذا املعّدل؛ وبلغ معدل وفيات الرضع حنو         

وتقدم مؤسسات الصحة العامة جمانـاً خـدمات     .  يف املائة  ٨١التغطية الوطنية للتحصني باللقاح اخلماسي حالياً       
  .ني من ستة أمراض تصيب األطفالالتحص

ويساهم تردي احلالة التغذوية وتفشي اإلصابات وارتفاع معدل اخلصوبة، إىل جانب اخنفاض مستويات               - ٦٧
. احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية وخدمات التوليد املستعجلة، يف استمرار ارتفاع معّدل الوفيات يف البلد              

 إىل ٢٠٠٠ حالة لكل مائة ألف من املواليد األحياء يف عام ٨٧١من  إثيوبيا وقد تراجعت نسبة وفيات األمهات يف
وبغية املضي يف ختفيض هذا العدد، أعطى قطـاع         . ٢٠٠٥ حالة لكل مائة ألف من املواليد األحياء يف عام           ٦٧٣

 يف املائة ٥٩دة فقد بلغت تغطية الرعاية املقدمة قبل الوال. الصحة األولوية إىل زيادة تغطية خدمات صحة األمهات
  ).انظر املرفق( يف املائة ٢٥ يف املائة والرعاية املقدمة بعد الوالدة ٢٠واإلشراف على وضع املواليد 

 بأن اإلجهاض غري املأمون هو السبب الرئيسي يف وفاة          ٢٠٠٥وتفيد دراسة استقصائية أجريت يف عام         - ٦٨
وبغية احلد من ظـاهرة  . جمموع وفيات األمهات يف البلد يف املائة من ٣٢األمهات، إذ يتسبب يف نسبة تصل إىل      

اإلجهاض السري، ُعّدل قانون العقوبات السابق حبيث يتضمن حاالت إضافية ميكن فيها ممارسة اإلجهاض بصورة 
  .وعالوة على ذلك، أصدرت وزارة الصحة توجيهاً تقنياً وإجرائياً خاصاً خبدمات اإلجهاض املأمون. قانونية

 ةاألسربتنظيم إجراء متكامل لتوسيع نطاق احلصول على خمتلف أنواع وسائل منع احلمل وإذكاء الوعي واختذ   - ٦٩
  .وُسّجل ارتفاع ال يستهان به يف استخدام النساء لوسائل منع احلمل. بغية مساعدة النساء على القيام خبيار واعٍ

ويسترشد برنامج القضاء على املالريا . يف البلدوتبقى املالريا من األسباب الرئيسية حلاالت املرض والوفاة   - ٧٠
ومكافحتها يف إثيوبيا خبطة استراتيجية مخاسية السنوات وضعت يف سياق خطة تطوير القطاع الـصحي ووفقـاً    

 مليون ناموسية معاجلة مببيد حشري يف املنـاطق         ٢٠,٥وقد شكل توزيع    . ألهداف احلركة الدولية لدحر املالريا    
وسامهت التغطية الكاملة بالناموسيات املعاجلـة     . ا إجنازاً عظيماً يف الوقاية من املالريا ومكافحتها       املوبوءة باملالري 

  . مببيد حشري يف ختفيض حاالت املرض والوفاة النامجة عن املالريا ختفيضاً ال يستهان به

ىل أفراد الفئـات     بفشل اخلدمات األساسية يف الوصول إ      واعتمد برنامج تطوير القطاع الصحي تسليماً       - ٧١
ويقوم هذا الربنامج على بناء مراكز صحية وجتهيزها من خالل اإلسراع يف توسيع تغطيـة الرعايـة                 . )٢(الشعبية

وقد وافقت احلكومة على استراتيجية اإلسراع يف توسيع تغطية الرعاية الصحية األولية بغية بلوغ . الصحية األولية
. عاية الصحية األولية وزيادة إمكانات الوصول إىل اخلدمات الـصحية         تغطية شاملة لسكان األرياف خبدمات الر     

  ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥الفتـرة   ( يف املائـة     ٧٢وقد ارتفعت التغطية املمكنة اإلمجالية للخدمات الصحية يف البلد مـن            
  ). ٢٠٠٦/٢٠٠٧الفترة ( يف املائة ٨٦,٧إىل 
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  احلق يف التعليم

ووصـل برنـامج   . ئج ملموسة يف جمال إعمال احلق يف التعليماعتمد البلد سياسات وبرامج أدت إىل نتا    - ٧٢
وتتمثل األهداف االستراتيجية هلذا الربنامج يف حتسني نوعية التعليم         . تطوير قطاع التعليم إىل ثالث مراحل تنفيذه      

التعلـيم  ، يف إطار سياسـة      وتقدم احلكومة جماناً  . وزيادة الوصول إىل الفرص التعليمية بتحسني النوعية واملالءمة       
  ). حىت الصف العاشر(والتدريب، خدمات التعليم االبتدائي والثانوي العام وما يتصل بذلك من تدريب 

وبلغ معدل التسجيل اإلمجايل ومعدل التسجيل الصايف يف التعليم االبتدائي على املستوى الـوطين علـى         - ٧٣
بـني  الفـارق   وعلى الصعيد الوطين، يتقلص     . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة      ٧٨,٦ يف املائة و   ٩١,٦التوايل  

ويتراجع معدل تسرب . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف الفترة ٠,٨٧اجلنسني بصورة تدرجيية، وقد بلغ مؤشر التكافؤ اجلنساين 
  . األطفال من التعليم االبتدائي على املستوى الوطين بالنسبة ذاهتا للجنسني

   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف الفتـرة  ٨,٤ن التعليم الثانوي من  وارتفع معدل التسجيل الصايف يف املرحلة األوىل م         - ٧٤
  كذلك ارتفع معدل التسجيل الصايف يف املرحلة الثانية من التعليم الثـانوي         . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف الفترة    ١٤,٧إىل  

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة بني عامي ٢٢بنسبة ) ١٢- ١١(

التعليم للمجتمعات احمللية والرعوية وشبه الرعوية النائية وُصّمم برنامج للتعليم األساسي البديل هبدف إتاحة   - ٧٥
  ).  يف املائة٨٠معدل التغطية (وقد شرعت احلكومة يف بناء مدارس يف املناطق الريفية . واملشتتة يف مجيع أحناء البلد

 بالنـسبة إىل    املطلوب لدخول التعليم العايل بنقطـتني     النقاط  وتتخذ تدابري متييز إجيايب، منها ختفيض جمموع          - ٧٦
األشخاص (ويكفل برنامج تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة حصول الفئات احملرومة          .  والنساء طالب املناطق األقل منواً   

، كان عدد الطالب ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف التعلـيم            ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف الفترة   . على دعم خاصٍ  ) املعوقون
  . تلميذا٣ً ١٢٧قرابة ) ١٢- ١١ و١٠- ٩(م يف التعليم الثانوي  تلميذ بينما بلغ عدده٣٣ ٣٠٠االبتدائي يناهز 

وُتبذَل جهود مستمرة يف سبيل االرتقاء بالنوعية، وقد ُوضع         . وما زال حتسني نوعية التعليم يشكل حتدياً        - ٧٧
  . هلذا الغرض برنامج شامل لتحسني نوعية التعليم العام

  احلق يف مستوى معيشة الئق

ولضمان إعمال هذا احلق إعماالً تدرجيياً، . خذ عدة تدابري لبلوغ مستوى معيشة الئقما فتئت احلكومة تت  - ٧٨
اعتمدت احلكومة سياسات إمنائية، ووضعت استراتيجيات، وقامت، يف حدود ما تسمح به املوارد، بتنفيذ تلـك     

  .السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية

  احلق يف الغذاء

وهكذا فإن البلد معتمد إىل . مطار، تواجه بعض مناطق البلد مشكلة اجلفافنظراً إىل تواتر نقص مياه األ  - ٧٩
ورغم وضع سياسات وبرامج عدة . حد ما على املعونة الغذائية الدولية لتلبية احتياجات سكانه العامة من األغذية

النقص املومسي   عن منع    يف ما خيص إنتاج األغذية هبدف حتقيق االكتفاء الذايت يف هذا اجملال، ما زال البلد عاجزاً               
  . يف بعض مناطق البلديف األغذية 
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  احلق يف السكن

 بأن نقص السكن يف املـدن الكـربى         ٢٠٠٥/٢٠٠٦تفيد الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف الفترة          - ٨٠
ومن خالل الربنامج املتكامل للنهوض بالسكن، .  مسكن٩٠٠ ٠٠٠بإثيوبيا يقدر على الصعيد الوطين مبا يساوي 

يف ) وحدات سكنية مـشتركة امللكيـة     (أحرزت احلكومة تقدماً باهراً وسريعاً يف بناء مساكن منخفضة التكلفة           
 ٤٠٠  ٠٠٠وتوجد خطة لبنـاء     .  بلدة يف مجيع أحناء البلد     ٧٢متناول الفئات احلضرية ذات الدخل املنخفض يف        

  . مسكن يف السنوات األربع املقبلة

طار الربنامج املتكامل للنهوض بالسكن على ثالث جوالت دون متييز بـني            وتوزع املساكن املشيدة يف إ      - ٨١
 يف املائـة املتبقيـة      ٧٠ يف املائة من هذه املساكن للنساء يف مرحلة أوىل مث توزع نسبة              ٣٠وخيصص  . اجملتمعات

  . بالتساوي بني النساء والرجال

  احلقوق الثقافية

التكافؤ يف تنمية التقاليد والثقافات ما دامت غري متعارضة       ينص الدستور على مسؤولية الدولة عن تعزيز          - ٨٢
ويكفل القانون األساسي دون أي . مع احلقوق األساسية وكرامة اإلنسان والدميقراطية وحقوق اآلخرين وحرياهتم

  .متييز تساوي اللغات واحلفاظ على السمات التارخيية والثقافية

ن مع هيئات إقليمية، مهرجانات ثقافية متثل األمم والقوميـات،          وتنظم وزارة الثقافة والسياحة، بالتعاو      - ٨٣
التعريف بالفنون واحلرف اليت متيز أمم إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا تعريفاً "ساعية بذلك إىل حتقيق أهداف معلنة منها 

وتـنظم  ". يف إثيوبيا متكافئاً يعزز املساواة والتسامح والتكافل فيما بينها بغية التشجيع على بناء نظام دميقراطي              
وأمم إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا حـرة يف  . املكاتب احمللية أيضاً مهرجانات مماثلة خاصة هبا على مستوى الواليات         

  . تنمية ثقافتها وتعزيزها واحلفاظ عليها

   حقوق النساء واألطفال واألشخاص املعوقني - سادساً 
 اجملتمع، لكنهن مل جينني حىت اآلن مثار مسامهتهن فيه، وما           تؤدي النساء دوراً مهماً ومتعدد اجلوانب يف        - ٨٤

. زلن يف مرتبة أدىن من الرجال بسبب ما تعرضن له يف املاضي من حتيز سياسي واقتصادي واجتمـاعي وثقـايف                   
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل السياسة الوطنية . ولتدارك هذا الوضع، اعتمدت سياسات واستراتيجيات حمددة     

  . اصة باملرأة وخطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني وحزمة اإلجراءات اخلاصة بالنهوض باملرأةاخل

فمن مدونة األسرة إىل القانون اجلنائي، ومن قانون املرياث . وقد طرأ تغيري كبري على اإلطار القانوين أيضاً  - ٨٥
مج االعتبارات اجلنسانية يف النظام القانوين      إىل حقوق اجلنسية، خضعت التشريعات لعملية تنقيح مكثف هبدف د         

 للمـرأة يف جمـاالت       األسرة احمللية حقوقاً متكافئة    وكفلت تعديالت قانون األسرة االحتادي وقوانني     . وصكوكه
  . الزواج والطالق واحلضانة وحقوق امللكية الزوجية
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وتشغل النساء حالياً . احلياة السياسيةوأحرز تقدم كبري أيضاً يف جمال مشاركة النساء يف صنع القرار ويف   - ٨٦
  .  يف املائة من مقاعد جملس نواب الشعب٥٠ و٣٠نسبة تتراوح بني 

. وأنشئت آليات مؤسسية متنوعة لتمكني النساء من التمتع جبميع احلقوق على قدم املساواة مع الرجال                - ٨٧
ياكل االحتادية وما شاهبها من اهلياكل على       ومن أبرز التطورات يف هذا الصدد إنشاء وزارة شؤون املرأة داخل اهل           

صعيد املناطق واألقاليم والدوائر، فضالً عن إنشاء إدارات شؤون املرأة يف كل وزارة وقسم شؤون املرأة والطفل                 
  . يف املؤسستني الوطنيتني حلقوق اإلنسان، ومها أمانة املظامل واللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان

ن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالختطاف والعنف املرتيل واالغتصاب هـي           ومن دواعي األسف أ     - ٨٨
وقد اختذت احلكومة تدابري ملكافحة هذه املمارسات . أكثر أشكال العنف انتشاراً يف حالة النساء والفتيات يف البلد

   الـذي أجـري يف      وتفيد نتائج االستقصاء السكاين   .  بكل شدة  إذ قامت بإصالح تشريعي ونددت هبذه األفعال      
 يف املائة، علماً ٧٤ بأن معدل انتشار ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على الصعيد الوطين بلغ ٢٠٠٥عام 

وقد شـنت   ).  يف املائة على التوايل    ٧٩و يف املائة    ٩١,٦(بأن أعلى النسب قد سجلت يف والييت عفار وصومايل          
لة شهرية ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وانضمت إىل تلـك           احلكومة، عن طريق وزارة شؤون املرأة، مح      

ونتيجة لذلك، تراجع معدل . احلملة أيضاً منظمات غري حكومية من خالل املشروع الثالثي الذي ميوله اليونيسيف
  . يف املائة٣١ يف املائة إىل ٦٠قبول هذه املمارسة يف اجملتمع من 

وبناء عليه، اُتخذت تـدابري     . لعمل ذات األولوية بالنسبة إىل احلكومة     ومتثل شؤون الطفل أحد جماالت ا       - ٨٩
وتنفـذ  . واعُتمدت، هلذا الغرض، خطة العمل اخلاصة باألطفال      . للنهوض برفاه األطفال يف مجيع نواحي حياهتم      

سـياق  احلكومة، بالتعاون مع منظمات غري حكومية وهيئات من اجملتمع املدين، مبادرات تركِّز على الطفـل يف                 
  .اإليدز/خدمات الرعاية الصحية والتعليم واحلماية املقدمة إىل األطفال من يتامى فريوس نقص املناعة البشرية

. الطفل يف عمـل احملـاكم والـشرطة       خصوصيات  أما خبصوص األحداث، فُتبذل جهود يف سبيل مراعاة           - ٩٠
كما أُنشئت، على مـستوى االحتـاد       . اثوأنشئت، على املستوى االحتادي، حمكمة خاصة للنظر يف قضايا األحد         

وأنشئت مراكز جمتمعية يف إطار برنامج محاية الطفل        . والواليات، وحدات حلماية الطفل داخل معظم خمافر الشرطة       
  .الذين تبلَّغ عنهم وحدات محاية الطفلوهبدف محاية اجلاحنني واألحداث الذين يرتكبون جرائم للمرة األوىل 

واعُتمدت خطة عمـل    . كَّل رفاه املعوقني بدنياً وعقلياً أحد حماور تركيز احلكومة        وعلى صعيد آخر، ش     - ٩١
وطنية إلعادة تأهيل األشخاص املعوقني هبدف تنفيذ االتفاقيات الدولية واألحكام الدستورية املتعلقـة حبقـوق                

 وعلـى وجـه     .وجيري تنفيذ خطة عمل تشرف عليها وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة          . األشخاص املعوقني 
التحديد، أُقرت قواعد خاصة عن طريق إصدار إعالن متعلق حبق األشخاص املعوقني يف العمل ومنـع التمييـز                  

  .وضمان محاية األشخاص املعوقني لتمكينهم من التنافس على العمل على أساس الكفاءة واخلربة

، مباٍن هبدف تعزيز قـدرات سـتة        وأنشئت، بالتعاون مع البنك الدويل واللجنة الدولية للصليب األمحر          - ٩٢
كما جرى للغرض ذاته توفري التجهيزات الالزمة وتدريب        . مصانع إلنتاج األعضاء البشرية االصطناعية والداعمة     

  .مهنيني يف جمال العالج الطبيعي وجراحة العظام
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   الالجئون واملشردون داخلياً- سابعاً 
ويقيم يف البلد الجئون معظمهم من . ئني من البلدان اجملاورةدأبت إثيوبيا من قدمي الزمن على استقبال الج  - ٩٣

ويوجد .  الجئاً ٨٣ ٤٧١، فاق عدد الالجئني املعترف هبم يف البلد         ٢٠٠٨ويف عام   . إريتريا والسودان والصومال  
 الدوليـة    مركز جلوء تديرها إثيوبيا بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية مثل اللجنة           ١٣يف البلد حالياً أكثر من      

وتوجد يف معظم هذه املراكز مكاتب تابعة للمنظمات        . شؤون الالجئني األمم املتحدة ل  للصليب األمحر ومفوضية    
وإضافة إىل االحتياجات األساسية، مبا فيها املاء . الدولية حبيث يتسىن لالجئني الوصول إىل تلك املنظمات بسهولة        

  . ة ابتدائية وما يلزمها من مرافقوالغذاء واملأوى، جيهَّز كل مركز جلوء مبدرس

وُشرِّد أناس من ديارهم بسبب كوارث طبيعية مثل الفيضانات واجلفاف والرتاع الداخلي يف بعض أحناء                 - ٩٤
 شخص مـن  ٦٧٠ ٠٠٠أكتوبر من العام ذاته مثالً، ُشرِّد    / ويف شهر تشرين األول    ٢٠٠٦ففي صيف عام    . البلد

واختذت حكومة  . يات أمهرة وصومايل واألمم والقوميات والشعوب اجلنوبية      ديارهم يف مدينة ديرة داوا ويف وال      
فقد وزِّعت  . االحتاد وحكومات الواليات إىل جانب املنظمات غري احلكومية عدداً من التدابري ملساعدة الضحايا            

 مببالغ ضخمة من    وحصل البلد على تربعات   . آالف األطنان املترية من األغذية واملالبس واللوازم األسرية واخليام        
كما تنفَّذ برامج . اجلهات املاحنة الدولية واحمللية، واستخدمت تلك املبالغ إلعادة تأهيل املشردين بسبب الفيضانات

إلعادة التأهيل مثل الربنامج املؤقت لتوفري الغذاء مقابل العمل فضالً عن حلول دائمة كحماية التربة وامليـاه يف                  
  . املناطق القابلة للتأثر

   أنشطة املؤسستني الوطنيتني حلقوق اإلنسان- ثامناً 
تقوم اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان منذ بدء عملها بأنشطة متنوعة يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان                   - ٩٥

التثقيف والتدريب يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وبرنامج محاية حقوق : وتشمل هذه األنشطة. ومحايتها وإعماهلا
تلقي الشكاوى والتحقيق واملـشورة القانونيـة وزيـارة         (لقي الشكاوى املتعلقة هبا والتحقيق فيها       اإلنسان وت 
توافق التشريعات القائمة مع معايري حقوق اإلنسان، واملشاركة يف االجتماعات واملؤمترات مدى ، وتقييم )السجون

الكتيبات واملطبوعات واملعلقات والالفتات    والندوات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتوزيع الكتب واملقاالت و        
وتقوم اللجنة حالياً بدراسة أولية لفتح فروع هلا        . املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتنسيق االحتفال بيوم حقوق اإلنسان       

  .يف بعض مناطق البلد

 يف إرساء وباملثل اضطلعت مؤسسة أمانة املظامل حىت اآلن بأنشطة متنوعة متثلت باألساس يف تدعيم دورها  - ٩٦
بإنـشاء  (كما قامت بأنشطة يف جمال تعزيز حقوق األطفال  . احلوكمة الرشيدة بغية االرتقاء مبستوى الوعي العام      

وجيري حاليـاً   . والنساء واألشخاص املعوقني والفصل يف الشكاوى املتعلقة بسوء اإلدارة        ) برملانات األطفال مثالً  
توافقها مع الدستور وغري ذلك من مدى ؤسسات احلكومية هبدف تقييم جتميع القواعد واللوائح اإلدارية من كل امل
  .القوانني واملبادئ املتعلقة باحلوكمة الرشيدة
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   أنشطة التوعية حبقوق اإلنسان- تاسعاً 
ويف إطار برنامج إصـالح     . تنفذ احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين برامج عديدة للتوعية حبقوق اإلنسان           - ٩٧

.  ُنظِّمت دورات تدريب وتثقيف كثرية لتوعية املشرعني وموظفي إنفاذ القانون حبقوق اإلنسان            النظام القضائي، 
وقد تولت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمانة املظامل تنظيم تلك الدورات التدريبية علـى مـستوى                 

س الواليات وموظفون مسؤولون عن ونظمت الواليات أيضاً دورات تدريبية متتالية قدمها أعضاء يف جمال. االحتاد
  .إنفاذ القانون حتت إشراف مكاتب بناء القدرات

وبدعم مايل من حكومة النرويج، قدمت وزارة العدل تدريباً وطنياً يف جمال حقوق اإلنسان شارك فيـه                   - ٩٨
نفاذ  موظف مسؤول عن إ    ٤ ٣٠٠وتلقى أكثر من    . موظفون مسؤولون عن إنفاذ القانون على مستويات خمتلفة       

كما باشرت أجهزة حكومية خمتلفة أنشطة لتوعية املهنـيني        . القانون تدريباً دام عشرة أيام يف إطار هذا املشروع        
  . العاملني فيها وموِّلت تلك األنشطة من ميزانياهتا اخلاصة أو من مصادر مالية أو تقنية خارجية

األخالقية، اليت تتـضمن قـيم حقـوق اإلنـسان     واملدنية وبدأ يف مجيع أحناء البلد تقدمي دروس التربية        - ٩٩
والدميقراطية وسيادة الدستور، يف التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي داخـل املؤسـسات العامـة واخلاصـة                

وتقدَّم دروس متنوعة بشأن حقوق اإلنسان يف كليـات احلقـوق   . واملؤسسات العلمانية والدينية على حد سواء     
وتتضمن مقررات املدارس العسكرية ومدارس تدريب الشرطة تعلـيم حقـوق     . لدناومراكز تدريب القضاة يف ب    

وتركِّز تلك املقررات على دور موظفي الشرطة واجلهاز العسكري يف محاية حقوق اإلنسان يف أوقات               . اإلنسان
  .السلم أو احلرب

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان - عاشراً 
ولطاملا احترم . ولية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاتتعاون إثيوبيا مع اآلليات الد  - ١٠٠

البلد التزاماته بإعداد التقارير يف إطار االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
ير الواجب تقدميها يف إطار العهد      وبسبب قيود املوارد بطبيعة احلال، عجز البلد حىت اآلن عن تقدمي التقار           . املرأة

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

ومبساعدة تقنية من املكتب . و الالإنسانية أو املهينة وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبأو العقوبة القاسية أ
اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا، متكَّنت احلكومة يف غضون السنتني املاضيتني من إعداد التقارير 

  . حلقوق اإلنسان والشعوباملتأخرة وتقدميها إىل هيئات املعاهدات وإىل اللجنة األفريقية

كما . وقد زار البلد، حىت اليوم، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات  - ١٠١
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل      . تدعم احلكومة أنشطة األمم املتحدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها          

  .ا احلكومة إىل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العامليةالتقارير اليت قدمته
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   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعقبات- حادي عشر 
   اإلجنازات وأفضل املمارسات- ألف 

  )٤٤ و٤٣يرجى الرجوع إىل الفقرتني (حق تقرير املصري   - ١٠٢

  اإلجنازات يف قطاع التعليم

ن أجل زيادة التسجيل يف التعليم االبتدائي، مبا يف ذلـك تعزيـز التعلـيم               قادت احلكومة محلة نشطة م      - ١٠٣
  .ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التسجيل يف التعليم بصفة عامة ارتفاعاً ضخماً. االبتدائي الشامل واجملاين

عاً وازدادت طاقة وبزيادة الطلب على العمال ذوي املهارة العالية يف البلد، طُوِّر التعليم العايل تطويراً سري  - ١٠٤
 مؤسسة جامعية جديدة باإلضافة إىل اجلامعات الثماين        ١٣فقد أُنشئت   . االستيعاب إىل حد كبري مبرور السنوات     

وعالوة على ذلك، فإن التحضريات األولية الالزمة تأخذ        . املوجودة من قبل، وجيري النهوض باملؤسسات القائمة      
  . يف مناطق شىت من البلد مؤسسات جامعية إضافية١٠جمراها حنو بناء 

  اإلجنازات يف قطاع الصحة

حتقّقت إجنازات ال ُيستهان هبا يف قطاع الصحة بفضل االنطالق الناجح يف تنفيذ خطة تطوير القطـاع                   - ١٠٥
ويف إطار  . الصحي، اليت مكّنت من تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية على مستوى اُألسر املعيشية             

 يف املائة ٨١,٩( عامالً يف جمال اخلدمات الصحية تدريباً وُنِشروا يف البلدات الريفية ٢٤ ٥٧١ج، تلقى هذا الربنام
ونتيجة للجهود املبذولة يف سبيل كبح الوباء، أظهرت دراسة استقصائية على مدى            ). من التغطية الوطنية املطلوبة   

ومع ذلك ال يزال هجرة األدمغة      . اإليدز يف البلد  /ريةأربع سنوات متتالية ثباتاً يف تفشي فريوس نقص املناعة البش         
  .ونقص املوظفني األكفاء يف جمال الصحة من بني التحديات اليت يواجهها قطاع الصحة

  تطوير البنية األساسية

. الصيانة/التحسني/أعطت احلكومة أولوية لبناء طرق جديدة وإجناز أشغال كبرية يف جمال إعادة التأهيل              - ١٠٦
ويف هذا الصدد تكمن    . كومة أيضاً بتوسيع خدمات الكهرباء واالتصاالت من ُبعد يف مجيع أحناء البلد           وقامت احل 

التحديات الرئيسية يف ضرورة ضمان متويل كاف لالستثمارات الكبرية الالزمة، وضمان الصيانة املستمرة وتطوير 
  .رة يف سبيل تطوير قطاع البناء احملليوُتبذل حالياً جهود جبا. القدرة احمللية احملدودة يف جمال البناء

   التحديات والعقبات- باء 

. ما زالت إثيوبيا تواجه عدداً من الصعوبات والعقبات اليت تؤثر على إعمال حقوق اإلنـسان يف البلـد      - ١٠٧
. وتقترن معظم التحديات باحلالة االقتصادية والسياق االجتماعي الثقايف واستمرار بعض املمارسـات التقليديـة             

  :وتشمل هذه الصعوبات والعقبات ما يلي
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  تفّشي الفقر املرتبط باستمرار اجلفاف وتردي البيئة؛  - 
  قيود املوارد مبا يف ذلك نقص القوة العاملة املاهرة؛  - 
  البطالة؛  - 
املمارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكِّر واالختطـاف              - 

  واج القسري؛ألغراض الز
  اإليدز؛/تفّشي األمراض املُهلكة مثل املالريا وداء السل وفريوس نقص املناعة البشرية  - 
  قوق اإلنسان؛وعدم كفاية الترويج حلنقص الوعي مبعايري حقوق اإلنسان وضيق فهمها يف اجملتمع   - 
  نقص ترمجة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ونشرها باللغات احمللية؛  - 
  د والغش وغري ذلك من املمارسات املتعارضة مع االلتزامات العامة؛الفسا  - 
  الرتاعات اإلثنية بسبب املوارد الداخلية مثل الرتاعات النامجة عن التنافس على املاء واملرعى؛  - 
  .التقدم البطيء يف تنفيذ التشريعات املتعلقة بالبث، اليت ُيعتقد أهنا ُتعزِّز حرية الصحافة  - 

  ألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية ا- ثاين عشر 
  األولويات واملبادرات الوطنية

قامت احلكومة، لضمان تطور اجتمـاعي      : خطة التنمية السريعة واملستدامة من أجل القضاء على الفقر          - ١٠٨
الفقر، بتصميم هذه واقتصادي وثقايف سلس وتنسيق وتيسري تنفيذ خمتلف التدابري السياساتية وبلوغ هدف احلد من 
   وانتـهى يف  ٢٠٠٢اخلطة اليت حلّت حمل برنامج التنمية املستدامة واحلد من الفقر الذي بـدأ تنفيـذه يف عـام      

 هي ٢٠٠٩/٢٠١٠ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦وهذه اخلطة مخاسية السنوات اليت تنفَّذ على مدى الفترة من . ٢٠٠٥عام 
  .على الفقراإلطار االستراتيجي الذي تسترشد به جهود القضاء 

  .أعطت الدولة األولوية أيضاً لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية: األهداف اإلمنائية لأللفية  - ١٠٩

تقوم احلكومة، يف إطار سعيها إىل حتسني فعالية اخلدمة املدنيـة، بتنفيـذ             : إعادة هندسة تدبري األعمال     - ١١٠
  .وميةمشروع إعادة هندسة تدبري األعمال يف مجيع املؤسسات احلك

  االلتزامات

تتعهد الدولة مبواصلة تعاوهنا مع هيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وسوف تنظر يف توجيه املزيد من   - ١١١
  .الدعوات إىل املقررين اخلاصني واملكلفني بواليات يف إطار جملس حقوق اإلنسان للقيام بزيارات قطرية

تكفل تقدمي تقارير حقوق اإلنسان يف مواعيدها إىل اآلليـات          وتود الدولة أيضاً إنشاء مؤسسات دائمة         - ١١٢
  .الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- ثالث عشر 
تلتمس الدولة املزيد من املساعدة اإلمنائية الرمسية من الشركاء اإلمنائيني بغية املضي يف التصدي على حنو شامل               - ١١٣

  . االقتصادية هبدف إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً كامالً وشامالً- د يف جمال التنمية االجتماعية الحتياجات البل

  . وتود الدولة، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، تشجيع االستثمار األجنيب املباشر  - ١١٤

ساعدة التقنية من أجل بناء     وتطلب الدولة أيضاً من الشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية املعنية تقدمي امل            - ١١٥
  .القدرات وتعزيز التعليم والبنية األساسية والصحة والسكن والزراعة واألمن الغذائي

  احلواشي
1 Central Statistics Agency, National Labour Force Survey, 2005. 
2 The plan involves the accelerated training of 30,000 HEWs in order to reach universal coverage in all rural 
kebeles with the assignment of two HEWs per kebele. 
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