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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

   للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           جتميع    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  إثيوبيا    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات،   
ولة املعنية، ويف   واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الد         

وال يتضمن التقرير أي آراء أو      . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        
 خبالف ما يرد    اإلنسانوجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق          

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت      . منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع . تمدها جملس حقوق اإلنساناع

وأُعّد هذا التقرير مراعيا وترية االسـتعراض يف اجلولـة          . املعلومات الواردة يف التقرير   
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار         . األوىل وهي أربع سنوات   

وملا كان هذا التقرير ال جيمع      . إن كانت ال تزال صاحلة    آخر التقارير والوثائق املتاحة     
سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو             

أو إىل /إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و         
  .ات الدولية حلقوق اإلنساناملستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآللي
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال       االتفاقية  
 التمييز العنصري

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد ١٩٧٦يونيه / حزيران٢٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال توجد ١٩٩٣يونيه / حزيران١١

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول  ال توجد ١٩٩٣نيه يو/ حزيران١١  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

  اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز        
  ضد املرأة

ــى  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٠ ــتحفظ علـ الـ
  )١(٢٩املادة 

-  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
  املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول  ال يوجد  ١٩٩٤مارس / آذار١٤
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
):٢٠املـادة   (إجراءات التحقيق   

  ال
  -  ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤  اتفاقية حقوق الطفل

د الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصاديةالربوتوكول االختياري امللحق بالعه   : املعاهدات األساسية اليت ليست إثيوبيا طرفاً فيها      
والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري )٣(واالجتماعية والثقافية 

شكال التمييز ضد املرأة،الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أ             
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول

حقوق الطفل املتعلقاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية 
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق)٣٠/٣/٢٠٠٧وقّعت عليها إثيوبيا يف     (أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
  .األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

    
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ذات صلة صكوك دولية رئيسية أخرى

  نعم  واملعاقبة عليهااقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية اتف
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(ول بالريموبروتوك
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١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
املتعلقة مبركز األشخاص العدميي

١٩٦١اجلنسية واتفاقية عـام     
بشأن خفض عـدد حـاالت     

  انعدام اجلنسية
لاســتثناء الربوتوكــونعـم، ب   )٦( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 

  اإلضايف والثالث 
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

ـ               -١ ى شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إثيوبيا على النظر يف التـصديق عل
وشجعت جلنة القضاء علـى     . )٨(معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت مل تصدق عليها بعد        

 إثيوبيا على النظر يف     )١٠( وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        )٩(التمييز العنصري 
كمـا  . التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم  

 جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظر إثيوبيا يف إصدار اإلعـالن االختيـاري               أوصت
. )١١( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري           ١٤مبوجب املادة   

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق إثيوبيا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق             
طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول         الطفل املتعلق ببيع األ   

  .)١٢(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
 ١٩٩٣أن تصّدق إثيوبيا على اتفاقية الهاي لعام        بكما أوصت جلنة حقوق الطفل        -٢

؛ وأن تنظر يف التصديق )١٣( جمال التبين على الصعيد الدويل     املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف    
؛ وأن تسحب حتفظها بشأن احلق يف       )١٤(على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      

  .)١٥( ١٩٥١التعليم الذي أبدته على اتفاقية الالجئني لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ضاء على التمييز العنصري أن تشريعات إثيوبيا ال        الحظت جلنة الق  ،  ٢٠٠٩يف عام     -٣

تتفق بصورة كاملة مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وأوصت             
إثيوبيا باعتماد تشريعات حمددة تتعلق بالتمييز العنصري لتنفيذ أحكام االتفاقية، مبا يف ذلـك              

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         ١ادة  تعريف قانوين للتمييز العنصري يتفق مع امل      
  .)١٦(أشكال التمييز العنصري

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن القلـق             ٢٠٠٤ويف عام     -٤
  .)١٧(تقدم يف تنفيذ أحكام االتفاقيةاللبطء 
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راض ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم إجراء اسـتع           ٢٠٠٦ويف عام     -٥
 وأوصت بأمور منها تعزيز إثيوبيـا  )١٨(منتظم للتشريعات وعدم اعتماد قانون شامل لألطفال     
  .)١٩(جهودها جلعل قوانينها احمللية مطابقة متاماً لالتفاقية

 الذي ُيجّرم   ٢٠٠٥ورحبت جلنة حقوق الطفل بأحكام القانون اجلنائي اجلديد لعام            -٦
 وبأحكام قانون األسـرة  )٢٠(أشكال االجتار باألشخاص  املمارسات التقليدية الضارة وأكثرية     

. )٢١( عاماً كحد أدىن لسّن الزواج لكل من اإلنـاث والـذكور           ١٨املنقح الذي حيدد سن     
، وأفادت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن قانون األسرة املنقح، بصفته قانوناً احتادياً            

إىل أن املناطق حتتفظ باحلكم الـذايت يف        نظراً   سف،، مع األ  غري ملزم على الصعيد اإلقليمي    
  .)٢٢(الشؤون الثقافية واالجتماعية

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا علـى فـرض أسـبقية                 -٧
  .)٢٣(الدستور على القوانني اإلقليمية

  حلقوق اإلنسان وهيكلها املؤسسي اإلطار  -جيم   
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة     ليس إلثيوبيا   ،  ٢٠٠٩يوليه  /  متوز ٧إىل غاية     -٨

  .)٢٤(من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 عن إنشاء اللجنـة     )٢٦( وفريق األمم املتحدة القطري    )٢٥(وأبلغت جلنة حقوق الطفل     -٩

، أشار فريق   ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٠ عام   اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل يف      
األمم املتحدة القطري إىل أن اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان تتلقى عدداً كبرياً من الشكاوى              

وأعربت جلنـة   . )٢٧( االختصاص عدمسنوياً تتعلق حبقوق اإلنسان، ُرفضت أكثريتها بسبب        
ة أو وحدة داخل اللجنة اإلثيوبية      القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء عدم وجود إدار         

حلقوق اإلنسان ُتعىن مبعاجلة القضايا والشكاوى واحلاالت اليت تتعلق بالتمييز العنصري وإزاء            
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن      . )٢٨(عدم وجود مكاتب للجنة خارج املدن الكربى      

   املظـامل،  وأمـني إلنـسان   إثيوبيا، على سبيل األولوية، التشغيل الفعال ملكتيب جلنة حقوق ا         
  .)٢٩(مبا يتفق كلية مع مبادئ باريس

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن إثيوبيا املوارد البشرية واملالية الكافية لوزارة              -١٠
شؤون املرأة بغية متكينها من تنسيق ورصد التنفيذ على املستوى االحتادي واملستوى اإلقليمي             

  .)٣٠(ومستويي املناطق والوريدات

  التدابري السياساتية  -دال   
رحبت جلنة حقوق الطفل بربنامج العالج املضاد للفريوسات املعكوسة جماناً الـذي              -١١

ويف . )٣١()٢٠١٠-٢٠٠٣( وباعتماد خطة عمل وطنية لألطفال ٢٠٠٥بدأ العمل به يف عام 
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ة ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن وزارة الصحة وضـعت اسـتراتيجي             ٢٠٠٩عام  
وطنية للصحة اإلجنابية للمراهقني والشباب بغية تعزيز االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابية            

  .)٣٢(ونوعيتها والتوعية بقضايا الصحة اإلجنابية
، أبرز فريق األمم املتحدة القطري أنه منذ اعتماد ورقة استراتيجية           ٢٠٠٩ويف عام     -١٢

يع واملستدام لوضع حـد     خطة للتطوير السر  : التقدم إثيوبيا، البناء على  "احلد من الفقر الثانية     
شهد توزيع اإلنفاق حتوال واضحا يف اجتاه تطوير اهلياكل األساسـية       " ٢٠١٠-٢٠٠٥للفقر  

  .)٣٣(وإتاحة اخلدمات األساسية
ــامج   -١٣ ــذ الربن ــل تنفي ــن أج ــوق وم ــال حق ــف يف جم ــاملي للتثقي    الع

يف التعليم االبتدائي   " املدنية واألخالقية التربية  "اعُتمد موضوع   )  متواصل - ٢٠٠٥(اإلنسان  
  .)٣٤(والثانوي والعايل، كجزء من سياسة إثيوبيا اجلديدة يف جمايل التعليم والتدريب

  أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  آخر تقرير قُدِّم وُنظر فيه  )٣٥(هيئة املعاهدة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -  ٢٠٠٩أغسطس /آب  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جلنة القضاء على التمييز العنصري
املوحد من السابع عشر إىل     
 /التاســع عــشر يف متــوز

   ٢٠١٣يوليه 
دية اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصا    

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقدمي التقريـر األول       -  -  -

والثاين والثالث منـذ عـام      
ــوز١٩٩٥ ــدم يف مت  / وقُ
  ٢٠٠٩يوليه 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ   -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ــام  ــدم يف ١٩٩٤ع  وقُ

  ٢٠٠٩يوليه /متوز
ــز ــى التميي ــضاء عل ــة الق  جلن

  ضد املرأة
ــُيدرج يف   ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٢مرب سبت/أيلول سـ

د ـاملوح التقرير
ــسادس  الــ

  والسابع

تأخر تقدمي التقرير املوحـد     
السادس والسابع منذ عـام     

يوليـه  / وقُدم يف متوز   ٢٠٠٦
٢٠٠٩  
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تأخر تقدمي التقرير املوحـد        -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
من األول إىل الرابـع منـذ       

 وقُـدم   ١٩٩٥أبريل  /نيسان
  ٢٠٠٩يوليه / متوزيف

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥أبريل /نيسان  جلنة حقوق الطفل
املوحد الرابع واخلـامس يف     
ــانون األول  /كـــــ

   ٢٠١١ديسمرب 

أوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن تبذل احلكومة االحتادية قصارى             -١٤
  .)٣٦( جمال اإلبالغ هليئات رصد املعاهدات التابعة لألمم املتحدةجهودها للوفاء بالتزاماهتا يف

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

؛ )٣٧()٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٧-١٦(املقرر اخلاص املعين باحلق بالغذاء        آخر الزيارات والتقارير املتعلقة بآخر البعثات
 ١٢-نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٨(ة املستقلة املعنية بقضايا األقليات      واخلبري

   )٣٨()٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 عام  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، طلب القيام بزيارة يف             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛       ٢٠٠٥ وجّدد الطلب يف عام      ٢٠٠٢

 القيام بزيارة يف عـام      ين مبسألة االحتجاز التعسفي، طلب    الفريق العامل املع  
؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو            ٢٠٠٥

 ٢٠٠٥لب القيام بزيارة يف عـام       العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ط      
؛ اخلبري املستقبل املعين بآثار الديون      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧وجدد الطلب يف عامي     

اخلارجية وغريها من االلتزامات الدولية املتصلة هبا يف التمتع الكامل جبميـع            
حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، طلـب         

؛ املقـرر اخلـاص   ٢٠٠٧ وجدد الطلب يف عام ٢٠٠٦القيام بزيارة يف عام   
املعين  حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، طلب            

  ؛٢٠٠٨القيام بزيارة يف عام 
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

يف الغذاء املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد؛ املقرر اخلاص املعين باحلق     متابعة الزيارات
  ٢٠٠٨، قدم الطلب يف عام )زيارة متابعة(

 رسالة بشأن أمور منها مجاعـات       ٣٧أثناء الفترة قيد االستعراض، أُرسلت        الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 رسائل، فكانت بذلك نسبة الـرد       ٩ورّدت احلكومة على    .  نساء ٨حمددة و 

  . يف املائة٢٤على الرسائل املوّجهة 
 استبيانا أرسـلها املكلفـون      ١٥مل جتب إثيوبيا على أي استبيان من أصل           )٣٩(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية 

، ضـمن  )٤٠(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة أثناء الفترة قيد االستعراض     
  .املواعيد النهائية
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريـا        )٢٠٠٠(١٣١٢أنشأ جملس األمن يف قراره        -١٥

املؤقتـة بـني   اآلمنة نطقة املوأُنيط مبكتب حقوق اإلنسان يف البعثة بوالية رصد   . )٤١()البعثة(
د إثيوبيا وإريتريا واملناطق املتامخة هلا، والتحقيق يف مزاعم احلوادث اليت تقع على جانيب احلدو             

  .)٤٢(ويف انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها
، بيَّن األمني العام أن البعثة تضطلع بأنشطة لبناء القدرات          ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان   -١٦

وتلقّى عنصر حقـوق    . )٤٣(ولتعزيز حقوق اإلنسان بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين       
وقـرر  . )٤٤(يع بناء القدرات يف إثيوبيا    اإلنسان يف البعثة اعتمادات من املفوضية لتنفيذ مشار       

  .)٤٥(٢٠٠٨يوليه / متوز٣١جملس األمن إهناء والية البعثة يف 
 يف  ٢٠٠١ ساعد مكتب املفوضية اإلقليمي، الذي أنشئ يف عـام           ٢٠٠٨ويف عام     -١٧

، على إنشاء جممَّع احلماية يف إثيوبيا، الذي يعقد اجتماعات منتظمة مع أطراف  )٤٦(أديس أبابا 
كما رتَّب املكتب اإلقليمي لتمكني مخسة أعضاء من جلنة التنـسيق           . ية ودولية متعددة  وطن

ويف . )٤٧(الوزارية اإلثيوبية املُخصصة من حضور دورات هيئات املعاهدات املعقودة يف جنيف          
، بادرت املفوضية، وهي تتصرف باسم فريق األمم املتحدة القطري، وبالتعـاون            ٢٠٠٧عام  

بية حلقوق اإلنسان ووزارة اخلارجية، إىل تنفيذ مشروع لتقدمي التقارير بشأن           مع اللجنة اإلثيو  
ويستمر تنفيذ  . املعاهدات، قدمت مبوجبه إثيوبيا مجيع تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات         

هذا املشروع كجزء من الربنامج الفرعي للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان مبوجـب برنـامج              
  .)٤٨()٢٠١٢-٢٠٠٨(طية املموَّل من جهات متعددة لفترة مخس سنوات املؤسسات الدميقرا

  سان، مـع مراعـاة القـانون اإلنـساين        تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلن      -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشار فريق األمم املتحدة القطري، إىل اسـتمرار التفـاوت بـني            ،  ٢٠٠٩يف عام     -١٨

 على مجيع املستويات بسبب الفوارق بني الرجال والنساء يف االستفادة من املـوارد              اجلنسني
والتحكم فيها، وكذلك استفادة النساء احملدودة من التعليم، والتمثيل السياسي احملدود وسلطة 

  .)٤٩( يف املائة فقط من النساء يف إثيوبيا متلك أراض١٨,٦ٍوأبلغ الفريق أن نسبة . اختاذ القرار
، ٢٠٠٥ اليت قام هبا يف عام  بعثتهوأفاد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف تقرير            -١٩

أن التمييز ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة عويصة، رغم التقدم احملرز يف وضع اإلطار القانوين                
 ويتوازى عدم اإلنفاذ الصارم للتشريعات القائمة اليت تتناول أوجـه         . على الصعيد االحتادي  

احليف مع عدم محاية املرأة من انتهاكات احلق يف الغذاء، وخباصة فيمـا يتعلـق بـاإلرث                 
  .)٥٠(والتحكم يف املوارد، مبا فيها األراضي
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والحظت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات يف تقرير بعثتها اليت قامت هبـا يف                -٢٠
رقية يواجهن عوائق متعـددة األبعـاد،        أن النساء من خمتلف اجملتمعات احمللية الع       ٢٠٠٧عام  

تقوم على خصائص املمارسات العرفية أو الدينية جملتمعاهتن احمللية والوضع النسيب جلماعاهتن            
  .)٥١(العرقية يف املنطقة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي تتعرض لـه بعـض                 -٢١
ال املعوقني، واألطفال الفقراء، واألطفال الالجئني،      فئات األطفال، وال سيما الفتيات واألطف     

متالزمة نقص املناعة املكتسب    /أو املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     /واألطفال املتأثرين و  
وأوصت اللجنة بأن جتعل إثيوبيا مكافحة التمييز ضد        . )٥٢(، وأطفال األقليات اإلثنية   )اإليدز(

 وأن تعتمد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييـز ضـد        الفتيات املستضعفات أولوية وطنية   
  .)٥٣(مجيع الفئات الضعيفة على اختالف أسبابه

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء تقارير بـشأن اسـتمرار                -٢٢
التمييز العنصري من قبيل أشكال النظام الطبقي يف إثيوبيا، الذي يؤثر أساسـاً يف األقليـات         

وأوصت اللجنة إثيوبيا بإجراء دراسة تتناول انتشار مشكلة الطبقات         . لعرقية واإلثنية املهمَّشة  ا
  .)٥٤(وأسبابه وتنفيذ استراتيجية للقضاء عليها

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمن  -٢  
، قام املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات           ٢٠٠٧يف عام     -٢٣
 إعـدام جزة أو تعسفاً بتوجيه االنتباه إىل تقارير تلقاها تتعلق حبوادث عديـدة حلـاالت               مو

وأبلـغ  . )٥٥(٢٠٠٥بإجراءات موجزة ُيزعم أن قوات األمن يف أوغادين ارتكبتها أثناء عام            
 أن بعثة تقييم للشؤون اإلنسانية تابعـة لألمـم          ٢٠٠٩فريق األمم املتحدة القطري يف عام       

 الحظت أن حالة حقوق اإلنسان ومحايـة        ٢٠٠٧إىل إقليم صومايل يف عام       تأُوِفداملتحدة  
السكان املدنيني يف مناطق العمليات العسكرية يف إقليم صومايل تبعث على الذعر وتتطلـب              

  .)٥٦(عناية فورية
ألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق       اخلاصة ل مثلة  امل، أبلغت   ٢٠٠٦ويف عام     -٢٤

أن التقارير املتعلقة باألعمال الوحشية للشرطة، والتعذيب، وعمليات القتل خارج          اإلنسان ب 
القضاء، واإليقاف التعسفي، واحملاكمات غري العادلة، وعدم االستفادة من احلقوق االقتصادية           
واالجتماعية والثقافية األساسية ال تزال تشهد على استمرار وجود حالة حقـوق اإلنـسان              

والحظت ممثلة األمني العام أن حالة حقوق اإلنسان تتأثر كذلك بتـدابري            . تبعث على القلق  
مكافحة اإلرهاب اليت ُيزعم أهنا اسُتخدمت لقمع املعارضة، واالحتجاجات السلمية املدنيـة            

 ٢٠٠٥وأشارت كذلك إىل أن االنتخابات الربملانيـة لعـام   . واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
  .)٥٧(ادت تقارير أن قوات األمن بطشت هباتبعتها موجة من االحتجاجات أف



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

9 GE.09-15742 

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن جلنة التحقيق املـستقلة الـيت             ٢٠٠٩ويف عام     -٢٥
أنشأها الربملان أبلغت عن عدد من القتلى واجلرحى أثنـاء أعمـال العنـف الـيت تلـت                  

االتفاقات والتوصـيات   ، أعربت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق       ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٨(االنتخابات
التابعة ملنظمة العمل الدولية عن بالغ القلق إزاء عدم قيام احلكومة بتحقيق شامل ومستقل يف               
املزاعم املتعلقة بإيقاف نقابيني، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم عنـد احتجـازهم، واسـتمرار             

  .)٥٩(ختويفهم والتدخل يف شؤوهنم 
  إزاء وضع األطفال املنـتمني إىل األقليـات،       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق         -٢٦

وال سيما إىل مجاعيت أورومو وأنواك، لتعّرضهم للتعيري والقمع من جانب القوات املـسلحة،           
  .)٦٠(مبا يشمل التعذيب واالغتصاب والقتل

وحثت جلنة حقوق الطفل إثيوبيا على أن تتخذ تدابري فعالة حلماية مجيع األطفال من          -٢٧
وأعربت اللجنة عـن انزعاجهـا إزاء التقـارير         . يب واملعاملة القاسية واملهينة   التعّرض للتعذ 

  .)٦١(العديدة اليت تفيد ارتكاب العسكريني جرائم اغتصاب
، أبلغ فريق األمم املتحدة القطري أن تقرير اللجنة اإلثيوبية حلقوق           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٨

يا أشار إىل تفاوتات خطرية مقارنة يف إثيوبسجناً  ٣٥ بشأن زيارات إىل   ٢٠٠٨اإلنسان لعام   
ومبادئ األمم املتحدة حلماية السجناء يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، باملعايري الدنيا 

  .)٦٢(وإىل حاالت من الضرب وغريها من انتهاكات حقوق السجناء
ز فرض  جييالعقوبات  وبيَّنت جلنة حقوق الطفل أن القلق ما زال يساورها ألن قانون              -٢٩

وأوصت اللجنة إثيوبيا حبظر    . )٦٣( البدين العقابوألنه ما زال ُيلجأ بكثرة إىل       " عقوبة معقولة "
  .)٦٤(وساطمجيع اُأل ظراً صرحياً وإنفاذ هذا احلظر يفحالعقاب البدين 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق لعدم سّن تشريعات               -٣٠
وأعربت اللجنة عن القلق كـذلك ألن القـانون         .  العنف املرتكَب ضد املرأة    حمددة ملكافحة 

. )٦٥(، فإن تنفيذ هذا القانون ضـعيف      جترمي االختطاف اجلنائي اإلثيويب، وإن كان ينص على       
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن إثيوبيا املوارد لكافية الالزمة للتحقيـق يف حـاالت               

كما أعربت اللجنة . )٦٦(اجلرائم ومعاقبتهم على النحو الواجباإليذاء، ومقاضاة مرتكيب هذه    
 وحثت  )٦٧(لوقوع حوادث اغتصاب يف البلد    قلقها  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن        

إثيوبيا على مكافحة العنف ضد املرأة وكفالة حماكمة مرتكيب مجيع أشكال العنف ضد املرأة              
ويف . )٦٨( الضحايا فوراً من وسائل اإلنصاف واحلماية      ومعاقبتهم على النحو الواجب ومتكني    

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن النسبة الوطنية النتشار تشويه األعضاء             ٢٠٠٩عام  
، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٦٩( يف املائة  ٧٤,٩ عاماً تبلغ    ٤٩-١٥العمرية  الفئة  التناسلية لألنثى يف    

ي إثيوبيا بتعزيز التدابري املعتمـدة للقـضاء علـى          أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصر     
 . )٧٠(املمارسات التقليدية الضارة
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تعّرض عدد كبري من األطفال وال سيما                -٣١
الفتيات لالستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي وإزاء إفالت أغلبية املسؤولني عن هذه األفعـال             

أوصت اللجنة إثيوبيا بأن تضمن املوارد الكافية للتحقيق يف حاالت اإليذاء           و. )٧١(من العقاب 
  .)٧٢(واالستغالل اجلنسيني ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم وفرض عقوبات مناسبة عليهم

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية استناداً إىل تقرير           ٢٠٠٨ويف عام     -٣٢
 للرجـال والنـساء     ٌر مصد ، أن إثيوبيا بلدٌ   ٢٠٠٦للهجرة يف عام    صادر عن املنظمة الدولية     

، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٧٣(واألطفال الذين ُيتاَجر هبم ألغراض السخرة واالستغالل اجلنـسي        
ذكَّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأنه وفقاً لبيانات اليونيسيف، تتصدر إثيوبيا             

وحثت اللجنة بشدة احلكومة على اختاذ . من أفريقياَجر هبم املتَّفال قائمة البلدان املصدِّرة لألط 
  . )٧٤(تدابري فعالة وحمددة زمنياً ملنع إشراك األطفال يف االجتار واالستغالل اجلنسي والدعارة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء العدد املتزايد من أطفال الـشوارع              -٣٣
الل اجلنسي وكذلك ضحايا املضايقات على أيدي أفراد من جهـاز           ضحايا اإلدمان واالستغ  

وأوصت اللجنة إثيوبيا بتطوير وتنفيذ سياسة شاملة ينبغي أن تعاجل األسـباب            . )٧٥(الشرطة
  .)٧٦(اجلذرية بغية مكافحة هذه الظاهرة واحلد من حدوثها

د يف القوات    عاماً كحد أدىن لسن التجني     ١٨والحظت اللجنة أن إثيوبيا أقرت سن         -٣٤
بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء إمكانية وجود ثغرات يف عملية التجنيد بسبب              . املسلحة
 وحثت إثيوبيا على أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة ملنـع جتنيـد             )٧٧( تسجيل املواليد  عدم دقة 

  .)٧٨(األطفال ولتنفيذ تشريعها بصورة صارمة

   من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت  -٣  
، حثّت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إثيوبيا على احتـرام           ٢٠٠٧يف عام     -٣٥

وشددت جلنة حقوق الطفـل علـى       . )٧٩(استقالل القضاة واحملامني وحياد اجلهاز القضائي     
 واحليلولـة دون    ضرورة التحقيق بصورة عاجلة يف احلاالت املُبلغ عنها بغية معاقبة املسؤولني          
  .)٨٠(استمرار إفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من العقاب

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تقارير تفيد بأن الصالحيات           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٦
شتبه فيهم ال ُتراقب على النحو الكايف مـن جانـب           املاليت ختّول للشرطة إيقاف واحتجاز      

حتجاز قبل احملاكمة، وإىل اسـتخدام      اال طوللعام أو احملاكم، مما يؤدي إىل       مكتب املدعي ا  
  العنف ضد املـشتبه فـيهم أثنـاء االحتجـاز واالسـتجواب، وإىل حـاالت اإليقـاف               

  .)٨١(واالحتجاز التعسفيني
ونوَّهت جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت تبذهلا جهات من بينها، على سبيل املثـال،          -٣٧

اء األحداث، بيد أهنا تالحظ يف الوقت نفسه أن وقع هذه اجلهود حمدود             مكتب مشروع قض  
وأعربت اللجنة عن أسفها ألن أغلبية أرجاء البلد تفتقر إىل نظـام            . بسبب قلة املوارد املتاحة   
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يراعي مشاعر الطفل يف قضاء األحداث، ولالفتقار إىل حمامني للدفاع عن األطفـال سـواًء               
وحثت اللجنة إثيوبيا على ضمان تنفيذ معايري       . )٨٢(متهمني بارتكاهبا أكانوا ضحايا اجلرائم أم     

، أشار فريق األمم املتحدة القطـري إىل        ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٣(قضاء األحداث تنفيذاً كامالً   
  .)٨٤( األحداثاختاذ تدابري تصحيحية وتربوية لصاحل اجملرمني

 من األطفال صغار الـسن،      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد الكبري          -٣٨
إثيوبيـا    بأن تسعى   اللجنة  وأوصت )٨٥(ومن بينهم الّرضع، املوجودين يف السجن مع أمهاهتم       

ألمهات ذوات األطفال الصغار يف السن، وأن توفِّر، حـسب          اعن حبس   لوضع تدابري بديلة    
  .)٨٦(االقتضاء، املرافق املالئمة

  احلياة األسريةاحلق يف احلياة اخلاصة ويف الزواج ويف   -٤  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم وجود هياكل مؤسسية وإطار قـانوين               -٣٩

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         . )٨٧(مناسب لضمان تسجيل املواليد   
  .)٨٨(بأن تتخذ إثيوبيا تدابري لتسجيل مجيع املواليد جماناً ويف حينه

 السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة        التجمعشاء اجلمعيات، وحرية    حرية التعبري، وإن    -٥  
  العامة ويف احلياة السياسية

ركَّزت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات على احلاجة إىل وجود وسائط إعالم              -٤٠
. )٨٩(مستقلة تعكس تعدد اآلراء، مبا فيها آراء مجاعات األقليات واألحزاب السياسية املعارِضة   

 اإلعالن  ٢٠٠٨، أبلغ فريق األمم املتحدة القطري أن الربملان اعتمد يف عام            ٢٠٠٩ويف عام   
ويثري عدد من أحكام هذا اإلعالن شـواغل تتعلـق       . املتعلق بوسائط اإلعالم وحرية اإلعالم    
  .)٩٠(بضمانات إعمال احلق يف حرية التعبري

ل اخلاص لألمني العام املعين حبالـة       ، قام املمث  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ويف    -٤١
املدافعني عن حقوق اإلنسان، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية              
الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، بإرسال نداء عاجل يتعلـق             

وقد أُلقي عليهما   . ن من أديس أبابا مقراً هلما     حبالة مداِفَعْين بارَِزْين عن حقوق اإلنسان يتخذا      
  /القبض يف أعقاب مظاهرات ضد تزوير مزعوم لالنتخابات العامة الـيت ُنظِّمـت يف أيـار               

 حمتجا قُتلـوا يف صـدامات بـني املتظـاهرين          ١٩٠، وُيزعم أن ما يربو على       ٢٠٠٥مايو  
، ٢٠٠٥ومنـذ عـام     . الرسالةومل تُرد إثيوبيا على هذه      . والسلطات املكلفة بإنفاذ القانون   

  .)٩١(أُرسلت نداءات عاجلة مشتركة عديدة يف هذا الصدد
وأفادت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أنه ينبغي للحكومـة االحتاديـة أن               -٤٢

تضمن كذلك حرية مجاعات اجملتمع املدين يف العمل دون تدّخل، أو مضايقة، أو فرض قيود               
جيلها، أو أنشطتها، أو قدرهتا على السعي للحصول على التمويـل أو      على تس  ال موجب هلا  

وركَّز الفريق القطري لألمم املتحدة على أن اإلعالن املتعلق بتسجيل املؤسـسات            . )٩٢(تلقيه
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 ميثل مصدر قلق فيما يتعلق بضمانات حرية تكوين         ٢٠٠٩اخلريية واجلمعيات وتنظيمها لعام     
ت اجملتمع املدين األجنبية، وكذلك املنظمات غري احلكومية        وحيظر القانون منظما  . اجلمعيات

، ))٣(٢املادة  " (مصادر أجنبية " يف املائة من اعتماداهتا من       ١٠احمللية من تلقي أكثر من نسبة       
ومن املشاركة يف أمور منها تطوير حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية وتعزيز فعالية العدالة             

  .)٩٣())٥(، )٢(١٤ادة امل(وخدمات إنفاذ القانون 
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن األحزاب السياسية          ٢٠٠٩ويف عام     -٤٣

وأعربت عن القلق من أن الترتيبات السالفة     . يف إثيوبيا تتشكل أساسا بناء على انتماءات إثنية       
وصت اللجنـة   وأ. الذكر، يف ظروف إثيوبيا اخلاصة، ميكن أن ُتسهم يف زيادة التوتر العرقي           

إثيوبيا بالتشجيع على تطوير منظمات اإلدماج املتعددة األعراق، مبا فيها األحزاب السياسية            
  .)٩٤(مبا يتفق مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

واعتربت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن االختبار احلاسم للجهود الـيت              -٤٤
ذهلا احلكومة يتمثل فيما إذا كانت مجاعات األقليات تشعر بأن هلا صوتاً فعليـاً يف اختـاذ                 تب

وأضافت اخلبرية املستقلة أنه ينبغي اختاذ تدابري لضمان وتنفيذ احلكـم           . )٩٥(القرار السياسي 
الدميقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ُتحترم فيها احتراماً كامالً احلقـوق املـشروعة              

سلمية جلميع األحزاب السياسية واألفراد يف الترشح لالنتخابات وشغل املناصب االنتخابية         وال
 .)٩٦(دون تدخُّل

 أفاد مصدر من شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة أن نـسبة            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٥
 ٢١,٩ بلغت و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧,٧املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملان الوطين بلغت 

  .)٩٧(٢٠٠٨يف املائة يف عام 

  احلق يف العمل ويف شروط عمل مرضية  -٦  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق للتمييز الذي تواجهه               -٤٦

 وحثت إثيوبيا على كفالة إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجـل يف            )٩٨(املرأة يف سوق العمل   
وأوصت اللجنة بـأن    . راءات منها استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة     سوق العمل عن طريق إج    

  .)٩٩(لتعزيز التوفيق بني املسؤوليات اُألسرية والوظيفيةفعالة تتخذ إثيوبيا تدابري 

  احلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف مستوى معيشي الئق  -٧  
 أن فقـر    ٢٠١١-٢٠٠٧أفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -٤٧

 مليـون شـخص يتعرضـون للمجاعـة         ١٣ و ٦الدخل واسع االنتشار ومتجذر وأن بني       
ودعت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات احلكومة االحتاديـة إىل معاجلـة            . )١٠٠(سنوياً

احتياجات اجلماعات اإلثنية املهّمشة بإتاحة املوارد املناسبة والـسياسات اإلمنائيـة يف أقـل         
األقاليم منواً اليت هي يف حاجة قصوى إىل اهلياكل األساسية واإلصحاح وخدمات الرعايـة              

  .)١٠١(ق التعليمالصحية ومراف
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، أبلغ األمني العام أن األمن يشكل حتدياً رئيسياً أمام عمليـة            ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   -٤٨
وأفادت تقارير بتدهور حالة األمـن      . تقدمي املساعدة اإلنسانية يف إقليمي غامبيال وصومايل      

املتحدة القطـري  وأبلغ فريق األمم . )١٠٢(الغذائي يف أقاليم عفر وأوروميا وصومايل يف إثيوبيا 
 ماليني شخص سـيحتاجون إىل      ٥، أن حنو    ٢٠٠٩وفقاً لوثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام      

  .)١٠٣(٢٠٠٩املساعدة الغذائية يف عام 
 أن  ٢٠٠٥ووجد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف تقريره الـصادر يف عـام                 -٤٩

بيد أن  . ويات السياسة احلكومية العامة   إثيوبيا جعلت من األمن الغذائي أولوية رئيسية من أول        
إثيوبيا تبقى من أفقر البلدان يف العامل حيث ال يزال نصف الشعب اإلثيويب يعـاين اجلـوع                 

وأضاف أن اجملاعة يف إثيوبيا ترتبط اليوم ارتباطاً وثيقاً بالعوز والفقـر   . وانعدام األمن الغذائي  
  .)١٠٤(املدقع وبانتشار سوء التغذية

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلـق إزاء االخنفـاض              وأعربت  -٥٠
الشديد ملستوى العمر املتوقع لدى املرأة، وارتفاع معدالت وفيات األمهات، مبـا يف ذلـك              

وأوصت اللجنة باعتماد تـدابري لكفالـة       . )١٠٥(ارتفاع معدالت اإلجهاض السري وأسبابه    
علومات وخدمات الرعاية الصحية، ال سيما فيمـا يتعلـق          وصول املرأة بصورة فعلية إىل م     

  . )١٠٦(بالصحة اإلجنابية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء تأثري ارتفاع نسبة اإلصابات بفريوس             -٥١

وأوصـت  . )١٠٧(يف األطفـال  ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
وأعربـت  . )١٠٨(اإليدز/جهودها ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     اللجنة إثيوبيا مبضاعفة    

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء التفشي الواسع النطاق لإلصابات              
  .)١٠٩(متالزمة نقص املناعة املكتسب لدى النساء/بفريوس نقص املناعة البشرية

   حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف  -٨  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إثيوبيا على تعزيز جهودها الرامية               -٥٢

إىل حتسني معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء يف املناطق الريفية واحلضرية             
احل التعليم واختـاذ تـدابري      إىل مجيع مر  على قدم املساواة    ولضمان وصول البنات والفتيات     

  .)١١٠(للحد من ارتفاع معدالت التسرب والرسوب لدى البنات والقضاء عليه
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن التعليم االبتدائي جماين بيد            ٢٠٠٩ويف عام     -٥٣

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأمور منها أن تعمل إثيوبيا علـى ضـمان     . )١١١(أنه غري إلزامي  
واختاذ التدابري الالزمة للّتأكّد من تسجيل مجيع األطفـال يف          وإلزاميته  جمانية التعليم االبتدائي    

التعليم االبتدائي؛ وزيادة اإلنفاق العام على التعليم، وخباصة معاجلة املسائل املتصلة بالتفاوت            
  .)١١٢( االقتصادي واإلثين واإلقليمي-القائم بني اجلنسني والتفاوت االجتماعي 
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  ةاألصليوالشعوب األقليات   -٩  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلـق إزاء تكـرر             ٢٠٠٩يف عام     -٥٤

انتشار الرتاعات اإلثنية يف الدولة الطرف وخباصة إزاء تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنـسان    
. ٢٠٠٣ديسمرب  / يف كانون األول   غامبيالارتكبها أفراد من العسكريني ضد سكان آنواك يف         

وفيما تالحظ اللجنة بيان الوفد بشأن اختاذ تدابري لكفالة مساءلة مرتكيب هذه األفعال، فـإن               
وأوصت . القلق يساورها إزاء تقارير عن عدم التحقيق الشامل يف انتهاكات حقوق اإلنسان           

قليمهـا وأن    للرتاعات اإلثنيـة يف إ     اجلذريةاللجنة بأن تعزز إثيوبيا جهودها ملعاجلة األسباب        
لمدنيني والتحقيق فوراً وبصورة شـاملة يف       لتتخذ التدابري الالزمة ملنع استهداف العسكريني       

  .)١١٣(التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذا السياق
والحظت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن الرتاعات اإلثنية املتواصلة هـي              -٥٥

اخلبرية  وأوصت   )١١٤(إمكانيات حتقيق االستقرار اإلقليمي وقيام إثيوبيا موحَّدة      نزاعات ضارة ب  
. )١١٥(إثيوبيا باختاذ تدابري إلزالة الطابع السياسي عن األصل اإلثين وتعزيز سياسات اإلدماج           

إىل أن جمتمعات األقليات احمللية غالباً ما تقع ضحية للرتاع، وقد ُتهجَّر قسراً             كذلك  أشارت  و
يف خطـر   احمللية األصغر يف إثيوبيـا      األقلية  بعض جمتمعات   وُيعد  . )١١٦(راضيها التقليدية من أ 

متاما بسبب عوامل تشمل إعادة التوطني أو التشريد أو الرتاع أو البيئـة أو فقـدان                الزوال  
وينبغي للحكومة كفالة أن تكون اجملتمعات احمللية يف مأمن من التـشريد أو             . )١١٧(األراضي
  القسريني واختاذ تدابري للتشاور فعالً مع اجملتمعات فيما يتعلـق بـالقرارات الـيت             اإلخالء  

  .)١١٨(تؤثّر فيها 
 بشأن مزاعم، قـام املقـرر       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف رسالة مؤرخة      -٥٦

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، واملقرر اخلـاص            
ق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بتوجيـه انتبـاه احلكومـة إىل               املعين باحل 

 ألومو وماغو   الوطنية املترتهاتمعلومات تلقوها عن حالة حقوق اإلنسان جملتمعات حملية يف          
وأشار املقررون اخلاصون بالتحديد إىل إعـالن     . ش سار وحوهلا الواقعة يف جنوب إثيوبيا      يون

وُزعـم  .  الوطنية يف إثيوبيااملترتهاتاء الربية واستغالهلا، فيما يتعلق جبميع       تطوير حفظ األحي  
كذلك، من خالل اإلعالن، وجود قيود وتنظيمات فُرضت على اجملتمعات احمللية للـسكان             

وبتوقيع اإلعالن، أصبح جمتمع مورسي     . األصليني بشأن استخدام أراضي األجداد والتمتع هبا      
أومو وماغو مـستقطنني غـري شـرعيني يف         مترتهي  خرى املتضررة يف    واجملتمعات احمللية األ  

  .)١١٩(ومل ترد إثيوبيا على هذا اخلطاب. أراضيهم
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ إثيوبيا مجيع التدابري الالزمـة               -٥٧

بـصورة  لتمكني مجيع األشخاص املنتمني إىل جمموعات عرقية وإثنية من ممارسة حقـوقهم             
كمـا أوصـت    . كاملة مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         
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اللجنة إثيوبيا بتوجيه عناية خاصة إىل التدابري التشريعية والدستورية وغريها من التدابري الـيت              
  .)١٢٠(جيب مراعاهتا على مستوى األقاليم االحتادية بغية إنفاذ حقوق هذه اجلماعات

وأفادت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن املوارد احملدودة تعين استحالة متثيل              -٥٨
وأّيدت بقوة تعلم اجلميع لغة مشتركة، كآلية فعالـة         . )١٢١(مجيع اللغات يف النظام املدرسي    

  .)١٢٢(تسهم يف الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
   العنصري مع التقدير بأن إثيوبيـا      ، سلَّمت جلنة القضاء على التمييز     ٢٠٠٩يف عام     -٥٩

 وأوصـت بـأن     )١٢٣(ال تزال تستضيف عدداً كبرياً من الالجئني الوافدين من بلدان املنطقة          
تكفل إثيوبيا متتع الالجئني وغريهم من الفئات املستضعفة، مثل املشردين داخلياً، حبقـوقهم             

  . )١٢٤(الوطين وكذلك مبوجب خمتلف الصكوك القانونية الدوليةمبوجب القانون 
وحثت جلنة حقوق الطفل إثيوبيا على تعزيز األمن يف خميمات الالجئني واختاذ مجيع               -٦٠

التدابري الالزمة حلماية األطفال وال سيما الفتيات من االستغالل اجلنـسي وإنـشاء آليـات     
   حـاالت اإليـذاء ومقاضـاة مـرتكيب        متيسرة لرفع الشكاوى والتحقيـق الكامـل يف       

  .)١٢٥(هذه األفعال
، أبلغ األمني العام أنه حسب مفوضية األمم املتحدة         ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    -٦١

لشؤون الالجئني، كان عدد الالجئني من بلدان جماورة الذين يؤويهم خميم شيميلبا لالجـئني          
وأشار األمني العام كـذلك     . ٢٠٠٧ديسمرب  / شخص يف كانون األول    ١٦ ٠٠٠يزيد على   

إىل استمرار تدهور احلالة اإلنسانية يف خميم شيميلبا نظراً إىل عدم كفاية حـصص اإلعاشـة    
  قـار الالجـئني إىل املـأوى وامللـبس    كمـا ميثـل افت  . واالفتقار إىل اخلدمات الـصحية   

  .)١٢٦(حتدياً رئيسياً

  املشردون داخلياً  -١١  
ألمم املتحدة القطري أنه بسبب عدم وجـود سياسـة          ، أبلغ فريق ا   ٢٠٠٩يف عام     -٦٢

وطنية ُتعىن باملشردين داخلياً أو هيئة تابعة للدولة مسؤولة عن تقدمي املـساعدة للمـشردين               
داخلياً ومحايتهم، كثرياً ما تكون الردود على حاالت املشردين داخلياً متأخرة وتتخذ شكالً             

 مياه الشرب املأمونة وسوء املرافـق الـصحية         والحظ الفريق أن االفتقار إىل    . )١٢٧(خمصوصاً
وأشار الفريق إىل أن كـثرياً      . )١٢٨(بصفة خاصة يؤثران يف الوضع الصحي للمشردين داخلياً       

من املشردين داخلياً يتعّرضون للتهديد املستمر لسالمتهم، حبيث كثرياً ما تكـون ظـروف              
ملجأ علـى اإلطـالق أو      خاص  لعديد من األش  لوال يوجد   سكن املشردين داخلياً متدهورة     

  .)١٢٩(يعيشون يف مالجئ ُتقام من الورق املقّوى
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، أبلغ األمني العام أن احلالة اإلنسانية يف منطقة غامبيال زادت           ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   -٦٣
 شخص من سكان جيكاين ناوير، من جنويب إثيوبيا         ٢٥ ٠٠٠تدهوراً بعد إعادة توطني حنو      

صلية مرة أخرى يف تايريغول وآكوبو، وغريمها من املناطق غـريب           يف إيتانغ إىل مواطنهم األ    
  .)١٣٠(منطقة غامبيالّ

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
، قام املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣يف    -٦٤

خلاص املعين مبـسألة    واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، باالشتراك مع املقرر ا         
التعذيب، بتوجيه رسالة تتعلق بإيقاف أربعة رجال من أصل إثين أوغاديين ُيزعم أهنم أوقفوا              

واحُتجز الرجـال   . على أساس أحكام مشروع قانون مكافحة اإلرهاب الذي مل ُيعتمد بعد          
ىل القـوات   األربعة لفترة ثالثة أسابيع دون توجيه ُتهم رمسية إليهم قبل تسليمهم املزعـوم إ             

وأعرب املقرران اخلاصان عن القلق من احتمال تعّرض األفراد         . املسلحة اإلثيوبية يف مقديشو   
  ومل تـرد إثيوبيـا علـى رسـالة        . ثـين األربعة إىل سوء املعاملـة بـسبب انتمـائهم اإل         

  .)١٣١(املقررين اخلاصني

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
نت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على إثيوبيا الختاذها تدابري خاصة             أث  -٦٥

 يف املائة على األقـل مـن        ٣٠مؤقتة يف جمال اخلدمة املدنية، وبوجه خاص ختصيصها نسبة          
  . )١٣٢(جمموع املقاعد اجلامعية للطالبات

ىل أن إثيوبيا واجهت    ، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إ       ٢٠٠٩ويف عام     -٦٦
حتديات عديدة يف السنوات األخرية، مبا فيهـا صـعوبات اقتـصادية خطـرية، وجماعـة،               

   عنها عدد كبري جـداً مـن املـشردين         واضطرابات داخلية ونزاعات مع دول جماورة نتج      
  .)١٣٣(داخلياً والالجئني

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  يات حمددة للمتابعةتوص    
أوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن تضع احلكومة أموراً منها برناجماً              -٦٧

جلمع البيانات املبوَّبة حسب الفئة اإلثنية للكشف عن أوجـه التفـاوت بـني اجملموعـات            
نون شامل  ؛ واعتماد قا  )١٣٤(وللتمكني من وضع استراتيجيات مناسبة تستهدف احلد من الفقر        

بشأن عدم التمييز واملساواة يف املعاملة لتنفيذ الضمانات الدستورية املتعلقة بعـدم التمييـز              
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؛ وإنشاء هيئة نظامية مكلفة مبتابعة وتنفيذ التـشريعات املتعلقـة مبكافحـة             )١٣٥(واملساواة
؛ ومحايـة طائفـة     )١٣٧(ال يف حقـوق التملّـك     لنساء والرج ا وضمان تساوي    )١٣٦(التمييز

مارسات الثقافية وأمناط العيش القائمة يف إثيوبيا مبا يف ذلك اعتماد حقوق واحتياجـات              امل
وأضافت أنه  . )١٣٨(اجملتمعات احمللية الرعوية البدوية وغريها من اجملتمعات احمللية غري املستوِطنة         

وحريـة  ينبغي للحكومة االحتادية، على سبيل األولوية، كفالة أمور منها حرية الرأي والتعبري   
  .)١٣٩(التجمع السلمي يف مجيع األوقات، وفقاً اللتزامات إثيوبيا مبوجب القانون الدويل

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأمور منها أنه ينبغي منح األولويـة إىل                 -٦٨
برامج استغالل موارد املياه بغية احلد من التعّرض للجفاف على املدى الطويل وينبغي حصول              

 مجيـع   تضمنكل فرد على ماء الشرب يف حدود مسافة كيلومتر واحد من بيته؛ وينبغي أن               
الربامج والسياسات احلكومية اليت جيري وضعها مستويات مناسبة من املشاركة وعدم التمييز            

  .)١٤٠(والشفافية واحملاسبة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -خامساً   
تلتمس إثيوبيا املساعدة التقنية اخلاصـة باجملـاالت         الطفل بأن     حقوق أوصت جلنة   -٦٩
؛ الوصول إىل التعليم وال سيما بالنـسبة إىل         )١٤٢(، العقاب البدين  )١٤١(تسجيل املواليد : التالية

  ؛ فـريوس نقـص    )١٤٥(؛ عمالـة األطفـال    )١٤٤(؛ معايري قـضاء األحـداث     )١٤٣(الفتيات
  ؛ ومحايـة األطفـال     واألطفال )١٤٦() يدزاإل(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 

  .)١٤٧(طفالألني واالالجئ
Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table 

may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status 
as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website 
of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of Al 
Forms of Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the  
 abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
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CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children 

in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights 

of All Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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Persons with Disabilities 
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Article 17, paragraph 1, of OP-ICESCR 
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4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
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Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or 
Compulsory Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced 
Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of 
the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning 
Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action 
for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

8 CERD/C/ETH/CO/7-16, para. 24. 
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10 CEDAW, Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth session, Supplement 

No. 38 (A/59/38), para. 266. 
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22 A/HRC/4/9/Add.3, para. 68. 
23 A/59/38, para. 242. 
24 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by 

the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion 
and Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I. 

25 CRC/C/ETH/CO/3, para. 14. 
26 UNCT, submission to the UPR on Ethiopia, p. 1, para. 3.  
27 Idem.  
28 CERD/C/ETH/CO/7-16, para. 20. 
29 CRC/C/ETH/CO/3, para. 15. 
30 Ibid., paras. 10-11. 
31 ibid., para. 3 (d). 
32 UNCT, submission to the UPR on Ethiopia, p. 12, para. 40. 
33 Ibid., p. 8, paras. 28-30. See also Ethiopia UNDAF 2007-2011, 2007, p. 2, available 

at: http://undg.org/docs/10143/Ethiopia-UNDAF-2007-2011.pdf. 
34 Letter from the Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Education dated 

on 1 March 2007, and letters from the High Commissioner for Human Rights dated 
on 9 January 2006 and 10 December 2007, see 
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm and 
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-actions-plans.htm. 
See also General Assembly resolution 59/113 B of 14 July 2005 and Human Rights 
Council resolution 6/24.  
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HR Committee  Human Rights Committee 
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40 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), 

questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) 
report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), 
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants 
sent in 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced 
marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders 
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on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
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