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ردود إثيوبيا على التوصيات املقدمة واألسئلة املطروحة أثناء االسـتعراض الـدوري            
  الشامل

النظر فيها  جتدر اإلشارة إىل أن وفد إثيوبيا كان قد وعد بتناول البعض من املسائل و               -1
وخضعت مجيع التوصيات لتفكري متعمق     . بتفصيل والعودة إىل هذه اهليئة املوقرة إلبداء مواقفه       

كما حتاورت احلكومة بشكل ثنائي مع عدد من الوفود         . ومداوالت يف السلطات ذات الصلة    
ناء وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً لضيق الوقت املتاح إلجراء حوار تفاعلي أث          . خبصوص توصياهتا 

  .انعقاد الفريق العامل، مل يعاجل عدد من املسائل بقدر كاف

. ولقد أثارت الوفود مسائل وتقدمت بتوصيات فيما يتصل بإلغاء عقوبة اإلعـدام             -2
وكما هو احلال يف العديد من الدول األخرى يعمل نظام إثيوبيا القانوين اجلنـائي بعقوبـة                

 املنقح، ال تسلط عقوبة اإلعدام إال على اجلـرائم         ومبوجب القانون اجلنائي االحتادي   . اإلعدام
ويف حني مل تقبل احلكومة التوصية املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام إال           . اجلسيمة بشكل استثنائي  

أنه ال بد من اإلشارة إىل أن حاالت اإلعدام الفعلي يف إثيوبيا نادرة، وهذا األمر يعترب مبثابـة                  
وطلبت بعض الوفود من احلكومة النظر باإلجيـاب يف         . اقعوقف اختياري لتنفيذها حبكم الو    

ودستور مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية يضمن      . حظر العقوبة اجلسدية مبوجب الدستور    
  .بشكل صريح حق الطفل يف عدم التعرض للعقوبة اجلسدية

وكان التوقيع على معاهدات صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة واملـصادقة عليهـا               -3
وال بد من اإلشارة منذ البداية إىل أن إثيوبيا بلد موقع على مجيع             . موضوع أسئلة وتوصيات  

وفيما يتصل بالتوصيات اليت تطلب من حكومـة        . صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية    
إثيوبيا التفكري يف التصديق على البعض من االتفاقيات والربوتوكوالت والصكوك اإلضـافية            

حلكومة أن التصديق على أي صك دويل واالنضمام إليه يتطلبان حبثـاً دقيقـاً              احملددة، ترى ا  
لكن ستواصل احلكومة النظـر يف      . ومداوالت عمالً باإلجراءات واملتطلبات القانونية احمللية     

وإعادة النظر يف عدد من     . طلب التفكري يف املصادقة على بعض الصكوك الدولية عند اللزوم         
أما فيما يتعلق باتفاقية  . ولية واإلقليمية جار بالفعل لغرض املصادقة     صكوك حقوق اإلنسان الد   

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يود وفد إثيوبيا أن خيرب جملس حقوق اإلنسان بأن احلكومـة               
وجملس الوزراء اعتمد،   . كانت قد بدأت بالفعل النظر يف عملية التصديق على هذه االتفاقية          

مارس، قراراً يوصي باملصادقة على االتفاقية لكي ينظر فيهـا          / آذار 7يف جلسته املعقودة يف     
وبالتايل فإن إثيوبيا تقبل بالتوصية الواردة يف تقرير الفريق العامل الـيت            . جملس نواب الشعب  

وإثيوبيا تنظـر نظـرة إجيابيـة إىل    . حتث احلكومة على التفكري يف املصادقة على هذا الصك        
وحنن نتعهد أيضاً بالنظر يف املـصادقة علـى        . قوق الطفل املصادقة على بروتوكول اتفاقية ح    

الصكوك اإلضافية امللحقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل            
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           

وإثيوبيا متعهدة أيضاً بالتوقيع على االتفاقيـة       . الشكاوىضد املرأة والسماح لألفراد بتقدمي      
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وطرحت بعض الوفود أسئلة فيما يتعلق بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة ملنـع وإدارة                -4
وتعتقد احلكومة أن دستور مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطيـة         . وتسوية اخلالفات العرقية  

وإلثيوبيا واحد مـن    . ينص على حل شامل ومنهجي يف معاجلة األسباب اجلذرية للرتاعات         
وقـد أُدرجـت يف     . كثر الدساتري تقدمية، وال سيما يف ضمان التنوع الثقايف والتأقلم معه          أ

ولكل هـذه اجملموعـات     ". القوميات واجلنسيات والشعوب  "الدستور مجيع حقوق خمتلف     
اآلنف ذكرها احلق يف إدارة شؤوهنا اخلاصة؛ والنهوض بثقافاهتا ولغاهتا وتطويرها؛ واستخدام            

وهذا . اهجها الدراسية؛ واإلفادة بالتساوي مع غريها من موارد البالد الطبيعية         لغتها األم يف من   
النص الدستوري يعد حتوالً جذرياً عن ماضي إثيوبيا الشمويل حيث كانت خمتلف جمموعات             

وال مغاالة يف إبراز أمهية هـذا       . إثيوبيا العرقية نادراً ما تتمتع باالعتراف واحلماية املتساويني       
وصـحيح  . وري يف معاجلة البعض من األسباب املنتظمة واهليكلية للتوتر والرتاع         النص الدست 

أن التنافس على املوارد يتسبب أحياناً، وبشكل خاص يف أراضي البالد املنخفضة، يف حاالت              
وقد اختذت تدابري خمتلفة على املستويني االحتادي واحمللي بغيـة          . توتر ونزاع بني اجملموعات   

فهو . وجملس االحتاد مفوض دستورياً لتسوية الرتاعات     . عات بسرعة وفعالية  تسوية هذه الرتا  
يشرف على تنفيذ العديد من املشاريع الرامية إىل تشجيع التسامح والتعايش بـني خمتلـف               

وعلى املستوى االحتادي أيضاً أنـشأت وزارة الـشؤون         . القوميات واجلنسيات والشعوب  
ومن بني العديد من مسؤوليات     . الرتاعات وإدارهتا وتسويتها  االحتادية إدارة رئيسية معنية مبنع      

هذا اجمللس تقدمي املساعدة التقنية للواليات اإلقليمية لتطوير اإلطار املؤسسي والقانوين الالزم            
وبالتايل ينظر وفدي باإلجياب إىل التوصية اليت       . بشأن اإلنذار املبكر، ومنع الرتاعات وتسويتها     

  ."زيز جهودها املبذولة ملعاجلة أسباب الرتاعات االثنيةتع"تطلب من احلكومة 

. وأوصت بعض الوفود حكومة إثيوبيا برفع احلد األدىن لسن املـسؤولية اجلنائيـة              -5
 9والقانون اجلنائي االحتادي املنقح ينص على أن فئات خمتلفة من األحداث، أي الفئات من               

وكما تـشري إىل    . مل مسؤولية معينة   سنة هلا أن تتح    18 إىل   15 سنة ومن    15سنوات إىل   
. ذلك التجربة يف بلدان أخرى فإن إصالح القانون اجلنائي يتطلب حبثاً ودراسـة متـرويني              

  .وسنظل نفعل ذلك

وطُرحت بعض األسئلة وُعرضت بعض التوصيات خبصوص تقدمي أفـراد قـوات              -6
ض املزاعم الـيت ال     وخالفاً لبع . الدفاع للمحاكمة بسبب ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان      

والسن الدنيا لتجنيـد    . أساس هلا من الصحة فإن إثيوبيا هلا جيش وطين مهين ومنضبط متاماً           
والقـوات املـسلحة    .  سنة 18األشخاص يف اجليش ينص عليه التشريع الذي حدده بواقع          

دويل وإخضاع أفراد اجليش للقانون اإلنساين ال     .  عاماً 18اإلثيوبية ال جتند األطفال دون سن       
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وترحب احلكومة بالعديد من املالحظات اليت أبديت أثناء عملية االستعراض والرامية         -7
إىل مساعدة احلكومة على حتقيق هدفها األول املتمثل يف توطيد وترسيخ الدميقراطية وحسن             

وهناك أيضاً عدد قليل من املسائل اليت أثارهتا عدة         . حرة ونزيهة اإلدارة، أي إجراء انتخابات     
وفود، مبا يف ذلك أثناء عملية االستعراض بل وحىت أثناء انعقاد دورة جملس حقوق اإلنـسان             

وتود احلكومة أن تعرب جمدداً عن رأيها وأن تشري إىل أهنا اختذت تدابري خمتلفة ستكفل               . هذه
فكل من احلزب احلاكم وأغلبية األحزاب املعارضة قد وقعت . قبلةحرية ونزاهة االنتخابات امل

على قانون مدونة سلوك أصبح، من خالل التدابري التشريعية اليت اختذها جملس نواب الشعب،           
وقد بدأت بالفعل محلة سياسية حرة وال ختضع ألية قيود، على أساس إطـار              . قانون البالد 

وأنـشئت  . ستخدام الرتيه واملتساوي لوسائل اإلعالم العامة     متفق عليه اتفاقاً متبادالً بشأن اال     
هيئة انتخابية وطنية مستقلة ومزودة مبا يكفي من التمويل، هي اهليئة االنتخابيـة الوطنيـة،               

ووسائل اإلعالم اخلاصة واملتحضرة منخرطـة يف هـذه         . وأنيطت بوالية إدارة االنتخابات   
نتخابات، دعت احلكومة مراقبني دولـيني ملراقبـة        وبغية زيادة تشجيع مصداقية اال    . العملية

والتزام إثيوبيا بإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة قد أثبتته التدابري القائمة علـى             . االنتخابات
املبادئ اليت اختذهتا، مبا يف ذلك أن أصبحت البلد الثاين الذي يصادق على امليثاق األفريقـي                
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وطرحت عدة وفود أسئلة أثناء االستعراض فيما يتعلق بالبعض من التشريعات احمللية              -8
وتتعلق هذه التشريعات اجلديدة بدور وسائل      . القليلة اليت سنها جملس نواب الشعب اإلثيويب      

ويف حني أن   . وسري املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلريية؛ ومكافحة اإلرهاب       اإلعالم،  
احلكومة اإلثيوبية أكثر استعداداً خلوض حوار بّناء مع كافة األطراف املعنية والـيت يهمهـا               
األمر، إال أهنا ال ترى أي ميزة يف التوصيات الغريبة اليت تطلب منها العدول عن تـشريعات                 

هائل من املوارد لالهتمام مبسائل ترى إثيوبيا حكومة وشعباً أهنـا حيويـة             ُخصص هلا قدر    
وهذه التوصيات تنم عن قلة احترام حلقـوق الـدول ذات           . ملصاحل كل من الدولة والشعب    

واحلكومـة  . السيادة يف تصميم تشريعات وسياسات تتفق مع قانون حقوق اإلنسان الدويل          
وحنـن نـشجع    . ا على حتسني مؤسساتنا وقوانيننا    تقدر رأي أولئك الذين يريدون مساعدتن     

. ونرعى الربامج الرامية إىل تعزيز قدرتنا حىت يكون تنفيذ قوانيننا متفقاً متاماً أيضاً مع التزامنا              
وهذا هو فعالً السبب الذي من أجله أشادت احلكومة يف العديد من املناسبات باملـساعدة               

بد  وال. ة السامية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات      والدعم التقنيني اللذين تقدمهما املفوضي    
من إعطاء الوقت الكايف لتنفيذ هذه القوانني لتحديد الثغرات احملتملة، إن وجدت ثغـرات،              

  .وتبني كيف ميكن سدها

والبعض من االنتقادات املبداة خبصوص اإلعالن بشأن املنظمات واجلمعيات اخلريية            -9
فجميع املنظمات غري احلكومية القائمة ُسجلت بدون أيـة         . اًال أساس هلا من الصحة إطالق     

ومشاركة خمتلف املنظمـات غـري      . قيود، متشياً مع اإلجراءات املنصوص عليها يف اإلعالن       
احلكومية يف إعداد تقرير إثيوبيا الوطين ألغراض االستعراض الدوري الـشامل، واسـتمرار             

لى شيء فإمنا يدالن على قدرة هذه املنظمـات         مشاركة احلكومة مع اجملتمع املدين، إن دال ع       
وترى احلكومة أن قانون اجملتمع املدين يساعد على زيادة         . على القيام بنشاطها بدون أي قيد     

تعزيز وتنفيذ القواعد واملبادئ الدولية اليت حتكم دور املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبـا يف               
ومت توخي أقصى قدر من احلذر وإجـراء        . ذلك اإلعالن بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان      

أكثر ما ميكن من املداوالت لتحسني صياغة قانون اجملتمع املدين فضالً عن حتـسني صـياغة                
. التشريع املتعلق بوسائل اإلعالم ومكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل مشاركة شعبية مكثفة           

هات صاحبة املصلحة   وقانون اجملتمع املدين كان موضوع حوار ومناقشة يف صفوف مجيع اجل          
وجتربة البلدان، مبا فيها تلك اليت أوصت بالشطب الكامل هلذه          . على مستوى رئاسة الوزراء   

ومن خـالل االسـتفادة مـن       . التشريعات، قد أُخذت بعني االعتبار عند صياغة التشريع       
ة، إسهامات مجيع اهليئات املنشأة مبوجب الدستور، مبا فيها مؤسسات حقوق اإلنسان الوطني           

ُبذلت اجلهود لضمان احترام التزام إثيوبيا الذي تعهدت به مبوجب قانون حقوق اإلنـسان              
  .الدويل
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احتجـاز  "ب وبود احلكومة التطرق لبعض املسائل اليت أثريت خبصوص ما يـسمى             -10
والسيدة ميدكسا هي من بني     . مبا يف ذلك حالة السيدة برتوكان ميدكسا      " وتوقيف السجناء 

ملعارضة الذين مت توقيفهم على إثر أعمال العنـف ذات الـصلة بانتخابـات              عدد من قادة ا   
 ومتت حماكمتهم وإدانتهم يف إحدى احملاكم بتهمـة التـدبري والتـشجيع             2005مايو  /أيار

واملشاركة بنشاط يف أعمال العنف اليت أدت إىل خسائر يؤسف هلا يف أرواح املـدنيني، ويف                
وعلى إثر طلب   .  إىل تدمري وحشي للممتلكات العامة     كما أفضت . أرواح أفراد قوات اجليش   

عفو رمسي، أُفرج عن هؤالء األفراد، مبن فيهم السيدة برتوكان ميدكسا، بعد منحهم عفـواً               
وخالفـاً لغريهـم مـن      .  الذي ينظم إصدار العفو وإلغاءه     395/2004متشياً مع اإلعالن    

م كاملة، مبا يف ذلك املشاركة حبريـة        املستفيدين من العفو الذين ظلوا يتمتعون كلياً حبقوقه       
وبدون أي قيود يف العملية السياسية يف البالد، اختارت السيدة ميدكسا أن تربز نفسها عـن                

ويف إنكارها لطلب العفـو سـخرت       . طريق اإلعالن علناً ملناصريها أهنا مل تطلب العفو أبداً        
وقد .  من شعب إثيوبيا وحكومتها    أيضاً من ادعاء إعراهبا علناً عن ندمها العميق وطلب العفو         

وّجه املسؤولون احلكوميون املعنيون إىل السيدة ميدكسا، متشياً مع إجراء إلغاء العفو كما هو              
منصوص عليه يف اإلعالن اآلنف ذكره، ما يكفي من التنبيهات ومنحوها ما يكفـي مـن                

  .الفرص للتراجع عن تصرحيها

 كان قد قبل، أثناء اجتماع الفريـق العامـل،          وجتدر اإلشارة إىل أن الوفد اإلثيويب      -11
ومل . فقليلة هي التوصيات اليت مل يكن بوسع الوفد أن يقبل هبا. بالعديد من التوصيات املقدمة

تنظر احلكومة نظرة إجيابية للتوصيات اليت وإن كانت نابعة عن قانون حقوق اإلنسان الدويل              
ثيويب ويضعف املكاسب الثقافية واالجتماعيـة      إال أن تنفيذها من شأنه أن خيالف الدستور اإل        

ووجد الوفد أيـضاً صـعوبة يف القبـول         . ملختلف القوميات واألعراق والشعوب يف البالد     
بالتوصيات اليت ال متتثل يف رأي إثيوبيا للمبادئ املوجِّهة لالستعراض الدوري الشامل الواردة             

وتود . ء املؤسسات الذي اعتمده اجمللس     والنص املتعلق ببنا   60/250يف قرار اجلمعية العامة     
احلكومة اإلثيوبية تأكيد أنه وإن تعذر عليها يف الوقت احلاضر القبول ببعض التوصيات فـإن               

بل إهنـا   . ذلك ال يعين بالضرورة إبداء حتفظات أو إصدار إعالنات مبادئ منقوشة يف احلجر            
تعترضها احلكومـة يف التعهـد      تعكس فقط الصعوبات وأوضاع الواقع احلالية والقائمة اليت         

وبالتايل تعيد احلكومة تأكيد موقفهـا املتمثـل يف         . بتنفيذ هذه التوصيات يف الوقت احلاضر     
  .مواصلة حبث مجيع التوصيات املقدمة أثناء دورة الفريق العامل والنظر فيها جبدية

        


