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 مقدمة  
ودايانت  جمتمعكات فيك  تتعكاي أكرب بلد من حيث عدد السكاان   أفييقيكا  اثينإثيوبيا  -١

ضكمان اايكة حقكوإل اانسكان  بكي  مكاهكا الوويك ، وثقافات ولغات خمتلفة. وعلك  الكي م مكن  رخ
يشا  حتدايً هائاًل. ومتي إثيوبيا حالياً مبيحلكة إالكالحات رذريكة عميقكة. فقكد متخطكت املوالك  
الشككككعاية املناديكككككة قعمكككككاو حقككككوإل اانسكككككان والديفقياسيكككككة عكككككن  ككككيو  ا اومكككككة   سلسكككككلة مكككككن 

ا كديث. وتتميككه هكذه ااالكالحات حكوو ااالالحات السياسية األكثي فعالية    ريك  إثيوبيكا 
 حقكوإل مجيك بعامليكة  واعرتافكاً ا يكه الكديفقياس .  وتوسكي  هبكا والنهوض اانسان حقوإل اايةتعهيه 

 والسياسكككية املدنيكككة للحقكككوإل األمهيكككة نفكككس إثيوبيكككا تكككوي جتهئتهكككا،قابليكككة  وعكككد  وتيابوهكككا اانسكككان
 .والثقافية الرتماعيةاو  االقتصادية حقوقهم مياعاة عن فطالً  ملواسنيها،

 التقرير إعداد يف املتبعة العملية -أوال   
 املتبع النهج -ألف 

 لألمكككككككم التكككككككاب  اانسكككككككان حقكككككككوإل جملكككككككس مقكككككككير مككككككك  يتوافككككككك  مبكككككككا التقييكككككككي هكككككككذا أُعكككككككد   -٢
وهو يورد ابلتفصكي  التكدابا الكيت ااكذلا الدولكة فيمكا يتعلك  ابحكرتا  التهامالكا  .١٧/١١٩ املتحدة

املتعهكككد هبكككا   االسكككتعياض السكككاب  واايتهكككا والوفكككار هبكككا. ويُكككننجم التقييكككي  يكككث يُاككك   الن احكككات 
ت والتحدايت اليت ارتاوت بتنفيذ التوالكيات الكيت حنيكت ابلتدييكد، واملعلومكات املتعلقكة ابلتوالكيا

 اليت أحيط هبا علماً اليت نفذت إما رهئياً أو كلياً   إسار ااالالحات السياسية اجلارية.
 اجملموعكات أساس عل  التقييي نُن ِّم التواليات، بشدن مفصلة معلومات توفا أر  ومن -٣

 لقكةاملتع الكيدودالسامية  قوإل اانسكان. إال أن  املتحدة األمم مفوضية تستخدمها اليت املواضيعية
 .التقييي تننيم حتس  بغيض أخيى، جمموعات إىل نُقَِّلت التواليات باعض

 املتبعة املنهجية -ابء 
هككذا التقييككي فييكك  مشككرتز بكك  الككوسارات تككوىل تنسككيق  املككدع  العككا  االحتككادي. وقككا   أََعككد   -٤

فيي  الصيا ة ابستشارة مجي  الوكاالت ا اومية املعنية عل  املسكتوي  االحتكادي وااقليمك  علك  
  التقييككي. وُعقككدت منتككدايت تشككاورية بشككدن مشككيو  التقييككي مكك  امل سسككات  لإلسككها السككوار، 
ة وامل سسكككة الوسنيكككة  قكككوإل اانسكككان ومننمكككات اجملتمككك  املكككدين واألوسكككا  األكاديفيكككة، ا اوميككك

 الفيسكاوز والفحة الشاا  املوق  خالو من اجلمهور آرار كذلكبغيض إثيار الوثيقة. والُتمَِّست  
 .االحتادي العا  املدع  ملات  اليمسية

 ةواملتابع لإلبالغالودنية  اآللية -جيم 
 الككككدوري االسككككتعياض عمليككككة مبوركككك  الثككككاين استعياضككككها أعقككككا    ا اومككككة، قامككككت -٥

 خبوككة املعككي املاتكك  ُكل ِّكك   لككذلك، ووفقككاً . واملتابعككة واابككال  لليالككد وسنيككة آليككة قنشككار الشككام ،
مبسكك ولية تنسككي  ورالككد  االحتككادي، العككا  املككدع  ماتكك  داخكك  اانسككان،  قككوإل الوسنيككة العمكك 

تنفيكككذ التهامكككات إثيوبيكككا مبورككك  معاهكككدات حقكككوإل اانسكككان، مبكككا    لكككك توالكككيات االسكككتعياض 
 الدوري الشام  اليت حنيت ابلتدييد.
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وأحد اجلوان  اليئيسية هلذا اجلهد هو إدماج تواليات االستعياض الدوري الشكام  الكيت  -٦
قاكككة  قكككوإل اانسكككان. ومكككن ب، أدرركككت  الايكككة حنيكككت ابلتدييكككد   خوكككط العمككك  الوسنيكككة املتعا

  قككوإل الثانيككةالتوالككيات الككيت حنيككت ابلتدييككد أثنككار االسككتعياض السككاب    خوككة العمكك  الوسنيككة 
. واطكككك  هكككذه اصوككككط لليالكككد مككككيت    السكككنة، مبككككا يشككككم  ٢٠١٦اانسكككان املعتمككككدة   عكككا  

ماتك  املكدع   ويتكوىلدرركة فيهكا. تواليات االسكتعياض الكدوري الشكام  الكيت حنيكت ابلتدييكد امل
 الكدوري االستعياض إىل وتقديفهاالتقاريي  إعدادإثيوبيا فيما خص  التهامات تنسي العا  االحتادي 

 .اانسان  قوإل وااقليمية الدولية والصاوز الشام 

 تنفيذ التوصيات املقبولة -اثنيا   
 املسائل الشاملة -ألف 
 ١٢3-١٥٥و ١١٢-١٥٥و ١7-١٥٥يدة )التوصيات اإلدار السياسي واإلدارة الرش  

 (١٦7-١٥٥و
تعكككرتث إثيوبيكككا نن ضكككمان اادارة الي كككيدة  كككي  مسكككا  للتنميكككة. ووفقكككاً لكككذلك، فهككك   -٧

تسع  راهدة إىل ااية حقوإل اانسان؛ وتوسيد سيادة القكانون والشكفافية واملسكارلة؛ وماافحكة 
ن أن تاكككككون االنتخكككككاابت الوسنيكككككة املقكككككيرة الفسكككككاد وتسكككككوية النهاعكككككات الداخليكككككة املتاكككككيرة وضكككككما

 حية ونهيهة و ات مصداقية. ٢٠٢٠ عا 
ويتمثككك  اهلكككدث اليئيسككك  مكككن خوكككة النمكككو والتحكككوو الثانيكككة اجلكككاري تنفيكككذها للفكككرتة مكككن  -٨

  ا د من الفقي من خالو حتقي  منكو اقتصكادي مع ك  ومسكتدا   ٢٠٢٠إىل عا   ٢٠١٦ عا 
وعلكك  مككدى العقككد املاضكك ، سكك   االقتصككاد معككداًل متوسككواً وواسكك  النوككاإل و ككام  لل ميكك . 

   املائة. ٩.٧للنمو ا قيق    الناتج احملل  اامجاي نسات  
وااكككذت تكككدابا لطكككمان اسكككتفادة الشكككيائم الطكككعيفة   اجملتمككك  مثككك  النسكككار واألسفكككاو  -٩

املثكككاو، تكككوفي  واأل كككخاو  وي ااعاقكككة مكككن النمكككو االقتصكككادي الشكككام    الالكككد. فعلككك  سكككاي 
  املائككة مككن املياكككه الصككحية العامككة خككدمات تننككيم األسككية؛ وُاصجككص حصككيايً للنسككار  ٩٧ نسككاة
  املائة من وحدات املااين السانية اليت تشيدها ا اومة، بينما ُيسَمم هلن ابملشكاركة  ٣٠نساة 

لل هكود املتطكافية  ونتي ةة.   املائ ٧٠عل  قد  املساواة   السح  عل  النساة املتاقية الاالغة 
الككيت تاككذهلا ا اومككة لككهايدة مشككاركة الفتيككات   املككدارس، ارتفكك  الككا  معككدو االلتحككاإل ابملككدارس 

 ٢٠١٣/٢٠١٤  املائكككة للفكككرتة  ٩٠االبتدائيكككة للفتيكككات   الصكككفوث مكككن األوو إىل الثكككامن مكككن 
 .٢٠١٧/٢٠١٨  املائة للفرتة  ٩٥.٤ إىل

، 99و 98-١٥٥، و٦٦إىل  ٦4-١٥٥، ومررررر ١7-١٥٥ت عرررردل التمييرررري )التوصرررريا  
 (١٥4-١٥٥، و١١4-١٥٥، و١0٢و ١0١-١٥٥و

سالككت إثيوبيككا ملتهمككة ابلقطككار علكك  مجيكك  أ ككااو التمييككه. ومككن أركك  ضككمان  ارسككة  مككا -١٠
ا كك    ا اككم الككذاى، تلقكك  جملككس االحتككاد عككدداً مككن الشككااوى وأالككدر قككيارات بشككد ا. ومككن 

ملتهايد من موالاات ا اكم الكذاى واالعكرتاث اب كدود معاجلكة دقيقكة، أنشك ت أر  معاجلة العدد ا
الل نكة املعنيكة اب كدود ااداريكة ومسكائ  اهلويكة اركيار دراسكات  ٢٠١٨  ككانون األوو/ديسكمرب 
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 وتقكككككككدت توالكككككككيات إىل جملكككككككس االحتكككككككاد و كككككككاه مكككككككن األرهكككككككهة ا اوميكككككككة. و  تشكككككككيين الثكككككككاين/
الحتككككاد أن أحككككد األوامككككي التوريهيككككة الككككيت حتنككككي عمكككك  األ ككككخاو ، قككككير جملككككس ا٢٠١٦ نككككوفمرب

 املصاب  قعاقة بصيية   مناال  القطاة، متييهي و ا دستوري.
ومككن أركك  تعهيككه ا ككوار بكك  األداين ومنكك  التمييككه علكك  أسككاس الككدين، تعاكك  وسارة السككال   -١١

 إثيوبيا. شرتز ب  األداين  عل  العم  بشا  وثي  م  املننمات  ا ا اومية مث  اجمللس امل
وتسك ي  املواليكد والوفيككات والكهواج إلهامك    مجيكك  أدكار الالكد. و ككيعت وكالكة تسكك ي   -١٢

، ٢٠١٧/٢٠١٨. و  الفكرتة ٢٠١٦الوقائ  ا يويكة   تسك ي  مكا سكا   ككيه   منتصك  عكا  
يعت إثيوبيكا وفاة. و ك ٩٤ ٠٤٢سواراً و ٩٥ ٧١٩مولوداً و ٥٣٨ ٩٨٣مت تس ي  ما جمموع  

. ووفقاً لذلك، مت ٢٠١٧أيطاً   تقدت خدمات تس ي  امليالد والوفاة والهواج لالر     عا  
. ٢٠١٧/٢٠١٨وفاة لالر     الفرتة  ١٠٠سواج و ٨٠٢مولوداً و ٤ ٨٥٢تس ي  ما عدده 

 وتقد  الوكالة دورات تدرياية مستمية لانار قدرات موظفيها واجلهات الاحاة املصلحة.

 94-١٥٥، و٢7إىل  ١8-١٥٥املؤسسرررات الودنيرررة إلقررروق اإلنسررران )التوصررريات مرررر   
 (١٥٥-١٥٥، و9٥و

تعتقكد إثيوبيككا أن تعهيكه امل سسككات الوسنيكة  قككوإل اانسكان رككهر ال  كظ عنكك  لانكار ننككا   -١٣
ديفقياسككك . ووفقكككاً لكككذلك، مكككا بيحكككت ا اومكككة تعمككك  بشكككا  وثيككك  مككك  الل نكككة ااثيوبيكككة  قكككوإل 

 تقدت دورات تدرياية لقوات األمن واملوظف  ا اومي  وعامة اجلمهور.اانسان ل
وانتهت الل نة ااثيوبية  قكوإل اانسكان مك خياً مكن مشكيو  قكانون لكهايدة تعهيكه واليتهكا.  -١٤

وسككيمانها مشككيو  القككانون مككن تعهيككه اسككتقالهلا وتنفيككذ اسككتنتارالا وتوالككيالا. وقامككت الل نككة، 
برتمجككة مجيكك  معاهككدات األمككم املتحككدة  قككوإل اانسككان الككيت الككدقت عليهككا  حككا الوقككت الككياهن،

 إثيوبيا إىل مخس لغات حملية ونشيت تلك املعاهدات.
وُعيِّض مشيو  إعالن عل  جملس نوا  الشع  بغيض توضيم الواراكات واملسك وليات  -١٥

ملكنقم يهيكد توسيكد أنشكوة املنوسة مب سسة أم  املنامل وتعهيهها وتوسي  نواقها. ومشيو  القكانون ا
م سسة أم  املنامل التحقيقية واا يافية ويعهس ورو  نفكا  قيارالكا، إضكافة إىل دكيكد اسكتقالهلا 

، فتحككت امل سسككة فيوعككاً رديككدة   الككواليت  ااقليميتككك  ٢٠١٦/٢٠١٧امل سسكك . و  الفككرتة 
 َعَفي وبنيشانغوو  وموس.

ا اومكككة علككك  ماافحكككة الفسكككاد، ركككار إدمكككاج سكككلوات ومكككن أرككك  سايدة تعهيكككه قكككدرة  -١٦
االدعككار   إسككار مااتكك  النائكك  العككا  االحتاديككة وااقليميككة. ومككن أركك  تثقيكك  اجلمهككور ومنككك  
الفساد، خالو الفرتة املشمولة ابلتقييي، أنشكدت واليكة عفكي والواليكة الصكومالية جلكاانً لألخالقيكات 

 وماافحة الفساد.

 (37-١٥٥، و١٥إىل  ١١-١٥٥قوق اإلنسان )التوصيات مر خطة العمل الودنية إل  
  ركككككككككككار تنفيكككككككككككذ خوكككككككككككة العمككككككككككك  الوسنيكككككككككككة الثانيكككككككككككة  قكككككككككككوإل اانسكككككككككككان   إثيوبيكككككككككككا   -١٧
. وحتدد اصوة التحدايت والفيو املتصلة قعماو ا قوإل، وهك  تتطكمن ٢٠٢٠-٢٠١٦ الفرتة

لي م من مشاركة اجملتم  املكدين علك  عدداً من التدابا لتحس  تعهيهها واايتها وإعماهلا. وعل  ا
نواإل واس  أثنكار مياحك  الكيا ة خوكيت العمك  الكوسنيت   قكوإل اانسكان كلتيهمكا، فك ن مشكاركة 
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اجملتم  املدين   تنفيذها مل يان كافياً، ويعود  لك رهئياً إىل األحاكا  التقييديكة الكواردة   إسكار 
،  ا حيد من مشاركتها الفعالة   األعماو املتعلقة ااعالن املتعل  ابمل سسات اصاية واجلمعيات

  قوإل اانسان. ورار حالياً تنقيم هذا ااعالن.

، 4٦و 4٥-١٥٥، و39-١٥٥التثقيف والتدريب يف جمال حقروق اإلنسران )التوصريات   
 (١٦١-١٥٥، و١٥0-١٥٥، و١١9-١٥٥و

لكك  حقككوإل اانسككان. و ككيي تشككتم  الرتبيككة الوسنيككة الككيت تُككدرجس علكك  كافككة املسككتوايت ع -١٨
التثقي    جماو حقوإل اانسان   مجي  كليات ا قوإل   ميحلة ما قا  التخيج، وهك  تكدرجس  
كدحكككد التخصصكككات علككك  مسكككتوى الدراسكككات العليكككا. وتعاككك  وسارة التعلكككيم والل نكككة ااثيوبيكككة 

ثقيككك    جمكككاو  قكككوإل اانسكككان معكككاً علككك  إركككيار اسكككتعياض للمكككنهج التعليمككك  لكككهايدة تيسكككي  الت
 حقوإل اانسان.

وتعمك  الل نككة ااثيوبيككة  قكوإل اانسككان مكك  مجيك  فككيو  ا اومككة ا ككار الككوع   قككوإل  -١٩
، قككككدمت الل نككككة دورات تدريايككككة وحلقككككات عمكككك  للتوعيككككة ٢٠١٧/٢٠١٨اانسككككان. و  الفككككرتة 

الكوسي  من أفياد الشيسة ومكوظف  السك ون وقكوات الكدفا  ٣٢ ٠٨٨ قوإل اانسان ألكثي من 
و كككيوجمل اجملتمعكككات احملليكككة وأسفكككاو املكككدارس والنسكككار واأل كككخاو  وي ااعاقكككة، و كككاهم. وقكككد  

مكككن املسككك ول  ا اكككومي   ٤ ٥٠٠املكككدع  العكككا  االحتكككادي أيطكككاً دورات تدريايكككة إىل أكثكككي مكككن 
يكا   واصربار واجلمهور العا  بشدن حقوإل اانسان وخوة العم  الوسنية  قوإل اانسكان   إثيوب

 )هذه األرقا  ال تشم  التوعية اليت أرييت من خالو وسائط ااعال (. ٢٠١٧/٢٠١٨الفرتة 
ااقليميكة ويقد  املعهد االحتكادي للاحكث والتكدري  القطكائ  والقكانوين ومياككه التكدري   -٢٠

األرهككهة القطككائية دورات تدريايككة عاديككة ملككا قاكك  اصدمككة وأثنككار العمكك  للمككدع  العككام   ملككوظف 
والقطاة وضكاا  الشكيسة. وعكالوة علك   لكك، تقكد  كليكات ا قكوإل ابجلامعكات ا اوميكة وعكدد 

 من مننمات اجملتم  املدين مساعدة قانونية وخدمات توعية قانونية ابجملان للم تم  احملل .
، قككككككككدمت وسارة الكككككككدفا  الككككككككوسي، ابلتعكككككككاون مكككككككك  الل نككككككككة ٢٠١٦اًر مككككككككن عكككككككا  وابتكككككككد -٢١

للصككككلي  األاككككي، سلسككككلة مككككن الككككدورات التدريايككككة للقطككككاة واحملككككام  العككككام  واملككككدع   الدوليككككة
ابحملككككاكم العسككككايية والشككككيسة العسككككايية، فطككككاًل عككككن أعطككككائها هكككك  نفسككككها،   جمككككاي  العككككام 
ون الكدوي  قكوإل اانسكان. و  الفكرتة املشكمولة ابلتقييكي، تلقك  مكا الدوي اانسكاين والقكان القانون
مكككككككن أفكككككككياد اجلكككككككي  تكككككككدرياات علككككككك  اسكككككككتخدا  القكككككككوة املشكككككككيوعة. وقكككككككدمت  ٧٤ ٠٦٦عكككككككدده 
الشكككيسة االحتاديكككة أيطكككاً دورات تدريايكككة بشكككدن ماافحكككة اارهكككا  وحقكككوإل اانسكككان ملكككا  مفوضكككية
 .٢٠١٧/٢٠١٨رتة من اجملندين وضاا  الشيسة   الف ٦ ٥٠٠عدده 

 (3-١٥7، و9إىل  7-١٥٥، ومر ٥إىل  ١-١٥٥لبول املعايري الدولية )التوصيات مر   
والعمكككك  رككككار  إثيوبيككككا سككككيث   سككككا  مككككن املعاهككككدات الدوليككككة األساسككككية  قككككوإل اانسككككان. -٢٢

تفككككار لالنطكككما  إىل املعاهكككدت  املتاقيتككك ، ومهكككا االتفاقيكككة الدوليككككة  مايكككة مجيككك  األ كككخاو مكككن االخ
القسيي واالتفاقية الدولية  ماية حقوإل مجي  العمكاو املهكاريين وأفكياد أسكيهم. وانطكمت إثيوبيكا أيطكاً 
إىل الربوتوكككككوو االختيككككاري التفاقيككككة حقككككوإل الوفكككك  بشككككدن إ ككككياز األسفككككاو   املناسعككككات املسككككلحة، 
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غالو األسفكاو   الاغكار والربوتوكوو االختياري امللح  ابتفاقية حقوإل الوفك  بشكدن بيك  األسفكاو واسكت
 ، عل  التواي.٢٠١٤آ ار/مارس  ٢٥و ٢٠١٤أاير/مايو  ١٤و  املواد ااابحية   

وانطككمت إثيوبيككا إىل االتفاقيككة الدوليككة للقطككار علكك  مجيكك  أ ككااو التمييككه العنصككيي    -٢٣
 ١٩٨١و ١٩٧٩و ١٩٧٨وقككككدمت منككككذ  لككككك ا كككك  سككككاعة تقككككاريي )  األعككككوا   ١٩٧٦عككككا  

 (، وه  حالياً بصدد إعداد تقيييها الدوري املقا .٢٠٠٩و ١٩٨٨و ١٩٨٥و ١٩٨٤و
والككدقت إثيوبيككا علكك  الربوتوكككوو امللحكك  ابمليثككاإل األفييقكك   قككوإل اانسككان والشككعو   -٢٤

. وتعمكك  إثيوبيككا أيطككاً ٢٠١٨املتعلكك   قككوإل املككيأة   أفييقيككا )بيوتوكككوو مككابوتو(    ككاا /فربايي 
 قية االحتاد األفييق   ماية املشيدين داخلياً ومساعدلم )اتفاقية كمااال(.عل  االنطما  إىل اتفا

التعاون مع املكلفني بوالية يف إدار اإلجراءات اخلاصة وغري ذلك مرر اآلليرات واملؤسسرات   
 (٥١إىل  47-١٥٥، ومر ١39-١٥٥الدولية )التوصيات 

دة  قككككوإل اانسككككان و اهككككا مككككن تلتككككه  إثيوبيككككا بتعهيككككه تعاو ككككا مكككك  آليككككات األمككككم املتحكككك -٢٥
املننمككات الدوليككة. وقككد سار مفككوض األمككم املتحككدة السككام   قككوإل اانسككان إثيوبيككا مككيت  بككدعوة 

. وقالككككت إثيوبيككككا مكككك خياً سلاككككات سايرات مككككن املقككككيرين ٢٠١٨و ٢٠١٧مككككن ا اومككككة   عككككام  
والفقكككي املكككدق  والتعلكككيم، اصاالككك  لألمكككم املتحكككدة املعنيككك   ييكككة تاكككوين اجلمعيكككات وحييكككة التعاكككا 

 فطاًل عن املقير اصاو لل نة األفييقية  قوإل اانسان والشعو  املعي قثيوبيا.
وتعم  إثيوبيا ابلتعاون م  مننمكات األمكم املتحكدة مثك  بكيانمج األمكم املتحكدة اامنكائ ،  -٢٦

ي ككة األمككم املتحككدة ومفوضككية األمككم املتحككدة  قككوإل اانسككان، ومننمككة األمككم املتحككدة للوفولككة، وه
للميأة، واملننمة الدولية لله ية، ومات  األمم املتحدة املعي ابملخدرات واجلييفة، هبدث حتسك  
تعهيككه حقككوإل اانسككان واايتهككا وإعماهلككا. وتنسكك  وسارة الصككحة مكك  مننمككة الصككحة العامليككة منككذ 

دوالر مككككن  مليككككون ٣٥.٥؛ وقككككدمت مننمككككة الصككككحة العامليككككة أكثككككي مككككن ٢٠١٤/٢٠١٥الفككككرتة 
دوالرات الوالايت املتحدة من املسكاعدة املاليكة والتقنيكة املخصصكة لليعايكة الصكحية لكأل  والوفك ، 

 والاحوث   قوا  الصحة، فطاًل عن تعهيه القدرات   القوا  الصح .

، 3٦-١٥٥، و34و 33-١٥٥التعرررراون بررررني الرررردول واملسرررراعدة اإل ائيررررة )التوصرررريات   
 (١٦9-١٥٥، و١٦0-١٥٥، و88-١٥٥و

تعم  ا اومة عل  دو وثي  م  الكدوو األعطكار   االحتكاد األفييقك  واألمكم املتحكدة مكن  -٢٧
أر  تنفيكذ املسك وليات املنوسكة هبكا مبورك  الصكاوز الدوليكة  قكوإل اانسكان وخوكة العمك  الوسنيكة 

ثلة ابلتعكاون  قوإل اانسان. وتعم  القواعات  ات األولوية مث  التعليم والصحة وامل سسات املما
 الوثي  م  اجملتم  الدوي لتحس  إعماو ا قوإل االقتصادية واالرتماعية والثقافية.

وتعمككك  الل نكككة ااثيوبيكككة  قكككوإل اانسكككان ابلتعكككاون مككك  الشكككيكار الكككدولي ، مبكككا    لكككك  -٢٨
وككككاالت األمكككم املتحكككدة، مكككن أرككك  توكككويي قكككدرالا امل سسكككية   أنشكككوة التوعيكككة، ورالكككد حقكككوإل 

 نسان واابال  عنها، فطالً عن تيمجة ونشي الصاوز الدولية  قوإل اانسان ابللغات احمللية.اا
وإثيوبيككككا ملتهمكككككة بتحقيككككك  السكككككال  واألمكككككن والتنميككككة علككككك  الصكككككعيد ااقليمككككك  واادمكككككاج  -٢٩

االرتمككككاع  واالقتصككككادي علكككك  الصككككعيد دون ااقليمكككك . وتسككككهم القككككوات ااثيوبيككككة   ماافحككككة 
هيه السال  واألمن   إسكار بعثكة االحتكاد األفييقك    الصكوماو، وبعثكة األمكم املتحكدة اارها  وتع
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  رنككو  السككودان، والعمليككة املختلوككة لالحتككاد األفييقكك  واألمككم املتحككدة   دارفككور، وقككوة األمككم 
املتحكككدة األمنيكككة امل قتكككة ألبيككك . وأ كككت إثيوبيكككا أيطكككاً عِّقكككدين مكككن اجلمكككود   حالكككة مكككن الالسكككلم 

 . و  أيلكككككوو/٢٠١٨والالحكككككي  مككككك  إريكككككرتاي واسكككككتدنفت العالقكككككات السكككككلمية   منتصككككك  عكككككا  
، مت توقيكك  إعككالن مشككرتز بشككدن التعككاون الشككام  بكك  إثيوبيككا وإريككرتاي والصككوماو ٢٠١٨ سككاتمرب

يهككدث إىل النهككوض ابلككيوابط السياسككية واالقتصككادية واالرتماعيككة والثقافيككة واألمنيككة بكك   ككعو  
 ه الدوو.وحاومات هذ

 (١١١إىل  ١09-١٥٥، ومر 44إىل  40-١٥٥التعاون مع اجملتمع املدين )التوصيات مر   
تعتقكد ا اومكة أن العمك  مك  اجملتمك  املكدين أمكي حيكوي لتحسك  تعهيكه حقكوإل اانسككان  -٣٠

واايتهككا. ومككن أركك  توسككي  نوككاإل ا يككه املككدين، انتهكك  املككدع  العككا  االحتككادي، مبسككاعدة جملسكك  
االستشاري للش ون القطائية والقانونية امل ل  من مهني  قانوني  مستقل  ميموق ، مكن وضك  
مشككككككككيو  قككككككككانون رديككككككككد ليحككككككككك  حمكككككككك  ااعككككككككالن املتعلككككككككك  ابمل سسككككككككات اصايككككككككة واجلمعيكككككككككات 

، الكككذي يطككك  قيكككوداً علككك  مشكككاركة مننمكككات اجملتمككك  املكككدين   جمكككاو حقكككوإل ٦٢١/٢٠٠٩ رقكككم
أيطاً ابلتعاون الوثي  م  مننمات اجملتمك  املكدين الشكعاية القائمكة علك  اانسان. وتعم  ا اومة 

 األعطار وتورهالم، من قاي  رابوات الشاا  واليابوات النسائية.
وعككالوة علكك   لككك، تنشككط مننمككات اجملتمكك  املككدين أيطككاً   اجلهككود الياميككة إىل تعككدي   -٣١

اعككالن املتعلكك   ييككة ااعككال  ووسككائط وا ٦٥٢/٢٠٠٩ااعككالن املتعلكك  مباافحككة اارهككا  رقككم 
. ومكككن  كككدن تعكككدي  هكككذه القكككوان  أن ييسكككي دور تلكككك املننمكككات   ٥٩٠/٢٠٠٨ااعكككال  رقكككم 

 تعهيه ا ام الديفقياس  وحقوإل اانسان.

، ١١-١٥٦، و١٦٦إىل  ١٦٢-١٥٥حقوق اإلنسان ومكارحة اإلرهرا  )التوصريات مرر   
 (١8-١٥7و

ثيوبيكككا دثكككياً كاكككااً مبوقعهكككا اجلغكككيا . ويتسكككم خوكككي اارهكككا  الكككذي تتكككدثي ا الكككة األمنيكككة ا -٣٢
 يهدد إثيوبيا بعالقات معقدة متاادلة ب  اجلهات الفاعلة والعوام  احمللية وااقليمية والدولية.

والدقت إثيوبيا عل  االتفاقية األفييقية املتعلقة مبنك  وماافحكة اارهكا ، واتفاقيكة األمكم  -٣٣
حككة اجلييفككة املننمككة عككرب الوسنيككة والربوتوكككوالت املتصككلة هبككا، وهكك  ملتهمككة مباافحككة املتحككدة ملااف

اارهككككا ، مبككككا    لككككك متويلكككك . و  إسككككار االسككككرتاتي ية الشككككاملة ملاافحككككة اارهككككا  والتوككككيث 
العني ، تك من ا اومكة نمهيكة الكرتويج للحكوار بك  اجملتمعكات احملليكة وبك  األداين هبكدث حيمكان 

   من أدوات الت نيد.اارهابي
، بيهنككككت إثيوبيككككا علكككك  قككككوة اارادة السياسككككية وااللتككككها  ٢٩وحسككككاما هككككو ماكككك    الفقككككية  -٣٤

مباافحككة اارهككا  وتعهيككه االسككتقيار ااقليمكك . وتشككارز ا اومككة   رهككود ماافحككة اارهككا    
 توسيد الننا    الصوماو.املنوقة دون ااقليمية، من قاي  بعثة االحتاد األفييق    الصوماو بغية 

، ااككذت ٢٠١٨وبعككد الشككيو    ااالككالحات السياسككية بعيككدة املككدى   آ ار/مككارس  -٣٥
ا اومككة سلسككلة مككن التككدابا الياميككة إىل توسككي  نوككاإل ا يككه السياسكك  واملككدين ابلعفككو عككن آالث 

ضكد السياسكي  الس نار الذين أدينوا مبور  إعكالن ماافحكة اارهكا ؛ وإسكقا  الكتهم املورهكة 
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والنا ككو ، فطككاًل عككن الصككحفي ؛ وإلغككار تصككني  اجلماعككات املسككلحة الككيت عيجنهككا جملككس نككوا  
 الشع  بوالفها مننمات إرهابية.

ورككار عمكك  حتقيقككات رنائيككة اخطككا  مككيتاا االنتهاكككات اجلسككيمة  قككوإل اانسككان،  -٣٦
هككك الر احملت كككهين والكككذين  كككيي مثككك  التعكككذي  والقتككك  خكككارج نوكككاإل القطكككار، للمسكككارلة. وبعكككض 

 التحقي  معهم من كاار املس ول  السابق    م سسات االستخاارات والشيسة والس ون.

 (١٥8و ١٥7-١٥٥اإلقوق البيئية )التوصيتان   
يكككنص دسكككتور إثيوبيكككا علككك  ا ككك    بي كككة ننيفكككة والكككحية. وتلتكككه  إثيوبيكككا مبواالكككلة تعهيكككه  -٣٧

والدقت إثيوبيكا علك  اتفاقيكة األمكم املتحكدة ااساريكة بشكدن تغكا  ي ية.رهودها وفقاً لسياسالا الا
 املناجمل والربوتوكوو امللح  هبا، واتفاقية التنو  الايولور ، واتفاقية ماافحة التصحي.

و يعت ا اومة   تنفيذ اسرتاتي ية االقتصاد األخطكي القكادر علك  التايك  مك  تغكا  -٣٨
ايكك  مكك  تغككا املنككاجمل والتخفيكك  مككن آاثره، علكك  حككد سككوار. ، بغككيض الت٢٠١١  عككا   املنككاجمل

وحتقيقاً هلذه الغاية، نُكف َِّذت عل  نواإل واس  تدابا من قاي  إدماج ا د مكن خمكاسي الاكوارث   
بيامج التنمية و ارسات حفظ الرتبة واملياه. وتسع  إثيوبيكا أيطكاً لألخكذ مبصكادر حديثكة مت كددة 

الواقككة الاهيمائيككة وساقككة الككياي ، وهكك  تككوفي لسككاان الييكك  مواقككد  وأننكك  للواقككة، مبككا    لككك 
، بككككككدأت إثيوبيككككككا بككككككيانمج ٢٠١٧كفكككككك ة تسككككككتخد  وقككككككود الاتلككككككة األحيائيككككككة. و   ككككككاا /فربايي 

التككككدخالت املسككككتدامة للمككككدن اصطككككيار ومدتكككك  مخككككس سككككنوات، الككككذي سككككيعهس الصككككلة بكككك  إدارة 
ر الالد. و يي أيطاً ااا  تدابا عملية  ماية النفاايت ا طيية واطا ست مدن   مجي  أدا

، أ لقككت إثيوبيكككا أربعكككة مكككداب  ٢٠١٩الاي ككة مكككن التلكككوث الصكككناع . فعلكك  سكككاي  املثكككاو،   عكككا  
 بسا  ما يناعث منها من نفاايت سامة.

 والسياسية املدنية اإلقوق -ابء 
 70-١٥٥نرة )التوصريات حظر التعرذيب ورررو  املعاملرة القاسرية أو الالإنسرانية أو املهي  

 (١0-١٥7و 8٥-١٥٥و
 ركوهي عنهكايشا  منك  التعكذي  وضكيو  املعاملكة القاسكية أو املهينكة وضكمان املسكارلة  -٣٩

 للحك  منه   انتهاز بورود علناً  ا اومة اعرتفت لذلك، ووفقاً . اجلارية السياسية ااالالحات
 اعتقكككاو عكككن اجلاريكككة اجلنائيكككة التحقيقكككات وأسكككفيت. القكككانون وإنفكككا  األمكككن وككككاالت رانككك  مكككن

  مسك ولون بيكنهم مكن السك ون، وإدارة الشكيسة مكنو  الكوسي، واملخكابيات األمكن رهكاس مكن أعطار
 .تعذي  أعماو ارتااهبم   مشتا  كاار
تعهيه آلية معاجلة الشااوى القائمة، تعمك  ا اومكة أيطكاً علك  الكيا ة  سايدةومن أر   -٤٠

تشيي  رديد بشدن استخدا  الشيسة للقوة وإخطاعها للمسارلة. وقد اقتط   لكك اادراز نن 
املعكككايا واملاكككادل الدوليككة  قكككوإل اانسكككان. واملتوقككك  أيطكككاً مكككن  يواكككك  الااسككار القكككانوين ا كككاي 

ارلة أن يهيكككل آليكككة واضكككحة ومسكككتقلة وفعالكككة لتقكككدت الشكككااوى تسكككمم وضككك  ننكككا  رديكككد للمسككك
 سلوات األمن وإنفا  القانون. تيتااها اليتبتقدت الشااوى املتعلقة قسارة املعاملة 
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 واملعاقاككة وكشككفها التعككذي  رييفككة منكك  ييسككي أن  ككدن  مككن ننامككاً  أيطككاً  إثيوبيككا ووضككعت -٤١
 املستوي  عل  العا  املدع  وماات  اانسان  قوإل يوبيةااث الل نة قماان أالام فقد. عليها

أمككاكن االحت ككاس. وبعككد ااالككالحات  مجيكك  إىلقيككد  وبككالابنتنككا   الككدخوو وااقليمكك  االحتككادي
أعمكككككاو التعكككككذي  واملعاملكككككة  فطكككككمالسياسكككككية، تككككك دي وسكككككائط ااعكككككال  أيطكككككاً دوراً واضكككككحاً   

 لة.الالإنسانية واملهينة، والدعوة إىل املسار
. للوفككك واعتمككدت وسارة  ككك ون املككيأة والوفككك  والشككاا  دلكككياًل بشككدن التدديككك  اا ككا   -٤٢

 اآلابرويهككدث الككدلي  إىل منكك  العقككا  اجلسككدي لألسفككاو   املككدارس ودور األيتككا  ومككن رانكك  
 .الدلي  خبصوو تننيمية ومها  توعية ننشوة ابنتنا  الوسارة وتقو . املنهو  

 (١-١٥٦، و7٢و 7١-١٥٥االحتجاز )التوصيات ظروف   
تعكككرتث إثيوبيكككا نن ظكككيوث مياككككه االحت كككاس وميافككك  السككك ون حتتكككاج إىل حتسككك  كاكككا  -٤٣

للوفار ابملعايا الدولية. ومن ب، تعا  ا اومة االحتادية عل  بنار أربعكة سك ون رديكدة،  ات 
إبقكار السك نار   ظكيوث حتكرت  ككيامتهم تصاميم  تثلة للمعايا الدولية  قوإل اانسكان، لطكمان 

اانسكككانية. وتُاكككَذو رهكككود  اثلكككة   مجيككك  الكككوالايت ااقليميكككة وإدارات املكككدن مكككن أرككك  حتسككك  
ظيوث االحت اس، بسا  من بينهكا حتسك  اامكداد ابمليكاه وخكدمات الصكيث الصكح  واصكدمات 

 الواية واملياف  اليايضية واملاتاات وما  اب .
حيكككث ككككان املشكككتا  املعقكككالوي ر ااالكككالحات السياسكككية، أُ لِّككك  ميككككه احت كككاس و  إسكككا -٤٤

ابرتااهبم ريائم خواة يتعيضون للتعذي  ويعيشون   ظكيوث  كا إنسكانية. وكشكفت حتقيقكات 
رنائيككة الحقككة يقودهككا املككدع  العككا  االحتككادي عككن ورككود عككدد مككن مياكككه االحت ككاس والتعككذي  

سابقون   رهكاس األمكن واملخكابيات الكوسي، ومت إ القهكا. وأُ لَِّقكت السيية اليت يدييها مس ولون 
أيطكككاً أمكككاكن أخكككيى للتعكككذي  واملعاملكككة الالإنسكككانية، مثككك  سككك ن ريغ يغكككا امليككككهي الاكككائن   

 عاالمة الوالية ااقليمية الصومالية.
لتابعكككة وتقكككو  الل نكككة ااثيوبيكككة  قكككوإل اانسكككان بكككهايرات منتنمكككة إىل مياككككه االحت كككاس ا -٤٥

للشككيسة والسكك ون   مجيكك  أدككار الالككد لتقيككيم مككدى امتثاهلككا للمعككايا الدوليككة  قككوإل اانسكككان. 
وتنشي الل نة تقاريي سنوية عن أقسا  الشيسة والس ون. و يي إسال  السلوات املختصة عل  

نككوا   النتككائج، وتتخككذ تككدابا ابنتنككا  لتحسكك  ظككيوث االحت ككاس ابملككوارد املتاحككة. ويقككو  جملككس
الشككع  واجملككالس ااقليميككة ومااتكك  املككدع  العككا  علكك  الصككعيدين االحتككادي وااقليمكك  بككهايرات 
منتنمة إىل الس ون ومياكه االحت كاس التابعكة للشكيسة لطكمان عمك  هكذه امليافك  ابسكتميار علك  

 حتس  ظيوث االحت اس.
االحت ككاس. وتقككو  الل نككة  وتتككا  للمككياقا  املسككتقل  أيطككاً إماانيككة الككدخوو إىل أمككاكن -٤٦

الدوليكككة للصكككلي  األاككككي واملننمكككات  ككككا ا اوميكككة احملليكككة الككككيت تعمككك    جمككككاو قطكككااي حقككككوإل 
اانسان بهايرة أماكن االحت كاس. وقكد وقعكت الل نكة الدوليكة للصكلي  األاكي علك  مكذكية تفكاهم 

، قكا  مفكوض ٢٠١٧ م  ا اومة للسما  هلا  ييكة الوالكوو إىل مجيك  ميافك  السك ون. و  عكا 
للحكاس االحتيككاس  الاككائن   كيلينتككو األمكم املتحككدة السككام   قكوإل اانسككان أيطككاً بكهايرة ميكككه 

 أديس أاباب.
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 (90و 89-١٥٥، و87و 8٦-١٥٥، و7٥-١٥٥االجتار ابألشخاص )التوصيات   
 تلتكككه  ا اومكككة مباافحكككة االجتكككار ابلاشكككي. وتشكككم  التكككدابا املتخكككذة سكككن قكككانون بشكككدن -٤٧

االجتار ابلاشكي ولييك  املهكاريين؛ واانفكا  الصكار  مكن خكالو املالحقكة القطكائية وحتديكد  كيو  
اهل ككككية القانونيككككة؛ ورهككككود التوعيككككة املسككككتمية ابسككككتخدا  عككككدة أسككككالي  لإلعككككال ؛ وإعككككادة دهيكككك  
الطككككحااي؛ وإبككككيا  اتفاقككككات التعككككاون   جمككككاو إنفككككا  القككككانون مكككك  الالككككدان اجملككككاورة مثكككك  رياككككوى 

 والسودان؛ وإ اد فيو العم  اليت تعاجل األساا  اجلذرية لالجتار ابلاشي وليي  املهاريين.
ومنككككككككككذ إالككككككككككدار إعككككككككككالن منكككككككككك  وقمكككككككككك  االجتككككككككككار ابأل ككككككككككخاو ولييكككككككككك  املهككككككككككاريين  -٤٨
 خصكككككاً علككككك  املسكككككتوي  االحتكككككادي  ٢ ٦٨٦، الكككككدرت لكككككوائم الكككككا   ككككك  ٩٠٩/٢٠١٥ رقكككككم

  الوقت الياهن. منهم حا ١ ١٧٨وااقليم ، ومتت إدانة 
وتقكككو  وسارة العمككك  والشككك ون االرتماعيكككة  ملكككة توعيكككة ملاافحكككة االجتكككار ابلاشكككي. وهككك   -٤٩

تستخد  قنوات التلفاس واا اعة العامة واصاالكة ووسكائط ااعكال  املواوعكة ومننمكات اجملتمعكات 
ر ابلاشككي ولييككك  احملليككة املورككودة قكككااًل و اهككا مككن اآلليكككات مككن أرككك  سايدة الككوع  بشككدن االجتكككا

ميككككهاً للحكككوارات اجملتمعيكككة   أربككك  والايت إقليميكككة.  ٣٢٥املهكككاريين. وعكككالوة علككك   لكككك، أقكككيم 
ويتوىل ميسيون مكدربون إدارة ا كوارات اجملتمعيكة بشكدن االجتكار ابلاشكي ولييك  املهكاريين واهل كية 

الالكد. وعكالوة علك   مليكون  كخص   مجيك  أدكار ١٨ ا الننامية. وبلغت هكذه اجلهكود حكواي 
 لكككك، تعمككك  أيطكككاً أمانكككة فيقكككة العمككك  املعنيكككة مباافحكككة االجتكككار ابلاشكككي   ماتككك  املكككدع  العكككا  
االحتككادي علكك  توعيككة عامككة اجلمهككور مبخككاسي االجتككار ابلاشككي. وقككدمت األمانككة منككذ إنشككائها   

لاتياكككات  خصكككاً عكككن سييككك  توسيككك  ا ٤١ ٦٣٥دورات تدريايكككة للتوعيكككة ملكككا عكككدده  ٢٠١٦ عكككا 
 وعيوض الدراما املوسيقية والعيوض املسيحية وما  اب .

ورار بذو رهود متطافية لطمان العودة اآلمنة للمهاريين  ا القكانوني  احملت كهين    -٥٠
اصككارج. وتقككدج  للعائككدين أدويككة للحككاالت الوارئككة ويككوفي هلككم املككدوى وبعككض املككاو لتمايككنهم مككن 

العائككدون تككدريااً علكك  املهككارات ومسككاعدات لتمايككنهم مككن إعالككة االنككدماج مكك  أسككيهم. ويتلقكك  
ساو هنككاز عمكك  كثككا فيمككا يتعلكك   أنفسككهم مككن خككالو املشككاركة   األنشككوة الت اريككة. إال أنكك  مككا

 بتيسا دعم الطحااي.

 (4-١٥٦اإلرية واألمر )التوصية   
عنككدما َيولُكك   لككك. تالكك  سككلوات الشككيسة   إثيوبيككا قنصككلية أي مككواسن أرنككا حمت ككه  -٥١

 وُيسَمم للقنصلية ابلهايرات دون قيود ريثما ينتني مواسنها احملاكمة أو يقط  العقوبة.

 (٥-١٥٦التوليف واالحتجاز التعسفيان )التوصية   
منكككككذ بكككككدر ااالكككككالحات السياسكككككية اجلذريكككككة العميقكككككة، أُسلِّككككك  سكككككيا  أعكككككداد كاكككككاة مكككككن  -٥٢

عارضكة أو اجلماعكات السياسكية احملنكورة سكابقاً مكن السك ن الصحفي  واملدون  وأعطار وقادة امل
مككن خككالو العفككو عكككنهم وإسككقا  الككتهم والعفكككو العككا . وأالككام لكككدى أعطككار وقيككادات األحكككها  
السياسية املعارضة   الوقت الياهن مول  ا يية   التعاا وتاوين اجلمعيات والت م  السكلم . 

 ١٣للمكككية األوىل منكككذ "نكككة اايكككة الصكككحفي  ننككك  ، أفكككادت جل٢٠١٨و  تشكككيين الثكككاين/نوفمرب 
 .(١)"عاماً، ال يورد الحفيون   س ون إثيوبيا
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 (١03-١٥٥و ١00-١٥٥حرية الفكر والضمري والدير )التوصيتان   
أنشككككدت اجلماعككككات الدينيككككة اليئيسككككية   إثيوبيككككا جملسككككاً مشككككرتكاً بكككك  األداين   كككككانون  -٥٣

أهككداث اجمللككس املشككرتز بكك  األداين   العمكك  معككاً بشككدن التسككامم . وتتمثكك  ٢٠١٠الثاين/ينككايي 
الديي واالحرتا  والتعاي  السلم  فيما ب  امل سسات الدينية وأتااعها. وما بيحت وسارة السال  
تعمكك  بشكككا  وثيككك  مككك  اجمللكككس. ويفكككارس أتاككا  الكككدايانت املختلفكككة أيطكككاً حقهكككم  ييكككة   إنشكككار 

 و  نشي وتوسي  الات  والصح  واجملالت الدينية. م سسات للتعليم الديي،
واضكولعت ا اومكة ننشككوة تيمك  إىل تعهيككه ا كوار بك  الثقافككات وبك  األداين، وتعهيككه  -٥٤

الفهم املشرتز للرتاث وتقاسم القيم املشرتكة بغيض ااسها    تقد  اجملتم  والكوم  االرتمكاع . 
قانونيككة  مايككة وضككمان سككالمة تككياث إثيوبيككا الوايعكك   ومككا بيحككت ا اومككة تنفككذ سياسككات وأسككياً 

 كككانون األوو/  ٨، أعلككن جملكس االحتككاد يككو  ٢٠٠٦وتياثهكا الثقككا  املككادي و كا املككادي. و  عككا  
ديسككمرب مككن ككك  عككا  يومككاً لألمككم والقوميككات والشككعو  ااثيوبيككة. واهلككدث مككن  لككك هككو تعهيككه 

م األخكككيى لاافكككة اجلماعكككات ااثنيكككة   إثيوبيكككا، وتعهيكككه ا كككوار بككك  الثقافكككات وأمنكككا  ا يكككاة والقكككي
الكككيوابط فيمكككا بينهكككا. وقكككد اُلكككمم لإلسكككها    اجلهكككود املاذولكككة ا كككاد جمتمككك  سياسككك  واقتصكككادي 
واحككد. وهككذا اليككو  ي كككد علكك  ضككيورة احككرتا  ا قككوإل األساسككية لألفككياد واألمككم والقوميككات ابلالككد 

 الد.وتنمية خمتل  الثقافات واألداين ابل

 (١04-١٥8، و8و 7-١٥٦، و١08إىل  ١04-١٥٥حرية الرأي والتعبري )التوصيات مر   
تشككا  حييككة الككيأي والتعاككا أحككد جمككاالت الرتكيككه   ااالككالحات السياسككية اجلاريككة    -٥٥

إثيوبيككا. وتعمكك  ا اومككة بشككا  وثيكك  مكك  اجمللككس االستشككاري للشكك ون القطككائية والقانونيككة التككاب  
ا  االحتككادي لتعككدي  ااعككالن املتعلكك   ييككة وسككائط ااعككال  والوالككوو إىل املعلومككات للمككدع  العكك

. ويهككككدث التعككككدي  إىل إسالككككة أي عقاككككات هياليككككة وم سسككككية تعككككرتض سككككاي  ٥٩٠/٢٠٠٨رقككككم 
  ارسة حيية اليأي والتعاا  يية.

تليفهيونيكة، موقعكاً  كااياً وقنكاة  ٢٤٦ومسحت ا اومة م خياً ابلدخوو إىل ما يهيد عن  -٥٦
مكككن بينهكككا منافكككذ إخااريكككة ومكككدوانت إلارتونيكككة كانكككت  نوعكككة بسكككا  حمتواهكككا السياسككك . ونتي كككة 
لككذلك، تشككهد إثيوبيككا سفككية   عككدد املنافككذ ااعالميككة املواوعككة واالارتونيككة مككن القوككا  اصككاو. 

جتاريكة، فطككاًل  قنكاة تليفهيونيككة ١٥قنكوات تلفهيونيكة عامككة و ٩وعلك  الصكعيد الككوسي، توركد حاليككاً 
قنكاة  ٣١قنوات إ اعية جتاريكة. وعكالوة علك   لكك، توركد أيطكاً  ٩قنوات إ اعية عامة و ١٠عن 

مكن وسكائط ااعكال  املواوعكة العاملكة حاليكاً   الالكد. ومكن  ٣٠إ اعية حملية عاملة. وهنكاز أيطكاً 
علومككات، إىل رانكك  املككدموو أن يسككفي تعككدي  ااعككالن املتعلكك  بوسككائط ااعككال  والوالككوو إىل امل

ااالككالحات اجلاريككة، عككن سايدة كاككاة   عككدد ونككو  وسككائط ااعككال  املواوعككة واالارتونيككة علكك  
 حد سوار، وأن يسهم بذلك   حتس  ااية حيية اليأي والتعاا و ارستها   إثيوبيا.

 (١٢-١٥7، و3-١٥٦، و9٢و 9١-١٥٥إلامة العدل واحملاكمة العادلة )التوصيات   
وقكككد الكككدر عكككدد مكككن القكككوان  علككك   ييسككك  الدسكككتور ااثيكككو  سكككلوة قطكككائية مسكككتقلة. -٥٧

املسككتوي  االحتككادي وااقليمكك  بغككيض سايدة ضككمان اسككتقالو السككلوة القطككائية. وجتككيي احملامككة 
االحتادية العليا عملية تفتي  تيم  إىل حتديد التحدايت العملية والثغيات القانونية اليت قد تسكهم 
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اث االستقالو القطائ  واخنفاض ثقة اجلمهور   احملاكم. ورار ااا  ماادرات  اثلة     إضع
 عدد من الوالايت ااقليمية.

وأنشكككدت احملامكككة االحتاديكككة العليكككا   إثيوبيكككا مككك خياً فيقكككة عمككك  معنيكككة قالكككال   ككك ون  -٥٨
لاكككارسين وهككك  مالفكككة مكككن املهنيككك  القكككانوني  املسكككتقل  ا ٢٠القطكككار. وتتكككدل  فيقكككة العمككك  مكككن 

بتحديكككد تكككدابا مكككن  كككد ا أن تعكككهس اسكككتقالو احملكككاكم والكككيو  املهنيكككة هبكككا والتوالكككية اباكككا  تلكككك 
التكككدابا. ومكككن أرككك  تعهيكككه إماانيكككة الوالكككوو إىل القطكككار، ركككار توسكككي  مياككككه التكككداوو ابلفيكككديو 

يكك  احملككاكم االحتاديككة والتقاضكك  االاككرتوين   مجيكك  أدككار الالككد، ورككار عمكك  دراسككة للككيبط بكك  مج
 (.WANبواسوة  ااة موسعة )

ويتواالكككككككك  تقككككككككدت سلسككككككككلة مككككككككن الككككككككدورات التدريايككككككككة إىل ضككككككككاا  الشككككككككيسة واملككككككككدع   -٥٩
والقطككاة   جمككاو حقككوإل اانسككان واملسككائ  القانونيككة األخككيى بغككيض تعهيككه امتثككاو ننككا   العككام 
والدوليككككككككة. فعلكككككككك  سككككككككاي  املثككككككككاو،   اجلنائيككككككككة ملعككككككككايا حقككككككككوإل اانسككككككككان الدسككككككككتورية  العدالككككككككة
، قد  املدع  العا  االحتادي تس  روالت مكن الكدورات ٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٣/٢٠١٤ الفرتة

التدريايككة للشكككيسة واملكككدع  العكككام . ويقكككد  أيطككاً املعهكككد االحتكككادي للاحكككث والتكككدري  القطكككائ  
  العام  وضاا  الشيسة.والقانوين وننياؤه ااقليميون دورات تدرياية منتنمة للقطاة واملدع 

و  إسار مادأ افرتاض الربارة، للمشتا  هبم ا     اافياج عنهم بافالة إال فيمكا يتعلك   -٦٠
بعكدد حمككدود مككن اجلككيائم اصوككاة حسككاما هكو منصككوو عليكك    القككانون. ويقككو  املككدعون العككامون 

لشككيسة للتدكككد مككن مثككوو مجيكك  علكك  املسككتوي  االحتككادي وااقليمكك  بككهايرات منتنمككة إىل خمككافي ا
 ساعة من توقيفهم واحرتا  حقوإل اانسان اليت هلم. ٤٨املشتا  هبم أما  احملامة    طون 

، ١٦و ١١٥-١٥٥اإلررررق يف املشرررراركة يف الشررررؤون العامررررة وحررررق الت رررروي  )التوصرررريات   
 (١4-١٥7و

ة حككية ونهيهككة. وقككد إثيوبيككا ملتهمككة بافالككة أن تاككون مجيكك  االنتخككاابت الوسنيككة وااقليميكك -٦١
الكككي  رئكككيس الكككوسرار أبيككك  أاكككد مكككياراً نن الرتكيكككه اليئيسككك  للحاومكككة سكككياون ضكككمان أن تاكككون 

حككية ونهيهككة و ات مصككداقية. ويتمثكك  رككهر هككا  مككن  ٢٠٢٠االنتخككاابت الوسنيككة املقالككة   عككا  
يك  األحككها  ااالكالحات السياسكية اجلاريككة   توسكي  ا يككه السياسك  للسككما  اب ييكة التامككة جلم

السياسكككية بصكككيث الننكككي عكككن أيكككديولوريالا. ووفقكككاً لكككذلك، أُلغككك  التصكككني  اارهكككا  لعكككدد مكككن 
األحكككها  السياسكككية احملنكككورة سكككابقاً الكككيت ككككان جملكككس نكككوا  الشكككع  قكككد عككك ج بعطكككها بوالكككفها 

 مننمات إرهابية، وعادت إىل الالد لتمارس النطاو السياس  السلم .
  االنتخابية الوسنية ا الية مكن خكالو مشكاورات بك  ا كه  ا كاكم ورار تعدي  القوان -٦٢

وأحكها  املعارضككة. ويتوقك  مككن القككوان  املنقحكة أن حتككوو الننكا  االنتخككا  اثيوبيككا مكن ننككا  فككوس 
ا ائه عل  أكثكي األالكوات إىل مكهيج بك  ننكام  التناسك  وا كائه علك  أكثكي األالكوات، وأن تعيكد 

س االنتخككا  الككوسي ومهامكك  مبككا يهيككل الفككيو ملختلكك  األالككوات لالنطككما  إىل حتديككد تاككوين اجمللكك
الربملكككان الكككوسي. ومكككن  كككدن التنقكككيم اجلكككاري لقكككانون وسكككائط ااعكككال  وتشكككيي  امل سسكككات اصايكككة 
واجلمعيات والقوان  االنتخابية أن يهيكل حيكهاً أككرب ملشكاركة اجملتمك  املكدين   الرتبيكة املدنيكة وتثقيك  

اخا ، فطاًل عن رالد االنتخاابت وحتس  إماانية والوو وسائط ااعال  العامة والت ارية إىل الن
 األحها  السياسية املعارضة، بغيض ضمان إريار مناقشات انتخابية أكثي مشوالً لل مي .
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ومككن أركك  تعهيككه اسككتقاللية اجمللككس االنتخككا  الككوسي ومصككداقيت ، حلكك  رئككيس رديككد  -٦٣
نية أما  جملس نوا  الشع  بعد التشاور م  األحكها  السياسكية املعارضكة. والقيكادة اليم  القانو 

اجلديدة للم لس بصدد ااكا  سلسكلة مكن التكدابا الياميكة إىل تعهيكه قدرتك  علك  إركيار انتخكاابت 
 وما بعده. ٢٠٢٠وسنية حية ونهيهة   عا  

اسكككككياً وسنيكككككاً وإقليميكككككاً مبكككككا حكككككهابً سي ٥٨،  كككككارز ٢٠١٥و  االنتخكككككاابت الوسنيكككككة لعكككككا   -٦٤
ررككككالً. و ككككهدت معككككدالت تسكككك ي   ٤ ٥٤٩سككككيدة و ١ ٢٧٠مي ككككحاً، مككككنهم  ٥ ٨١٩ عككككدده

 ٣٦.٨إىل  ٢٠١٠مليككوانً   عككا   ٣١النككاخا  وإقاككاو النككاخا  أعككداداً كاككاة، حيككث ارتفعككت مككن 
خبني املسنلنيني من  من  انانااملائة    ٤٨. وكانت نساة ٢٠١٥  املائة سايدة(   عا   ٢٦مليوانً )

ُخصتتننح نب ننساا انسجماانننجمة  ننا    انننا ة منن   1٠٠انننا ة منن  انبننع او ا نن  ُ ٥٠٠اناسننا و 
ُمتااانبةو ٧٠٠انبع انتنيفسيوين ُ  م  األ مدة انتحفجمة وجرا  محالهتم االنتخابجمة بطريقة ماتفة 

 (97و 9٦-١٥٥، و٦٢-١٥٥اإلقوق املت لة ابليواج واألسرة )التوصيات   
كككذت عكككدة تكككدابا  تلتكككه  -٦٥ إثيوبيكككا اباكككا  كافكككة التكككدابا الالسمكككة لطكككمان اايكككة األسكككية. واا 

تشييعية وإريائية حتقيقاً هلذه الغاية. ومن ضمن هكذه التكدابا، سكنت ا اومكة تشكييعاً رديكداً   
ياف  لي كة بي كة عمك  مواتيكة للمكوظف  املكدني ، وال سكيما النسكار العكامالت. ومكن  ٢٠١٧عا  
التوكككورات اليئيسكككية الكككيت سكككيأت لكككدعم وتعهيكككه دور األسكككية   اجملتمككك  تكككوفا خكككدمات رعايكككة  بككك 

 ٥يوماً وإراسة األبوة من  ١٢٠يوماً إىل  ٩٠األسفاو   أماكن العم  ومتديد إراسة األمومة من 
 أاي . ١٠أاي  إىل 

 مسكاوية  قكوإل اليرك  أثنكار الكهواج وبعكده. ويكنص قكانون وياف  الدسكتور للمكيأة حقوقكاً  -٦٦
األسكككية الكككذي سكككنت  ا اومكككة االحتاديكككة وقكككوان  األسكككية املعمكككوو هبكككا   الكككوالايت ااقليميكككة علككك  
َصت حمكاكم خاالكة لألسكية  ا قوإل املتساوية للميأة   األمالز اجلماعية عند فس  الهواج. وُخص ِّ

لننككي   مجيكك  قطككااي املسككائ  األسككيية. وهككذه احملككاكم جمهككهة بقطككاة   هياككك  احملامككة االحتاديككة ل
وأخصككائي  ارتمككاعي  مككدرب  لطككمان املصككاف الفطككل  ألفككياد األسككية سككواو عمليككة التقاضكك . 
وعالوة عل   لك، تتوافي خدمات املساعدة القانونية اجملانية   قطكااي  ك ون األسكية مقدمكة مكن 

نسكككككان ووسارة  ككككك ون املكككككيأة والوفككككك  والشكككككاا  واملااتككككك  االحتاديكككككة الل نكككككة ااثيوبيكككككة  قكككككوإل اا
 وااقليمية للمدع  العا ، واملاات  القطائية ااقليمية، فطاًل عن مننمات اجملتم  املدين.

 اإلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقارية -جيم 
 ١3٥-١٥٥)التوصيتان تدابري التنفيذ العامة  -اإلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقارية   

 (١30-١٥٥و
تتمثكككككك  رؤيككككككة إثيوبيككككككا الشككككككاملة   أن تصككككككام مككككككن الالككككككدان املتوسككككككوة الككككككدخ   لككككككوو  -٦٧
. ولككدى ا اومككة جمموعككة واضككحة املعككامل مككن االسككرتاتي يات والسياسككات اامنائيككة. ٢٠٢٥ عككا 

سكك    جمككاالت وأسكفيت سياسككالا االقتصككادية املورهككة لصككاف الفقكيار عككن نتككائج مشكك عة   التو 
الصكحة والتعلككيم واهلياككك  األساسككية وإمككدادات امليككاه الننيفككة ومككا إىل  لككك. و ككهد قوككا  الهراعككة 
أيطككككاً حتسككككناً كاككككااً   اانتاريككككة واألمككككن الغككككذائ . وحككككدجدت ا اومككككة إ ككككاسات رئيسككككية للتنميككككة 

(. وتسكككتند خوكككة GTP IIاالرتماعيكككة والثقافيكككة واالقتصكككادية   خوتهكككا الثانيكككة للنمكككو والتحكككوو )
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  املائككة   السككنة،  ١١النمككو والتحككوو الثانيككة إىل افككرتاض أن النمككو االقتصككادي سيسككتمي مبعككدو 
  ا سي دي أيطاً إىل إحياس تقد    التنمية االرتماعية وا د من الفقي.

وتووييهككا ويطككمن الدسككتور حكك  أمككم إثيوبيككا وقوميالككا و ككعوهبا   تالككم لغالككا وكتابتهككا  -٦٨
والتعاككا عككن ثقافالككا وا فككاخي علكك   رخهككا. وبُككذلت رهككود راككارة للحفككاخي علكك  الككرتاث واملواقكك  

 الثقافية   أدار عديدة من الالد.
وتعمك  إثيوبيكا  ككد ابسكتميار لتحسكك  إعمكاو ا قكوإل االقتصككادية واالرتماعيكة والثقافيككة  -٦٩

 ضككمان التمتكك  اب قككوإل االقتصككادية واالرتماعيككة ملواسنيهككا. ومككن أركك  بلككو  أهككدافها املتمثلككة  
عل  النحو املا    خوة النمو والتحوو الثانية، تتعاون ا اومة أيطاً م  حاومات ومننمكات 

 دولية أخيى.

 (١33و ١3٢-١٥٥اإلق يف الغذاء )التوصيتان   
ألمككن حققككت إثيوبيككا خوككوات هامككة دككو ضككمان ا كك    الغككذار. وتسككلط اسككرتاتي ية ا -٧٠

الغذائ  الطور عل  خوط ا اومة ملعاجلة أسكاا  وآاثر انعكدا  األمكن الغكذائ    إثيوبيكا. وتاعكاً 
لذلك، اُلكم َِّمت بكيامج ومشكاري  األمكن الغكذائ  ااقليميكة علك  أسكاس تلكك االسكرتاتي ية. وهكذه 

مكن الغكذائ ، االسرتاتي ية احملدثة تستهدث أساساً املناس  اليت تعاين بشا  مكهمن مكن انعكدا  األ
واملناس  اجلافة، واملياع . وهذا الرتكيه األوضم املور  إىل ااالال  الاي   ابعتااره تكدبااً لعاكس 
مسار التدهور وابعتااره أيطاً مصكدراً لتوليكد الكدخ  لألسكي املعيشكية الكيت تعكاين مكن انعكدا  األمكن 

 .١٩٩٦يافاً عن اسرتاتي ية عا  الغذائ  عن سيي  الرتكيه عل  القياسات الايولورية، يفث  اد
ويسرت كككد مطكككمون االسكككرتاتي ية ككككذلك مبسكككائ  مجككك  امليكككاه وإدخكككاو احملاالكككي  العاليكككة  -٧١

القيمة وتنمية الثيوة ا يوانية والهراعة ا يريكة. واعرتافكاً نن السكع  إىل حتقيك  األمكن الغكذائ  يفثك  
امل سسككك  وبنكككار القكككدرات بوالكككفهما  حتكككدايً سويككك  األرككك  متعكككدد القواعكككات، مت تطكككم  التعهيكككه

عنصيين رئيسي  من عناالي االسرتاتي ية. إال أن اهلدث العا  السكرتاتي ية األمكن الغكذائ ، كمكا 
حككككدث   املاضكككك ، هككككو ضككككمان األمككككن الغككككذائ  علكككك  مسككككتوى األسككككي املعيشككككية،   حكككك  أن 

لنكككيوث لتحقيككك  االكتفكككار اسكككرتاتي ية التصكككني  الكككذي تقكككوده التنميكككة الهراعيكككة سكككرتكه علككك  لي كككة ا
مليون قنوار  ٢٦٦.٨الذاى الغذائ  الوسي. وما بيحت إنتارية الغذار   إثيوبيا تهيد ابسياد من 

. وقكككككد تعكككككا  ٢٠١٧/٢٠١٨ماليككككك  قنوكككككار   الفكككككرتة  ٣٠٦.١إىل  ٢٠١٥/٢٠١٦  الفكككككرتة 
 .٢٠١٥/٢٠١٦االقتصاد من اجلفاث الشديد الذي ُ هِّد   الفرتة 

سككككرتاتي ية األمكككن الغككككذائ    املنكككاس  ا طككككيية، والسياسكككة الوسنيككككة للحمايككككة وتشكككا  ا -٧٢
االرتماعية، وسياسة التنمية ا طيية، واسرتاتي ية إ اد فيو العم ، وبيانمج بنار أالوو األسي 

 املعيشية، ماادرات للحاومة لدث إىل إدامة وتعهيه األمن الغذائ .

 (١38-١٥٥ اإلق يف الضمان االجتماعي )التوصية  
. وتيكككككه ٢٠١٤بككككدأت إثيوبيككككا تنفيككككذ سياسككككتها الوسنيككككة للحمايككككة االرتماعيككككة   عككككا   -٧٣

السياسة علك  الف كات الطكعيفة الكيت تشكم  األسفكاو والنسكار واأل كخاو  وي ااعاقكة واملسكن  
والعمالككة الناقصككة واأل ككخاو املعيضكك  للخوككي بسككا  املشككاك  االرتماعيككة والوايعيككة و اهككا. 

االت اليت تيكه عليها السياسة ه   ااات األمان االرتماع ، وسا  العي  ودعم العمالة، واجمل



A/HRC/WG.6/33/ETH/1 

15 GE.19-03137 

والطككمان االرتمككاع ، وا صككوو علكك  اليعايككة الصككحية والتعلككيم واصككدمات االرتماعيككة األخككيى، 
فطكاًل عككن التصكدي للعنكك  واايكذار واالسككتغالو. وحتقيقكاً هلككذه الغايكة، رككار تنفيكذ اسككرتاتي يات 

 امج متنوعة مث  اار اد الصح  وبيامج  ااة األمان اانتارية، لدعم تنفيذ هذه السياسة.وبي 
ويشككم  ننككا  الطككمان االرتمككاع  ااثيككو  العككامل    القوككاع  العككا  واصككاو علكك   -٧٤

، ٧١٤/٢٠١١السكككوار. ويكككنص ااعكككالن املتعلككك  ابملعا كككات التقاعديكككة للمكككوظف  العكككام  رقكككم 
لنفكككا  أساسكككاً أثنكككار فكككرتة االسكككتعياض السكككابقة، علككك   كككيو  للحصكككوو علككك  الكككذي دخككك  حيكككه ا

مككككدفوعات الطككككمان االرتمككككاع  عنككككد التقاعككككد و  حككككاالت الع ككككه عككككن العمكككك  بسككككا  املككككيض 
وااالابة. واالستحقاقات املنصوو عليها في  هك  املعكاا التقاعكدي أو معكاا الع كه أو معكاا 

وهكك  تشككم  ماافككدة التقاعككد وا ككرتاز املعككاا التقاعككدي انعككدا  األهليككة أو معككاا خلفككار املتككو ، 
القاب  لالسرتداد. وعالوة عل   لك، ينص ااعكالن علك  ماكدأ عكد  التمييكه علك  أسكاس اجلكنس 

   سن التقاعد و  مدفوعات الطمان االرتماع ، وكذلك   أيلولة ا   إىل خلفار املتو .
الف كوة املورككودة  ٧١٥/٢٠١١صاالككة رقكم ويسكد ااعكالن املتعلكك  مبكوظف  امل سسكات ا -٧٥

  ااسار القانوين للطمان االرتماع  الذي كان   الساب  ال يشكم  سكوى املكوظف  العكام . 
ووفقكاً لكذلك، يككوفي هكذا ااعككالن نفكس االسككتحقاقات والطكمان االرتمككاع  للعكامل    القوككا  

 .٧١٤/٢٠١١اصاو، مثلهم مث  املوظف  العام  مبور  ااعالن رقم 

، ١٢7و ١٢٦-١٥٥، و١٢4-١٥٥حقرررررروق اإلنسرررررران والفقررررررر املرررررردلع )التوصرررررريات   
 (١٢8-١٥٥، و١3١-١٥٥، و١٢9-١٥٥و

تسككتثمي إثيوبيككا بشككا  كاككا للحككد مككن الفقككي وتعهيككه التنميككة االرتماعيككة. وسادت نسككاة  -٧٦
إىل  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ة اانفاإل العا  عل  القواعات املياعية ملصاف الفقيار مبقدار الثلث  من الفرت 

. ويفثككك  قواعكككا التعلكككيم والوكككيإل أولككويت  عكككاليت  ضكككمن هكككذه القواعكككات، ٢٠١٦/٢٠١٧الفككرتة 
حيث حص  ك  منهما عل  أكثي من مُخس امليهانية اامجالية للحاومة. وتعا  ا اومة أيطكاً 

م. ويعكد عل  تنفيذ بيانمج ضخم للحماية االرتماعية ملسكاعدة الفقكيار علك  إدامكة سكا  معيشكته
بيانمج  ااات األمان اانتارية أكرب بيانمج للحماية االرتماعية   أفييقيا وهو يدعم ما يقي  

 .٢٠٠٥مالي   خص يعانون من انعدا  األمن الغذائ  املهمن، وما بي  يُنفجذ منذ عا   ٨من 
يكة املسكتدامة وهيدت إثيوبيا بي ة سياساتية متاينية من أر  التنفيكذ الفعكاو ألهكداث التنم -٧٧

علكك  الصككعيدين الككوسي ودون الككوسي. ويشككا  ا ككد مككن الفقككي اهلككدث األساسكك  وخوككة التنميككة 
امليكهيككة للحاومككة ااثيوبيككة. واخنفطكككت نسككاة السككاان الككذين يعيشكككون حتككت خككط الفقككي الكككوسي 

،   ٢٠١٥/٢٠١٦  املائككة   الفككرتة  ٢٣.٥إىل  ٢٠١٠/٢٠١١  املائككة   الفككرتة  ٢٩.٦ مكن
. ٠.٣٢٨بلكك   ٢٠١٥/٢٠١٦  أن التفككاوت   الككدخ ، ابسككتخدا  معامك  ريككي،   الفككرتة حك

، ٢٠١٧/٢٠١٨دوالراً من دوالرات الوالايت املتحكدة   الفكرتة  ٨٨٣وبل  مقدار نصي  الفيد 
. وهككذه سفككية ٢٠٠٩/٢٠١٠دوالراً مككن دوالرات الككوالايت املتحككدة   الفككرتة  ٣٧٣ارتفاعككاً مككن 

 املائة خالو عقد من الهمن.   ١٣٧نساتها 
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 (١34-١٥٥حقوق اإلنسان ومياه الشر  وال رف ال حي )التوصية   
. وبعككد اعتمادهككا، مت وضكك  ٢٠١٤اعتمككدت إثيوبيككا سياسككة إدارة املككوارد املائيككة   عككا   -٧٨

وتنفيككككذ اسككككرتاتي يات خمتلفككككة لتعهيككككه ا صككككوو علكككك  امليككككاه الننيفككككة وخككككدمات الصككككيث الصككككح  
مكن منشك ت امليكاه    ٢٣ ١٨٩، أقكيم مكا جمموعك  ٢٠١٧/٢٠١٨حية. و  الفكرتة والننافة الص

مدينككة رديككدة علكك  إمككدادات  ٢٥املنككاس  الييفيككة، مككن بينهككا منشكك ت بناهككا األهككاي، وحصككلت 
 ١ ٤٧١ ٦٢٠مكن سكاان الييك  و ٤ ٦١٣ ٦١١مياه الشي . وأفادت هذه التدابا ما عدده 
امليككككاه احملسككككنة. ووفقككككاً لككككذلك، ارتفكككك  عككككدد سككككاان  مككككن سككككاان ا طككككي، وفقككككاً ملعيككككار خككككدمات

   ٤٢ ٨٠٠ ٣٧٠الكككككككذين يفاكككككككنهم الوالكككككككوو إىل امليكككككككاه الننيفكككككككة ارتفاعكككككككاً كاكككككككااً مكككككككن  الييككككككك 
،   حككككككككك  أن عكككككككككدد ٢٠١٧/٢٠١٨  الفكككككككككرتة  ٥٦ ٤٨٣ ٦٦٤إىل  ٢٠١٥/٢٠١٦ الفكككككككككرتة
   ٨ ٩١٣ ٧٨٠ا طكككككككي الكككككككذين يفاكككككككنهم الوالكككككككوو إىل امليكككككككاه الننيفكككككككة ارتفككككككك  مكككككككن  سكككككككاان
. وهككذا يفثكك  نسككاة تغويككة ٢٠١٧/٢٠١٨  الفككرتة  ١٢ ٠٨٢ ٨٩٢إىل  ٢٠١٥/٢٠١٦ الفككرتة

  املائكككككة علككككك   ٧١.١  املائكككككة   ا طككككي، و ٦٠.٢  املائككككة   الييككككك  و ٧٣.٩للميككككاه قكككككدرها 
 الصعيد الوسي.

 سككككككنوات  ٥واعتمككككككدت إثيوبيككككككا اسككككككرتاتي ية الننافككككككة الصككككككحية والصككككككحة الاي يككككككة لفككككككرتة  -٧٩
(، الكككيت تيككككه،   مجلكككة أمكككور، علككك  بنكككار املكككياحيض احملسكككنة وسايدة اسكككتخدامها ٢٠٢٠-٢٠١٦)

بصكككككورة مسكككككتمية؛ وسكككككالمة األ ذيكككككة )مبكككككا    لكككككك التخكككككهين وا فكككككظ وا مايكككككة مكككككن ا شكككككيات 
والقككوارض(؛ وحتسكك  الاي ككة املعيشككية )مبككا    لككك ماافحككة ا شككيات والقككوارض، وتلككوث اهلككوار 

غلقكة، واالسككتخدا  اآلمككن للواقكة(، وتعهيككه الننافككة الصكحية امل سسككية )املككدارس داخك  األمككاكن امل
 ٦٧.٧واملياف  الصحية(. وارتفعت نساة الساان الذين يستخدمون مياف  الحية  ا حمسجنة إىل 

. وُ كهِّدت سايدة سفيفكة   إماانيكة ٢٠١٤  املائكة   عكا   ٦٥.٧مكن  ٢٠١٦  املائة   عا  
  املائكككككككة    ٩إىل  ٢٠١٤  املائكككككككة   عكككككككا   ٨يافككككككك  الصكككككككحية احملسكككككككنة مكككككككن الوالكككككككوو إىل امل

 .٢٠١٦ عا 

 (١٥-١٥7و ١٦8-١٥٥اإلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية )التوصيتان   
تلته  ا اومكة بتحسك  ظكيوث عمك  األفكياد الكذين يعيشكون   املنكاس  الييفيكة. وحتقيقكاً  -٨٠

مات اار كادية احملسكنة وفقكاً للنكيوث الاي يكة والسكوقية القائمكة، هلذه الغاية، نُكف ِّذت جمموعة من اصد
َهت دو معاجلة مشاك  اانتاج واانتارية، فطالً عن حتس  تلايكة احتياركات املكهارع . ومكن  وُور ِّ
خكككالو ماكككادرة التعلكككيم والتكككدري  املهنيككك    اجملكككاو التقكككي الهراعككك ، تلقككك  املهارعكككون تكككدريااً وركككيى 

التحوو إىل  ارسات الهراعة ا ديثكة الصكغاة النوكاإل. وعكالوة علك   لكك، مت تنفيكذ  تش يعهم عل 
 بيامج  ااات األمان اامنائية ليف  النيوث املعيشية للمهارع  واليعاة و ا  اليعاة.

وثاتت ا اومة حداً أدىن ألرور العكامل    القوكا  العكا  يسكيي علك  مكوظف  اصدمكة  -٨١
لون أكككرب جمموعككة مككن العككامل  نرككي. وهككذا لككيس ملهمككاً   بقيككة االقتصككاد، املدنيككة الككذين يشككا

سيما القوا  اصاو. بيد أن هناز دراسة رارية لوض  حد أدىن  ام  لألركور ينواك  علك   وال
 مجي  القواعات والعامل .

ومككن أركك  حتسكك  ظككيوث عمكك  العمككاو املهككاريين ااثيككوبي  واايككة حقككوقهم، وقعككت  -٨٢
ة اتفاقات ثنائية للعم    اصارج م  أربعة من بلدان منوقة الشكيإل األوسكط. وركار بكذو ا اوم
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اجلهود أيطاً لتعي  ملحق  معني  بش ون العم  لتقدت املشورة واملتابعة   السكفارات والاعثكات 
لت إثيوبيكا ااثيوبية   الالدان اليت تورد فيها أعداد كااة من العماو املهاريين ااثيوبي . وتوالك

مكك خياً إىل اتفككاإل مكك  اململاككة العيبيككة السككعودية وقوككي بشككدن ا ككد األدىن ألرككور العمككاو املنككهلي  
ااثيوبي    هذين الالدين. ورار مهيد من املفاوضات بشدن نفس املوضكو  أيطكاً مك  اامكارات 

تفاقكككات العمككك ، العيبيكككة املتحكككدة والاويكككت. ومكككن املتوقككك  أن حتسكككن هكككذه التكككدابا، إىل رانككك  ا
 ظيوث عم  العماو املهاريين ااثيوبي .

، ١43إىل  ١40-١٥٥، ومررررررررر ١37و ١3٦-١٥٥اإلررررررررق يف ال ررررررررحة )التوصرررررررريات   
 (9-١٥٦، و١٥7-١٥٥، و١٥٢-١٥٥و

من  التهاماً عل  الدولة، ابلقدر الذي تسمم ب  موارد  ٩٠يفيض الدستور مبور  املادة  -٨٣
ويد مجيك  ااثيكوبي  قماانيكة ا صكوو علك  خكدمات الصكحة الالد، نن لدث السياسات إىل ته 

من الدستور أيطاً عل  أن ا اومة ملهمة بتخصكيص مكوارد متهايكدة  /٤١/٤العامة. وتنص املادة 
 عل  الدوا  لتوفا خدمات الصحة العامة.

عامكاً، بكدأت ا اومكة    ٢٠وبعد الن ا    تنفيذ بيانمج تنمية قوكا  الصكحة ومدتك   -٨٤
تنفيككذ خوككة حتويكك  قوككا  الصككحة ومككدلا مخسككة أعككوا ، الككيت تشككا  رككهراً مككن خوككة الالككد الثانيككة 

تصكور مسكار إثيوبيكا ‘عامكاً بعنكوان  ٢٠( وامليحلة األوىل مكن خوكة مكدلا GTP-IIللنمو والتحوو )
واجملككاالت  ات ‘. لتحقيكك  اليعايككة الصككحية الشككاملة عككن سييكك  تعهيككه اليعايككة الصككحية األساسككية

ولويكككة العليكككا   خوكككة حتويككك  قوكككا  الصكككحة حتكككددت ن كككا رعايكككة األمهكككات وحكككديث  الكككوالدة، األ
والحة الوف ، ووق  انتشار األمياض املعديكة اليئيسكية مثك  فكاوس نقكص املناعكة الاشكيية/اايدس 

 والس  واملالراي وعاس اجتاه تلك األمياض. 
ومتاك  املكيأة؛ وسايدة اسكتخدا  املكيأة  ويشا  أيطاً ك  من تعهيكه املسكاواة بك  اجلنسك ؛ -٨٥

للخكككدمات الصكككحية جمكككاالت الرتكيكككه اليئيسكككية صوكككة حتويككك  قوكككا  الصكككحة. وعكككالوة علككك   لكككك، 
اعتمككدت وسارة الصككحة "دليكك  تعمككيم مياعككاة املننككور اجلنسككاين"   قوككا  الصككحة و ككيي توايقكك  

 عل  املستوى االحتادي وااقليم  واحملل .
االسككككككككرتاتي ية الوسنيككككككككة للصككككككككحة اا ابيككككككككة املقككككككككير تنفيككككككككذها    ووضككككككككعت ا اومككككككككة -٨٦

بغيكككككة ا كككككد مكككككن الوفيكككككات النفاسكككككية وتعهيكككككه الصكككككحة اا ابيكككككة. ووفكككككيت  ٢٠٢٠-٢٠١٦ الفكككككرتة
االسككرتاتي ية الوسككائ  للحككد مككن الوفيككات وحككاالت االعككتالو وحتسكك  الككحة األمهككات واألسفككاو 

ست ابة ملا يست د مكن قطكااي الصكحة اا ابيكة. حديث  الوالدة. وه  تتطمن أيطاً ماادرات لال
وعككالوة علكك   لككك، توسككعت امليافكك  الككيت تقككد  خككدمات تننككيم األسككية مككن حيككث العككدد ونوككاإل 

  املائكة مكن امل سسكات الصكحية ا اوميكة   مجيك   ٩٧التوعية. و  الوقت الياهن، تقكد  نسكاة 
   األساو . أدار الالد خدمات تننيم األسية عل  مدار مخسة أاي 

 ٩٨) ٣٨ ٠٠٠وعككهست ا اومككة تنفيككذ بككيانمج اار ككاد الصككح ، الككذي ينشككي مككا عككدده  -٨٧
  املائكككة مكككن ااانث( مكككن املي كككدات الصحيات/املي كككدين الصكككحي    املنكككاس  الييفيكككة وا طكككيية. 

صكحية وتقد  املي دات الصحيات خدمات من الاا  إىل الاا ، بغية تيسا الوالوو إىل اليعاية ال
 اجليدة وامليسورة التالفة. ويوي الربانمج اهتماماً خاالاً لألمهات واألسفاو   املناس  الييفية.
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وعالوة عل   لك، أحيس تقد  كاا   حتس  توفا اصدمات الصحية خكالو السكنوات  -٨٨
صكحيات األرب  املاضية بواسوة متوكوع  علك  مسكتوى اجملتمك  احمللك  تتكوىل تكدرياهم املي كدات ال

 بغيض الرتكيه بشا  أكثي كثافة عل  سايدة التغياات   السلوز احملل .
ومككن أركك  حتسكك  اصككدمات الصككحية لألسفككاو، بُككذلت أيطككاً رهككود كاككاة لككهايدة تغويككة  -٨٩

اللقكككا  اصماسككك  ولقكككا  ا صكككاة. و كككهد معكككدو وفيكككات األسفكككاو دون سكككن اصامسكككة اخنفاضكككاً 
وفكككاة  ٥٨.٥إىل  ٢٠١٠مولكككود حككك  عكككا   ١ ٠٠٠لاككك   وفكككاة ٨٨موكككيداً، حيكككث اخنفكككض مكككن 

 ٥٩. واخنفككككككض أيطككككككاً معككككككدو وفيككككككات اليضكككككك  مككككككن ٢٠١٧مولككككككود حكككككك  عككككككا   ١ ٠٠٠ لاكككككك 
مولكككككود حككككك     ١ ٠٠٠لاككككك   ٤٨إىل  ٢٠١٠/٢٠١١مولكككككود حككككك    الفكككككرتة  ١ ٠٠٠ لاككككك 
 .٢٠١٦ عا 
تفكك  إمجككاي عككدد وُ كهَِّدت سايدة خويككة   املياكككه الصككحية الفيعيككة واملياكككه الصككحية. وار  -٩٠

   ١٨ ٨١٦إىل  ٢٠١٢/٢٠١٣  الفكككككككككككككرتة  ١٦ ٠٤٨املياككككككككككككككه الصكككككككككككككحية الفيعيكككككككككككككة مكككككككككككككن 
. ويككك دي التوسككك    املياككككه الصكككحية أيطكككاً دوراً حمكككورايً   حتقيككك  التغويكككة ٢٠١٧/٢٠١٨ الفكككرتة

والكوالايت الصحية األساسية الشاملة. ومن خالو اجلهود املشكرتكة الكيت تاكذهلا ا اومكة االحتاديكة 
 ٢٠١٢/٢٠١٣  الفككككككرتة  ٣ ١٠٠ااقليميكككككة، ارتفككككك  العكككككدد اامجككككككاي للمياككككككه الصكككككحية مكككككن 

 ١٢٧. وأحيس تقد  أيطاً   سايدة عدد املستشفيات مكن ٢٠١٧/٢٠١٨  الفرتة  ٣ ٩٥٦ إىل
 .٢٠١٧/٢٠١٨  الفرتة  ٤٠٢إىل  ٢٠١٢/٢٠١٣  الفرتة 

، ١٥١-١٥٥، و١49إىل  ١44-١٥٥، ومر ١4٢-١٥٥اإلق يف التعليم )التوصيات   
 (١٦-١٥7، و١0-١٥٦و

( ٢٠١٩/٢٠٢٠-٢٠١٥/٢٠١٦بدأ العمك  ابلكربانمج اصكامس لتوكويي قوكا  التعلكيم ) -٩١
سالكت تتمثك   . وعل  الي م من أن األهداث التعليمية اليئيسكية للالكد مكا٢٠١٥  آ /أ سوس 

عليكككك  ونوعيتكككك  ورككككدواه، فكككك ن   تككككوفا إماانيككككة ا صككككوو علكككك  التعلككككيم وتاككككاف  فككككيو ا صككككوو 
االهتمككا  ابلف ككات احمليومككة، وتككوفا التعلككيم اجليككد، وتنشكك ة مككواسن   وي كفككارة مككن خككالو إ ككاد 
املعككارث والتانولوريككا ونقلهككا، والتفككوإل   اوككيط وإدارة التعلككيم، مجيعهككا تشككا  عناالككي رئيسككية 

 للربانمج اصامس لتوويي قوا  التعليم.
ولوية قصوى للتعليم وخصصت موارد متهايدة علك  الكدوا  هلكذا القوكا  وأولت ا اومة أ -٩٢

مكن أرك  إعمكاو ا ك    التعلكيم. ويتمثك  التورك  االسكرتاتي   اليئيسك  لقوكا  التعلكيم   ضككمان 
اانصككاث   ا صككوو علكك  تعلككيم ريككد علكك  مجيكك  املسككتوايت. والتعلككيم االبتككدائ  جمككاين جلميكك  

ألسفكككككاو   سكككككن التعلكككككيم االهامككككك  علككككك  االلتحكككككاإل ابملدرسكككككة. و  املكككككواسن ، ويشككككك ج  مجيككككك  ا
 ٤٩مكن اللغككات األ  مقارنكة بككك  ٥١، مت تككوفا التعلكيم االبتككدائ  نكثكي مككن ٢٠١٧/٢٠١٨ الفكرتة

 .٢٠١٤/٢٠١٥لغة   الفرتة 
   ٣٠ ٤٩٥( مكككككككككككن ٨إىل  ١واسداد عككككككككككدد املكككككككككككدارس االبتدائيكككككككككككة )الصكككككككككككفوث مكككككككككككن  -٩٣
. وبعاارة أخيى، ريى تشييد أو ٢٠١٧/٢٠١٨  الفرتة  ٣٦ ٤٦٦إىل  ٢٠١٢/٢٠١٣ الفرتة

مدرسة ابتدائية خالو السنوات األرب  املاضية. وارتف  الا  معكدو  ٦ ٠٠٠افتتا  ما يقي  من 
  املائكككككة    ١٠٠.٠٥إىل  ٢٠١٢/٢٠١٣  املائككككة   الفككككرتة  ٨٥.٩االلتحككككاإل ابملككككدارس مكككككن 

االلتحكككاإل   املسكككتوى االبتكككدائ ، إال أن األرقكككا  )مت جتكككاوس الكككا  نسكككاة  ٢٠١٧/٢٠١٨الفكككرتة 
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تشا إىل حاالت من عد  الدقة   حساابت الساان وسكن األسفكاو املسك   عنكد االلتحكاإل(. 
 ٢٠١٢/٢٠١٣مليككككككككوانً   الفككككككككرتة  ١٧.٤وارتفكككككككك  عككككككككدد الوككككككككال  ابملككككككككدارس االبتدائيككككككككة مككككككككن 

ت نسكككاة التالميككككذ إىل . و  الوقككككت ا كككاي، بلغكككك٢٠١٦/٢٠١٧  الفكككرتة  ٢٠ ٧٨٣ ٠٧٨ إىل
، وحققكت مجيك  املنكاس  معكداًل لعكدد التالميكذ ٥٦األقسا  الدراسكية علك  الصكعيد الكوسي مقكدار 

، ابسكتثنار الكواليت  ااقليميتكك  أوروميكا والصككومالية؛ ٥٠لاك  معلكم   امليحلككة االبتدائيكة أقك  مككن 
 لاللتحكككككاإل ابملكككككدارس . وبلككككك  املعكككككدو اامجكككككاي٤٣بلككككك  هكككككذا الكككككيقم  ٢٠١٧/٢٠١٨و  الفكككككرتة 
  املائة  ١٠٩.٣. وسادت هذه النساة إىل ٢٠١٠/٢٠١١  املائة  لوو الفرتة  ٩٦.٤االبتدائية 
.  كككا أن هكككذا االجتكككاه ال يسكككتمي حكككا امليحلكككة الثانويكككة، حيكككث تتهايكككد ٢٠١٧/٢٠١٨  الفكككرتة 

 الف وة   املستوى اجلامع .
سككافة بككك  حمككك  ااقامككة واملكككدارس، وضكككعت ومككن أرككك  التصككدي للتحكككدايت املتعلقكككة ابمل -٩٤

ا اومة ماادل توريهية بشدن تقدت خدمات النهو لفائدة الوالاات. وابملث ، تعم  الوسارة، من 
خالو بيانمج األمم املتحدة املشرتز اليئيسك  للمسكاواة بك  اجلنسك ، علك  تكوفا املسكاعدة املاليكة 

دارس. ويعمكك  هككذا الككربانمج الككذي ييمكك  إىل افككيض للفتيككات مككن األسككي احمليومككة لالنتنككا    املكك
معككككدالت التوقكككك  عككككن الدراسككككة   أربكككك  مككككن منككككاس  الالككككد النا كككك ة وهكككك  الككككوالايت ااقليميككككة 

 لانيشانغوو  وموس و امايال وعفي والصومالية.
 واهتمككت إثيوبيككا أيطككاً كثككااً ابلتعلككيم العككاي خككالو الفككرتة املشككمولة ابلتقييككي. ويالكك  عككدد -٩٥

م سسكة  ٣٣مقارنة بك  ٢٠١٨م سسة   عا   ٤٥م سسات التعليم العاي اليت متلاها ا اومة 
 م سسة. ١٢٨،   ح  بلغت م سسات التعليم العاي املعتمدة  ا ا اومية ٢٠١٤  عا  

وبكدأت إثيوبيكا بكيانمج تعلكيم الااكار الككوظيف  املتاامك ، وهكو بكيانمج ملكدة عكام  مصككمم  -٩٦
ألميكك . ومككن املتوقكك  أن يعككهس مشككاركة اجملتمعككات احملليككة   التنميككة الوسنيككة ورهككود ا ككد للاككالغ  ا

مكككككككككن الفقكككككككككي وأن  عككككككككك  الدارسككككككككك  الااكككككككككار أكثكككككككككي إنتاريكككككككككة واعتمكككككككككاداً علككككككككك  الكككككككككذات. و  
 من الاالغ . ٤ ٩٤١ ٠٦٢،  ارز   هذا الربانمج ما جمموع  ٢٠١٧/٢٠١٨ الفرتة
ساو  املسكك لة   سايدة فككيو ا صكوو علكك  التعلككيم، مككا وعلك  الككي م مككن كك  الن احككات -٩٧

ضمان رودة التعليم يشا  حتدايً. وللتغل  عل  هذا التحدي، تعا  وسارة التعلكيم علك  وضك  
خييوة سيي  لتوويي التعليم. وعند تنفيكذ خييوكة الوييك ، مكن املتوقك  أن تك دي إىل حتسك  ركودة 

لكك  تنفيكذ امليحلككة الثانيكة مككن مشكيو  حتسكك  اجلككودة التعلكيم. وعككالوة علك   لككك، تعاك  الككوسارة ع
العامكككة للتعلكككيم الكككذي يهكككدث إىل حتسككك  ظكككيوث الكككتعلم   املكككدارس االبتدائيكككة والثانويكككة وتعهيكككه 

 امل سسات عل  خمتل  مستوايت اادارات التعليمية.

 حقوق األشخاص احملددير أو الفئات احملددة -دال 
 (١٥٢-١٥٥ األشخاص ذوو اإلعالة )التوصية  

تعككرتث إثيوبيككا اب ارككة إىل ااككا  تككدابا خاالككة لطككمان متتكك  األ ككخاو  وي ااعاقككة  -٩٨
  مي  حقوإل اانسان وا يايت األساسية.

ومككككن أركككك  ا ككككد مككككن دثككككا تصككككورات اجملتمكككك  اصاس ككككة عككككن األ ككككخاو  وي ااعاقككككة،  -٩٩
األ كخاو  وي ااعاقكة، عملكت ا اومكة سيما بعكد االنطكما  إىل االتفاقيكة الدوليكة  قكوإل  وال
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َككت  علكك  توككويي الككوع  العككا  وقككدمت تككدرياات متعاقاككة بشككدن تنفيككذها. عككالوة علكك   لككك، تُيمجِّ
 االتفاقية إىل مخس لغات حملية ومت توسيعها عل  اجلمهور.

وتككككوي امل سسككككات ا اوميككككة واملننمككككات اصاالككككة االهتمككككا  الواركككك  ملعاجلككككة مشككككاك   -١٠٠
ي ااعاقة عل  خمتل  املستوايت ونواقات التدخالت   إسار والية كك  منهكا. ومكا األسفاو  و 

بيحككت وسارة التعلككيم، علكك  سككاي  املثككاو، تقككد  الككدعم واالهتمككا  الشككامل  لألسفككاو  وي ااعاقككة 
سالككت إماانيككة  بككدراً مككن تعلككيمهم قاكك  املدرسكك . ومكك   لككك، وعلكك  الككي م مككن مجيكك  اجلهككود، مككا

كاااً.حصوو األ خاو    وي ااعاقة عل  اصدمات االرتماعية تشا  حتداي ً
ويكككككنص ااعكككككالن املتعلككككك  ابملعا كككككات التقاعديكككككة للمكككككوظف  العكككككام  وااعكككككالن املتعلككككك   -١٠١

علكك  التككواي(  ٧١٥/٢٠١١و ٧١٤/٢٠١١ابملعا ككات التقاعديككة ملككوظف  امل سسككات اصاالككة )
عامكاً   ا كاالت الكيت خلك  فيهكا  ٢١ إىل ١٨عل  متديد سن اسكتحقاإل املعكاا التقاعكدي مكن 

 الشخص املتو  أ خاو  وو إعاقة.

 (١٥٦و ١٥3-١٥٥الالجئون واملشردون داخليا  )التوصيتان   

 فيما يتعل  ابلالر    
إ ككاساً ابرساً للتطككامن  ٢٠١٦يعتككرب إعككالن نيويككورز مككن أركك  الالر كك  واملهككاريين لعككا   -١٠٢

، وهككو حيككدد العناالككي اليئيسككية اسككار التعامكك  الشككام  مكك  مسككدلة العككامل  بشككدن اايككة الالر كك 
الالر   وييس  األسكاس لالتفكاإل العكامل  بشكدن تقاسكم املسك ولية عكن الالر ك . وعقك  اعتمكاد 
ااعكالن، ا ككرتكت إثيوبيكا   استطككافة مك متي قمككة للقكادة حيككث أعلنكت تسككعة تعهكدات بتحسكك  

قسار التعام  الشام  م  مسدلة الالر     إثيوبيا   تشكيين  حياة الالر  . وبدأ رمسياً العم 
 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

وأحكككيست إثيوبيكككا تقكككدماً ابلفعككك    تنفيكككذ إسكككار التعامككك  الشكككام  مككك  مسكككدلة الالر ككك .  -١٠٣
التس ي  املدين لالر  ، مبا    لك الكوالدة والكهواج  ٢٠١٧فدواًل، بدأ   تشيين األوو/أكتوبي 

الر اً، مبا    لك التس ي  نثي ررع .  ٤ ٨٥٢الإل والوفاة. ومت تس ي  والدة أكثي من والو
العمكك  بننككا  إدارة املعلومككات الايومرتيككة، وهككو هياكك  أساسكك  لتسكك ي   ٢٠١٧واثنيككاً، بككدأ   عككا  

يكة، فطكالً الالر     أدار الالد. ويس   الننا  املعلومات املتعلقة بتعليم الالر   ومهكارالم املهن
عن السا املورهة ألفياد أسيهم. ومن  دن التس ي  املدين والننا  الايومرتي اجلديكد، علك  السكوار، 
أن يفانا الالر   من ا صوو عل  الفيو املتاحة   إسكار التعامك  الشكام  مك  مسكدلة الالر ك . 

 صوو عل  عم .واثلثاً، ما بيحت ا اومة تعم  من أر  وض  آلية متان الالر   من ا 
الرككل، تستطككي  إثيوبيككا اثين أكككرب جتمكك   ٩٥٠ ٠٠٠و  الوقككت الككياهن، ومكك  ورككود  -١٠٤

 لالر كك    أفييقيكككا، وأ لككاهم قكككاد  مكككن رنككو  السكككودان والصكككوماو وإريككرتاي. و  ككككانون الثكككاين/
، اعتمكككدت إثيوبيكككا إعكككالانً رديكككداً لالر ككك  يتكككيم لالر ككك  ا صكككوو علككك  تصكككاريم ٢٠١٩ ينكككايي

عمكك ، وااللتحككاإل ابلتعلككيم االبتككدائ ، وا صككوو علكك  رخككص القيككادة، وتسكك ي  الوقككائ  ا ياتيككة 
قانونيككاً مثكك  املواليككد واله ككات، وا صككوو علكك  اصككدمات املاليككة مثكك  أعمككاو املصككيفة. وقككد اعككرُتث 

 .(٢)ابلقانون اجلديد بوالف  أحد أكثي القوان  تقدماً   أفييقيا
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 ين داخلياً فيما يتعل  ابملشيد  
إثيوبيككا واحككدة مككن الككدوو املوقعككة علكك  اتفاقيككة االحتككاد األفييقكك   مايككة املشككيدين داخليككاً  -١٠٥

ومساعدلم، ورار حالياً عملية التصدي  عل  االتفاقية. ويورد حالياً عدد كاكا مكن األ كخاو 
األسكككاا  اليئيسكككية املشكككيدين داخليكككاً   إثيوبيكككا. وتشكككا  النهاعكككات الداخليكككة واألخوكككار الوايعيكككة 

  لك.  
ومكن أرك  منك  النهاعكات الداخليكة وتسككويتها، أنشك ت جلنكة للمصكا ة الوسنيكة   كككانون  -١٠٦

. واعتمككككدت إثيوبيككككا سياسككككة إدارة خمككككاسي الاككككوارث للحككككد مككككن املخككككاسي ٢٠١٨األوو/ديسككككمرب 
اومككة أيطككاً امليتاوككة ابلاككوارث واايككة األ ككخاو املعيضكك  للخوككي   هككذه النككيوث. وتعمكك  ا 

علكك  دككو وثيكك  مكك  رهككات ننككاة وسنيككة ودوليككة ملنكك  التشككيد الككداخل  مككن خككالو آليككات اانككذار 
 املااي، ولتوفا خدمات اليعاية وإعادة التوس  للمشيدين داخلياً.

واسككتحدثت إثيوبيككا آليككات م سسككية للمسككاعدة علكك  تلايككة احتيارككات املشككيدين داخليككاً  -١٠٧
 أل ككككياض املسككككاعدة اانسككككانية واامنائيككككة علكككك  السككككوار. ومككككن بكككك  هككككذه الفوريككككة واألسككككوو أرككككالً 

املاككادرات تشككاي  الفييكك  االستشككاري املعككي ابملشككيدين داخليككاً )الككذي يتككدل  مككن املنسكك  املقككيم 
للشككك ون اانسكككانية التكككاب  لألمكككم املتحكككدة، وماتككك  األمكككم املتحكككدة لتنسكككي  الشككك ون اانسكككانية، 

ة، ومفوضككية األمككم املتحككدة لشكك ون الالر كك ، والل نككة الدوليككة للصككلي  واملننمككة الدوليككة لله ككي 
األاكككي، وجملكككس الالر ككك  الكككدامنيك (، والل نكككة التوريهيكككة الوسنيكككة )بقيكككادة انئككك  رئكككيس الكككوسرار( 
لككدعم مككا يقككي  مككن مليككون  ككخص تشككيدوا عقكك  النككها  ا ككدودي   املنككاس  املتامخككة للككواليت  

 وأوروميا.ااقليميت  الصومالية 

، ١١8و ١١7-١٥٥، و٦١إىل  ٥3-١٥٥التمييرررررررري رررررررررد املرررررررررأة )التوصرررررررريات مررررررررر   
 (٥٢-١٥٥و

يشكككا  منككك  مجيككك  أ كككااو التمييكككه ضكككد املكككيأة أولويكككة ابلنسكككاة إثيوبيكككا. و  إسكككار هكككذه  -١٠٨
 اجلهود، ااذت ا اومة عدداً من التدابا.

 مشاركة امليأة   ا ياة السياسية  
حققت إثيوبيا إ اساً ابرساً فيما يتعلك  مبشكاركة املكيأة   ا يكاة السياسكية  ،٢٠١٨  عا   -١٠٩

  املائككة مككن  ٥٠بالككو  حككد التاككاف  بكك  اجلنسكك  علكك  مسككتوى جملككس الككوسرار بتعيكك  نسككار   
وسيكككياً. وتكككرتأس املكككيأة حاليكككاً  ٢٠املناالككك  الوساريكككة   جملكككس الكككوسرار املصكككغي اجلديكككد املاكككون مكككن 

يككككة رئيسككككية مثكككك  وسارة الككككدفا ، ووسارة السككككال  )الككككيت تشككككيث علكككك  االسككككتخاارات م سسككككات وسن
والشككككيسة وأرهككككهة أمنيككككة أخككككيى(، ووسارة اايككككيادات واجلمككككارز، ووسارة الت ككككارة واالسككككتثمار، كمككككا 
تاككوأت منصكك  أوو امكككيأة رئيسككة للمحامككة العليكككا ورئيسككة للم لككس االنتخكككا  الككوسي اثيوبيكككا، 

، انتخاكككت إثيوبيكككا أيطكككاً أوو امكككيأة رئيسكككة ٢٠١٨تشكككيين األوو/أكتكككوبي  ضكككمن أمكككور أخكككيى. و 
عكا . وسيسكتمي تاكيار هكذه اجلهكود علك  الصكعيد ااقليمك . وارتفك  متثيك  املكيأة  ١٠٢للدولة منذ 

، مبكا    لكك املسكاواة   ٢٠١٥  عكا   ٢٠٢إىل  ٢٠١٠  عكا   ١٣٨  الربملان الوسي مكن 
 ن الدائمة العشي جمللس نوا  الشع .عدد املناال  اليمسية لل ا
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وتنص القوان  االنتخابية القائمكة علك  عكدد مكن ا كوافه لألحكها  السياسكية الكيت تي كم  -١١٠
. ومكن املتوقك  أن تكنص ٢٠١٥مي حة خالو الفرتة االنتخابية لعكا   ١ ٢٧٠نسار. ومت تس ي  

ية ا اكمة واملعارضة، علك  املهيكد مكن القوان ، اليت  يي حالياً تعديلها مبشاركة األحها  السياس
 ا وافه لتعهيه مشاركة امليأة   ا ياة السياسية.

 متا  امليأة اقتصادايً وسياسياً   
( تعهيكككككككه حقككككككوإل املكككككككيأة ٢٠١٤تسككككككتهدث السياسككككككة الوسنيكككككككة للحمايككككككة االرتماعيككككككة ) -١١١

وتتكوخ  السياسكة تكوفا  االرتماعية واالقتصادية عن سييك  تعهيكه العمالكة والفكيو املكدرة للكدخ .
الفقككيار والطكككعفار،  التككدري  علكك  املهكككارات وخككدمات االئتمكككان للتمويكك  املتنكككاه  الصككغي لفائكككدة

 فطاًل عن إنشار ننا  معلومات سوإل العم .
وأحككد التحككدايت اليئيسكككية الككيت توارككك  املككيأة هكككو إماانيككة الوالكككوو إىل التمويكك ، والكككيبط  -١١٢

ككككدت الشككككاا  ابألسككككواإل، والتككككدري   علكككك  ماا ككككية األعمككككاو ا ككككية. ولسككككد هككككذه الف ككككوة، اعُتمِّ
االسككرتاتي ية الوسنيككة للمشككاري  الصككغاة واملتناهيككة الصككغي. وهككذه االسككرتاتي ية تيسككي الوالككوو إىل 
التمويكك  مككن خككالو التككوفا واالئتمككاانت، وبنككار القككدرات، والتككدري  علكك  املهككارات والوالككوو إىل 

 عماو ا ية.األسواإل للنسار املشتغالت ابأل
ماليك  امكيأة   حمافك  واسكعة  ٦وحدها،  كاركت أكثكي مكن  ٢٠١٧/٢٠١٨و  الفرتة  -١١٣

النواإل للتوعية والدعوة بشدن موضو  التما  االقتصكادي علك  املسكتوي  االحتكادي وااقليمك ، 
بِّكككياً مكككن خكككالو رابوكككات  ٣ ٢٥٢ ٠٥٠ ٠٣٨امكككيأة مكككن تكككوفا مالككك   ١٣ ٤٢١ ٢١٥ومتانكككت 
نسكار  ٢ ١٤٠ ١٠٥املتناه  الصغي الصغا النوكاإل   مجيك  أدكار الالكد، بينمكا ُمنَِّحكت  التموي 

. و  الوقكككككككككككت الكككككككككككياهن، ١٣ ٣٢٥ ٧١٧ ٥٠٧فيالكككككككككككاً ائتمانيكككككككككككة وتلقجككككككككككك   مالغكككككككككككاً جمموعككككككككككك  
ُوف ِّككَيت هلككا إماانيككة الوالككوو إىل  ١٤٤ ٥٩٧امككيأة   مشككاري  الككغاة، منهككا  ٤٣٩ ١١٧ تشككارز

 شاا  هبا.األسواإل وفيو اليبط ال
وت دي التعاونيات دوراً رئيسياً   تعهيه ا قوإل االرتماعية واالقتصادية للمكيأة. وخكالو  -١١٤

امكككككككيأة بنهايكككككككة  ٦ ١٨٠ ٠٣٨الفكككككككرتة املشكككككككمولة ابلتقييكككككككي، بلككككككك  عكككككككدد النسكككككككار   التعاونيكككككككات 
   ١ ٣٢٢ ٢٩٩ ككككككا ياككككك  سايدة كاككككككاة مقارنكككككة بكككككككعدد النسكككككار الاككككككال   ٢٠١٧/٢٠١٨ الفكككككرتة

. وتافكك  الوكالككة االحتاديككة للتعاونيككات، وهكك  امل سسككة الككيت تيالككد وتككدعم ٢٠١٠/٢٠١١ لفككرتةا
 التعاونيات، إالدار وتنفيذ السياسات واألسي التننيمية املواتية للتعاونيات.

ويتهايد عدد النسار اللواى يفتلان مناسو أو أراض   املنكاس  الييفيكة وا طكيية   الالكد.  -١١٥
عامكاً منكهاًل، ومتتلكك  ٤٩و ١٥  املائة من النسار اللواى تكرتاو  أعمكارهن بك   ١٦ومتتلك نساة 

  املائككككة منككككهاًل ابال ككككرتاز مكككك   ككككخص آخككككي. ومككككن جممككككو  املسككككتفيدين مككككن بككككيانمج  ٣٥نسككككاة 
  املائكككة مكككن  ٥٢ااسكككاان املكككنخفض التالفكككة علككك  املسكككتوى االحتكككادي، تشكككا  النسكككار نسكككاة 

  املائة،   ح   ٤٠ل   قوإل ملاية األراض ، بل  معدو ملاية النسار املستفيدين. وفيما يتع
 ١ ٣٨٣ ٩٣٧  املائة متتلك أراض ابال رتاز م   خص آخي. وَتسلجم ما عكدده  ٢٥أن نساة 

امككيأة   املنككاس  الييفيككة  ككهادات ملايككة األراضكك  مبفككيدهن أو ابال ككرتاز مكك  أسوارهككن. وتوركك  
الككالحات اهلياليكة املتعلقككة قدارة وتننككيم األراضك    املنككاس  الييفيككة ألن ا اومكة تيكيههككا إىل اا

 سالت تنقصهم الاوز ا ياسة اصاالة نمالكهم.  الاية أالحا  حقوإل األراض  الييفية ما
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لت  -١١٦ وفيمككا يتعلكك  بتقككدت اصككدمات الوايككة للمككيأة، خككالو الفككرتة املشككمولة ابلتقييككي، ُسكك  ِّ
ليعاية السكابقة للكوالدة والتوليكد ق كياث اختصاالكي  مكاهيين، وا كد مكن توورات هامة   جماو ا

وفيات األمهات واألسفاو، واستخدا  وسائ  من  ا م ، و ا  لك من امل  يات. وارتف  عدد 
(  كا أدى إىل حتسك  إماانيكة kebeleالوحدات الصحية واملياكه الصكحية علك  مسكتوى األحيكار )

 ١٥. ونتي كة لكذلك،  كهدت نسكاة النسكار الكالى تكرتاو  أعمكارهن بك  والوو النسار إىل املياف 
عاماً   إثيوبيا  ن تلق  رعاية قا  الوالدة علك  يكد أحكد أخصكائي  اليعايكة الصكحية املهكية  ٤٩و

  املائكككككككككة  ٦٢، و٢٠١١  املائكككككككككة عكككككككككا   ٣٤إىل  ٢٠٠٠  املائكككككككككة عكككككككككا   ٢٧ارتفاعكككككككككاً مكككككككككن 
 ٢٠٠٠  املائككة عككا   ٩٥اخنفطككت الككوالدات املنهليككة مككن . وخككالو الفككرتة نفسككها، ٢٠١٦ عككا 
  املائككككة مككككن  ١٧. وُأرككككيي لنسككككاة ٢٠١٦  املائككككة عككككا   ٧٣، و٢٠١١  املائككككة عككككا   ٩٠ إىل

   املائة من املواليد اجلدد فحص بعد الوالدة خالو اليوم  األول  بعد الوالدة. ١٣النسار و
عامككاً  ٤٩و ١٥اللككواى تككرتاو  أعمككارهن بكك   ومككن انحيككة أخككيى،  ككهدت نسككاة النسككار -١١٧

ن مبوارهة مشالة عل  األق  من املشاك  احملددة   ا صوو علك  اليعايكة الصكحية،  واللواى أََفد 
  املائككككككككة  ٧٠، و٢٠١١  املائككككككككة عككككككككا   ٩٤إىل  ٢٠٠٥  املائككككككككة عككككككككا   ٩٦اخنفاضككككككككاً مككككككككن 

مولود  ١٠٠ ٠٠٠لا   ٤١٢م  إىل . وابملث ، اخنفض معدو الوفيات املتصلة اب ٢٠١٦ عا 
مولككككككود حكككككك  خككككككالو  ١٠٠ ٠٠٠لاكككككك   ٦٧٦ مقارنككككككة ب ٢٠١٦-٢٠١٠حكككككك  خككككككالو الفككككككرتة 

 .٢٠١١-٢٠٠٥ الفرتة
   ٣٦.٥٣نسككاة  ٢٠١٦/٢٠١٧وفيمككا يتعلكك  بقوككا  العمالككة،  ككغلت املككيأة   الفككرتة  -١١٨

  املائككة    ٣٢.٨اة املائككة مككن املناالكك    األ ككغاو ا اوميككة علكك  الصككعيد الككوسي مقارنككة بنسكك
. وعككككالوة علكككك   لككككك، تطككككمن ااعككككالن املككككنقم ملككككوظف  اصدمككككة املدنيككككة ٢٠٠٩/٢٠١٠الفككككرتة 

أحااماً خمتلفة مث  املساواة   األري عن العم  املتساوي لليراو  ١٠٦٤/٢٠١٧االحتادية رقم 
و ا  لكك. و  والنسار، ومتديد إراسة األمومة وتوفا خدمات رعاية األسفاو   أماكن العم ، 

ميفقككككاً ليعايككككة األسفككككاو   خمتلكككك  امل سسككككات ا اوميككككة لألمهككككات  ٧٥الوقككككت الككككياهن، يتككككوافي 
العكككامالت. وورهكككت ا اومكككة أيطكككاً تيكيههكككا إىل حتسككك  ظكككيوث عمككك  املكككيأة مكككن حيكككث األركككي 

ملاككة والسككالمة   القوككا   ككا اليمسكك . و  الوقككت الككياهن، مت التوالكك  إىل اتفاقككات ثنائيككة مكك  امل
 العيبية السعودية وقوي بشدن املسائ  املتعلقة اب د األدىن لألرور وبي ة العم  امل اتية.

العنف القائم على نوع اجلنس وتشويه األعضاء التناسرلية لرإل و والريواج املبكرر   
 (83إىل  79-١٥٥، ومر 77-١٥٥، و٦٢-١٥٥)التوصيات 

فتيكككات يشكككا  حتكككدايً كاكككااً ولديكككداً لتماككك  ساو العنككك  ضكككد النسكككار وال   إثيوبيكككا، مكككا -١١٩
املكيأة. وتوارك  النسكار والفتيكات إيكذارات بدنيكة وعاسفيكة ورنسكية تقكوض الكحتهن وقكدرلن علك   
كسككك  العكككي ، وتعوككك  ننمهكككن االرتماعيكككة وسفكككولتهن وتعلكككيمهن. ووفقكككاً ملكككا ركككار   الدراسكككة 

، من ب  النسار اللكواى تكرتاو  ٢٠١٦ا  االستقصائية الصحية الديفغيافية ااثيوبية اليت أرييت ع
  املائكة للعنك   ١٠  املائكة للعنك  الاكدين و ٢٣عامكاً، تعيضكت نسكاة  ٤٩و ١٥ أعمارهن ب 

 اجلنس    حيالن.
وتعكككرتث ا اومكككة ابلعنككك  القكككائم علككك  نكككو  اجلكككنس بوالكككف  انتهاككككاً  قكككوإل اانسكككان  -١٢٠

ككَعت أسككي قانون يككة وسياسككاتية فعالككة لتعهيككه حقككوإل النسككار والفتيككات. األساسككية. ووفقككاً لككذلك، ُوضِّ
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وهككككذه ا قككككوإل مايسككككة   الدسككككتور و  االتفاقككككات الدوليككككة وااقليميككككة الككككيت تعككككهس حقككككوإل املككككيأة 
وحتميهككا، مبككا    لككك اتفاقيككة القطككار علكك  مجيكك  أ ككااو التمييككه ضككد املككيأة، والربوتوكككوو امللحكك  

أة   أفييقيا )بيوتوككوو مكابوتو(. وركار ااكا  تكدابا وإركيارات ابمليثاإل األفييق  املتعل   قوإل املي 
والقككانون اجلنكككائ   ٢٠٠٠قانونيككة حمككددة للتصككدي للعنككك ، مككن بينهككا قككانون األسكككية املككنقم لعككا  

. ووضعت ا اومة أيطاً اآلليات امل سسية املولوبة علك  املسكتوي  االحتكادي ٢٠٠٥املنقم لعا  
ار مااتكككك   كككك ون املككككيأة والوفكككك  والشككككاا  االحتاديككككة وااقليميككككة، وااقليمكككك ، مبككككا    لككككك إنشكككك

ووحككدات خاالككة معنيككة  مايككة األسفككاو والنسككار داخكك  أقسككا  الشككيسة ومااتكك  االدعككار العككا ، 
 وحماكم خاالة لقطااي العن  ضد امليأة   إسار احملاكم االحتادية والعديد من احملاكم ااقليمية.

الثانية للنمو والتحوو، للمية األوىل، إ ار العن  ضد امليأة ضكمن ووضعت خوة إثيوبيا  -١٢١
أولوايلككا. وأثنككار فككرتة التنفيككذ، ستنشككل إثيوبيككا خووسككاً سككاخنة للنسككار واألسفككاو الككذين يتعيضككون 

ميككهاً رديكداً مكن مياككه اصكدمات املتااملكة ومياككه إعكادة التدهيك ، وسكتعهس  ١١للعن ، وستقيم 
بيتكاً  ١٦مياككه للخكدمات املتااملكة و ٩منهكا. ووفقكا هلكذه اصوكة، توركد حاليكاً أيطاً ما هو قكائم 

آمنككاً   مجيكك  أدككار الالككد. ومككن املتوقكك  أن تعمكك  خدمككة اصككط السككاخن اجملانيككة املتعلقككة  ككاالت 
 .٢٠٢٠العن  القائم عل  نو  اجلنس قا  عا  

وحتقيكك  التغيككا وجمموعككة اارككيارات وحككددت االسككرتاتي ية الوسنيككة اجلديككدة لتنميككة املككيأة  -١٢٢
املنقحككككة املتعلقككككة قعمككككاو االسككككرتاتي ية توريهككككات واضككككحة   جمككككاالت ا مايككككة والوقايككككة وتقككككدت 
اصكككدمات لفائكككدة النسكككار ضكككحااي العنككك . وعكككالوة علككك   لكككك، تلتكككه  وسارة  ككك ون املكككيأة والوفككك  

ات بشككدن ا ككد مككن العنكك    والشككاا  ق ككار العنكك  ضككد املككيأة، بسككا  مككن بينهككا إدراج م  ككي 
 (.٢٠٢٠-٢٠١٦خوتها القواعية اصمسية )

سالككت املمارسككات التقليديككة الطككارة مثكك  تشككوي  أو بككرت األعطككار التناسككلية لككإلانث  ومككا -١٢٣
سالت تشا  حتدايً كاكااً. وتلتكه  إثيوبيكا ابلقطكار علك   والهواج املااي متاَرس عل  نواإل واس  وما

خكككالو التككدابا االسكككرتاتي ية والربانجميككة. وهكككذه تشككم  وضككك  اسكككرتاتي ية املمارسككات الطكككارة مككن 
وسنية ملاافحة املمارسات التقليدية الطارة تقو  علك   كج  ي ثكالث رككائه هك ق الوقايكة وتقكدت 
اصككدمات وا مايككة. وهككذا الككنهج احملككدد األهككداث ُيسرَتَ ككد بكك    اجلهككود الوسنيككة، وهككو يسككاعد 

جلهات الاحاة املصكلحة لوضك  حكد هلكذه املمارسكة، فطكاًل عكن التخفيك  عل  حشد الدعم من ا
 من أثي تشوي  أو برت األعطار التناسلية لإلانث.

وعكككالوة علككك   لكككك، ركككددت ا اومكككة التهامهكككا ق كككار  ارسكككة تشكككوي  أو بكككرت األعطكككار  -١٢٤
ات العكككامل   مككك متي قمكككة لنكككدن بشكككدن فتيككك ٢٠٢٥التناسكككلية لكككإلانث وسواج األسفكككاو  لكككوو عكككا  

. وهكذا االلتكها ، الكذي يسكتخد  اسكرتاتي ية متااملكة و كاملة، يطك  ٢٠١٤املعقود   متوس/يوليك  
الفتيكككات   بككك رة االهتمكككا  ويسكككتهدث الفتيكككات أنفسكككهن واألسكككي واجملتمعكككات احملليكككة، ومقكككدم  

ةق حتسكك  اصككدمات، والككانع  السياسككات. و  إسككار االلتككها ، مت حتديككد اجملككاالت اليئيسككية التاليكك
تككوافي الايككاانت؛ وتعهيككه رهككود التنسككي ؛ وإعمككاو املسككارلة مككن أركك  تعهيككه إنفككا  القككوان  القائمككة؛ 

  املائككة لل هككود الياميككة إىل إ ككار هككذه املمارسككة متامككاً أو افيطككها إىل  ١٠وسايدة امليهانيككة بنسككاة 
 ا د األدىن. 
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 (١٥3-١٥٥، و84-١٥٥، و38-١٥٥األدفال: املبادئ العامة واإلماية )التوصيات   
. ولككدث السياسككة إىل تعهيككه ٢٠١٧اعتمككدت إثيوبيككا السياسككة الوسنيككة للوفكك    عككا   -١٢٥

مشكككاركة األسفكككاو ولي كككة بي كككة آمنكككة ومواتيكككة لتنشككك ة األسفكككاو، واايكككة حقكككوإل األسفكككاو الطكككعفار، 
  إثيوبيكا أكثكي  وااية األسفكاو مكن املمارسكات التقليديكة الطكارة، ضكمن أهكداث أخكيى. ويوركد

بيملكككان مككن بيملكككاانت األسفكككاو علكك  مجيككك  مسككتوايت ا اكككم. وعكككهست هككذه اآلليكككة مكككن  ٥٠٠مككن 
 مشاركة األسفاو   عملية الن  القيار.

وتلته  إثيوبيا بتحسك  رفكاه األسفكاو واايكة حقكوقهم واحرتامهكا. وركار ااكا  تكدابا ملنك   -١٢٦
يقككككاً هلككككذه الغايككككة، اعتمككككدت وسارة العمكككك  والشكككك ون العنكككك  واسككككتغالو األسفككككاو   العمكككك . وحتق

( ملن  استغالو األسفاو   العم . وسنت أيطاً ٢٠١٧-٢٠١١االرتماعية خوة عم  وسنية )
توريهككاً لتنفيككذ ااعكككالن املتعلكك  ابلعمكك  بغكككيض اايككة حقككوإل األسفكككاو ورفككاههم. وأنشكك ت جلنكككة 

بشككدن العنكك  اجلنسكك  ضككد األسفككاو، توريهيككة وسنيككة االككدار توريهككات واعتمككاد اسككرتاتي يات 
واستغالو األسفاو   العم ، وإعكادة دهيك  ضكحااي العنك  اجلنسك  واالسكتغالو   العمك . و  

بيتككاً آمنككاً   مجيكك  أدككار الالككد لطككمان  ١٦مياكككه للخككدمات املتااملككة و ٩الوقككت الككياهن، تورككد 
 سالمة ضحااي العن  اجلنس  والنفس  وإعادة دهيلهم.

تشككارز الككوسارة   رهككود ماثفككة لتوعيككة اجلمهككور بشككدن عمكك  األسفككاو واالجتككار هبككم. و  -١٢٧
وه  تعم  م  اليابوات الشعاية وتستخد  الت معات التقليدية للدعوة إىل تعلكيم األسفكاو ومنك  

 عم  األسفاو.
علك  واعتمدت وسارة التعليم اسرتاتي ية املساواة ب  اجلنسك  وتعلكيم الفتيكات الكيت تكنص  -١٢٨

وضكك  اسككرتاتي يات مفصككلة للتصككدي للتحككيا اجلنسكك  و ككاه مككن أ ككااو العنكك    امل سسككات 
التعليميككة. وعككالوة علكك   لككك، أُعككدت مدونككة قواعككد السككلوز ملاافحككة التحككيا اجلنسكك  ورككيى 

 تعميمها للتنفيذ عل  مجي  املستوايت املدرسية.
ي ااعاقكككة علككك  التعلكككيم. وتلتكككه  ا اومكككة أيطكككاً بتحسككك  فكككيو حصكككوو األ كككخاو  و  -١٢٩

ويعكاجل  ٢٠١٢وأالدرت وسارة التعليم اسرتاتي ية بشدن تعلكيم  وي االحتياركات اصاالكة   عكا  
( مسكككككدلة ااعاقكككككة ٢٠١٩/٢٠٢٠-٢٠١٥/٢٠١٦الكككككربانمج اصكككككامس لتوكككككويي قوكككككا  التعلكككككيم )

 يتص  قماانية ا صوو عل  التعليم والناو  في . فيما
(. ويتككيم امليكككه ا طككيي ٢٠١٩-٢٠١٧ة الوسنيككة  مايككة الوفكك  )ونُكف ِّككَذت االسككرتاتي ي -١٣٠

  ماية الوف    أديس أاباب إماانية الوالوو الشام  للف ات الطعيفة من األسفاو الالر  .

 (93-١٥٥ التوصية) األحداو لضاء  
 األسفكككاوإىل تعهيكككه إعكككادة دهيككك  وإدمكككاج  ٢٠١١لكككدث سياسكككة العدالكككة اجلنائيكككة لعكككا   -١٣١

هككذه السياسككة أيطككاً نمهيككة ااككا  اصوككوات امل ديككة إىل منكك  معككاودة  وتعككرتث. للقككانون املخككالف 
 ااريا  وعد  الل ور إىل االحت اس إال كمال  أخا.

وااككذت إثيوبيككا تككدابا تننيميككة لتيسككا التنفيككذ الفعككاو للقككوان  واارككيارات الككيت تتنككاوو  -١٣٢
 علككك ارككات اصاالكككة املخككالف  للقككانون واككايتهم. وأُقيمككت احككرتا  حقككوإل األسفككاو  وي االحتي

 مياعيككة حمككاكم وأحككدثت عككامون مككدعون وُنص كك  للتحقيقككات خاالككة وحككداتخمتلكك  املسككتوايت 
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 والقانونيككة النفسككية املشككورة يقككد  أاباب أديككس   الوفكك   مايككة منفصكك  هياكك  وأُنشككل. لألسفككاو
 .هموإعادة إدمار بتدهيلهم املتعلقة واصدمات للقانون املخالف  لألسفاو

 (١١3-١٥٥املدارعون عر حقوق اإلنسان )توصية   
 عككن املككدافع  مجيكك  سككيا  أُسلِّكك تلتككه  ا اومككة  مايككة املككدافع  عككن حقككوإل اانسككان. و  -١٣٣
 اانسككان حقككوإل عككن املككدافعون أيطككاً  وعككاد. إثيوبيككا   املسكك ون  أو احملت ككهين اانسككان حقككوإل

 .أنشوتهم واستدنفوا إثيوبيا إىل كااة  نعداد اصارج   يعيشون كانوا  الذين ااثيوبيون

 علما   هبا أحيط اليت التوصيات تنفيذ -اثلثا   
مكككن بككك  التوالكككيات املقدمكككة إىل إثيوبيكككا خكككالو االستعياضكككات السكككابقة، "أحكككيط علمكككاً"  -١٣٤

 ابألسكككاس،الككالحات السياسكككية اجلاريككة توالككية. إال أن ا اومككة نفكككذت، فيمككا يتصككك  ابا ٦٤ ب
التوكورات اجلديكدة املتصكلة ابلتوالكيات الكيت أحكيط هبككا  تنكاوو متمكن هكذه التوالكيات. و  كاكااً   ركهراً 

التوالككيات الككيت أحككيط هبككا علمككاً  أدانه تككيدعلمككاً   اجملموعككات  ات الصككلة أعككاله. ومكك   لككك، 
 .عليها االسال  وتيسا أوضم الورة تقدت بغيض رهئياً، أو كلياً   إماولان نُكف َِّذت 

 الدولية القواعد لبول  
 ١١-١٥٨و، ٢-١٥٨و، ٣-١٥٧و، ٢-١٥٧و، ١-١٥٧تنفيذ رهئك  للتوالكيات  -١٣٥

 ٣٠-١٥٨و(، ٤٦)الفقككككككككككككية  ٩-١٥٨و(، ٢٣و ٢٢)الفقككككككككككككي ن  ١-١٥٨و(، ٢٣)الفقككككككككككككية 
 (.٧٨)الفقية  ٦-١٥٨و(، ٤٤و ٤٣و ٣٩)الفقيات 

 اخلاصة اإلجراءاتمع  التعاون  
 (.٢٥)الفقية  ٢٢-١٥٨و، ٩-١٥٧و، ٢١-١٥٨و، ٢٠-١٥٨تنفيذ رهئ  للتواليات  -١٣٦

 العامة  والسياسات املؤسسات  
 (.١٤)الفقية  ١٧-١٥٨ للتوالية رهئ  تنفيذ -١٣٧

 االحتجاز ظروف  
 (.٤٦)الفقية  ٣١-١٥٨ للتوالية رهئ  تنفيذ -١٣٨

 التعسفيانواالحتجاز  االعتقال  
 (.٥٢و ٣٥)الفقي ن  ٣٣-١٥٨للتوالية  كل تنفيذ   -١٣٩

 والتعبري الرأي حرية  
 ٥١-١٥٨و ٣٥-١٥٨(، و٥٥)الفقككككككككككككككية  ٣٤-١٥٨للتوالككككككككككككككيات  كلكككككككككككككك تنفيكككككككككككككذ   -١٤٠

 (.٥٥و ٣٦و ٣٥و ٣١ )الفقيات
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 اجلمعيات تكوير حرية  
، ٤٠-١٥٨و، ٣٩-١٥٨و، ١٣-١٥٧و، ٣٧-١٥٨للتوالكككككككككككككيات  كلككككككككككككك تنفيكككككككككككككذ   -١٤١

، ٤٤-١٥٨و، ٤٣-١٥٨و، ٤٢-١٥٨و، ٣٦-١٥٨و، ٤٦-١٥٨و ،٤١-١٥٨و
 (.٦٢و ٣٠و ١٧)الفقيات  ٣٨-١٥٨و، ٤٥-١٥٨و، ٤٩-١٥٨و

 ومواتيةيف ظروف عمل عادلة  اإلق  
 (.٨٢و ٨١)الفقي ن  ١٥-١٥٧ للتوالية رهئ  تنفيذ -١٤٢

 اإلرها  ومكارحة اإلنسان حقوق  
 (.٣٥)الفقية  ٥٢-١٥٨و ،٥٠-١٥٨، و١٦٣-١٥٥، و٥٣-١٥٨للتواليات  كل تنفيذ   -١٤٣

 اإلنسان حقوق عر املدارعون  
 (.١٣٤و ٣٥و ٣٠)الفقيات  ٤٧-١٥٨للتوالية  كل تنفيذ   -١٤٤

Notes 

 1 https://twitter.com/pressfreedom/status/1065052812239880192 

 2 UNHCR Press Release: accessed at https://www.unhcr.org/news/press/2019/1/5c41b1784/unhcr-

welcomes-ethiopia-law-granting-rights-refugees.html on 26 January 2019 
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