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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 )ج(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *إثيوبيا    

إىل عملية   )١( من أصحاب املصلحة   ٢٠هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
جملس اليت اعتمدها   العامة  املبادئ التوجيهية   هو يتبع هيكل    و. االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . حقوق اإلنسان 
وذُكرت . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة         

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه، بقدر              
 أو إىل   واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة     . جير تغيري النصوص األصلية   املستطاع، مل   

التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هـذه               
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

قد أُِعّد هذا التقرير مع مراعاة دوريـة االسـتعراض يف           و. الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .اجلولة األوىل املُحّددة بأربع سنوات

                                                           
  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  ساسية واإلطارألاملعلومات ا  – أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  –ألف   
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان إثيوبيا بأن توقع وتصدق على نظـام رومـا                -١

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء         األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
القسري، والربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية إثيوبيا بأن تصّدق على الربوتوكول         . )٢(املدنية والسياسية 
يف لق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال        االختياري التفاقية حقوق الطفل املتع    

وأشارت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح إىل أن إثيوبيا ليست طرفاً يف            . )٣(ملواد اإلباحية ا
  .)٤(ة بانعدام اجلنسي املتعلقتنيأي من االتفاقيتني

حبقوق اإلنسان وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل أن أحكام الصكوك املتعلقة     -٢
اليت صدقت عليها إثيوبيا مل تترجم ترمجة رمسية ومل ُتنشر؛ لذلك فإن تطبيق هذه األحكام من         

ومع ذلك، يرى البعض أن استشهاد حمكمة الـنقض يف          . جانب احملاكم احمللية حمدود للغاية    
 هـذا   قرار أصدرته يف الفترة األخرية بأحكام اتفاقية حقوق الطفل يشكل سابقة إجيابيـة يف             

وأوصى جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب بأن تقوم إثيوبيا بترمجة الصكوك الدوليـة            . )٥(الصدد
  .)٦(واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان ونشرها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  –باء   
 إىل أن   )سترالياأ وحدة(أشار جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب وجمموعة دعم أوروميا           -٣

وذكر جملس حقوق اإلنسان    . )٧( ُيقر مبجموعة واسعة من حقوق اإلنسان      ١٩٩٥دستور عام   
اإلثيويب أن الدستور يعترب أن االتفاقات الدولية اليت تصدق عليها إثيوبيا تشكل جزءاً ال يتجزأ  

وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل أن الدستور ينص علـى أن مجيـع              . )٨(من القانون 
   قائمة شاملة بـاحلقوق التابعـة       ويتضّمناية قانونية متساوية دومنا متييز      األفراد يتمتعون حبم  

  .)٩(للمرأة والطفل
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين أيضاً إىل أن احلكومة قامت يف الفترة األخرية               -٤

أن تنقيح مدونة اإلجراءات اجلنائيـة  إالّ  وقانون األسرة، ١٩٥٦بتنقيح قانون العقوبات لعام    
. )١٠( ال يزال جارياً منذ سبعة أعوام، وهو ما أدى إىل تضارب يف تطبيق القانون              ١٩٦١عام  ل

وذكر االئتالف أن القانون اجلنائي املنقح جيّرم بوجه خاص الزواج املبكر والعنـف املـرتيل               
واملمارسات التقليدية الضارة، لكنه ال حيدد بوضوح مفاهيم االجتار والعنف املرتيل والتحرش            

  كما أن هذا القانون ال جيّرم االغتصاب يف إطار الزواج واسـتغالل األطفـال يف               . نسياجل
  . )١١(املواد اإلباحية
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  –جيم   
أشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل ضعف التعاون والتنسيق وتقاسم املعلومات             -٥

 حقوق اإلنسان والعدل يف أوروميا إىل أن اإلعالن         وأشار جملس . )١٢(بني أصحاب املصلحة  
 خيّول اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان سلطة التحقق من احترام حقـوق            ٢١٠/٢٠٠٠رقم  

اإلنسان واحلريات املنصوص عليها يف الدستور من جانب مجيع املواطنني واهليئات احلكومية            
في هذه اهليئـات واملنظمـات      واملنظمات السياسية واجلمعيات األخرى، ومن جانب موظ      

وأضاف جملس حقوق اإلنسان والعدل يف أوروميا بالقول إن اللجنـة متـارس             . واجلمعيات
 إلجراء حتقيقات مببادرة خاصـة  مؤّهلةسلطات تتعلق بالتوعية يف جمال حقوق اإلنسان وهي    

  .)١٣( على شكوى ُتقدم اليهامنها أو بناًء

  تدابري السياسات العامة  –دال   
حبت مبادرة احلقوق اجلنسية باعتماد االستراتيجية الوطنيـة للـصحة اإلجنابيـة            ر  -٦

، وأوصت إثيوبيا بأن تعزز احلمالت اليت تضطلع هبا من          )١٤(٢٠٠٧للمراهقني والشباب لعام    
اإليدز وبأن تضمن تقدمي برامج تثقيفية وإعالميـة        /أجل التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية     

رض وتراعي الفئة العمرية لألطفال واملراهقني املستهدفني هبـذه الـربامج،     امل/تتعلق بالفريوس 
  . )١٥(وذلك داخل املدارس وخارجها

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  – ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  –ألف   
يـع  أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن توجه إثيوبيا دعـوات دائمـة إىل مج      -٧

  . )١٦(اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الواجب التطبيق الدويل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ناطق الحظ ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن التمييز ال يزال متفشياً، وخباصة يف امل              -٨

 الوطنية املتعلقة باملرأة وخطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني          ةالريفية، رغم اعتماد السياس   
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على اختاذ إجراءات إجيابية، فإن هذه اإلجراءات             . اجلنسني
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فة حسب ال ُتنفذ بالقدر الكايف بسبب عدم وجود توجيهات مفصلة وعدم توافر بيانات مصن     
 بوضـع وأوصى ائتالف منظمات اجملتمع املـدين  . )١٧(نوع اجلنس تغطي خمتلف مناطق البلد  

استراتيجيات عملية للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس يف مجيع القطاعـات              
  .)١٨(وباختاذ تدابري كافية للتصدي للثغرات القائمة يف القانون ويف املمارسة

حلقوق اجلنسية إىل عدم متتع املرأة باحلقوق املتـصلة بـاألرض،           وأشارت مبادرة ا    -٩
 مبا يف ذلك    ،وخباصة يف املناطق الريفية، وإىل التفاوت بني النساء والرجال يف جمال التوظيف           

التفاوت يف األجور والتمييز القائم على أساس اجلنس يف إسناد الوظـائف ونيـل التعلـيم                
ن اخلطر الذي متثله املمارسات التقليدية الـضارة،        واحلصول على خدمات الصحة، فضالً ع     

كتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، واعتربت أن هذه العوامل تعكس اعتقاداً منتشراً يف إثيوبيا             
  .)١٩(مفاده أن النساء والفتيات ناقصات مقارنة بالرجال والفتيان على التوايل

 مستشفى واحد لألمراض العقليـة      وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل وجود        -١٠
ومدرسة واحدة لفاقدي البصر يف أديس أبابا، وإىل أن العديد من األطفال املعّوقني خيضعون              

 األشخاص ذوو اإلعاقـة يف بعـض   ويتذمر. للتمييز والفصل داخل أسرهم وجمتمعاهتم احمللية 
ساء املعّوقات أقل حظاً من     وأشار االئتالف إىل أن الن    . األحيان من التمييز يف الوظيفة واألجر     

وتكون الفتيات املعّوقات أكثر عرضة لإليـذاء اجلـسدي         . التعليم والعمالة جمايل  الرجال يف   
وأوصى االئتالف احلكومة بـأن تعـزز وزارة        . )٢٠(واالعتداء اجلنسي مقارنة بسائر الفتيات    

التقنية لضمان متتع مجيع شؤون املرأة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية من الناحيتني املالية و         
  .)٢١(األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم على قدم املساواة مع األشخاص غري املعّوقني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  –٢  
أبلغ ائتالف منظمات اجملتمع املدين عن اندالع اشتباكات إثنية يف خمتلف أحناء البلد               -١١

ن ، يف حني أبلغ جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب ع        )٢٢(ألشخاصأدت إىل وفاة وإصابة مئات ا     
وأشـار  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يا واملناطق اجلنوبية يف عـامي       انتشار هذه االشتباكات يف أوروم    

يا إىل أن احلكومة مل تعاجل أسباب هذه االشتباكات         مجملس حقوق اإلنسان والعدل يف أورو     
  .)٢٣(بالقدر الكايف

 اإلنسان إىل تكرر أعمال التشريد القـسري والقتـل    وأشارت منظمة رصد حقوق     -١٢
واالغتصاب والتعذيب واالحتجاز التعسفي والنهب على أيدي القوات العسكرية اإلثيوبية يف           

، وهي أعمال تعد مبثابة جـرائم       )اليت ُتعرف مبنطقة أوغادن   (ذروة الرتاع يف منطقة صومايل      
أيضاً عن االنشغال إزاء ما وردها من تقارير     وأعربت منظمة العفو الدولية     . )٢٤(ضد اإلنسانية 

عن تعرض أشخاص ُيشتبه يف مساندهتم جلبهة أوغادن للتحرير الوطين ألعمـال التوقيـف              
وعلـى  . اجلماعي والتعذيب واالغتصاب خارج نطاق القضاء على أيدي القوات احلكومية         

، فإن هذه التقارير     بتكليف من احلكومة   ٢٠٠٨الرغم من التحقيق الذي أُجري يف هناية عام         
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 دوليـة مـستقلة     حتقيـق مل ختضع ألية حتقيقات من جانب األمم املتحدة أو أية هيئـات             
وأوصت منظمة العفو الدولية إثيوبيا بأن تسمح فوراً بإجراء حتقيق دويل مستقل            . )٢٥(أخرى

  .)٢٦( هذه األعمال املزعومة إىل العدالة عنيف هذه االدعاءات وأن تقدم املسؤولني
 حالة قتل خارج نطاق القضاء على أيدي        ٥٩٤وقد سجلت جمموعة دعم أوروميا        -١٣

 ٢٠٠٥ حالة اختفاء أثناء االحتجـاز بـني عـام           ٤٣أفراد تابعني لقوات األمن احلكومية و     
وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إثيوبيا بأن حتتـرم          . )٢٧(٢٠٠٨أغسطس  /وآب

  .)٢٨(اً ألعمال القتل خارج نطاق القضاءدستورها واملعايري الدولية وتضع حد
الف منظمات اجملتمع املدين أن بعض أعضاء التحالف من أجـل الوحـدة             ائتوأفاد    -١٤

، ٢٠٠٦ديسمرب /والدميقراطية ورابطة املدرسني يف إثيوبيا ألقي القبض عليهم يف كانون األول        
 للشرطة يف أديس أبابا، لكن     أهنم تعرضوا للتعذيب يف مكتب التحقيقات املركزية التابع        ادعوا

وأشار جملس حقوق اإلنسان والعدل يف أوروميا أيضاً        . )٢٩(القضاة رفضوا النظر يف ادعاءاهتم    
أو القتـل خـالل     /إىل أن عدداً كبرياً من الطالب تعرضوا بـشكل متكـرر للتعـذيب و             

رتكبها أفراد  وأبلغ حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية عن أعمال تعذيب ا         . )٣٠(االحتجاز
وأفادت منظمة  . )٣١(قوات الشرطة وقوات األمن يف منطقة أوروميا ومناطق أخرى من البلد          

العفو الدولية أن احلكومة قد استمرت، خالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، يف قمـع                
 املعارضني يف منطقة أوروميا اإلثيوبية، وقامت باحتجاز اآلالف من األفراد املشتبه مبساعدهتم           

وقد أودع العديد من احملتجزين يف احلبس االنفرادي، وظلوا يف          . جلبهة حترير أوروميا تعسفاً   
وقد احتجز  . االحتجاز دون حماكمة، وسجل تأخر يف تقدميهم إىل العدالة يف غالب األحيان           

وأوصـى  . )٣٢(هؤالء األفراد يف ظروف سيئة وخضع العديد منهم للتعذيب أو لسوء املعاملة           
نظمات اجملتمع املدين بأن حترص إثيوبيا على التطبيق الفعال للقانون الناظم ملعاملـة             تالف م ائ

األشخاص احملرومني من حريتهم وبأن تقوم برصد ذلك التطبيق، كما أوصى بأن تقدم إثيوبيا            
  .)٣٣(التدريب املناسب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

دين أن السجون تعاين من االكتظاظ وأن ظـروف         تالف منظمات اجملتمع امل   ائوأفاد    -١٥
االحتجاز صعبة للغاية وتشكل خطراً على حياة احملتجزين، وأشار إىل تقارير تتحدث عـن              
تعرض احملتجزين لالعتداء اجلسدي على أيدي أفراد الشرطة وأفاد أن البلد يوجد فيه مركـز               

ر الدوليـة منعـت يف بعـض         أيضاً أن جلنة الصليب األمح     وأفاد. واحد الحتجاز األحداث  
 إىل  االئـتالف وأشـار   . األحيان من الدخول إىل خمافر الشرطة ومراكز االحتجاز االحتادية        

وأفـاد أن الـسجينات ال يتمـتعن        . )٣٤(وجود العشرات من مراكز االحتجاز غري الرمسية      
   ءهنباخلدمات املتاحة داخل السجون على قدم املساواة وأن احلوامـل واملرضـعات وأبنـا             

  .)٣٥(ال حيصلون على دعم يذكر
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تالف منظمات اجملتمع املدين عن تقارير تفيد أن نساًء وفتيات حمتجزات يف            ائوأبلغ    -١٦
منطقة صومايل وكذلك يف بعض املناطق احلضرية، يتعرضن بشكل متكرر لالعتداء اجلنسي             

  .)٣٦(واالغتصاب على أيدي مجاعات عسكرية
، يف أواخر شنتان أن القوات العسكرية اإلثيوبية وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنس  -١٧
استهدفت مجاعة األنواك يف منطقة غامبيال الواقعـة يف         هجمات  ،  ٢٠٠٤  وعام ٢٠٠٣عام  

اجلنوب الغريب إلثيوبيا، وأن هذه القوات أحرقت بلدات وقرى صغرية؛ واستهدفت مـدنيني       
عـذيب واالغتـصاب؛    من مجاعة األنواك فأعدمتهم خارج نطاق القضاء وأخـضعتهم للت         

وحسب منظمة رصد حقوق اإلنسان، فـإن هـذه         . وارتكبت أعمال هنب واسعة النطاق    
واقتصرت التدابري اليت اختذهتا احلكومـة يف هـذا         . االنتهاكات تعادل جرائم ضد اإلنسانية    

 وبرأت كبـار  ٢٠٠٣ديسمرب /الصدد على التحقيق يف مذحبة واحدة جرت يف كانون األول        
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنـسان      . )٣٧( مسؤولية عن هذه التجاوزات    املوظفني من كل  

إثيوبيا بأن تضطلع أو تطلب االضطالع بتحقيقات مستقلة يف االنتهاكات اخلطرية للقـانون             
اإلنساين وغريها من االعتداءات اخلطرية اليت ارتكبت على أيدي القوات العسكرية اإلثيوبية            

الً عن التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق        ، فض ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف غامبيال سنيت    
  .)٣٨(٢٠٠٨-٢٠٠٧اإلنسان والقانون اإلنساين يف منطقة صومايل يف الفترة 

وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومجعية الشعوب املهـددة              -١٨
جمـاور، حيـث    عن مزاعم تتعلق بارتكاب القوات العسكرية اإلثيوبية جرائم حرب يف بلد            

  .)٣٩(قصفت بصورة عشوائية مناطق كثيفة السكان باستخدام أسلحة اهلاون والصواريخ
وأفاد حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية أن عدداً كبرياً من النـساء الـشابات                -١٩

اإلثيوبيات ُيتجر هبن باجتاه البلدان اجملاورة أو باجتاه الشرق األوسط بغـرض اسـتغالهلن يف               
وأوصى التحالف بأن تصدر إثيوبيا قوانني حملية صارمة ملكافحة االجتار بالنساء           . ل املرتيل العم

وأوصت منظمة  . )٤٠(أوضاعهن املزمنة اليت تتسم بالفقر وبانعدام الفرص      شدة   من   فوالتخفي
 محلة اليوبيل إثيوبيا بأن تعزز برامج التوعية مبسألة االجتار وأن تستثمر املزيد من املوارد مـن               

أجل تعزيز قدرات قوات الشرطة واملنظمات غري احلكومية احمللية يف جمال الكشف عن العمل              
  .)٤١(القسري واالجتار باألشخاص

 منظمات اجملتمع املدين عن انتشار املمارسـات التقليديـة الـضارة،            ائتالفوأبلغ    -٢٠
. يات ألغراض الزواج  وخباصة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والزواج املبكر واختطاف الفت        

 إىل انتشار حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال واغتصاهبم وتعرضهم          ئتالفكما أشار اال  
 أن معدل   ئتالف أفاد اال  ،وإضافة إىل ذلك  . )٤٢(للعنف املرتيل وإىل ارتفاع عدد هذه احلاالت      

وبيا تعد بني   والحظت مبادرة احلقوق اجلنسية أن إثي     . )٤٣(احملاكمات واإلدانات منخفض جداً   
على املعدالت فيما يتعلق مبمارسة تشويه األعـضاء التناسـلية          أالبلدان األفريقية اليت تسجل     

لألنثى وأن إنفاذ التشريعات اليت حتظر هذه املمارسة ال يشكل، على ما يبدو، أولويـة مـن        
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 التـشريعية،   وأوصت املبادرة بأن تعتمد إثيوبيا، باإلضافة إىل التدابري       . )٤٤(أولويات احلكومة 
 التقليدية الضارة اليت تؤثر يف األطفال بوسائل منها تعزيز          للممارساتتدابري أخرى للتصدي    

  .)٤٥(أنشطة التوعية والتحسيس
وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال إىل              -٢١

ألسرة، وتشكل ظاهرة واسعة االنتشار     أن العقوبة اجلسدية ممارسة يسمح هبا القانون داخل ا        
غري أن هذه العقوبة حمظورة يف املدارس ويف أماكن الرعاية البديلـة،            . حسب بعض التقارير  

وأوصت املبـادرة   . رغم أن القانون اجلنائي وقانون األسرة املنقح جييزان اختاذ تدابري تأديبية          
لعقوبة اجلسدية ضد األطفال يف     إثيوبيا بأن تدرج، على سبيل االستعجال، تشريعات حلظر ا        

  .)٤٦(مجيع األماكن، مبا يف ذلك األسرة، وفقاً ملا أوصت به تكراراً جلنة حقوق الطفل
إىل أن ظاهرة بغاء األطفال     ) وحدة أستراليا (وأشارت جمموعة دعم منطقة أوروميا        -٢٢

  .)٤٧(تشكل مصدراً من مصادر القلق الرئيسية يف أديس أبابا
 منظمات اجملتمع املدين إىل تقديرات اليونيسيف اليت تفيـد أن عـدد           فائتالوأشار    -٢٣

، إضافة إىل مليون ٢٠٠٨ طفل يف عام ٢٠٠ ٠٠٠ و١٥٠ ٠٠٠أطفال الشوارع قد بلغ بني 
 أيضاً إىل أن اإلعـالن املتعلـق        ئتالفوأشار اال . طفل معرضون خلطر االلتحاق بالشوارع    

  .)٤٨(رع وإدانتهممبكافحة التشرد يسمح بتوقيف أطفال الشوا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أشارت جمموعة دعم أوروميا إىل تدخل احلكومة يف اإلجراءات القضائية على مجيع              -٢٤

املستويات، وإىل ما يتعرض له القضاة من مضايقة وختويف على أيدي أفراد تابعني جلهـاز               
  .)٤٩(األمن احلكومي

ويف ضوء وجود حاالت احتجاز لفترات طويلة دون صدور أوامر بـذلك أو دون                -٢٥
 منظمات اجملتمع املدين بـأن يـنص        ائتالفنظر احملاكم يف مدى شرعية االحتجاز، أوصى        

القانون بوضوح على وجوب اإلفراج عن احملتجزين إذا تعذر بعد التحقيق تقدميهم إىل العدالة              
ترة زمنية معقولة، وأن يضع إجراءات وآليات حتد من اللجوء          من أجل احملاكمة يف غضون ف     

وينبغي إعمال احلق يف استعراض مـدى      . إىل االحتجاز التحفظي ألسباب تتعلق باألمن العام      
  .)٥٠(ةشرعية االحتجاز من قبل هيئة قضائي

الذي  منظمات اجملتمع املدين إىل أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية  ائتالفوأشار    -٢٦
  وعالوة على ذلـك،    .  سنة ال يتفق واملعايري الدولية ذات الصلة       ١٥ سنوات و  ٩يتراوح بني   

وأشـار  . ال يوجد نظام فعال لتسجيل املواليد أو إطار قانوين ينظم مسألة حتديـد العمـر              
وأبرز أيضاً اإلجـراءات الـيت      . قانونية لألطفال المساعدة  لل  نظام  إىل عدم وجود   ئتالفاال

الفترة األخرية إلنشاء هيئات قضائية تراعي احتياجات األطفال يف بعض احملاكم،           اختذت يف   
. رغم أن هذه اهليئات ال تستند إىل أية أسس قانونية، فضالً عن أهنا ليست يف متناول اجلميع                



A/HRC/WG.6/6/ETH/3 

GE.09-15784 8 

ويف بعـض   . وال ينص القانون اجلنائي املنقح على إجراءات بديلة لإلجـراءات القـضائية           
ورغم تزايد عدد األطفال الصغار الذين . ال يف احلبس إىل جانب الكباراحلاالت، يودع األطف

يقيمون يف السجن إىل جانب أمهاهتم احملتجزات، ال توجد أية أطر قانونية أو خدمات شاملة               
وأقرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة مبساعي احلكومة        . )٥١(للتعاطي مع هؤالء األطفال   

فاقية حقوق الطفل، ولكنها أوصت احلكومة بأن تضاعف جهودها         اإلثيوبية من أجل تنفيذ ات    
  .)٥٢( إنشاء نظام فعال لقضاء األحداثبغية
   رجالً وامرأة وطفـالً     ٩٠وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن ما ال يقل عن             -٢٧
لد جماور  بلداً خمتلفاً، حاولوا الفرار من الرتاع باجتاه بلد جماور، أبعدوا إىل إثيوبيا عرب ب١٨من 

وقد أفرج عن العديد من     . األشخاص مباشرة إىل إثيوبيا    ثاٍن يف حني نقل عدد غري حمدد من       
 رجالً، مبن فيهم أجانب، ٢٢يقل عن  ال هذه، غري أن ما  " عمليات التسليم اإلقليمية  "ضحايا  

  .)٥٣(ظلوا حمتجزين يف إثيوبيا ملدة تناهز السنتني بعد إبعادهم
 إثيوبيا آلية فعالة وتتسم بالشفافية      ئإلنسان اإلثيويب بأن تنش   وأوصى جملس حقوق ا     -٢٨

، يف حني أوصـى حتـالف       )٥٤(من أجل تقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة        
 إثيوبيا جلنة مستقلة للتحقيق يف أعمال التعـذيب         ئحقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية بأن تنش     

بتها قوات األمن اإلثيوبية ومقاضاة املسؤولني عن هذه  خارج نطاق القضاء اليت ارتك واإلعدام
  .)٥٥(األعمال ومعاقبتهم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أوصت مبادرة عدالة اجملتمع املفتوح بأن تعدل إثيوبيا قانوهنا املتعلق باجلنسية هبدف              -٢٩
. )٥٦(مها وفقاً اللتزاماهتـا الدوليـة      اجلنسية لألطفال عدميي اجلنسية املولودين على إقلي       منح

 شخص منحدرين من أصل أجنيب مـشترك يعيـشون          ١٥٠ ٠٠٠وأفادت املبادرة أن زهاء     
حالياً يف إثيوبيا وأن معظمهم ال يعتربون من املواطنني اإلثيوبيني ألهنم صوتوا، يف االسـتفتاء               

 بأن متـنح إثيوبيـا      وأوصت املبادرة . ، لصاحل استقالل بلد جماور    ١٩٩٣الذي نظم يف عام     
  . )٥٧(اجلنسية هلؤالء األشخاص الذين مل حيصلوا على جنسية دولة أخرى

إىل تقارير تتحدث عن انتهاك احلـق يف        " مناصرو حقوق اإلنسان  "وأشارت منظمة     -٣٠
اخلصوصية، تشمل مراقبة املكاملات اهلاتفية ورصدها، والتدخل يف املراسالت عـرب الربيـد             

لكتروين، كما أشارت إىل أن أفراد طائفة أورومو يعتقدون اعتقاداً راسخاً           العادي والربيد اإل  
  .)٥٨(بأن اتصاالهتم ختضع للرقابة

 منظمات اجملتمع املدين إىل أن قانون األسرة املنقح قد رفع سن الزواج         ائتالفوأشار    -٣١
سية أنه على الرغم    وأفادت مبادرة احلقوق اجلن   . )٥٩( عاماً بالنسبة إىل الفتيان والفتيات     ١٨إىل  

 عاماً  ١٥ يف املائة من الفتيات يتزوجن يف سن         ٤٠من احلظر الواضح للزواج املبكر، فإن حنو        
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أو أقل، وأن احترام القانون حمدود جداً يف صفوف العديد من اجملتمعات احمللية الريفية بسبب               
  .)٦٠(عدم اإلملام به

ري الرعاية املؤسسية والتبين على املستوى       منظمات اجملتمع املدين أن تداب     ائتالفوأفاد    -٣٢
الدويل ال ُيلجأ إليها كمالذ أخري فقط، وأن إجراءات التبين على املستوى الدويل نادراً ما تتم                

  .)٦١(وفقاً للقانون
وأوصت الرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغـايري اهلويـة             -٣٣

اهتا مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان عن طريـق           اجلنسية بأن توائم إثيوبيا تشريع    
إلغاء مجيع األحكام اليت جترم اللواط أو غريه من املمارسات اجلنسية اليت تتم بني أشـخاص                

  .)٦٢(راشدين برضاهم

واحلـق يف    ة التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،      يحرية الدين أو املعتقد، وحر      -٥  
  ياة العامة والسياسيةاملشاركة يف احل

 منظمات اجملتمع املدين إىل أن حرية التعبري مكفولة مبوجب الدسـتور،          ائتالفأشار    -٣٤
 املتعلق بالصحافة وحرية اإلعالم يتضمن أحكاماً جديرة بالثناء يف هذا    ٢٠٠٨وأن قانون عام    

حلكوميني هي اليت   إال أن العقوبات الشديدة اليت تنطبق يف حالة التشهري باملسؤولني ا          . الصدد
وأبرزت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . )٦٣(من الرقابة الذاتية  ميارسون نوعاً    الصحفيني   جعلت

أن هذا القانون قد ألغى ممارسة احتجاز الصحفيني رهن احملاكمة، رغم أنه ال يزال يطبق يف                
ة األخرية وأشارت مجعية الشعوب املهددة أيضاً إىل حاالت سجلت يف الفتر. )٦٤(حالة واحدة

 منظمات اجملتمع املدين إىل أن هـذا        ائتالفوأشار  . )٦٥(تتعلق بتوقيف صحفيني واحتجازهم   
، اليت ال ميكن للصحافة احلصول عليها       "املعلومات املصنفة "ب القانون ينص على قائمة طويلة      

فة  بأن تنقح إثيوبيا قوانينها املتعلقـة بالـصحا        ئتالفوأوصى اال . )٦٦(دون قرار من القضاء   
  .)٦٧(وقوانينها اجلنائية بغية تشجيع حرية الصحافة

 منظمات اجملتمع املدين أنه على الرغم من أن الدستور يضمن حريـة             ائتالفوذكر    -٣٥
 يف البالد عقب    حلت األزمة اليت    خلّفتهاتكوين اجلمعيات، فإن البيئة القانونية والسياسية اليت        

ة ملمارسة هذا احلـق يف الـسنوات الـثالث          ، هي بيئة مل تكن مواتي     ٢٠٠٥انتخابات عام   
  وأشار جملس حقوق اإلنسان والعدل يف أوروميا إىل تقـارير تتحـدث عـن              . )٦٨(األخرية

 بعد أن رفضوا االنضمام إىل املنظمة الدميقراطيـة         والسجنطالب خضعوا للمضايقة والطرد     
  .)٦٩(لشعب أورومو

نسان للمرأة اإلثيوبية إىل تقـارير      وأشارت منظمة العفو الدولية وحتالف حقوق اإل        -٣٦
 شهدت اعتقاالت مجاعية استهدفت النشطاء   ٢٠٠٥تفيد أن الفترة اليت عقبت انتخابات عام        

 مـن أجـل الوحـدة       ئتالفيف أحزاب املعارضة ومساندي هذه األحزاب، وزعماء يف اال        
ـ              شطاء يف والدميقراطية الذي كان يعد آنذاك بني أحزاب املعارضة، إضافة إىل صـحفيني ون
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   منظمات اجملتمع املدين إىل أن أحزاب املعارضـة حتـدثت           ائتالفوأشار  . )٧٠(اجملتمع املدين 
  عن تعرض املئات من أعضائها الذين عملوا كمـراقبني خـالل االنتخابـات للمـضايقة               

  .)٧١(والتخويف واالحتجاز
ـ            -٣٧ شعوب وأبلغت منظمة حقوق اإلنسان واإلغاثة لشعب أورومو ومنظمة األمم وال
 عن قمع املشاركني يف املظاهرات اليت نظمتها حركة طالب شعب أوروما عقب             املمثلةغري  

  .)٧٢(طالب على أيدي قوات األمن، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدة ٢٠٠٥انتخابات 
/ اجملتمع املدين إىل أن احلكومة أنشأت، يف كـانون األول         منظمات  وأشار ائتالف     -٣٨

وقد خلُصت  . لة للتحقيق يف أعمال القتل اليت أعقبت االنتخابات       ، جلنة مستق  ٢٠٠٥ديسمرب  
، إىل أن األفراد الذين شاركوا يف أعمال الـشغب     ٢٠٠٦اللجنة، يف تقريرها الصادر يف عام       

 اليت اسـتخدمتها  ةهم املسؤولون عن أحداث العنف اليت جّدت عقب االنتخابات، وأن القو       
ويف فترة الحقة، فر احملققون األصـليون       . وضاعقوات األمن كانت متناسبة يف ظل تلك األ       

وطلبت منظمة األمـم    . )٧٣(من البلد وأعلنوا أن استنتاجاهتم كانت خمالفة ملا ورد يف التقرير          
موظفـون  والشعوب غري املمثلة إجراء حتقيق مستقل وموثوق يف االنتهاكات اليت ارتكبـها             

  .)٧٤(٢٠٠٥ خالل املظاهرات السلمية لعام حكوميون
وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق إزاء حالة انعدام الشفافية اليت ختللت عملية               -٣٩

 وإزاء قرار احلكومة إبطال     ٢٠٠٧العفو اليت أدت إىل اإلفراج عن حمتجزين سياسيني يف عام           
وأشـار ائـتالف    . )٧٦(وأوصت منظمة العفو الدولية بتوضيح شروط هذا العفو       . )٧٥(العفو
 املدين ومنظمة العفو الدولية وجملس حقوق اإلنسان اإلثيويب ومنظمة رصـد        اجملتمع اتمنظم

ل الدميقراطية والعـدل،    جحقوق اإلنسان ومحلة اليوبيل إىل إعادة رئيسة حزب الوحدة من أ          
 بسبب  ٢٠٠٨ديسمرب  /برتوكان ميديكسا، إىل السجن بعد إلغاء قرار العفو يف كانون األول          

 وأعرب حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية عن االنشغال     .)٧٧(خطاب أدلت به يف اخلارج    
 إثيوبيا  ىوأوص. إزاء إمكانية نقلها إىل سجن يصعب فيه وصول مراقيب حقوق اإلنسان إليها           

  .)٧٨(بأن تنفذ قرار العفو السابق وتفرج عنها
 يف  ٩٩وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلزب احلاكم وحلفاءه كـسبوا              -٤٠
 مل تكن حمل    منافسة، وذلك يف    ٢٠٠٨ من املقاعد يف االنتخابات احمللية واإلقليمية لعام         املائة
ويف الدوائر االنتخابية القليلة اليت كانت نتائجها حمل طعـن مـن جانـب أحـزاب        . طعن

وأفـاد  . )٧٩( بعض مرشحي هذه األحزاب للمضايقة والضرب واالحتجاز       تعرضاملعارضة،  
  .)٨٠( شابتها خمالفات عديدة٢٠٠٥ع املدين أن عملية انتخابات عام ائتالف منظمات اجملتم

ثيويب أن اإلعـالن    وذكر ائتالف منظمات اجملتمع املدين وجملس حقوق اإلنسان اإل          -٤١
 يتضمن أحكاماً ُتضّيق احليـز املتـاح        ٢٠٠٨ بتسجيل األحزاب السياسية لعام      املنقح املتعلق 

وأشارت منظمـة رصـد     . )٨١(عددية احلزبية يف إثيوبيا   إلرساء دميقراطية تقوم على أساس الت     
حقوق اإلنسان إىل أن موظفني حكوميني يف مجيع املستويات يلجأون بانتظام إىل مـضايقة              



A/HRC/WG.6/6/ETH/3 

11 GE.09-15784 

. )٨٢(لى انتقاد احلكومـة    السياسيني أو أي أفراد يتجرأون ع      وتوقيف وحىت تعذيب املعارضني   
املعارضـة الرئيـسية انـسحبت مـن     وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل أن أحزاب  

  .)٨٣(، حبجة تعرض أعضائها للمضايقة٢٠٠٨االنتخابات احمللية يف عام 
كانت مطالبة  وأفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن األحزاب السياسية أبلغت أهنا             -٤٢

ترخيص لعقد اجتماعات ومظاهرات عامة، رغم أن القانون ينص على إشعار           باحلصول على   
  .)٨٤(ت فقطالسلطا
وأبلغت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان ومنظمة رصد حقوق اإلنسان ومحلة اليوبيل             -٤٣

 ٢٠٠٩ن اإلعالن املتعلق باملؤسسات اخلريية واجلمعيـات لعـام          عومبادرة احلقوق اجلنسية    
 حـل  حقوق اإلنسان و   الذي مينع املنظمات غري احلكومية األجنبية من العمل حتديداً يف جمايل          

وأشارت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان والتحالف العاملي من أجل مـشاركة    . )٨٥(اعاتالرت
املواطنني وجملس حقوق اإلنسان اإلثيويب ومنظمة رصد حقوق اإلنسان ومحلة اليوبيل وجملس          
حقوق اإلنسان والعدل يف أوروميا ومبادرة احلقوق اجلنسية ومجعية الشعوب املهددة إىل أن             

 من اخلـارج    مواردها املالية  يف املائة من     ١٠ أكثر من    ىاملدين احمللية اليت يتأت   منظمات اجملتمع   
وأشارت منظمة العفو الدوليـة وجملـس       . )٨٦(ُيمنع عليها أيضاً العمل يف اجملالني املذكورين      

حقوق اإلنسان اإلثيويب إىل أن معظم املنظمات غري احلكومية يف إثيوبيا تعتمد اعتماداً شديداً              
بات وأشكال الدعم األخرى املقدمة من اخلارج وأن هذه القيود من شأهنا أن حتـول               على اهل 

  .)٨٧(دون استمرار نشاطها
وحىت قبل صدور اإلعالن، تلقت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان تقارير تـشري إىل               -٤٤

الضطالع يف ا الصعوبات اليت تواجهها منظمات مستقلة ُتعىن حبقوق اإلنسان لشعب أورومو           
وأبلغ التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني أن اإلعالن يتـيح        . )٨٨(نشطتها يف إثيوبيا  بأ

 تسجيل األفراد الذي يرغبون يف تشكيل منظمة إذا كان هـؤالء األفـراد        ملراقبةجماالً واسعاً   
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين والتحالف العـاملي   . )٨٩(معارضني للسياسات احلكومية  

أجل مشاركة املواطنني وجملس حقوق اإلنسان اإلثيويب أيضاً إىل أحكام أخرى تعـّوق             من  
القيود املفروضة على ختصيص امليزانية أو على عدد املكاتـب  كعمل منظمات اجملتمع املدين،    

وأفاد حتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية ومنظمة العفو الدولية أن القانون           . )٩٠(اإلقليمية
 عقوبات جنائية شديدة، مبا يف ذلك الغرامات املالية والسجن، حـىت يف حالـة               جييز فرض 

  . )٩١(املخالفات البسيطة ألحكامه
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن اإلعالن قد أنشأ وكالة املؤسـسات اخلرييـة                -٤٥

سلطة واجلمعيات اليت متارس سلطة تقديرية واسعة على املنظمات غري احلكومية، وأن هذه ال            
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين أيضاً      . )٩٢( لتدخل احلكومة دون موجب    اإلمكانيةتتيح  
   وسائط اإلعالم احلكومية وأجهزة احلزب احلاكم إىل نقل آراء سلبية وغـري متزنـة               ميلإىل  

وأوصت . )٩٣(وال تستند يف معظم احلاالت إىل أية أسس صحيحة ضد منظمات اجملتمع املدين        
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 العفو الدولية وحتالف منظمات اجملتمع املدين والتحالف العاملي من أجـل مـشاركة              منظمة
املواطنني وجملس حقوق اإلنسان اإلثيويب وحتالف حقوق اإلنسان للمرأة اإلثيوبية ومنظمـة            

أو تعّدل اإلعالن املتعلق باملؤسسات     /رصد حقوق اإلنسان ومحلة اليوبيل بأن ُتلغي إثيوبيا و        
، يف حني أوصت منظمة العفو الدولية بأن توفر إثيوبيا ضمانات بـأن             )٩٤(عياتاخلريية واجلم 

  .)٩٥(املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية املوجودة يف إثيوبيا يف كنف احلريةكل عمل ت
وأفادت منظمة العفو الدولية أن سلطان فوزي حممد علي، وهو وسـيط مـستقل،           -٤٦

ا ملنعه، حسب التقارير الواردة، من غ يف بلدة جيجي٢٠٠٧أغسطس /أُلقي القبض عليه يف آب
وتعتقـد  . تقدمي أدلة إىل بعثة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة اليت زارت منطقة صومايل            

 به يف السجن فقط ألنه أبدى آراءه        ّجُزمنظمة العفو الدولية أن سلطان فوزي حممد علي قد          
 الدولية إثيوبيا بأن تقوم يف الفـور ودون شـروط      وأوصت منظمة العفو  . )٩٦(بطريقة سلمية 

بإطالق سراح مجيع السجناء احملتجزين فقط بسبب آرائهم السياسية أو معتقداهتم الدينية أو             
غريها من املعتقدات اليت ُيمليها عليهم ضمريهم؛ وبأن تتيح يف الفور جلميع احملتجزين إمكانية              

أوصـى  و. )٩٧(اكمة عادلة وفقاً للمعاير الدوليـة     االتصال مبحام من اختيارهم، وتوفر هلم حم      
 منظمـات   اليت تنظم عمـل   ائتالف منظمات اجملتمع املدين بأن تقوم إثيوبيا بتنقيح القوانني          

اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم واالنتخابات واألحزاب السياسية على حنو ميكّن من هتيئة بيئة             
  .)٩٨(عالة يف احلياة السياسيةمؤاتية ملشاركة املواطنني مشاركة هادفة وف

وأفادت رابطة حقوق اإلنسان يف القرن األفريقي أن احلزب احلاكم ميارس رقابـة               -٤٧
شاملة على مجيع وسائط اإلعالم اإللكتروين، مبا يف ذلك القناة التلفزية اإلثيوبية، وهي احملطة              

تني فقـط تبثـان علـى       ، وأن إذاع  ٢٠٠٧الوحيدة للبث التلفزيوين يف البلد حىت هناية عام         
.  عامـاً  ١٢ إىل   ٧ بعد انتظار دام مـن       ٢٠٠٧ حصلتا على ترخيص يف عام       FMموجات  

 بلغة أمان أورومو    ثالربامج اليت تب   ٢٠٠٨ يف عام    أوقفوأبلغت الرابطة أن احلزب احلاكم      
ية وأشارت مجع. )٩٩(يف القناة التلفزية اإلثيوبية ألسباب سياسية حمضة، حسب التقارير الواردة
 غـري اململوكـة     FMالشعوب املهدَّدة إىل أن عدد اإلذاعات اخلاصة اليت تبث على موجات            

وأفاد جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب أن احلكومـة        . )١٠٠(إذاعاتللحكومة ال يتجاوز ثالث     
اإلثيوبية تقوم بعمليات واسعة النطاق للتشويش على خمتلف وسائط اإلعالم بإنشاء حمطـات           

  .)١٠١(لتردد، وذلك يف حماولة منها ملنع البثتبث على نفس ا
يا إىل  م وجملس حقوق اإلنسان والعدل يف أورو      أشار جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب    و  -٤٨

أن السلطات يف إثيوبيا تقوم بعمليات واسعة النطاق ملنع النفاذ إىل املواقع الشبكية واملدونات              
وأشـارت رابطـة    . )١٠٢(تقد عمل احلكومة  اليت يديرها إثيوبيون يف املهجر وتتضمن مادة تن       

وأفادت . )١٠٣(حقوق اإلنسان يف القرن األفريقي إىل أن معدل تغطية اإلنترنت منخفض جداً           
الرابطة أن توزيع منتجات الصحافة املستقلة خيضع حلظر صارم يف إثيوبيا، عدا يف العاصـمة               
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   أن وسائل اإلعالم األجنبيـة      وأفادت الرابطة أيضاً  . )١٠٤(ويف عدد قليل من مدن املقاطعات     
  .)١٠٥(ال تزال تواجه مشكالت يف احلصول على تراخيص من وزارة اإلعالم

وأشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أن الدستور، وكذلك اإلطار القـانوين،         -٤٩
ىل ضمان ممارسة هذه    إ دائماً   تسعىيضمنان حرية الفكر والضمري والدين، لكن احلكومة ال         

احلريات ومحايتها، كما أشار املركز إىل وجود قوانني عدة، وخباصة قانون العقوبات، ُتفسح             
وقدم املركز األورويب للقانون والعدالة أيـضاً قائمـة         . )١٠٦(اجملال للتعدي على حرية الدين    

حباالت تتعلق بقمع مزعوم يستهدف أكرب الطوائف الدينية، ومن ذلك القيود املفروضة على             
  .)١٠٧(ت واالعتداءات اجلسديةاحلريا
وأفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن األمية واخنفاض مستوى التعليم واملواقـف              -٥٠

اجملتمعية حتول دون مشاركة املرأة يف االنتخابات، سواء بوصفها مصوِّتة أو مرشَّـحة، وأن              
  .)١٠٨(قانون االنتخابات ال ينص على نظام حصص يف اهليئة التشريعية

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
أفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن العمل القسري لألطفال ال يزال ميثِّل مشكلة               -٥١

  .)١٠٩(خطرة رغم حظره
وأبلغ جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب عن استخدام مواد كيميائية يف قطاع زراعـة               -٥٢

  بِّب ضرراً دائماً خلاليا الدماغ ونظام املناعـة، باإلضـافة          األزهار يف إثيوبيا، وهو ما قد ُيس      
وأكد جملـس حقـوق اإلنـسان    . )١١٠(إىل ما ُتسبِّبه هذه املواد من حاالت إجهاض عفوي       

اإلثيويب أن العمال ال ميكنهم ممارسة احلق يف التفاوض اجلماعي بسبب منعهم من تـشكيل               
  .)١١١(نقابات عمال

جملتمع املدين أن فرص حصول املرأة على وظيفة تؤمِّن هلـا           وأفاد ائتالف منظمات ا     -٥٣
أو تسيري املشاريع حمدودة جـداً بـسبب        /األرض، واالئتمان، وملكية و   على  مورد رزق، و  

اخنفاض مستوى التعليم والتدريب يف صفوف النساء، فضالً عن املواقف التقليدية والفـرص             
اليت يعملن يف القطاعات غري الرمسية وغري       وعدد النساء ال  . احملدودة للحصول على املعلومات   

  .)١١٢(املنظمة يفوق بكثري عدد النساء الاليت يعملن يف القطاع املنظَّم

  جتماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٧  
 - أوصى ائتالف منظمات اجملتمع املدين بأن ُيقر الدستور صراحة باحلقوق االجتماعية            -٥٤

ق يف الغذاء واحلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف السكن، وأن تتخذ              االقتصادية، كاحل 
  .)١١٣(احلكومة التدابري الضرورية لضمان إعمال هذه احلقوق
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وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل االرتفاع املستمر ألسعار األغذية الـذي              -٥٥
ت الذي تركز فيه املبادرات احلكوميـة       يهدد بقاء األسر املعيشية يف املناطق احلضرية، يف الوق        

  .)١١٤(على ضمان األمن الغذائي يف املناطق الريفية أوالً
وأفادت منظمة العفو الدولية أن احلكومة اإلثيوبية فرضت حصاراً على القطاعـات              -٥٦

املتأثرة بالرتاع يف منطقة صومايل، انتقاماً هلجوم شّنته جبهة أوغادن للتحرير الوطين استهدف             
نشأة إلنتاج النفط يف املنطقة، مما أدى إىل نقص حاد يف األغذية وإىل تفاقم الوضع اإلنساين                م

ألمم املتحدة إىل التخفيف نوعاً     لوقد توصلت بعثة لتقصي احلقائق تابعة       . يف تلك القطاعات  
، لكن السلطات اإلثيوبية استمرت يف      ٢٠٠٧أغسطس  /ما من حدة األزمة اإلنسانية يف آب      

  .)١١٥( على املعونة اإلنسانية يف منطقة صومايلفرض قيود
طرد يف معـدالت وفيـات      اجملتمع املدين إىل االخنفاض امل    وأشار ائتالف منظمات      -٥٧

تنسيق اجلهود بغية تأكيد هذا االجتاه حنـو  إىل الرّضع واألطفال، غري أنه أفاد أن هناك حاجة         
 نصف األطفال دون اخلامسة مـن       وأشار االئتالف أيضاً إىل أن حنو     . خفض تلك املعدالت  

العمر يعانون من تأخر يف النمو اجلسدي رغم اخنفاض النسبة املئوية لألطفال الذين يعـانون               
وأفاد ائتالف منظمات اجملتمع املدين أنه على الرغم مـن أن القـانون             . )١١٦(نقصاً يف الوزن  

اإلجهاض غري القانوين   اجلنائي املنقح ينص على حاالت جديدة جتيز اإلجهاض، فإن ممارسة           
  .)١١٧(وغري املأمون ال تزال تعرِّض صحة وحياة العديد من النساء الشابات للخطر

وأبلغ جملس حقوق اإلنسان اإلثيويب أن احلكومة قد أصـدرت قـوانني تنظيميـة                -٥٨
 ومبادئ توجيهية بغية محاية املوارد الطبيعية، ولكن منو قطاع زراعة األزهار شكّل عبئاً ثقيالً             

إضافياً على النظام اإليكولوجي، مما قد ُيحِدث أضراراً ال ميكن إصالحها، وذلك باإلضـافة              
إىل األخطار اليت تشكلها حاويات املبيدات اليت ُتدفن، حسب بعض التقـارير، يف بـاطن               

  .)١١٨(األرض دون أن تكون حمكمة السد
  باملياه النظيفـة ارتفعـت     وأبلغ ائتالف منظمات اجملتمع املدين أن معدالت اإلمداد           -٥٩
، إال أن الشواغل ال تزال قائمة إزاء الوصول احملـدود           ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و ٢٠٠١/٢٠٠٢بني  

  ، وإىل مرافق التصحاح    ) يف املائة من السكان يف املناطق الريفية       ٣٥(إىل مياه الشرب املأمونة     
  .)١١٩(، وإزاء خطر التعرض ألمراض حمددة) يف املائة يف اجملموع١٣(

  أشار ائتالف منظمـات اجملتمـع املـدين إىل أن النـساء والفتيـات يـستأثرن                و  -٦٠
اإليدز بالنسبة  / يف املائة من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         ٧٦,٤٥بنسبة  

 عاماً، وأن التفاوتات بني اجلنسني ال تزال تشكل عائقاً كبرياً           ٢٤ و ١٥إىل الفئة العمرية بني     
  .)١٢٠(املرض/ولة من أجل مكافحة الفريوسأمام اجلهود املبذ

وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل ما اختذ من تدابري جديرة بالثناء من خالل                -٦١
من أجل إعمال احلق يف السكن، غري أنه ذكر         " الربنامج اخلماسي املتكامل لتنمية اإلسكان    "
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وأشـار  . )١٢١(ر عليها الفقـراء   أن األسعار اليت ُحددت للمساكن اليت جرى بناؤها ال يقد         
طنني وغريهم من املستوطنني غـري      قاالئتالف أيضاً إىل أن القانون ال يقر بأمن احليازة للمست         

  .)١٢٢(الشرعيني
 وعدت بلداً جاراً مبنحه مئات اآلالف من        إثيوبياوأبلغت مجعية الشعوب املهددة أن        -٦٢

اعة احلبوب، وأنه قد جرى منذ ذلك احلني        اهلكتارات من األراضي الزراعية غري املستغلة لزر      
ويـرجح أن يغـادر     . حتديد زهاء مليوين هكتار من األراضي يف منطقيت أوروميا وأمهـارا          

احملصول من األغذية إقليم إثيوبيا ألن اإلثيوبيني غري قادرين على املنافسة مـع املـستهلكني               
  .)١٢٣(األجانب من حيث القدرة الشرائية

 يف املائة من األطفال اإلثيـوبيني       ٢٤نظمات اجملتمع املدين أن زهاء      وأبلغ ائتالف م    -٦٣
يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، وأشار إىل االرتفاع الكبري يف النسب املئوية لألسر املعيشية اليت              

  .)١٢٤(ُيعيلها أطفال يف أفريقيا جنوب الصحراء

  مع احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجت  -٨  
إزاء ترّدي جودة التعلـيم     شار ائتالف منظمات اجملتمع املدين إىل الشواغل القائمة         أ  -٦٤

، واالخنفاض الشديد يف معدل إكمال التعليم االبتدائي، وأفاد أن إثيوبيا مل            يف خمتلف املراحل  
  .)١٢٥(تصدر أية تشريعات جتعل التعليم االبتدائي جمانياً وإلزامياً

نظمات اجملتمع املدين أنه، وعلى الرغم مـن اإلجـراءات اإلجيابيـة      وأبلغ ائتالف م    -٦٥
املتخذة لزيادة عدد الطالبات يف التعليم العايل، فإن الدعم املقدم من أجل مساعدهتن علـى               

وأشارت مبادرة احلقوق اجلنـسية إىل أن برنـامج املـنح           . )١٢٦(إكمال تعليمهن غري كاف   
وأبلغت املبادرة كذلك أن معدل     . )١٢٧(كربى إىل األمام  الدراسية اخلاصة بالفتيات ميثل خطوة      

 -تسجيل الفتيات يف املدارس االبتدائية ال يزال منخفضاً مقارنة بالفتيان بسبب عوامل اجتماعية              
 وأنه ال يوجد أية أدلة ميكن التحقق منها على بلوغ اهلـدف احملـدد يف اخلطـة                  ،ثقافية عدة 

 واملتمثل يف ختفيض الفارق  ٢٠٠٥-٢٠٠١/٢٠٠٤-٢٠٠٠ احلكومية لفترة السنوات اخلمس   
. )١٢٨(٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة حبلول     ١٥,٨بني اجلنسني يف معدالت التسجيل اإلمجالية إىل        

وأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية أيضاً إىل أن هناك حاجة ماسة إىل سياسة وطنيـة لتيـسري                
وأبلغت املبادرة كذلك   . )١٢٩(عودة الفتيات احلامالت إىل املدرسة وخفض معدالت التسرب       

أن هناك أدلة ملموسة توحي بأن انعدام التوازن بني اجلنسني يف مستوى كل مـن التعلـيم                 
 داخـل   اتالعنـف واالعتـداء   أعمـال   االبتدائي والتعليم الثانوي يرتبط ارتباطاً وثيقـاً ب       

قع الطـابع   وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تترجم إثيوبيا على أرض الوا         . )١٣٠(املدارس
اجملاين واإللزامي للتعليم االبتدائي وأن تتصدى للعنف القائم على نوع اجلنس وجلميع القضايا             

  .)١٣١(األخرى اليت حتول دون نيل الفتيات للتعليم
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  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
تلقت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان تقارير موثوقة تتحدث عن أعمـال توقيـف               -٦٦

حتجاز دون توجيه هتمة وتعذيب ارتكبتها حكومة إثيوبيا حبق أفراد ينتمـون إىل             تعسفي وا 
  ويف هذا الصدد أبلغت املنظمة عن تقارير تفيـد أن احلكومـة اسـتمرت              . شعب أورومو 

   جبهـة   إىليف السنوات األخرية يف توقيـف واحتجـاز أفـراد لالشـتباه يف انتمـائهم                
  . )١٣٢(حترير أورومو

الكرامة حلقوق اإلنسان إىل ما أعرب عنه أفراد من شعب أورومو           وأشارت منظمة     -٦٧
وهي اللغـة   " أوروميفا"يف املهجر من انشغال عميق إزاء القيود املفروضة على استخدام لغة            

ثيوبيا ألفراد هذا الشعب حقوقه اللغوية يف       إوبينما أعادت حكومة    . األصلية لشعب أورومو  
عن تواصل استهداف أفراد شعب أورومو لالشتباه       ، فإن بعض التقارير تتحدث      ١٩٩٤عام  

جبهة حترير أورومو أو دعمهم هلا، وذلك استناداً إىل تكلمهم لغتهم األصلية            إىل  يف انتمائهم   
وإضافة إىل ذلك، أفاد بعض أفراد شعب أورومو أن الطالب املنتمني إىل            . يف األماكن العامة  

غتهم األصلية إلزامياً يف املدارس الواقعـة يف        هذه اجلماعة يواجهون، منذ أن أصبح استخدام ل       
  .)١٣٣( صعوبات كربى لاللتحاق باجلامعة حيث تفضل اللغة اإلنكليزية أو األمهارية،أوروميا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
 املتعلـق  ٢٠٠٩أبلغ التحالف العاملي ملشاركة املواطنني أن مشروع إعـالن عـام             -٦٨

قد يؤثر إىل حـد بعيـد يف        ) روع القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب    مش(مبكافحة اإلرهاب   
وأعرب التحالف عن انـشغاله ألن      . ممارسة حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع      

تعريف العمل اإلرهايب يفتقر إىل الدقة، وألن السلطات احلكومية متارس سلطة تقديرية واسعة       
 باجلماعات اإلرهابية، كما أعرب التحالف عن انـشغاله         منظمات اجملتمع املدين  نعت  ختوهلا  

 يف جمـال مراقبـة      الصالحيات الواسعة من القيود املفروضة على حرية وسائط اإلعالم ومن         
وأعرب التحالف عن القلق أيضاً إزاء االنتقـاص مـن الـضمانات       . االتصاالت واعتراضها 

وأوصى حتالف حقـوق  . )١٣٤(ن املذكوراألساسية املتعلقة باحملاكمة العادلة يف مشروع القانو      
هذا املشروع أو أن تعيـد النظـر فيـه بـشكل            إثيوبيا  اإلنسان للمرأة اإلثيوبية بأن تلغي      

بأن ُيعّرف العمل اإلرهايب    ملشاركة املواطنني   ، يف حني أوصى التحالف العاملي       )١٣٥(جوهري
م األخرى الواردة يف املشروع تعريفاً ضيقاً وحمدود النطاق، وبأن ُيراجع عدد كبري من األحكا

  .)١٣٦(مراجعة جدية من أجل ضمان دستوريتها وتوافقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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