
 

(A)   GE.10-41781    170610    220610 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

 ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  تقريران الدوريان اجملمعان السادس والسابع للدول األعضاءال    

  *إثيوبيا    
]٢٠٠٩يوليه /متوز[  

__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                   *  
  . ةإىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحد

 
 CEDAW/C/ETH/6-7  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General  

19 April 2010 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 2 

  احملتويات
  الصفحة 

  ٤  ...........................................................................................مقدمة   
  ٥  ........................................املساواة بني اجلنسني وااللتزام بالقضاء على التمييز  :٢املادة    
  ٨  .....................................................لة تطور املرأة وتقدمها الكاملنيكفا  :٣املادة    
  ٨  ...............................................واة الفعلية بني الرجل واملرأةالتعجيل باملسا  :٤املادة    
  ١٠  ......................................................األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية  :٥املادة    
  ١٢  .................................................................مكافحة استغالل املرأة  :٦املادة    
  ١٤  .................................................مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة  :٧املادة    
  ١٩  .............................................................التمثيل على الصعيد الدويل  :٨املادة    
  ٢٠  .........................................................................املرأة واجلنسية  :٩املادة    
  ٢٠  ........................................................................احلق يف التعليم  :١٠ملادة ا   
  ٢٥  .....................................................املساواة يف التوظيف وحقوق العمل  :١١املادة    
  ٣١  ...................................................املساواة يف الوصول إىل املرافق الصحية  :١٢املادة    
 ٣٨  .........................................................احلقوق االجتماعية واالقتصادية  :١٣املادة    

 ٣٩  .................................................................الريفيةيف املناطق املرأة   :١٤املادة    

  ٤٥  ...................................................................وناملساواة أمام القان  :١٥املادة    
 ٤٥  .............................................................املساواة يف الزواج واألسرة  :١٦املادة    

  اجلداول  
  توزيع القوة العاملة من موظفي اخلدمة املدنية االحتادية حـسب الفئـة الوظيفيـة يف                  ١-١١اجلدول    
  ٢٧  .............................................................٢٠٠٢/٢٠٠٣ عام           
  ٤٣  ........................................مشاركة املرأة الريفية يف اجلمعيات التعاونية   ١-١٤اجلدول    

  املرفقات  
   يف االنتخابات الوطنية جمللس نواب الـشعب        املسجالت ونسبة مشاركتهن  النساء الناخبات   بة  نس  -١   
  ٤٧  ...........................................)٢٠٠٢/٢٠٠٣(واجملالس اإلقليمية حسب املنطقة      
  ٤٧  .........................................................متعاقبة  برملاناتةمتثيل املرأة يف ثالث  -٢   
  ٤٨  ............انات متعاقبة جمللس نواب الشعب يف ثالثة برمل التابعةمشاركة املرأة يف اللجان الدائمة  -٣   
  ٤٩  .................................................ةاحلكوميمواقع صنع القرارات متثيل املرأة يف   -٤   
  ٤٩  ..........................٢٠٠١/٢٠٠٢ ة،االبتدائي املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني   -٥   
  ٥٠  ..........................٢٠٠٣/٢٠٠٤ ة،االبتدائي املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني   -٦   
  ٥٠  ...................٢٠٠٤/٢٠٠٥ ،)٨-١(ة ياالبتدائ املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني   -٧   



CEDAW/C/ETH/6-7 

3 GE.10-41781 

  ٥١  ...................٢٠٠٥/٢٠٠٦ ،)٨-١(ة االبتدائي املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني   -٨   
  ٥١  ...................٢٠٠٦/٢٠٠٧ ،)٨-١(ة االبتدائي املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني   -٩   
  ٥٢  ...............................)٨-١(معدل الرسوب يف املرحلة االبتدائية حسب نوع اجلنس   -١٠   
  ٥٢  ....................................... املرحلة االبتدائية حسب نوع اجلنسمعدل الرسوب يف  -١١   
  ٥٣  .............................................نسبة إكمال التعليم االبتدائي حسب نوع اجلنس  -١٢   
  ٥٣  ............................٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٥/٢٠٠٦، ثيوبيااألمهات، إمؤشرات صحة   -١٣   
  ٥٤  .............................٢٠٠٨-٢٠٠١االجتاه يف معدل قبول وسائل منع احلمل، إثيوبيا،   -١٤   
  ٥٥  .................)٢٠٠٧-٢٠٠٣( نوع اجلنس واملنطقة املستفيدون من اإلرشاد الزراعي حسب  -١٥   
  الدراسات العليـا يف كليـات التعلـيم والتـدريب يف اجملـاالت الزراعيـة                طالب    عن بيانات  -١٦   
  ٥٦  ............................................................................والتقنية واملهنية     
  ٥٦  ...................................................٢٠٠٥مقتطفات من القانون اجلنائي لعام   -١٧   



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 4 

  مقدمة    
 من  ١٨امس مبوجب املادة    منذ أن قدمت إثيوبيا تقريرها الدوري اجملمع الرابع واخل          

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اختذت حكومة مجهورية إثيوبيا             
الدميقراطية االحتادية عدة تدابري لضمان املساواة بني اجلنسني استناداً إىل االتفاقية، واألهداف            

الصكوك الدوليـة ذات الـصلة،      اإلمنائية لأللفية، وإعالن ومنهاج عمل بيجني وغريها من         
وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير إجنازات ذات شـأن        . جبانب التشريعات والسياسات احمللية   

واستحدثت جمموعات . صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف عديد من اجملاالت    
سـتخدامها سـعياً إىل   شىت من التدابري اإلجيابية وآليات إلنفاذ السياسات الرئيسية، وجرى ا  

التصدي للمعاناة اليت ورثتها املرأة على مدى العصور بسبب التمييز الذي طال أمده، فتحّسن         
وليس مثة ريب يف أنه ينبغي أن يشار هنا      .  االجتماعي والسياسي  -بذلك وضعها االقتصادي    

ير والتغـيري   بصفة خاصة إىل إنشاء وزارة شؤون املرأة وإصدار وتنفيذ جمموعة تدابري التطـو            
  .للمرأة اإلثيوبية

. ويشكل هذا التقرير التقريرين الدوريني السادس والسابع املقدمني مبوجب االتفاقية           
ونظراً ألن الدولة استطاعت أن تنسق التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، ينبغي النظر يف هـذا               

وقد أُعد  . (HRI/CORE/ETH/2008)التقرير مع الوثيقة األساسية املشتركة اليت قُدمت بالفعل         
       ،هذا التقرير وفقاً ألحدث املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة              

ويف هذا الصدد، ُعوجلت الشواغل اليت أثارهتا اللجنة يف تعليقاهتـا  . بتقدمي التقاريرفيما يتعلق  
يف إطار الفروع   ) ٢٣٧-٢٣٥، الفقرات   (A/59/38اخلتامية على التقرير الدوري األخري للبلد       

  .ذات الصلة من هذا التقرير
وقد أُفيد يف إعداد هذا التقرير فائدة كبرية من البيانات ُجمِّعت من أجل تقارير البلـد               

 يف إطار االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري               تأخر تقدميها اليت  
(CERD/C/ETH/7-16) الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        ، والعهد 

(E/C.12/ETH/1-4)          والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية ،(CCPR/C/ETH/1) ،
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة   

(CAT/C/ETH/1)   وقد أُشـري يف هـذا      . لدولة فعالً إىل هيئات املعاهدات املعنية     ، واليت قدمتها ا
التقرير إىل الفروع أو الفقرات ذات الصلة من التقارير املتعلقة مبعاهدات حمددة، عند الضرورة،              

وتعتقد احلكومة أن هـذا     . من أجل تفادي االزدواج وضمان كفاية املعلومات يف الوقت نفسه         
تران مع التقارير السابقة املقدمة مبوجب االتفاقية والوثيقة األساسـية           باالق فيهالتقرير، إذا ُنظر    

وتود احلكومة أن   . املشتركة، كفيل بأن يقدم معلومات كافية تبني مدى تنفيذ االتفاقية يف البلد           
  .تعرب عن ارتياحها إلعداد هذا التقرير وتأمل يف إجراء حوار بناء مع اللجنة
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  ٢املادة     
  جلنسني وااللتزام بالقضاء على التمييزاملساواة بني ا    

بال كلل للقضاء على    الفترة املشمولة بالتقرير، أخذت احلكومة تبذل اجلهود        طوال    -١
التمييز ضد املرأة يف مجيع القطاعات وتوسيع نطاق محايتها من األعمال غري املربرة للتحيـز               

 تعميم مراعاة املسائل اجلنسانية     وباإلضافة إىل . اجلنساين عن طريق جمموعة منوعة من التدابري      
يف مجيع السياسات والربامج اإلمنائية للبلد، اعتمدت احلكومة استراتيجيات وجمموعات تدابري           

  .تنفيذية حمددة حتقيقاً لتلك الغاية
ويتمثل هدف جمموعة التدابري للتطوير والتغيري للمرأة اإلثيوبية الـيت أعـدهتا وزارة               -٢

 وترمـي إىل    ،شاركة املرأة على قدم املساواة يف مجيع القطاعـات        شؤون املرأة يف ضمان م    
التغلب على املصاعب اليت تعترض سبيل الكفاح اجلاري من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني              

وقد عمدت وزارة شـؤون     . يف أنشطة البلد يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية       
د إزاء خطة عمل بيجني، إىل صياغة خطة وطنية للمـساواة           املرأة، من أجل الوفاء بالتزام البل     

وتستهدف هذه اخلطة حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(بني اجلنسني   
واألهداف املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اجملسدة يف دستور مجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة              

، واإلعـالن الـسياسي والوثـائق      ١٩٩٥، ومنهاج عمل بيجني لعام      ١٩٩٥االحتادية لعام   
وفضالً عن ذلك، فقـد أُدرجـت اخلطـة    .  سنوات٥ + ٢٠٠٠اخلتامية ملؤمتر بيجني لعام     

خطـة  (الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف برنامج احلكومة اإلمنائي خلمس سـنوات             
يف اجلهود اليت يبـذهلا  بغية مراعاة االعتبار اجلنساين ) التعجيل بالتنمية واستدامتها إلهناء الفقر    

  .البلد من أجل احلد من الفقر
وقد ُوضعت االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، اليت اعتمدهتا احلكومة، حبيـث              -٣

وتعترب احتياجات املرأة . تويل االعتبار الواجب إىل نصيب املرأة املشروع يف تنمية البلد عموماً        
ية، اليت توجه براجمها صـوب حتـسني تعلـيم          ركائز لنجاح االستراتيج  اخلاصة  ومصاحلها  

الفتيات، وتوفري إمدادات املياه النقية ورفع مستوى الرعاية الـصحية األساسـية لألمهـات          
  .احلالة الصحية العامة للمرأةب النهوضواألطفال هبدف 

يف   فقد ُنصَّ  وفيما يتعلق باستيفاء حاجة املرأة إىل املنتجات الزراعية واملرافق التقنية،           -٤
االستراتيجية نفسها على أنه جيب أن تتاح للمرأة إمكانية احلصول على املوارد اإلنتاجية مثل              

  .األرض واخلدمات االئتمانية
وينصب التركيز األويل الستراتيجية احلد من الفقر على مشاركة املرأة دون عائق يف               -٥

ديد األهداف والغايات املراعية  فقد اختذت احلكومة تدابري قوية يف حت      ،ومن هنا . عملية التنمية 
للمنظور اجلنساين من أجل خفض عبء العمل للمرأة متكيناً هلا من املشاركة على حنو كامل               

  . االقتصادية-يف جمال صنع القرارات السياسية واالجتماعية 
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ويف هذه املرحلة، جيدر أن نذكر على وجه التحديد أن تقدماً كبرياً قد أحرز عـن                  -٦
 الذي يتضمن تدابري قوية وشـاملة لـدعم         ٢٠٠٥ القانون اجلنائي اجلديد لعام      طريق اعتماد 

وعالوة على ذلك، فقد ُسّنت تشريعات محائية يف مناسبات شـىت           . حقوق املرأة ومصاحلها  
تتعلق بتوفري إمكانية حصول املرأة على األرض والتسهيالت االئتمانيـة واإلمـدادات ذات             

يف عقد حلقات عمل إلذكاء الوعي هتـدف إىل إضـفاء           وقد حتققت نتائج مشجعة     . الصلة
ديناميات جنسانية على عمليات امليزانية وختصيص املوارد فضالً عن جهود بناء القدرات من             

وتويل خطة التعجيل بالتنمية واستدامتها إلهناء الفقر أيضاً        . أجل تنفيذ االستراتيجية قيد النظر    
  .مجيع اجملاالتاألولوية ملراعاة املنظور اجلنساين يف 

ويتضمن دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ودساتري الواليات اإلقليميـة            -٧
وجرى تأكيد هذا املبدأ أيضاً يف مجيـع القـوانني          . الوطنية مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة     

ريعات املتعلقـة   املناسبة االحتادية واإلقليمية مبا يف ذلك قانون األسرة املنقح فضالً عن التـش            
  .بالعمل واملوجهة حنو اجلنسية

ومتثل أحد التحديات الرئيسية يف محاية حقوق املرأة يف افتقار السلطات العامـة إىل                -٨
ونتيجة لذلك، قد ُشدِّد على تعزيز      . معرفة املسائل اجلنسانية وشيوع املواقف التمييزية إزاءها      

لى مجيع املـستويات، ال سـيما فيمـا بـني     الوعي بدور املنظور اجلنساين وحقوق املرأة ع      
  . السلطات العامة

وينص أيضاً على أن كـل      . ويكفل الدستور حق املساواة للمرأة بال لبس وال إهبام          -٩
مؤسسة حكومية تقع عليها مسؤولية إتاحة إمكانية تنفيذ أحكامه ذات الصلة حتقيقاً لتلـك              

ن يكافح ويقضي على أي شكل من       ونتيجة لذلك، ُيقتضى من كل كيان حكومي أ       . الغاية
وعمالً على تعزيز هذا الفهم، جيري االضـطالع بقـوة       . أشكال التمييز املؤسسي ضد املرأة    

  .بأنشطة إجياد الوعي وإذكائه بالتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية
 وعلى الرغم من أن القوانني والسياسات التمييزية قد أُبطلت مبرور الوقـت، فـإن               -١٠

التحدي املتمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني بصورة كاملة وفعالة ال يزال قائمـاً بـسبب                
ويف مواجهة  . املواقف الراسخة املنبثقة عن تراث ثقايف بالٍ تعود على النظر إىل املرأة بازدراء            

 مـن   هذه املشكلة املتصاعدة املتعلقة باملواقف الضارة بوضع املرأة يف اجملتمع، أعدت سلسلة           
التدريبات قُدمت إىل موظفي اخلدمة املدنية على مجيع املستويات بغية رفع درجة وعيهم العام           

  .بشأن املسائل املتعلقة بكرامة البشر، واملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز
ومل تقتصر مثل هذه التوعية باملسائل اجلنسانية، بطبيعة احلال، على القطاع العـام               -١١

إىل اقتالع أي شكل من أشكال التمييز القائم على نوع اجلنس من جـذوره،   وسعياً  . وحده
وقد شكلت األديان   . فقد اضطلع أيضاً بأنشطة إجياد الوعي على مستوى األفراد واملنظمات         

. واملؤسسات الدينية، على سبيل املثال، مصدراً تارخيياً رئيسياً للتمييز القائم على نوع اجلنس            
لى هذا الوضع الشاذ، فقد أُقيم متييز واضح رمسياً بني القوانني الدينيـة             وعمالً على التغلب ع   
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والعلمانية ميكن النساء من اللجوء إىل معايريهن ومؤسساهتن املفضلة يف حالة نشوء مـسائل              
  .مدنية وشكاوى أسرية، رهناً بعقيدة كلٍ منها

ضد املرأة هي مهمـة     وينبغي التشديد هنا على أن القضاء على املمارسات التمييزية            -١٢
ذلك ألهنا تتطلب تعاوناً مطلقاً     . متعددة األبعاد ليست منوطة بكل أبعادها باحلكومة وحدها       

  .بني شىت أصحاب املصلحة على مجيع املستويات واجملتمع بأسره
وقد أجريت عدة أحباث، يف ظل هذا املنظور، برعاية منظمـات حكوميـة وغـري         -١٣

وقـد  . عة حجم العادات واملمارسات الضارة بسالمة املـرأة       حكومية بغية حتديد منط وطبي    
اختذت طائفة عريضة من التدابري استناداً إىل نتائج هذا البحث من أجل تعديل أو إلغاء تلك                

  . العادات واملمارسات التمييزية ضد املرأة ومن مث الضارة بتطورها املتعدد اجلوانب
 التقليدية متييزية، لألسف، بصورة سـافرة       ولقد تبني أن معظم العادات واملمارسات       -١٤

ضد النساء والفتيات، فأدت يف هناية املطاف إىل نشوء فجوة مل يسبق هلا مثيل يف التطور بني                 
وانطالقاً من التسليم الكامل هبذا الواقع، أُنشئت اللجنة الوطنية املعنية بالقضاء على            . اجلنسني

ليت يتمثل هدفها الرئيسي يف حتديد املمارسات التقليدية املمارسات التقليدية الضارة يف إثيوبيا ا
وقد أُنشئت جلـان خمتلفـة للقـضاء علـى          . الضارة باملرأة وتعمل بنشاط من أجل إزالتها      

وجتـري هـذه    . املمارسات التقليدية الضارة على كل مستوى يف معظم الواليات اإلقليمية         
ضارة اليت تزاول يف نطاق والية كـلٍ         بشأن املمارسات التقليدية ال    اللجان دراسات متعددة  

منها ومن مث حتاول التخلص منها عن طريق شن محالت إجياد الوعي وتعزيزه يف سائر أحنـاء        
  .اجملتمع احمللي املعين

وقد أدت املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف هذه الربامج إلثارة الوعي سعياً إىل                -١٥
وقد اضطلعت مكاتب شؤون املرأة اإلقليميـة،       . والتقليديةتغيري املناظري السلبية االجتماعية     

بالتعاون مع رابطة احملاميات اإلثيوبيات، بأنشطة متعاقبة للتوعية عن طريق برنامج يستهدف            
واسـتهدف الربنـامج   . مكافحة املمارسات التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر واالختطاف   

نائي الذي يضبط املمارسات التقليدية الضارة، ونشر       أساساً توعية اجملتمع بأحكام القانون اجل     
ن العواقب البعيدة املدى املترتبة على تلك املمارسات، وجتريد املعتقدات التقليدية           أالوعي بش 

معنية باملمارسات  " للمراقبة" وإنشاء جلان    الغموض الذي يكتنفها  والدينية الواسعة النطاق من     
  .تمعات احمللية إلدانة هذه املمارساتالتقليدية الضارة من أجل تعبئة اجمل

وقد وضع القانون اجلنائي الذي أقر حديثاً حبيث يكون مراعياً للمنظور اجلنـساين               -١٦
وواقع األمر أن   . لكفالة توفري محاية معززة للمرأة إذا ما انتهكت حقوقها وحرياهتا األساسية          

. ات صارمة ملرتكيب تلك األفعال    القانون جيرم املمارسات التقليدية الضارة وينص على عقوب       
وينبغي أن يشار هنا أيضاً إىل احلكم اإلبداعي الذي يتضمنه ويسمح للمرأة بأن ختتار إهنـاء                

  . محلها يف ظل ظروف استثنائية كأن حيدث هذا احلمل بسبب ارتكاب االغتصاب
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 اجملتمـع  من أن هناك الكثري الذي ما زال يتعني فعله لتغيري ما ترسخ يف       الرغم  وعلى    -١٧
من مفاهيم خاطئة وقوالب منطية جامدة، فإن اجلهود املتعددة األبعاد اليت اضطلع هبا من أجل               

 جتـري حتسني الوضع القائم قد أخذت اآلن تؤيت مثارها يف كل محلة للتوعية العامة، حيث               
ف  حول ما الذي تشكله القوالب النمطية اجلنسانية، وما هو أثرها وكي           مناقشاتهناك دوماً   

  . ميكن التصدي هلا
مهمة نشر االتفاقية وجعلها أكثر توفراً يف إطار والية جلنـة حقـوق             أساساً  وتقع    -١٨

وتضطلع اللجنة حالياً بعملية نشطة إلجناز هذه املهمة عن طريـق ترمجـة        . اإلنسان اإلثيوبية 
  .معاهدات حقوق اإلنسان إىل شىت اللغات

  ٣املادة     
  ا الكاملني كفالة تطور املرأة وتقدمه    

تشدد احلكومة بقوة على مشاركة املرأة يف القطاعـات الـسياسية واالقتـصادية               -١٩
وقد شرعت يف االضطالع بأنشطة ضخمة لكفالة تطور املرأة     . واالجتماعية والثقافية يف األمة   

األساسية على  حقوقها  وحلقوق اإلنسان   وتقدمها يف مجيع امليادين وضمان ممارستها الكاملة        
وتتخذ مجيع التدابري املناسبة، مثل     .  املساواة مع الرجل ومتتعها دون عائق بتلك احلقوق        أساس

التدابري التشريعية والتنفيذية واإلدارية، من أجل محاية وتعزيز كرامتها اإلنسانية وحقهـا يف             
  .املساواة، وتربز تلك التدابري وتناقش يف إطار كل مادة متعلقة هبا

ت وزارة شؤون املرأة وُعهد إليها بإجناز مهام        ئية املؤسسية، فقد أُنش   وفيما يتعلق بالبن    -٢٠
ومسؤوليات شعبة شؤون املرأة السابقة، وأضحت تابعة ملكتب رئيس الوزراء حبيث تـؤدي             

واهلدف األساسي من ترفيعها هو توفري محاية شاملة حلقوق املرأة . وظيفة دائمة وقاصرة عليها
  .تعزيز تلك احلقوقعلى قدم املساواة مع الرجل و

وإىل جانب تلك الوزارة، فقد ُشكلت كل وزارة احتادية حبيث تتـألف مـن إدارة                 -٢١
كما تـشكل الـُشعب اخلاصـة       . صممت ملراعاة شؤون املرأة استناداً إىل واليتها القانونية       

 وتنفيـذ حقـوق     ن، اليت كانت مسؤولة من قبل عن رصد       ملؤسساتنا الوطنية حلقوق اإلنسا   
 جزءاً ال يتجزأ من اإلطار املؤسسي الذي        ،واحلريات األساسية لصاحل املرأة والطفل    اإلنسان  
وال حيول هذا دون إنشاء إطار عريض من الكيانات املتعلقة بـشؤون املـرأة ذات               . أنشأناه

ومن اجللي أهنا . الطابع املماثل على املستويات اإلدارية لألقاليم واملناطق واملقاطعات والبلدات       
   أ.ت من أجل العمل يف سبيل تطور املرأة وتقدمها الكاملنيئ وأُنشقد صممت

وقد تلقت غالبية األعضاء الذين يعملون حالياً من أجل شؤون املرأة يف الـوزارات                -٢٢
دورات تدريبيـة  )  يف املائة على التـوايل  ٨٤,٤ يف املائة و   ٧٨ (اإلقليميةاالحتادية والواليات   

. تعميم املنظور اجلنساين كجزء من برامج بنـاء القـدرات         قصرية األجل ومستحدثة تتعلق ب    
والواقع أن مثة فجوة بارزة يف املعارف ال تزال قائمـة يف األجهـزة احلكوميـة االحتاديـة                  
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، مما يدعو بشدة إىل توفري مزيد من التدريب قصري األجل واملعزز بشأن الربنـامج               واإلقليمية
  .املتعلق باملرأة والطفل

اليت نعمت فإن إدارات شؤون املرأة  بتوفري اخلربة التقنية واملرافق املكتبية،  وفيما يتعلق   -٢٣
 يف املائـة  ٦٨(ُتعد ميسورة احلـال  املتطورة بإحلاقها بالوزارات االحتادية واملكاتب اإلقليمية    

  اليت ،مبقارنتها بوزارة ومكاتب شؤون املرأة املستقلة املنشأة حديثاً       )  يف املائة على التوايل    ٨٤و
وما من شك يف أن النقص حاد يف تلـك          . تعد أقل موارد وجتهيزاً يف ظل الظروف السائدة       

  .املناطق األقل تقدماً واليت يتعذر الوصول إليها من املركز
قل شىت الـسياسات    صوقد اختذ عدد من التدابري إلجياد منظور جنساين يف صياغة و            -٢٤

انظــر (الفتيــات ومحايتــها والــربامج، بغيــة النــهوض حبقــوق اإلنــسان للنــساء و
HRI/CORE/ETH/2008 202-207 .( وقد جرت منذ البداية مراعاة املنظور اجلنساين يف دستور

 وكـذا يف الـسياسات     إلقليميـة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ودساتري الواليـات ا       
االحتاديـة  وعالوة على ذلك، فإن خمتلف املناطق والـوزارات         . والتشريعات الالحقة للبلد  

كمـا أن وزارة    . تستخدم املبدأ التوجيهي الرئيسي اخلاص هبا يف مراعاة املنظور اجلنـساين          
شؤون املرأة تستعد حالياً إلصدار مشروع وثيقة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد             
الوطين، األمر الذي سييسر مـشاركة املـرأة يف وضـع وتنفيـذ الـسياسات والـربامج                 

 خاصة، بفضل قدرهتا على االشتراك يف جملـس الـوزراء           ،وتؤدي الوزارة . اتيجياتواالستر
التنفيذي، دوراً رئيسياً يف إعداد شىت السياسات احلكومية وغريها من الصكوك املماثلة عـن              

  .طريق مراعاة املساواة بني اجلنسني على حنو فعال
لة تطور املـرأة وتقـدمها      وعلى الرغم من أن احلكومة قد بذلت جهوداً فائقة لكفا           -٢٥

الكاملني يف مجيع امليادين، يتعني االعتراف بأن هناك الكثري الذي ينبغي إجنازه إذا أريـد أن                
ميارس نصف السكان مجيع حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية وأن يتمتعوا هبا على حنـو              

 وما برحت   . دون أي شكل من أشكال التمييز أو اإلقصاء على أساس اجلنس           ،كامل وفعال 
       القيود املتصلة باملوارد واملمارسات التقليدية الضارة واخنفاض مستوى املعـارف والـوعي            
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية للمرأة لدى املواطن العـادي ومؤسـساتنا             

  .تشكل العوامل واملصاعب الرئيسية اليت تعوق بشدة تقدمها وتغريها املطلوبني

  ٤ادة امل    
  التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة    

إن االعتراف الرمسي باملساواة القانونية بني الرجل واملرأة يف نظامنا القانوين ال يضمن   -٢٦
وقـد اختـذت    . بصورة آلية أن املرأة ستعامل يف الواقع بنفس الطريقة اليت يعامل هبا نظرائها            

ة، بغية التعجيل مبساواهتا الفعلية يف اجملتمع وأماكن العمل على   تدابري خاصة، حتقيقاً لتلك الغاي    
  .حّد سواء
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وأوالً وقبل كل شيء، ينص الدستور االحتادي نصاً صرحياً على أن تؤخـذ بعـني                 -٢٧
االعتبار املعاناة اليت ورثتها املرأة يف إثيوبيا على مدى التاريخ فيما يتعلق باحلرمان من املساواة               

وعمالً على عالج   . ديد مستوى احلماية والتمتع حبقوق اإلنسان املكفول هلا       والتمييز لدى حت  
 أضحى حيق للمرأة من اآلن فصاعداً التمتـع بطائفـة           ،مشكلة هذا اإلرث الذي طال أمده     

عريضة من التدابري اإلجيابية اليت سيكون مقصدها إيالء عناية خاصة هبا ومن مث متكينها مـن                
ياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف املؤسسات العامة واخلاصة        املنافسة واملشاركة يف احل   

وقد تضمنت التشريعات الوطنية والقواعد الفرعيـة ذات        . معاً على قدم املساواة مع الرجل     
جراءات اإلجيابية،  اإلالصلة نصوصاً شاملة فيما يتعلق باستخدام تدابري خاصة مؤقتة من قبيل            

 سعياً إىل حتقيق التقدم يف جمال إدماج املرأة يف التعليم           ،و نظام احلصص  أو املعاملة التفضيلية، أ   
  .كل ذلكاواالقتصاد والسياسات وما ش

  ٥املادة     
  األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية    

وحيث . خصص الدستور حكماً حمدداً قادراً على ضمان املساواة بني املرأة والرجل            -٢٨
ل املساواة بني اجلنسني موضع التنفيذ بـالتخلص مـن          ثُضع مُ الدستور احلكومة أيضاً على و    

التأثريات السلبية للقوانني والعادات واملعتقدات واملمارسات الضارة اليت جتور على املـرأة أو             
ويتضمن قانون األسرة املنقح أيضاً أحكاماً مفـصلة بـشأن   . تسبب هلا ضرراً بدنياً أو عقلياً  
  .كال الزوجني فيما يتعلق بتربية ومنو أطفاهلمااملسؤولية العامة واملشتركة ل

، على نقيض سلفه، جمموعة من املـواد الـيت          ٢٠٠٥ويتضمن القانون اجلنائي لعام       -٢٩
تعاقب على ارتكاب أعمال العنف ضد املرأة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج             

اً بإدراج نصوص أحدث تتضمن      يف صياغة أكثر حتديد    ،املبكر، واالختطاف والعنف العائلي   
  .عقوبات أشّد

 مثل الزواج املبكر وتشويه األعـضاء التناسـلية         ،وتعّد املمارسات التقليدية الضارة     -٣٠
 أكثر أشكال العنف شيوعاً ضد املرأة والـيت         ،لإلناث واالختطاف املقترن بالزواج باإلكراه    

وث اليت أجريت يف سـت واليـات        ويبّين أحد البح  . تتعرض هلا الفتيات والنساء يف إثيوبيا     
إقليمية أن أعمال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث متارس على نطاق واسع يف سـائر أحنـاء             

وميكن أن تكون قد أسهمت يف هذا       . بيد أن عدد احلاالت املبلّغ عنها قد ال ميثل ذلك         . البلد
مساعدة يف إقامة العدل    الوضع التقاليد االجتماعية الراسخة وصعوبة إجياد شهود مستعدين لل        

  .عن طريق التصديق على الوقائع أو األحداث
، فقـد بلـغ     ٢٠٠٥وطبقاً لنتيجة الدراسة االستقصائية للسكان اليت أجريت يف عام            -٣١

 يف املائة، وكانت أعلى     ٧٤معّدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على الصعيد الوطين          
بيد أنـه   ).  يف املائة على التوايل    ٧٩ يف املائة و   ٩١,٦(يميتني  ر وصومايل اإلقل  انسبة والييت عف  
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 يف  EDLDAMظهر حدوث اخنفاض يف هذه املمارسة؛ فقد بّينت دراسة أساسية أجرهتا منظمة             
وسـّجل  .  يف املائة  ٥٦ت نسبته إىل    ض أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث قد اخنف       ٢٠٠٨عام  

واخنفض بوجه  . األمم اجلنوبية، وأوروميا وأمهره   وتيغراي،  أكرب اخنفاض يف الواليات اإلقليمية ل     
  . يف املائة٣١ يف املائة إىل ٦٠عام معّدل قبول اجملتمع هلذه املمارسة من 

. وميثل الزواج املبكر ممارسة تقليدية ضارة أخرى راسخة اجلذور يف اجملتمع اإلثيويب             -٣٢
 انتشارهاوكان معّدل   .  سائر أرجاء البلد   وعلى الرغم من أوجه التنّوع الكبري، فإهنا تشيع يف        

ائة  يف امل  ٦١وتفيد التقارير أن أكثر من      .  يف املائة  ٣١,١ على الصعيد الوطين     ١٩٩٧يف عام   
.  دون سن اخلامسة عشرة من العمر يف منطقة أمهره وحدها          من الفتيات أرغمن على الزواج    

ائة على الصعيد الوطين، طبقاً      يف امل  ٢١,٤على أن شيوع هذه املمارسة قد اخنفض اآلن إىل          
على الرغم من أنه يندر توفّر البيانات اإلحصائية املوثوق هبا، فـإن            و. ٢٠٠٧لسجالت عام   

  .تعاقب الزواج ميثل ظاهرة قائمة يف بعض اجليوب الريفية يف البلد
 يف معظم أجـزاء املنـاطق اجلنوبيـة         راسخاًويعّد اختطاف الفتيات للزواج تقليداً        -٣٣
 هذه احلقيقة يف اعتبـاره      ٢٠٠٥وقد وضع القانون اجلنائي اجلديد لعام       . ربية يف إثيوبيا  والغ

 اخلـاطف مـن     يعفت يت ال ١٩٥٧فألغى املادة السيئة السمعة يف القانون اجلنائي السابق لعام          
ويفرض القانون أيضاً عقوبات أشد يف      . املسؤولية اجلنائية يف حال إجرائه الزواج مع الضحية       

 كبرياً  اخنفاضاًويبدو أن هناك اآلن     . املتفاقمة، حينما يقترن االختطاف باالغتصاب    الظروف  
ذلك أن نسبة هذا االنتـشار      . على املستوى الوطين يف شيوع الزواج عن طريق االختطاف        

 يف املائة يف    ١٢,٧، واخنفضت إىل    ١٩٩٧ يف املائة على الصعيد الوطين يف عام         ٢٣,٣ تكان
  . يف املائة٤٧حدوث اخنفاض بنسبة ، مما يبّين ٢٠٠٧عام 
غري أنه أصـبح    . ويعّد العنف العائلي مشكلة أخرى من املشاكل السائدة يف إثيوبيا           -٣٤

واألمر الذي يبعث على الدهشة هنا هو       . جرمية يعاقب عليها مبوجب القانون اجلنائي اإلثيويب      
ن إال أقل مما ينبغي حيث      عدم توفر بيانات كاملة وشاملة وأن اإلبالغ عن هذه اجلرمية ما ز           

  .يف مستهلهالبحث يف هذا اجملال ال يزال 
وقد شنت احلكومة، عن طريق وزارة شؤون املرأة، محلة جديرة باالعتبـار ضـد                -٣٥

تشويه األعضاء التناسلية للنساء شاركت فيها أيضاً املنظمات غري احلكوميـة عـن طريـق               
د املكثفة اليت جيري االضطالع هبا للحد من        ويف ضوء اجلهو  . مشروع ثالثي مّولته اليونيسيف   

 بلداً ينفذ فيها صـندوق األمـم املتحـدة          ١٧هذه املمارسات، أضحت إثيوبيا واحداً من       
  .للسكان مشروعاً وضع للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

ها مـن   يدية الضارة وغري  لوتبذل اللجنة الوطنية املعنية بالقضاء على املمارسات التق         -٣٦
اجلهات الفاعلة املعنية جهودها املنظمة اخلاصة لتحقيق تغريات سلوكية يف اجملتمع مع مشاركة 

، مـن أجـل تبديـد       دينيعارمة من وسائط اإلعالم اجلماهريية، والزعماء الدينيني والتقلي       
ديد وقد أسهم تنقيح القانون اجلنائي وجت     . األسطورة احمليطة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
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نفاذ القوانني األسرية من جانب معظم والياتنا اإلقليمية مسامهة ضخمة أيضا يف مكافحـة              
  .املمارسات اليت جتور على حقوق املرأة

وداخل اهليكل التنظيمي لوزارة العدل توجد إدارة شؤون املرأة املكلفة حصراً مبهمـة               -٣٧
مبادرات يف مكافحة العنف ضد املرأة      وقد اختذت اإلدارة عدة     . النهوض حبقوق املرأة ومحايتها   

مبا يف ذلك تقدمي املشورة القانونية اجملانية على مستوى اجملتمعات احمللية للمنظمـات النـسائية               
واملنظمات غري احلكومية، وأنشأت هيئة تنسيق وطنية مؤلفة من الوزراء واملفوضني وغريهم من             

وقد شرعت الوزارة، بالتعـاون  .  احلكومية  يف اهليئات احلكومية واملنظمات غري     املسؤولنيكبار  
مع وزارة الصحة وأعضاء آخرين يف هيئة التنسيق، يف إنشاء مركز خدمات جممعة ومتعـددة               

وسيتلقى الضحايا فيه الدعم الطيب، والدعم النفساين واالجتماعي،        . القطاعات لضحايا العنف  
  .راعية للضحاياويلتقون بضابط شرطة حمقق ومّدعني عاّمني بطريقة منسقة وم

وأنشأت وزارة العدل وحدة خاصة للتحقيق يف أعمال العنف ومقاضاهتا مع إيـالء               -٣٨
وتعتزم الوزارة توسيع نطاق هذا النوع من املراكـز إىل          . االهتمام الواجب بالعنف اجلنسي   

ـ           ،إدارة مدينة ديرة داوا    ذا  وقامت مبهمة التأثري يف املسؤولني وتعيني مّدعني عامني حصراً هل
  .وجيري اختاذ خطوات من أجل تشاطر اخلربة نفسها مع الواليات اإلقليمية األخرى. الغرض
 اجتماعية عديدة هبدف    لفئاتوقد عقد عدد من حلقات العمل بشأن املثل املعاصرة            -٣٩

 يف اجملتمع باإلضافة إىل متتعهن باملـساواة        النساء والفتيات توعية اجملتمع األوسع نطاقاً بدور      
وقد ساعدت هذه احلملة املنسقة، اليت دّعمتها وسائط اإلعالم،      . صلة مع الرجال واألوالد   املتأ

يف اإلقالل تدرجيياً من التأثريات الضارة للعادات املتأصلة والتحيزات الراسخة ضـد البـشر              
  .الذين يشكلون نصف السكان

  ٦املادة     
  مكافحة استغالل املرأة    

كوك األساسية حلقوق اإلنسان واالتفاقات الرئيـسية   صّدقت إثيوبيا على معظم الص      -٤٠
كما أهنا دولة   . فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل على الصعيدين الدويل واإلقليمي على السواء          

طرف يف طائفة من اتفاقات منظمة العمل الدولية اليت تعاجل مباشرة املسائل املتعلقة باالجتـار               
  .باملرأة والطفل

هذه األحكام الوقائية العامة السارية على املرأة والطفل، ينص الدستور وباإلضافة إىل   -٤١
وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك      . الجتار بالبشر ادي بصورة حمّددة على حظر صريح ل      االحت

ـ     اًسلسلة من األحكام املنفصلة يف النظام القانون احمللي للبلد تكفل محاية حمكمة وأوسع نطاق
  .يف هذا الصدد
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درجت جمموعة عريضة من األحكام اجلديدة اليت تفرض عقوبات على أعمال           وقد أ   -٤٢
ومن هنا فإن االجتار باملرأة والطفل لغـرض    . االجتار باملرأة والطفل يف القانون اجلنائي اجلديد      

. ة للعقوبة بغض النظر عن مظاهرها داخل اإلقليم وعرب احلدود         عالسخرة يشكل جرمية خاض   
ثل على الفعل البغيض املتمثل يف االجتار غري املشروع باملراهقني أو           ويفرض القانون عقوبة بامل   

  . مماثلةراستخدام هؤالء األشخاص يف سّنهم الغّض لغرض البغاء أو شرو
ومثة إجراء آخر مستحدث يف القانون اجلنائي اجلديد يتمثل يف أنه يعاقب بالـسجن                -٤٣

 اخلارج ألداء أعمال غري آمنـة أو غـري          أو الغرامة إيفاد اإلثيوبيني بصورة غري مشروعة إىل       
وبعبارة أخرى، فإن أي ترتيب القتناء النساء أو القّصر أو االجتار هبم يعـّد جرميـة                . حممية

يدين كالً من   وعلى الرغم من أن القانون يعاقب و      . خاضعة للعقوبة مبوجب القانون اجلنائي    
قر إىل  ت ارتكاب اجلرمية، فإنه يف    بشر وغريهم من األشخاص املشتركني يف     أعمال املتجرين بال  

  .أحكام واضحة وحمّددة تنص على نظم داعمة بغية إعادة تأهيل الضحايا املعنيني
 كذلك أعمال األشخاص الذين يقومون بانتظام       ٢٠٠٥وجيّرم القانون اجلنائي لعام       -٤٤

ئياً ملثل هذه    يف البغاء، والذين يتركون منازهلم كلياً أو جز        استخدامهمباستغالل اآلخرين أو    
وجيّرم القانون أيضاً أعمال الشخص  . األغراض، أو الذين يفيدون من البغاء بأية طريقة أخرى        

ويف هذا الصدد،   . الذي يتخذ ترتيبات أو إجراءات من أي نوع القتناء القّصر أو االجتار هبم            
 اعتمدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية خطة عمل وطنية بـشأن االعتـداء اجلنـسي             

  ).٢٠١٠-٢٠٠٦(واستغالل األطفال 
وتفيد التقارير أن االجتار باألطفال فضالً عن استغالهلم عن طريق البغاء واالعتـداء               -٤٥

وينتشر بوجه خاص االجتار باملرأة والطفل من       . اجلنسي بأشكال شىت يوجد عرب أرجاء البلد      
ت موثوقة وشاملة عـن معـّدل       بيد أنه ال تتوفر معلوما    . املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية    

  .نشوئه وشيوعه
وينتشر تدفق الرجال والنساء من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية حبثاً عن حيـاة                -٤٦

ويتردد أن نسبة ذات شأن من النساء واألطفال العاملني يف البغاء واألعمال املرتلية يف              . أفضل
  .االجتار بالفتيات من أجل البغاءوجيري . أديس أبابا قد وفدت من املناطق الريفية

وفيما يتعلق باالجتار اخلارجي بالبشر، يربز الشرق األوسط بوصفه اجلهة الرئيـسية              -٤٧
 االقتصادية العوامـل الرئيـسية      -ومتثل املشاكل االجتماعية    . املقصودة للشابات اإلثيوبيات  
  .املسؤولة عن ضعف الضحايا

 الختاذ إجراءات منسقة هبدف معاجلة      ٢٠٠٤ وقد أنشئت فرقة عمل وطنية يف عام        -٤٨
وتعمل وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم،       . االجتار بالنساء واألطفال من البلد    

باالشتراك مع املنظمة الدولية للهجرة، يف عدة أنشطة ملكافحة االجتار بالبشر مع تركيز خاص    
الجتار بالنساء واألطفال يف وزارة الـشؤون       كما أنشئت مديرية لرقابة ا    . على جانب الوقاية  



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 14 

اخلارجية اليت وافقت أيضاً على تكليف امللحقني العماليني يف السفارات اإلثيوبية يف اخلارج             
وأنشئت كذلك اللجنة التوجيهية الوطنية املعنيـة باالعتـداء         . مبعاجلة هذه املشكلة املتنامية   

ات فاعلة حكومية وغري حكومية من       وضمت جه  ٢٠٠٥اجلنسي واستغالل األطفال يف عام      
  .أجل املساعدة يف مكافحة الكارثة االجتماعية

وأنشأت احلكومة نقاط تفتيش لالجتار باألشخاص يف حمطات خمتارة للحـافالت يف     -٤٩
وتعمل آلية الرقابـة    .  ويف مدينة العاصمة أديس أبابا     اإلقليميتنيوالييت أمهرة واألمم اجلنوبية     

 مكاتب وتشغيلها من أجل احتجاز األطفال املّتجر هبم أثناء حتـركهم            هذه عن طريق إنشاء   
  .وإعادة توحيدهم مع أسرهم

ـ               -٥٠          /اينوفيما يتعلق حباالت االجتـار باألشخاص املبلّغ عنها ابتداًء مـن كـانون الث
، مل جير ٤٨٩، فقد بلغ عدد احلاالت السرية    ٢٠٠٨ديسمرب  / حىت كانون األول   ٢٠٠٧يناير  

وأسقط املّدعي العام   . تحقيق واحملاكمة وفرض عقوبة بالسجن والغرامة إالّ يف حالتني منها         ال
سبع حاالت منها وأسقطت احملكمة االبتدائية حالة واحدة، يف حني يبدو أن احلاالت املتبقية              

وهناك أيضاً اجتاه لدى الضحايا للتفاوض علـى صـفقة مـع املّتجـرين              . تنتظر البّت فيها  
  .وعرقلة تقدمي عدد من اجملرمني إىل العدالة على وجه االستعجالباألشخاص 

وعموماً، تشكل الزيادة الكبرية يف تعليم الفتيات، واجلهود املتضافرة لإلقالل مـن              -٥١
الزواج املبكّر إىل أدىن حّد، وتعزيز عمل النساء يف مناصب يف املنظمات احلكوميـة وغـري                

ية اليت اختذهتا احلكومة للحّد من شيوع االجتـار بالنـساء           احلكومية، بعضاً من التدابري احليو    
ونتيجة لذلك، يبدو أن هناك اجتاهاً للتناقص       . والبغاء مع تركيز خاص على النساء الريفيات      

وأخرياً، فإن احلكومة تشجع النساء العامالت يف البغاء على         . يف االجتار اخلارجي باألشخاص   
رى والصغرية النطاق لتمكينهّن من معاجلة احتياجـاهتن        التدريب واإلفادة من املشاريع الصغ    

  .االقتصادية األساسية

  ٧املادة     
  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة    

. تشغل إثيوبيا املركز الثالث فيما بني البلدان األفريقية يف عدد النـساء الربملانيـات               -٥٢
 السياسية للبلد اشتراكاً كـامالً، فقـد أويل        وسعياً إىل تشجيع املرأة على االشتراك يف احلياة       

اهتمام خاص لتمكني املرأة يف مجيع جماالت احلياة حىت يتسىن هلا أن تصبح صانعة قـرارات                
ويشّجع أيضاً بشدة اشتراك املرأة يف الربملان من أجل النهوض          . على مجيع مستويات اإلدارة   

 عدد املقاعد اليت شغلتها املرأة يف الربملـان         وبلغ. بالتنمية، وإرساء الدميقراطية واحلكم الرشيد    
، ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه إثيوبيا مجهوريـة دميقراطيـة         )٢٠٠٠-١٩٩٥(األول  

، زاد عدد املقاعد اليت )٢٠٠٥-٢٠٠٠(ويف الربملان الثاين .  مقعدا٥٤٧ً من بني ١٣احتادية، 
ان الثالث، ارتفع عدد النـساء الالئـي        ويف الربمل .  مقعداً ٤٢تشغلها املرأة ثالثة أضعاف إىل      
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وخالل االنتخابات الثالثة، سعت احلكومة إىل زيادة       ).  يف املائة  ٢٢( ١١٧يشغلن مقاعد إىل    
وبلغ عـدد   .  يف املائة من جملس النواب عن طريق تدابري خمتلفة         ٥٠-٣٠عدد املشّرعات إىل    

  ).٢انظر املرفق ) (املائة يف ١٨,٧٥( ٢١املقاعد اليت تشغلها النساء يف جملس االحتاد 
وتشارك اللجنة الدائمة لشؤون املرأة يف جملس نواب الشعب مـشاركة نـشطة يف                -٥٣

العملية التشريعية، وتؤدي واجباهتا الرقابية على اهليئة التنفيذية وتشارك يف توعيـة مجهـور              
ئيس الربملان وتولت املرأة كالً من منصب نائب ر     . الناخبني من أجل التصّدي لشواغل اجملتمع     

. يف جملس نواب الـشعب    ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(ومساعد للربملان املسؤول عن حزب احلكومة       
وعالوة على ذلك، فإن النساء أعضاء جّد نشطني يف الربملان حيث يتولون مناصب قيادية يف               

كما أن اثنني من رؤساء اللجان الدائمة واثنني من . اللجان الدائمة األربع عشرة داخل اجمللس     
. مـرأة ا ٥١ويبلغ عدد النساء عضوات اللجان الدائمـة        . ب رؤساء اللجان من النساء    نوا

وإضافة إىل ذلك، هناك يف اللجنة االستشارية املكلفة بشؤون اجمللس، واليت يرأسها رئـيس              
وهناك امرأتان بـني األعـضاء      . ٢٧ نساء من بني األعضاء الذين يبلغ جمموعهم         ٦الربملان،  

  ).٣انظر املرفق (دان األفريقية، كما أن قائدة اجملموعة امرأة أيضاً اخلمسة لربملان البل
 اللجنة الدائمة لشؤون املرأة مبهمة رقابة وزارة شؤون املـرأة وإدارات            عهد إىل وقد    -٥٤

 ذلك، فإن   إضافة إىل و. شؤون املرأة يف خمتلف الوزارات، والصندوق اإلثيويب للنهوض باملرأة        
ص اإلعالنات والقوانني قبل إصدارها لتبـّين مـدى مراعاهتـا           هذه اللجنة تؤدي دورة فح    

وقد نشطت اللجنة يف أداء مهامها التشريعية والرقابية ونقّحت عدة قوانني . للمنظور اجلنساين
هلا تأثري ضار باملرأة يف املاضي عن طريق العمل عن كثب مع اللجـان الدائمـة للـشؤون                  

على زيادة مشاركة املرأة يف اجملالس اإلقليمية، نفّـذ         وعمالً  . القانونية والشؤون االجتماعية  
وقد حتققت زيادة بارزة وملحوظة عرب الزمن يف عدد         . إجراء إجيايب يف شكل ختصيص حصة     

يا وهراري  م مثل تيغراي وأورو   اإلقليمية،ويف بعض الواليات    . اإلقليميةالربملانيات يف اجملالس    
 يف املائـة،  ٥٠بنـسبة  الس الواليات رقماً مـشجعاً     واألمم اجلنوبية، بلغ متثيل النساء يف جم      

  . يف املائة على التوايل٢٨ يف املائة و٣٣,٣ يف املائة، ٣٧,٧و
 بل وإىل مـسؤولياهتن     ،ومل يوجه االهتمام إىل زيادة عدد النساء الربملانيات فحسب          -٥٥

قد أتى كثرياً من الثمار وال يبدو أن هذا اجلهد، نظراً لقيود خمتلفة،      .  أيضاً يف السلطة التنفيذية  
 يـشغلن حني ننظر يف مؤشرات من قبيل عدد النساء الالئي بلغن مستوى صنع القـرارات و           

وتبّين بيانات مأخوذة من وكالة اخلدمة املدنية       . مناصب أعلى مثل الوزراء ووزراء الواليات     
هاز القضائي  ويف اجل .  اخنفاض متثيل املرأة على مستوى صنع القرارات       ٢٠٠٤االحتادية لسنة   

للحكومة يف سائر أحناء البلد، اقتصر عدد القضاة من النساء يف احملاكم االحتادية واإلقليميـة               
غري أن مثـة زيـادة تبـدو حاليـاً يف هـذا العـدد               .  يف املائة يف العام نفسه     ١٦,٩على  

)HRI/CORE/ETH/2008 ٧٩ و٧٨، اجلدوالن ٤، املرفق.(  
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مرأة، فإن تدريب املرأة على القيادة ميثـل اآلليـة          وإىل جانب التمكني السياسي لل      -٥٦
ومن املعتقد أن تعليم املـرأة      . الرئيسية املستخدمة لتعزيز قدرات املرأة يف جمال صنع القرارات        

 ،ومن هنا. ومتكينها اقتصادياً يؤديان دوراً رئيسياً يف النهوض بقدرة املرأة على اختاذ القرارات          
على خمتلف املستويات لتمكني املرأة من حتقيق احلريـة         فإن احلكومة أخذت تتخذ خطوات      

  .االقتصادية وزيادة عددها يف قطاع التعليم
ويتمثّل أحد األهداف الثالثة الرئيسية جملموعة التدابري للتطـوير والتغـيري للمـرأة               -٥٧

علـى  اإلثيوبية يف متكني املرأة من أن حتظى، على قدم املساواة، باملشاركة السياسية والقدرة              
صنع القرارات على كل مستوى، ومتكينها من أن تصبح مشاركاً نشطاً ومستفيداً من بنـاء               

  .النظام الدميقراطي
وقد أجري حبث يف املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تواجهها املرأة             -٥٨

هذا البحـث أن    واكتشف  .  املرأة يف هذه اجملاالت    جتاهبهامن أجل حتديد العوائق احملددة اليت       
وكانـت نتيجـة    . املرأة تعيش يف مناطق ريفية وحضرية يف خمتلف الواليات اإلقليمية للبلد          

هنا حددت بوضوح املشاكل الرئيسية الـيت       إ التدابري حيث    جمموعةالدراسة مدخالً هاماً إىل     
نساء عن   التدابري إىل إجياد فرصة ميكن لل      جمموعةويف اجملال السياسي، تسعى     . تواجهها املرأة 

 التدابري جمموعةوإضافة إىل ذلك، فإن    . طريقها أن ينظّمن أنفسهن من أجل تقوية مشاركتهن       
تعاجل زيادة مشاركة املرأة يف جمال اختاذ القرارات، وتوطيد السبل اليت ميكن للمرأة هبـا أن                

كز على  حتصل على محاية القانون، وإجياد تآزر فيما بني الوسائل اإلعالمية متكنها من أن تر             
  ).٤ق انظر املرف(أولويات املرأة 

وتظهر األحباث أن مشاركة املرأة يف اجملال السياسي قد زادت وأن عدد املرشحات               -٥٩
بيد أن النظرة التقليدية لدى عامة الناس اليت ترى أن املـرأة ال تتمتـع               . لالنتخابات قد زاد  

  .ت متثّل مشكلةبالكفاءة الكاملة اليت متكنها من اختاذ القرارات ما برح
الدستور متتع املرأة جبميع احلقوق وأنواع احلماية املكفولة فيـه علـى أسـاس       ويضمن    -٦٠

وبناء عليه، فإن املرأة متلك احلق يف االشتراك يف إدارة الشؤون العامة، مباشرة             . املساواة مع الرجل  
ي مـستوى مـن      أ إىلوعن طريق ممثلني خيتارون حبرية؛ واحلق يف التصويت ويف أن تنتخـب             

مستويات احلكومة؛ وأن تكون عضواً يف أية منظمة سياسية، أو نقابة للعمال، أو منظمة جتارية أو                
كما أن القوانني اليت حتكم األنشطة السياسية والعامة        . رابطة للموظفني أو املهنيني بناء على رغبتها      

. اف باحلقوق وممارستها والتمتع هبـا      ال تضع أحكاماً متييزية ختلّ باالعتر      ، املذكورة آنفاً  ،يف البلد 
وفـضالً عـن    . ومثال ذلك أن إعالن القانون االنتخايب حيّدد متطلبات متماثلة للرجال والنساء          

           / كـانون الثـاين    ٢١ذلك، فإن إثيوبيا دولة طرف يف اتفاقية احلقوق السياسية للمـرأة منـذ              
  .لمرأة التمتع هبا يف امليدان السياسي اليت ميكن لاحلقوق، اليت توّسع نطاق ١٩٦٩يناير 
 اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب على بذل جهود كبرية من أجل توسيع            بولقد دأ   -٦١

النطاق الذي توفّر فيه املواد التعليمية املتعلقة بالتربية وتثقيف الناخبني اليت متكّن املـرأة مـن                
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اً هذا اهلدف يف اعتباره، بتقدمي الدعم إىل وقام اجمللس، واضع. االشتراك بنشاط يف االنتخابات
اجلمعيات املدنية اليت تعمل بصدد مشروع يستهدف تعزيز مشاركة املرأة يف املسائل املتعلقة             

وإضافة إىل ذلك، فإن اجمللس قد أوشك على تنفيذ مشروع سيتخذ عن طريقه             . باالنتخابات
  ).١انظر املرفق . (تدابري لتشجيع زيادة اشتراك املرأة يف االنتخابات

وقد اختذت احلكومة العديد من املبادرات الرامية إىل تنفيذ األهـداف املتوخـاة يف                -٦٢
غايات السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة من أجل تيسري الظروف املفضية إىل إعمال املـساواة              

 املـساواة   يقلتحقوتتضمن خطة العمل الوطنية     . الفعلية بني الرجل واملرأة يف اجملال السياسي      
بني اجلنسني، واليت جيري تنفيذها يف الوقت احلايل، املسامهات املقدمة من أجل حتقيق املساواة          

وقد جـرى  . بني الرجل واملرأة يف الساحة السياسية باعتبارها تشكل هدفاً من أهداف اخلطة 
إىل مجيـع    إىل زيادة فرص وصول املـرأة        ، والرامي اعتماد أحد األهداف الواردة يف الوثيقة     

مستويات صنع القرارات، وال سيما يف اجملالني السياسي والعام، وذلك بغية التخفيف مـن              
وتعدد اخلطة األهداف االستراتيجية التالية     . حدة املشاكل اليت تواجهها املرأة يف هذا القطاع       

  :اليت تندرج ضمن هذه الغاية احملددة
  سن قانون انتخايب يراعي االعتبارات اجلنسانية •
 عدم التـوازن    أوجهتنفيذ تدابري العمل اإلجيايب اليت يكفلها الدستور لتصحيح          •

  يف التمثيل السياسي وعملية صنع القراراتاجلنساين 
           بناء قدرات النساء والفتيات يف جمـايل القيـادة واملهـارات اإلداريـة ويف              •

  حقوقهنممارسة 
 اجملـال   يفملتوازن بني اجلنـسني     الشروع يف اختاذ تدابري حمددة لزيادة التمثيل ا        •

  والعام السياسي
أنشطة ترمي  بومن أجل حتقيق األهداف املذكورة أعاله، سُيضطلع، يف مجلة أمور،             -٦٣

إىل وضع تشريع انتخايب منقح يراعي االعتبارات اجلنسانية والدعوة إىل سن القانون املـنقح              
جتاه الدور الذي تؤديه املرأة يف الساحة ولتغيري املواقف السلبية . وممارسة الضغط لتحقيق ذلك

 محالت التوعية املنظمة بشكل منهجي ومستمر، وتوجيه اهتمام املرأة          فإنالسياسية والعامة،   
وبناء قدراهتا للدخول يف اجملال السياسي والعام من خالل التدريب على القيادة واجلـوالت              

  . بري املتخذة لتحقيق هذا اهلدفأنشطة أخرى جرى ذكرها يف إطار التداشكلت امليدانية، 
مشكلة رئيسية حتول بني املرأة       الوعي ميثل، بني عوامل أخرى،     االفتقار إىل وال يزال     -٦٤

ومن مث، فقد سعت    . اإلثيوبية وبني توسيع نطاق مشاركتها يف احلياة السياسية والعامة للبلد         
 عـن طريـق إتاحـة       سارامل أصحاب مصلحة آخرين، إىل تغيري هذا         مع احلكومة، بالتعاون 

ترمي إىل إذكاء الوعي وحتقيق مشاركة املرأة على قدم املـساواة مـع الرجـل يف                منتديات
   .الساحة السياسية
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.  يستحق تنويهاً خاصاً   ، فإنه وفيما يتعلق بالعمل الذي أجنزته املنظمات غري احلكومية         -٦٥
بقصد مساعدة " بياناً نسائياً " رابطة احملاميات اإلثيوبيات على سبيل املثال قد وضعت     ذلك أن 

. ٢٠٠٥الناخبني واملرشحني على إدراك حقوق املرأة وشواغلها خالل فترة انتخابات عـام             
ويغطي البيان قضايا الصحة، والقانون، والتنمية الريفية، والتعليم، ووضع املرأة يف جمال صنع             

هـذه القـضايا، ومتكـن      وانعقدت سلسلة من املنتديات العامة ملناقشة       . القرار والتوظيف 
واستهدف البيـان   .  على براجمهم حنو القضايا املثارة يف البيان       الناخبنياملرشحون من توجيه    

 األشخاص الذين بإمكاهنم العمل   انتخابتوعية الناخبني مبا يتعلق بشواغل املرأة، ودعاهم إىل         
  .على حتسني حياة املرأة

، كة اجلمعيات النسائية اإلثيوبيـة ة مع شب، بشراك عقدت منظمة محلة املرأة الدولية    و  -٦٦
تدريباً وطنياً يف مجيع املناطق للنساء املرشحات، بغض النظر عن انتمائهن احلزيب، خبـصوص              

واستهدف التدريب مساعدة املرشحات على تبادل      ). ٢٠٠٨مارس  /آذار(االنتخابات احمللية   
ومساعدهتن على  ) خبوض احلمالت تبادل املهارات املتعلقة    (اخلربات مع املرشحات السابقات     

ابتكار طرق من شأهنا أن جتعل حضورهن يف أوساط املنتخبني ويف العمل الذي تضطلع بـه                
وُترمجت مجيع مواد التدريب إىل اللغات      . كل واحدة منهن بعد االنتخابات حضوراً ملموساً      

  .احمللية وأُجري التدريب باستخدام اللغة احمللية
لدى صياغة الـسياسات التنمويـة      الكاملة  املرأة يف املشورة    ويكفل الدستور حق      -٦٧

. الوطنية ويف وضع وتنفيذ املشاريع، وال سيما يف حالة املشاريع اليت تؤثر على مصاحل املـرأة               
ويـشكل تعـديل    . وقد تبلور هذا احلق مبزيد من التفصيل يف السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة           

عراف واملمارسات القائمة واليت من شأهنا أن تفاقم من التمييز          إلغاء القوانني واللوائح واأل    أو
ضد املرأة، وتيسري الظروف املفضية إىل مشاركة املرأة يف عملية صنع القـرار علـى مجيـع           

  .  اليت تتضمنها السياسة الوطنية املتعلقة باملرأةالعناصراملستويات، أحد 
 صياغة سياسات احلكومة وقوانينها     وعالوة على ذلك، فإن ضمان مشاركة املرأة يف         -٦٨

ولوائحها وبراجمها وخططها ومشاريعها اليت تعود على املرأة بالنفع وتتعلق هبا بشكل مباشر             
 آخر تتضمنه السياسة الوطنيـة املتعلقـة     عنصراًأو غري مباشر، باإلضافة إىل تنفيذها، يشكل        

 احلكومـة  فتلـزم   هذه السياسةإلثيوبيةوتبلور جمموعة تدابري التطوير والتغيري للمرأة ا    . باملرأة
أن جتعل السياسات احلكومية والقوانني واخلطط املوضوعة يف كل مـستوى مـن             باإلثيوبية  

  .املستويات مراعية ملشاركة املرأة وللجهات املستفيدة
وقد اختذ اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب تدابري لتشجيع األحزاب السياسية علـى              -٦٩

واعُترب عدد املرشحات اللوايت ميثلن هذه األحـزاب أحـد      . ة املرأة يف صفوفها   زيادة مشارك 
وقد جاء  . املعايري الالزمة لتقدمي دعم مادي إضايف لألحزاب السياسية يف أوقات االنتخابات          

مـن أجـل تـشجيع النـساء علـى      املستقالت الدعم املادي املقدم إىل النساء املرشحات    
   .اخلصوص وجه
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ىل ما يؤديه انعدام الوعي من دور كبري يف اخنفاض مستوى مشاركة املرأة             وبالنظر إ   -٧٠
يف الساحة السياسية، فقد اُتخذت عدة تدابري لتعزيز مستوى الوعي هبدف ضمان إدراك املرأة      

وقد أُعدت الربامج املقدمة    . مبمارسته وألمهية هذا احلق والسبل الكفيلة       ،حلقها يف االنتخاب  
 الناخبني حبيث تركز على املرأة، وذلك لسد الفجوة    وتثقيفتربية الوطنية   للجمهور يف جمال ال   
وعالوة على ذلك، يعكف اجمللس االنتخايب على إعداد حبث يرمي إىل           . املعرفية يف هذا اجملال   

  .وضع تدابري داعمة للمرأة من أجل زيادة مستوى إشراكها
حلياة السياسية والعامة بالصعوبة    وقد اتسمت عملية حتقيق مساواة املرأة بالرجل يف ا          -٧١

 الـيت   نظراً للحواجز اليت اعترضت سبيلها مثل األمية والفقر باإلضافة إىل املمارسات الثقافية           
وقد اختذت احلكومة تدابري لرفع هذه احلواجز، وتعميم مراعاة املساواة          . تشجع على ذلك   ال

أة يف قطاع التعليم بشكل كبري،      وقد تزايدت مشاركة املر   . بني اجلنسني يف خمتلف القطاعات    
ومن املعتقد أن يكون هلذا التغيري أثر ملحوظ على مشاركتها يف احلياة الـسياسية والعامـة                

التصدي حلواجز أخرى مثل الفقر يف استراتيجيات البلد املتعلقة باحلد من            أيضاً   وجيري. للبلد
ت ذات األولوية يف خطة العمل      ويشكل متكني املرأة يف جمال صنع القرار إحدى اجملاال        . الفقر

  . الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني
وتشكل األسباب التالية جزءاً من األسباب املؤدية إىل اخنفاض متثيل املرأة يف اجملـال                -٧٢

  :السياسي وجمال صنع القرار
اخنفاض مستوى تقدير املرأة لنفسها وتدين مركزها يف اجملتمـع ممـا يعـوق               •

   ع القرار على مجيع املستويات؛مشاركتها يف صن
 هيمنة املمارسات التقليدية الضارة املختلفة يف الثقافات املختلفة مما يثبط مـن             •

  عزمية املرأة على املشاركة يف صنع القرار داخل جمتمعها؛
تدين مستوى التعليم والتدريب، واملواقف التقليدية اخلاطئة، وعدم وجود مناذج           •

  .زم، والوصول احملدود إىل املعلوماتُيقتدى هبا، وانعدام احل

  ٨املادة     
  التمثيل على الصعيد الدويل    

لحكومة علـى املـستوى الـدويل       ل ملرأةمتثيل ا اختذت تدابري رئيسية لضمان فرصة        -٧٣
وقُـدم  . واملشاركة يف عمل املنظمات الدولية على قدم املساواة مع الرجل ودون أي متييـز             

  . عزيز قدرات املرأة وبناء ثقتها بنفسها بغية تانصارموتثقيف تدريب 
وقد اُتخذ العديد من اخلطوات للقيام بنشر واسع النطـاق للمعلومـات املتعلقـة                -٧٤

بااللتزامات الدولية للحكومة اليت تؤثر على املرأة، والوثائق الرمسية اليت تـصدرها احملافـل              
ؤولة عن النهوض باملرأة، سـواء      املتعددة األطراف، وال سيما تلك املوجهة إىل اهليئات املس        



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 20 

وجيري وضع الصكوك والوثائق الدولية حتـت تـصرف         . أكانت حكومية أم غري حكومية    
   .خمتلف اهليئات، وتقدمي التدريبات من أجل الكشف عن احملتويات األساسية هلذه الصكوك

  ٩املادة     
  املرأة واجلنسية    

و مواطن إثيويب حينما يكون     ينص الدستور على أن كل شخص من أحد اجلنسني ه           -٧٥
ويؤكد إعالن منح اجلنسية اإلثيوبيـة علـى أن كـل    . والداه إثيوبيني أو أحد والديه إثيوبياً    

ومن مث  .  حينما يكون والداه إثيوبيني أو أحد والديه إثيوبياً        بالنسبشخص هو مواطن إثيويب     
وال جيوز تسليم أي . إىل أبنائهافللمرأة اإلثيوبية املتزوجة من غري إثيويب احلق يف نقل جنسيتها   

  . مواطن إثيويب ألية دولة أخرى
وتكون جلميع املواطنني اإلثيوبيني حقوقاً وواجبات متساوية يف جمال املواطنة بغض              -٧٦

وال جيوز حرمان أي إثيويب من جنسيته بقرار صادر         . النظر عن طريقة احلصول على اجلنسية     
وال يكون لفقدان   . خص جنسيته اإلثيوبية وفقاً للقانون    عن أية سلطة حكومية ما مل يفقد الش       

وال يؤدي الزواج من أجنيب إىل      . األوالدواجلنسية اإلثيوبية أي أثر على جنسية الزوج اآلخر         
   .نزع اجلنسية اإلثيوبية بشكل تعسفي أو إىل جعل املرأة عدمية اجلنسية

لى اجلنسية اإلثيوبية مبوجـب     وجيوز لألجنيب املتزوج من مواطنة إثيوبية احلصول ع         -٧٧
إذا ُعقد الزواج وفقاً للقوانني اإلثيوبية أو وفقاً لقوانني أي بلد آخر أُبرم فيـه هـذا    : القانون
 الزوج يف إثيوبيا سنة علـى       وعاشسنتني على عقد الزواج؛     وانقضى ما ال يقل عن       الزواج؛

مؤهالً من الناحية القانونية    األقل قبل تقدمي طلبه؛ وأن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يكون             
مبوجب القانون اإلثيويب؛ وأن يكون قادراً على تأكيد ختليه عن جنسيته السابقة أو إمكانيـة               
   .التخلي عنها باكتساب اجلنسية اإلثيوبية أو أنه شخص عدمي اجلنسية؛ وعليه أداء قسم الوالء

  ١٠املادة     
  احلق يف التعليم    

 باحلاجة إىل إيالء اهتمام خاص      ١٩٩٤تدريب املعتمدة يف عام     ٌتقر سياسة التعليم وال     -٧٨
 مـن  ٤٠٨ إىل ٣٧٧ إىل الفقرات من يشار. (لمرأة وتشجيع مشاركتها يف اإلدارة التعليمية  ل

التقريرين األويل واملوحد مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
 أطلقت وزارة التعليم سلسلة من برامج وقد. )ظام التعليموالثقافية بشأن اإلطار العام املتعلق بن

وهتـدف هـذه    . الربنامج األول والربنامج الثاين والربنامج الثالث     تنمية قطاع التعليم وهي     
وترمـي هـذه    . الربامج إىل حتسني جوانب اجلودة واملالءمة والفعالية واإلنصاف يف التعليم         

على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع برامج التعلـيم          الربامج أساساً إىل ضمان مشاركة املرأة       
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ويؤدي تنفيذ الربامج إىل توسيع نطاق فرص       . والتدريب وزيادة دورها ومشاركتها يف التنمية     
احلصول على التعليم مع التركيز اخلاص على التعليم االبتدائي يف املناطق الريفية واملناطق اليت              

 تعزيز التعليم للفتيات، باعتباره خطوة أوىل حنو حتقيق         تعاين من نقص اخلدمات، باإلضافة إىل     
  . ٢٠١٥التعليم االبتدائي الشامل حبلول عام 

وتكلَّف وزارة التعليم ومكاتب التعليم باإلشراف على إعمال حق التعلـيم علـى               -٧٩
وتعمل وزارة التعليم، إدراكاً منـها      . املستوى االحتادي وعلى مستوى املناطق، على التوايل      

مهية تعليم الفتيات، على ضمان املساواة بني اجلنسني يف املناهج الدراسـية وعلـى إزالـة       أل
علـى   أيضاً   ويركز منهج التربية املدنية واألخالقية    . املفهوم النمطي السائد عن الرجل واملرأة     

  . تغيري القيم التقليدية اليت تؤثر على املرأة بشكل سليب

  التدابري اإلجيابية    
 املرأة بالتعليم العـايل واملـنح     التحاقحلكومة تدابري هتدف إىل زيادة معدل       اختذت ا   -٨٠

 يف املائـة مـن      ٥٠ويف قطاع التدريس، ُخصص     . الدراسية ومبا يتعلق باختيار االختصاص    
الوظائف للنساء وميكن هلن، على أساس جدارهتن، التنافس على وظـائف النـسبة املئويـة               

ية لطالبات التعليم العايل هبدف تقليص معـدل التـسرب          وقد أُقيمت صفوف تعليم   . املتبقية
 من التقريـر األويل واملوحـد مبوجـب         ٣٣٦ و ٣٣٥ إىل الفقرتني    يشار. (التعليم العايل  يف

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة فيمـا يتعلـق بالتـدابري              العهد
  ).املتخذة اإلجيابية

   األمية حمومعدل    
، ٢٠٠٠ووفقاً الستقصاء أُجري يف عام      . األمية منخفضاً يف البلد   حمو  ال معدل   ال يز   -٨١

 ٣٧,٩١ يف املائة وارتفعت هذه النسبة إىل        ٢٩,٢ األمية على الصعيد الوطين       حمو بلغ معدل 
 اإلملام بالقراءة والكتابـة   ومن بني هذه النسب، يظهر تزايد معدل        . ٢٠٠٤يف املائة يف عام     

 يف املائة يف    ٢٦,٦ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٩,٤يل فهو يتراوح من     لدى اإلناث؛ وبالتا  
 لـدى الـسكان     اإلملام بالقراءة والكتابة  وأفادت اإلحصاءات بارتفاع معدل     . ٢٠٠٤عام  

يف املنـاطق    اإلملام بالقراءة والكتابـة   ، بلغ معدل    ٢٠٠٤ويف عام   . الذكور مقارنة باإلناث  
ومن مث، فمن الواضـح أن      .  يف املناطق احلضرية   ٧٤,٢١ يف حني وصل إىل      ٣٠,٨٨الريفية  
وتعد . لدى النساء يف املناطق الريفية هو معدل منخفض للغاية        اإلملام بالقراءة والكتابة    معدل  

ومع ذلك، فمن املتوقع، عقب التدابري اليت اختذهتا        . البيانات املتاحة يف هذا اجملال بيانات قدمية      
اإلملـام بـالقراءة    مية يف الوقت احلايل، مبا يف ذلك معدل          األ  حمو أن يشهد معدل   احلكومة،
  .لدى اإلناث، حتسناً ملحوظاً والكتابة
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  التعليم االبتدائي    
التعليم االبتدائي على الـصعيد الـوطين تزايـداً         ب لاللتحاقعدل اإلمجايل   امليشهد    -٨٢

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ئي يف عـام     التعليم االبتدا ب اللتحاق املرأة عدل اإلمجايل   املوقد بلغ   . مستمراً
، يف حني وصـل     ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٨٥,١ يف املائة، وارتفع إىل      ٥٣,٨نسبة  
صايف وبلغ  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة يف عام     يف املائ  ٩٨التعليم االبتدائي إىل    ب الصبيان   التحاقمعدل  

 يف املائــة ووصــل يف ٤٧,٢ نــسبة ٢٠٠٢/٢٠٠٣يف عــام التحــاق املــرأة معــدل 
 اإلمجايل حدوث تقلص يف     االلتحاقوأظهر معدل   .  يف املائة  ٧٥,٥ إىل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام

   .بني اجلنسنيالفجوة 

  مؤشر تكافؤ اجلنسني    
 الذكور واإلناث يف مؤشـر التكـافؤ بـني          التحاقميكن إبراز التفاوت يف معدل        -٨٣

 الصبيان والبنات، سيكون مؤشر تكافؤ اجلنـسني      التحاق  اجلنسني؛ ويف حالة تساوي معديل      
وبلغ مؤشر التكافؤ بـني     . مساوياً للواحد يف حني أن الصفر يشري إىل أعلى نسب التفاوت          

، وهو ما يشري إىل أن مشاركة البنات كانت أقل          ٠,٧ نسبة   ٢٠٠١/٢٠٠٢اجلنسني يف عام    
وينطبق هذا األمر على مجيع املناطق باستثناء أديس أبابا ومنطقة تيغراي . من مشاركة الصبيان

وقد حتسن هذا املعـدل تـدرجيياً       .  فيهما مؤشر تكافؤ اجلنسني مساوياً للواحد      اللتني كان 
ويشهد مؤشر تكافؤ اجلنسني .  على الصعيد الوطين٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف عام ٠,٨٧ووصل إىل 

 أعلى معدالته يف أديس أبابا وتيغراي وأمهرة، ويشهد أدناها يف صومايل وعفـار وغمبـيال              
  ).٩ إىل ٥انظر املرفقات من (

  معدل التسرب من التعليم االبتدائي    
ويتجـه معـدل   . ال يزال معدل التسرب املرتفع يشكل حتدياً يف التعليم االبتـدائي        -٨٤

ويتجاوز معدل التـسرب    . التسرب يف املستوى االبتدائي حنو االخنفاض على الصعيد الوطين        
ئـة يف عـام      يف املا  ١٧,٨لدى اإلناث بقليل معدل التسرب لدى الذكور، الذي وصل إىل           

، ولكنـه   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٢,١واخنفض هذا املعدل إىل     . ٢٠٠١/٢٠٠٢
، بلـغ معـدل     ٢٠٠١/٢٠٠٢يف عـام    و. اً يف قطاع التعليم االبتدائي    يزال يشكل حتدي   ال

 وهو معدل يفوق مثيله لدى الصبيان؛ بيـد         ١١,٧الرسوب لدى البنات يف التعليم االبتدائي       
 وهو معدل يقل عن مثيله لدى الـصبيان         ٥,٧ ليصل إىل    ٢٠٠٥/٢٠٠٦أنه اخنفض يف عام     

  ).١٢ إىل ١٠انظر املرفقات من ) (املائة  يف٦,٤(

  برنامج التعليم األساسي البديل    
يهدف برنامج التعليم األساسي البديل، الذي ُصمم يف إطار برنامج تنميـة قطـاع             -٨٥

ليب بديلة بغية إيصاله إىل منـاطق الدولـة         التعليم، إىل توفري التعليم األساسي من خالل أسا       
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 من تقرير إثيوبيا املقدم مبوجب العهـد        ٣٤٥وترد اإلشارة إىل الفقرة     . (الرعوية وشبه الرعوية  
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن التفاصيل املتعلقة بربنامج التعليم           

التعليم األساسي البديل ليصل إىل متوسط معدل منو        بث   اإلنا التحاقويتزايد  ). األساسي البديل 
 الـصبيان والـذي   بالتحاق، وهو املعدل الذي يتجاوز مثيله املتعلق  يف املائة ١١,٦سنوي يبلغ   
  . بني اجلنسنيوقد ساعد هذا الربنامج على تقليص الفجوة.  يف املائة١٠,٥تزايد بنسبة 

  تعليم الكبار والتعليم غري النظامي    
طلقت احلكومة برنامج تعليم الكبار والتعليم غري النظامي لألطفال والبالغني الذين           أ  -٨٦

، وبرناجماً حملو األمية للشباب     ) سنة ١٤ إىل   ٧من  (جتاوزوا سن االلتحاق باملدارس االبتدائية      
والبالغني الذين جتاوزت أعمارهم سن اخلامسة عشر، وتدريباً علـى املهـارات األساسـية              

لغني يف املراكز اجملتمعية للتدريب على املهارات، بغية رفع مستوى اإلملام بالقراءة للشباب والبا
جمموع ويبلغ  . والكتابة وبناء الوعي، وتعزيز املهارات وتنمية القدرات الالزمة حلل املشاكل         

وتقـدم  . ٦٠ ٨١٦ امللتحقني يف حني يبلغ عدد الذكور       ٤٦ ٠١٢ امللتحقاتإلناث  ا عدد
ية للتدريب على املهارات برامج تدريب تتعلق باالحتياجات احملددة للمجتمـع           املراكز اجملتمع 

 من تقرير إثيوبيا األويل واملوحد، واملقدم مبوجـب العهـد           ٣٦٠ الفقرة   يشار إىل . (الريفي
  ).الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التعليم الثانوي    
لطالبات يف املرحلة األوىل من التعليم الثانوي زيـادة          ل االلتحاقمعدل  صايف  ُيظهر    -٨٧

 يف املائــة يف عــام ١٢,٦ إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٦,٧٥مــن  نــسبتهن
 املرحلة الثانيـة مـن التعلـيم       وتظهر . ولكنها ال تزال أقل من نسبة الفتيان       ٢٠٠٦/٢٠٠٧

إىل الفتيـات     بالنـسبة   يف املائة  ٢٦,٧الثانوي حدوث زيادة مبتوسط معدل منو سنوي بلغ         
 اإلناث أقل من حيث     التحاقومع ذلك فال يزال معدل      .  يف املائة بالنسبة إىل الفتيان     ١٩,٩و

  . الذكورالتحاقالعدد من معدل 

  التعليم والتدريب التقنيان واملهنيان    
شهد عدد مؤسسات التعليم والتدريب التقنيني واملهنيني، سواء احلكومية منها وغري             -٨٨
 يف هذه املؤسـسات     ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام  يف  وبلغ معدل قيد اإلناث     . ومية، تزايداً كبرياً  احلك

ا مم، أي أنه اخنفض اخنفاضاً بسيطاً عن العام السابق،           معدل القيد   جمموع  يف املائة من   ٤٣,٩
ومع ذلك فال يزال هناك عدم تـوازن        . يظهر وجود توازن بني اجلنسني على الصعيد الوطين       

  . ظته يف بعض جماالت التخصصحقيقي ميكن مالح
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  التعليم العايل    
        ، E/C.12/ETH/1-4 (ضاعفت احلكومـة مـن عـدد مؤسـسات التعلـيم العـايل              -٨٩

.  زيادة حدوث) اجلامعي( عدد اإلناث املقيدات يف التعليم العايل        ويبني ).٣٥٥-٣٤٨الفقرات  
راهتم، فإن الطالبات يستفدن من     وعلى الرغم من أن التعليم العايل متاح للجميع على أساس قد          

وقـد  . ٨ ٦٥٩ بلغ عدد اإلناث يف التعليم اجلـامعي         ،٢٠٠٢/٢٠٠٣ويف عام   . تدابري إجيابية 
وعلى الرغم من   . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف عام  ٥٢ ٨٦٩تزايد هذا العدد على مدى السنوات وبلغ        

 يف املائة   ٤١ه  اجلامعات على مدى السنوات اخلمس املاضية وبلوغ      ب اإلناث   التحاقتزايد معدل   
. ، فإنه ال يزال منخفضاً نسبياً عند مقارنته مبعدل نظرائهن من الذكور           ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف عام   

  .  يف املائة١٠الدراسات العليا معدالً ضئيالً يقدر حبوايل ب امللتحقاتويشكل معدل اإلناث 
ع نطاق  ويطالب الدستور والسياسة التعليمية بضرورة ختصيص املوارد الالزمة لتوسي          -٩٠

وقد اختذت احلكومة مـن خـالل       . إعادة تأهيل األشخاص املصابني بإعاقات ومساعدهتم     
ويف . تدابري للوصول إىل النساء املصابات بإعاقـات       برنامج تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة    

يف عـام    ١ ٢١٢املـستوى االبتـدائي     ب امللتحقـات هذا الربنامج، جتاوز عدد اإلنـاث       
 برنـامج ذي    غـري أن   . يف املستوى الثـانوي    ١٢١غ عددهن   ؛ يف حني بل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

االحتياجات اخلاصة يواجه مشكالت تتعلق بإمكانية الوصول إىل هذا التعلـيم والرسـوب             
، وال يـزال    ومعدل التسرب العايل ونقص اخلرباء يف جمال تعليم ذوي االحتياجات اخلاصـة           

  . الكثري من األعمال اليت تنتظر التنفيذهناك

   باملدارس يف املناطق الريفيةاقااللتح    
التعليم االبتدائي، ُتظهر التوجهات حدوث زيـادة       ب املرأة الريفية    بالتحاقفيما يتعلق     -٩١

 يف  ٤١,٠التعليم االبتدائي   ب املرأة   التحاق، بلغ معدل    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ففي عام   . يف هذا اجملال  
بة املرأة يف التعليم العايل     وبلغت نس .  يف املائة  ٤٥,٠ إىل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧املائة ووصل يف عام     

 يف املائـة يف     ٤٥، وارتفعت إىل    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢٩,٩) ١٠ و ٩الصفان  (
 يف  ٣١,٠مـن   ) ١١ و ١٠الصفان  (؛ وارتفعت نسبة التعليم اإلعدادي      ٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام

   .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٣,٧ إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣املائة يف عام 
 األطفـال يف املنـاطق الريفيـة        سفرحملدودة لاللتحاق باملدارس    وتتطلب الفرص ا    -٩٢

ومن شأن هذا الوضـع أن يـضر بعمليـة          . ملسافات طويلة من أجل الوصول إىل املدارس      
االلتحاق باملدارس، وال سيما بالنسبة إىل الفتيات، كما أنه يشكل سبباً من أسباب الرسوب              

. شتراك يف األعمال املرتلية عامالً آخر كـذلك       ويعد امليل الذي تبديه الفتيات لال     . والتسرب
املمارسات التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر، واالختطـاف، باإلضـافة إىل            تشكلكما  

الزواج القسري عوامل رئيسية متنع الفتيات من الذهاب إىل املدرسة وتدفعهن إىل تركها يف               
بكر ميثالن عـاملني رئيـسيني يف      ومن اجلدير بالذكر أن االختطاف والزواج امل      . وقت مبكر 

  .تزايد الفوارق اجلنسانية بني الفتيان والفتيات يف التعليم الثانوي
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وقد بنت احلكومة مدارس وحجرات دراسة منخفضة التكلفة يف أقـرب املواقـع               -٩٣
املمكنة وواصلت العمل نفسه من أجل التخفيف من حدة املـشاكل املتعلقـة بالتـسرب               

  . تعليمية خاصة للبناتصفوفاً ذلك، تقدم املدارس وعالوة على. املدرسي
 من أجل توعية اآلبـاء      ، وال سيما يف املناطق الريفية     ،وأُطلقت برامج إذكاء الوعي     -٩٤

 اآلباء الذين يرسلون أطفـاهلم  أافكويف بعض املناطق، ي. إىل املدرسةبضرورة إرسال أطفاهلم  
 الفتيات اللـوايت  ، تكافأويف التعليم العايل  . ألطفاهلمإىل املدرسة باملال وبتقدمي املواد التعليمية       

  . حيصلن على درجات عالية
وأدى تنفيذ برنامج تنمية قطاع التعليم والسياسة التعليميـة إىل تزايـد مـستوى                -٩٥

حتسني فرص حصول الفتيات على التعليم وخفض مستويات التسرب         وااللتحاق باملدارس،   
وباإلضافة إىل ذلك، فقد قلص هـذا       . رأة، ومعدل الرسوب  املدرسي، وال سيما بالنسبة للم    

الربنامج وقلصت هذه السياسة إىل أدىن حد من الفجوة اجلنسانية املتعلقة بااللتحاق باملدارس             
  .يف املناطق الريفية

  ١١املادة     
  املساواة يف التوظيف وحقوق العمل    

وأوجه  ل يف التمتع باحلقوق   يضمن الدستور حقوق املرأة على قدم املساواة مع الرج          -٩٦
على أن املرأة هلا احلق يف املساواة        أيضاً   وينص الدستور . احلماية املنصوص عليها يف الدستور    

  .يف التوظيف والترقية واألجور ونقل استحقاقات املعاش التقاعدي
وينص الدستور على أن لكـل  . واحلق يف العمل هو حق يكفله الدستور لكل إثيويب   -٩٧

  .احلق يف االشتراك حبرية يف أي نشاط اقتصاديإثيويب 
قد   أن عدد املوظفات من اإلناث     ٢٠٠٥ويكشف االستقصاء الوطين للقوة العاملة لعام         -٩٨
الذكور   من أصل جمموع السكان العاملني، يف حني وصل عدد املوظفني من           ١٤ ٥٧٤ ٨٤٤ بلغ
 ٨٤,٧ملوظفني مـن الرجـال      وخالل السنة املذكورة أعاله، بلغ معدل ا      . ١٦ ٨٦٠ ٢٦٤إىل  
 لالطالع(.  يف املائة من أصل جمموع القوة العاملة       ٦٩,٠، ومعدل املوظفات من النساء      املائة يف

، HRI/CORE/ETH/2008، انظـر    على املزيد من املعلومات بشأن نسبة العمالة إىل الـسكان         
  ).١٨املرفق، اجلدول 

 من العاطلني عن العمل،     اً شخص ١ ٦٥٣ ٦٨٥وُيظهر االستقصاء أيضاً أنه من أصل         -٩٩
البطالة للـذكور   نسبة  بلغ  ت و .٤٢٧ ٩١٥ وبلغ عدد الذكور     ١ ٢٢٥ ٧٧٠بلغ عدد اإلناث    

علـى   لالطـالع . ( يف املائة، على التوايل    ٢٧,٢ يف املائة و   ١٣,٧واإلناث يف املناطق احلضرية     
  ). ١٦ اجلدولرفق، ، املHRI/CORE/ETH/2008انظر ، املزيد من املعلومات بشأن معدل البطالة
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وقد ُنفذت أنشطة خمتلفة خالل الفترة املشمولة بالتقرير من أجل ضمان متتع املـرأة                -١٠٠
وتسىن تعزيز حصول املرأة على التعليم العـايل املـستوى        . بنفس فرص العمل املتاحة للرجل    

م بطلبـات   وُتشجع املرأة بشكل واضح على التقد     . وعلى التدريب والتعليم املهنيني والتقنيني    
  .التعيني يف الوظائف الشاغرة يف املؤسسات احلكومية

       وحيظر اإلعالن املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية االحتادية التمييـز يف مـلء الـشواغر               -١٠١
ويـنص  . فيما بني الباحثني عن العمل أو موظفي اخلدمة املدنية على أساس نـوع اجلـنس              

فة الشاغرة يكون على أساس جدارة ومؤهالت املتقدم        اإلعالن على أن اختيار املرشح للوظي     
 فاإلعالن يسمح، دون املساس هبذا املبدأ، مبنح األولوية خالل التعـيني            ،ومع ذلك . للوظيفة

. للمرشحات اإلناث اللوايت هلن مؤهالت مساوية أو قريبة من مؤهالت املرشحني اآلخـرين            
في اخلدمة املدنية، يقضي التوجيه املتعلق      ومن أجل ضمان االعتبارات اجلنسانية يف تعيني موظ       

 ذلك، أن تضم جلنـة التعـيني        خالف الظروف   تفرض، ما مل    ينبغيباالختيار والتعيني بأنه    
   .موظفات يعملن يف اخلدمة املدنية

 يف عدد النساء ويف نسبتهن داخل قطاع العمل الرمسـي           ة كبري لقد حدثت زيادة  و  -١٠٢
فعلـى سـبيل    . اُتخذت من أجل تعزيز فرص العمل املتاحة للمرأة       نظراً للتدابري املختلفة اليت     

       ١٩٩٠/١٩٩١مـن   ( عدد موظفات اخلدمة املدنية، على مدى عقد من الـزمن            زاداملثال،  
  . يف املائة٦٠ عدد املوظفني الرجال بنسبة زاد يف املائة، يف حني ١٤٠، بنسبة )٢٠٠٣إىل 
 وسائل كـسب    أن خيتار حبرية  و إثيوبية يف     وينص الدستور على حق كل إثيويب أ        -١٠٣

  .وال ميكن أن يكون هناك إكراه من أي نوع يف اختيار الوظيفة. العيش أو الوظيفة أو املهنة
 من أجل تعزيز احلصول على فرص العمل يف االختيار          املضطلع هبا وتساهم األنشطة     -١٠٤

لبات يف اختيار املهنة لدى توزيع      ويف هذا الصدد، تعطى األفضلية للطا     . احلر للمهنة والوظيفة  
   .جماالت الدراسة يف التعليم العايل والتدريب والتعليم املهنيني والتقنيني

 يف املائة   ١٨ يف املائة و   ٢٥ أدناه، فالنساء يشكلن     ١-١١وحسبما يتبني من اجلدول       -١٠٥
ـ            ويهـيمن  . وايلمن العاملني يف فئات الوظائف اإلدارية واملهنية والوظائف العلمية، على الت

وال تزال املرأة حتتفظ بنـسبة      . ناصب العليا واملتوسطة يف جمال اخلدمة املدنية      املالرجال على   
  . يف املائة من أعمال احلضانة واألعمال اليدوية٥١ يف املائة من الوظائف املكتبية واملالية و٧١

 تـشغل وظـائف     اميالنظوُتظهر املعلومات اإلحصائية أن املرأة املمثلة يف القطاع           -١٠٦
وقد بـرزت  . املستويات الدنيا، وُينظر إىل هذه الوظائف على أهنا من األعمال اخلاصة باملرأة          

وتعمل ". العمل اخلاص باملرأة  " التقليدي السائد عن     املفهومخطوات مشجعة تسعى إىل تغيري      
 أجرتـه   وخلص استقصاء  .املرأة بشكل متزايد على جتهيز نفسها مبستويات تعليمية متقدمة        

 على حنو متزايد املسؤوليات     يتقامسون من الرجال    مزيداًالوكالة االحتادية للخدمة املدنية إىل أن       
  . على الرغم من أن املرأة ال تزال تتحمل بصورة غري متناسبة هذه املسؤوليات،األسرية
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  ١-١١اجلدول 
لوظيفيـة يف   توزيع القوة العاملة من موظفي اخلدمة املدنية االحتاديـة حـسب الفئـة ا             

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ عام
  )٪ (اإلناث  اجملموع  تصنيف الوظيفة

  ١٨,٣  ٤ ٨٩٢  الوظائف املهنية والعلمية
  ٢٥,٢  ١ ١٣٢  الوظائف اإلدارية

  ٣٣,٩  ٧ ١٨٦  الوظائف شبه املهنية
  ٧١,٣  ٨ ٢٣٨  الوظائف املكتبية واملالية

  ٣٥,٤  ٦ ١٣٣  التجارة واحلرف
  ٥٠,٧  ١١ ٧٦٥  احلضانة واألعمال اليدوية

  ١٠,٠  ١٥٠  تصنيف خاص
  ٢٠,٣  ٤ ٨٩٨  املعينني

  ٣٦,٤  ١ ١٢٠  وظائف غري مذكورة
  ٤١,٨  ٤٥ ٥١٤  اجملموع  

  .٢٠٠٣ الوكالة االحتادية للخدمة املدنية، إحصاءات املوظفني، :املصدر

 بشأن اإلطار القـانوين املتعلـق       E/C.12/ETH/1-4 من الوثيقة    ٨٤شار إىل الفقرة    ي(  -١٠٧
  ).ملية النهوض باملرأةبكيفية تنفيذ ع

وقد أصدرت احلكومة مشروع السياسة املتعلقة بتقيـيم األداء وإدارة الوقـت يف               -١٠٨
ديسمرب يف إطار الربنامج الفرعي إلدارة املوارد البشرية املندرج ضمن برنـامج            /كانون األول 

 تركز أن   وعلى النحو املبني يف مشروع هذه السياسة، فمن الضروري        . إصالح اخلدمة املدنية  
معارف املوظف وكفاءته ومهاراته عوض استنادها إىل طول مدة خدمة          على  معايري التوظيف   

وبالنظر إىل أن املرأة ستكون على العموم يف وضع غري موات إذا تعلق األمر بطول               . الشخص
 التعجيـل إىل " نظام تقييم األداء املوجه حنو النتـائج   "مدة اخلدمة، فإنه من املرجح أن يؤدي        

  . ترقية املرأة إىل وظائف عليا وإىل مناصب صنع القرارب
وينص قانون العمل على إمكانية إهناء عقد العمل ألسباب تتعلـق بـسلوك العامـل                 -١٠٩

وينص أيضاً على أنه ال جيوز اعتبار نـوع اجلـنس           . االحتياجات التشغيلية للعمل  بوقدراته أو   
وحظر هذا القـانون    . أسباباً وجيهة إلهناء العقد    الزوجية واملسؤوليات األسرية واحلمل      واحلالة

  على صاحب العمل إهناء عقد عمل املرأة احلامل إىل غايـة           حني يتعلق األمر باحلمل،   حتديداً،  
املرض،  بسبب وال جيوز إهناء خدمة موظفات اخلدمة املدنية إال       . انقضاء أربعة أشهر بعد الوضع    

  . نامجة عن قوة قاهرة ويف حاالت االنكماشوعلى أساس عدم الكفاءة، وبسبب األوضاع ال
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أن تكون ظروف عمل املرأة أدىن من ظروف عمل         ال جيوز   وينص الدستور على أنه       -١١٠
املناقشة الـواردة أدنـاه بـشأن       انظر  . وينص قانون العمل على ظروف عمل املرأة      . الرجل

   .واملظروف العمل الصحية واملأمونة وأنواع العمل احملظورة على النساء احل
 على استحداث فرص توظيف     تدابري التطوير والتغيري للمرأة اإلثيوبية    وتنص جمموعة     -١١١

 نظام التعليم يف البلد     يشملو.  التدريب والتعليم املهنيني   توفريللعاطالت عن العمل من خالل      
 مـن   وقد استفاد العديد من النساء    . التدريب املهين والتقين يف املستوى اجلامعي من الدراسة       

ونظمت أعـداد  . هذه الدراسات وحصلن على فرص عمل يف املؤسسات احلكومية واخلاصة 
. أكرب من النساء أنفسهن يف مؤسسات صغرية وبالغة الصغر وأصبحن يعملن حلساهبن اخلاص            

 االئتمان اليت تتيح سهولة احلـصول علـى     خططوقد استفادت الفئة األخرية من النساء من        
كما توفر الوكالة االحتادية لتنمية املؤسسات الصغرية . سواق لبيع منتجاهتناملواد اخلام وإجياد أ

والبالغة الصغر ونظرياهتا القائمة داخل املناطق التدريب املهين للنـساء املنتظمـات يف هـذه         
 ائتمان هلؤالء النساء مع التدريب التقين واملهـين،         االحتادية خطط وتوفر الوكالة   . املؤسسات

  .ورة يف جمال إدارة األعمال وتيسر هلن سبل الوصول إىل األسواقوتقدم هلن املش
وتـشري  .  أخرى باإلضافة إىل األجور القياسـية      مدفوعاتوقد حيصل العمال على       -١١٢

 العمل الذي يؤديه مبوجـب       املنتظم الذي حيق للعامل احلصول عليه مقابل       املبلغاألجور إىل   
أجر العمل اإلضايف، واملبالغ املدفوعة املبالغ ويسمح قانون العمل بأن تتضمن هذه  . عقد عمل 

عن طريق بدل املعيشة اليومي، وبدل املشقة، وبدل النقل، ونفقات التحويـل، والعـالوات              
مـوالت، واحلـوافز    املدفوعة للعمال مبناسبة السفر أو تغيري حمل اإلقامة، واملكافـآت، والع          

ويـنص  .  اخلدمة اليت يدفعها الزبـائن     رسوم نتائج العمل اإلضايف، و    مقابلاألخرى املدفوعة   
  .قانون اخلدمة املدنية على عالوات خمتلفة يتعني دفعها للعمال باإلضافة إىل سداد املرتبات

قـانون  وتشكل املساواة يف األجر املبدأ األساسي الذي يقوم عليه قانون العمـل و              -١١٣
 بشكل واضح التمييـز    العملوفيما خيص املسائل املتعلقة باألجر، حيظر قانون        . اخلدمة املدنية 

ويقضي قانون اخلدمة املدنية بأن مجيع الوظـائف        . ضد املرأة العاملة على أساس نوع اجلنس      
 العاملة على أن للمرأة أيضاً وينص الدستور.  متساوياًأساسياًاملتساوية يف القيمة تستحق أجراً      

  .تساوياملعمل ال  عنضمان دستوري يكفل حصوهلا على أجر متساو
وتكفـل  . وُيجرى تقييم أداء موظفي اخلدمة املدنية بطريقة شفافة ومبشاركة مجاعية           -١١٤

  .مثل هذه اآللية معاملة املرأة على قدم املساواة مع الرجل فيما يتعلق بتقييم أدائها
        ، والفقـرات   ١٤٢ و ١٤١  ني، والفقـرت  ١٣٨ إىل   ١١٥الفقرات مـن     إىل   ويشار  -١١٥
 كـل   تمتع هبا ي فيما يتعلق بأنواع نظم الضمان االجتماعي يف البلد، اليت           ١٥٩ إىل   ١٥٧من  
 واجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل توسيع نطاق هذه          ،الرجل على قدم املساواة   و املرأة   من

  .النظم وتعزيزها
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 اإلجازات املدفوعة األجر مبوجب قانون اخلدمـة املدنيـة          وهناك أنواع خمتلفة من     -١١٦
 ُيرجع إىل الفقرات    ،لالطالع على املناقشة املتعلقة باحلق يف اإلجازة السنوية       و. وقانون العمل 

 من التقرير القطري األويل والدوري بشأن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            ٩٥ إىل   ٩٣من  
وينص قانون العمل علـى إجـازات       ). E/C.12/ETH/1-4(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

أخرى مدفوعة األجر، مبا يف ذلك إجازة الوالدة، واإلجازة املرضية، وإجـازة األحـداث              
علـى   أيضاً   وينص قانون اخلدمة املدنية   . العائلية، وإجازة الزواج، واإلجازة ألغراض خاصة     

 واإلجـازة اخلاصـة     ،ألمور الشخصية  واإلجازة املتعلقة با   ، واإلجازة املرضية  ،إجازة الوالدة 
وُتناقش إجازة الوالدة أدناه يف حني ٌتناقش اإلجازة املرضية يف إطار احلق يف             . املدفوعة األجر 

  .الضمان االجتماعي
وحيق للمرأة العاملة احلصول على إجازة مدفوعة األجر ملدة ثالثة أيام عند زواجها               -١١٧

قريب آخر من أقارب الدرجتني األوىل       ها أو آبائها أو   أو عند وفاة زوجها أو أحد أفراد ذريت       
وحيق لرؤساء نقابـات العمـال      .  سواء أكانت هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة دم         ،والثانية

 ،احلصول على إجازة مدفوعة األجر بغرض عرض القـضايا املتعلقـة مبنازعـات العمـل              
 أو احللقـات الدراسـية      ،ابـة أو حضور اجتماعات النق    ،التفاوض على اتفاقات مجاعية    أو
   .الدورات التدريبية أو

وُتمنح إجازة األغراض اخلاصة للعامل الذي ميثل يف جلسات استماع أمام هيئـات               -١١٨
خمتصة حلضور منازعات العمل أو لتعزيز قوانني العمل أو للعامل الـذي ميـارس حقوقـه                

  .ور، وذلك مقابل الوقت املكرس للغرض املذكةاملدنيواجباته  أو
وحيق لكل موظف من موظفي اخلدمة املدنية احلصول على إجازة لألمور الشخصية،            -١١٩

 املشاركة يف العزاء واألفراح واالمتحانات أو ما شابه ذلك، ملدة أقصاها سبعة أيـام      من قبيل 
وحيق لكل موظفة من موظفات اخلدمة املدنية احلصول على         . ضمن سنة من سنوات امليزانية    

 احملاكم أو أية سلطة خمتصة أخرى، عن الوقت املكرس          ىحدإعندما تستدعيها   إجازة خاصة   
  .للغرض املذكور، أو عن مدة االنتخاب لدى مشاركتها يف انتخاب موظفي احلكومة

 من التقرير القطري املوحد للتقريرين األويل والدوري        ٨٣-٧٧ إىل الفقرات    ويشار  -١٢٠
) E/C.12/ETH/1-4(صادية واالجتماعية والثقافيـة     بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت     

  .لالطالع على املناقشة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية
وُيحظر توظيف املرأة يف أنواع العمل اليت أوردها وزير العمل والشؤون االجتماعية              -١٢١

ائف اليت وقد أصدر الوزير قائمة بالوظ. بوجه خاصباعتبارها أعماالً مرهقة ومضرة بالصحة      
تشكل خطراً على صحة املرأة؛ وأقصى مقدار للثقل الذي ُيسمح للمرأة العاملـة حبملـه؛               

  .وقائمة باألعمال املضرة بصحة املرأة احلامل وطفلها
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العمل ليالً من العاشرة مـساًء إىل الـسادسة صـباحاً،           ب املرأة احلامل    تكلفوال    -١٢٢
 تنقل احلامل خارج مكان عملها الدائم، غري أهنا         وال ُتعني املرأة  . العمل لساعات إضافية  ب أو

إىل مكان عمل آخر إذا كان عملها يشكل خطورة على صحتها أو محلها وفق إثبات صادر                
  .عن طبيب

 على أن صاحب العمـل الـذي        ٤٩٤/٢٠٠٦العمل رقم   ) تعديل(وينص إعالن     -١٢٣
 يف إطار ما يتعلق بسالمة      ينتهك أحكام إعالن العمل أو األنظمة أو التوجيهات الصادرة فيه         

، أو ال يـوفر     شـديد العمال، أو يرتكب فعالً يعرض فيه حياة أحد العمال أو صحته خلطر             
يكون مسؤوالً عن دفع    احلماية اخلاصة للمرأة العاملة على النحو الذي يقتضيه إعالن العمل           

 الـصرف   من دوالرات الواليات املتحدة بسعر     ١١٠حوايل  ( بر   ١ ٢٠٠ ال تزيد عن     غرامة
  ).٢٠٠٩فرباير / خالل شهر شباطالسائد
وينص قانون العمل على أنه ال جيوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل على أسـاس                 -١٢٤

.  الزوجية، واملسؤولية األسرية، واحلمل    واحلالةيقوم، من بني أمور أخرى، على نوع اجلنس،         
رتكب خمالفة تعرضـه    وكل صاحب عمل ينتهك هذا احلكم من أحكام القانون يكون قد ا           

  .بر ١ ٢٠٠لغرامة ال تزيد عن 
وفيما يتعلق بالتسريح أو خفض القوة العاملة، فإن اختيار العمال الـذين سـيطاهلم      -١٢٥

  للعمل، غري أنه ينبغي له     التشغيليةخفض القوة العاملة ينبغي أن يتم على أساس االحتياجات          
 حينمـا حيـدث  وينص قانون العمل على أنه    . أن يويل االعتبار الواجب ملصاحل العمال     أيضاً  

ممثلي نقابات العمل أن مينح      لقوة العاملة، فإنه يتعني على صاحب العمل بالتشاور مع        لخفض  
أولوية االحتفاظ باملناصب للعمال ذوي املهارات وأصحاب معدالت اإلنتاجية العاليـة، ويف            

اء احلوامل هن آخر من ميـسهن       حالة التساوي يف املهارات ويف معدل اإلنتاجية، تكون النس        
  .قرار اخلفض

 من التقرير القطـري املوحـد للتقريـرين األويل          ١٣٩ و ١٣٨ ني إىل الفقرت  ويشار  -١٢٦
والدوري بشأن العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

)E/C.12/ETH/1-4 (لالطالع على املناقشة املتعلقة باستحقاقات األمومة.  
وقد أصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية توجيها من أجل حتديد األعمـال              -١٢٧

وُيعفي التوجيه املرأة احلامل من     . اليت تشكل خطراً على صحة املرأة أو على وظيفتها اإلجنابية         
اليت  أعمال البناء    وتعد.  على صحتها أو محلها    خطرةعدة أمور من ضمنها األعمال اليت تعد        

م السقاالت، وتعبيد الطرق، وقطع وإسقاط أشجار الغابات، ومراقبة املراجل،   استخداتتطلب  
األعمال الـيت   ووتعبئة البطاريات، واللحام، وتطهري قنوات وأنابيب مياه الصرف الصحي،          

تستدعي الوقوف لفترات طويلة واألعمال اليت جتري حتت درجات حرارة شـديدة بعـض              
وعالوة على ذلك، تعفى املرأة     . ه الفئة حديد ضمن هذ  أنواع العمل اليت تندرج على وجه الت      
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احلامل من العمل ليالً، ومن العمل لساعات إضافية وُيوفر هلا األمن الوظيفي خالل احلمـل               
  .وملدة أربعة أشهر بعد الوضع

وينص قانون اخلدمة املدنية على أن ارتكاب العنف اجلنسي يف مكان العمل يعتـرب                -١٢٨
 قاسية مثل فرض غرامة تصل إىل احلرمان من املرتب ملـدة ثالثـة              جرمية تستدعي عقوبات  

ويكون صاحب العمل ملزماً مبوجب قانون      . أشهر، أو خفض الدرجة ملدة سنتني أو اإلقالة       
كما ُيحظر على صاحب العمل إقالة املرأة املوظفة علـى          . العمل باحترام كرامة املرأة العاملة    

 فعل  أيأو   وبات، فإن إقامة اتصال جنسي مع امرأة      ومبوجب قانون العق  . أساس نوع جنسها  
 السلطة اليت ميارسها عليها أو حبكـم منـصبه          باستغاللأخر خمل باحلياء يرتكبه أي شخص       

 أو حبكم أي عالقة أخـرى مـشاهبة،         صاحب العمل  العمل أو    رئيسوظيفته أو بصفته     أو
  .فقط، بالسجن  القانون، بناًء على شكوىيعاقب عليه

نهج شامل  ب األخذ دراسة أجرهتا الوكالة االحتادية للخدمة املدنية إىل ضرورة          وتشري  -١٢٩
ملعاجلة هذه املشكلة معاجلة جمدية، مبا يف ذلك عن طريق التدابري الوقائية وأوجـه احلمايـة                

. وُينظر إىل الوقاية على أهنا أفضل الوسائل الكفيلة بالقضاء على التحرش اجلنـسي            . القانونية
لدراسة إىل أن اخلدمة الوطنية االحتادية تفتقر إىل توجيهات حمددة بشأن حظر            وقد خلصت ا  

. ٢٠٠٨/٢٠٠٩وقد أزمعت الوكالة على اعتماد هذه السياسة يف عـام           . التحرش اجلنسي 
 أن ميتد نطاق مثل هذه السياسة ليشمل مجيع العامالت يف اخلدمة املدنيـة              ينبغيومع ذلك،   

  .احلكوميةوالقطاع اخلاص واملنظمات غري 

  ١٢املادة     
  املساواة يف الوصول إىل املرافق الصحية    

اليت عرفها البلد يف املاضي حتـسناً       بوجه خاص للمرأة     السيئة    الصحية تشهد احلالة   -١٣٠
نه قـد  فإوعلى الرغم من أن معدل الوفيات النفاسية يف إثيوبيا ال يزال معدالً مرتفعاً،        . ملحوظاً

 ١٠٠ ٦٤١/٠٠٠ إىل   ٢٠٠٠ولود من املواليد األحياء يف عام        م ١٠٠ ٨٧١/٠٠٠تراجع من   
احلصول على خـدمات     وتساهم حمدودية فرص  . ٢٠٠٥مولود من املواليد األحياء يف عام       

، واخنفاض مستوى الصحة اإلجنابية وخدمات التوليد       معدل اخلصوبة ارتفاع  تنظيم األسرة، و  
  .اعتاللدية يف ما تواجهه املرأة من وفيات والطارئة، واحلالة التغذوية السيئة، واألمراض املع

وُتشكل العوامل املقيدة من قبيل بعد املسافات عن املرافق، وانعـدام املـوارد املاليـة                 -١٣١
والقرارات املتخذة بشأن استخدام برامج تنظيم األسرة، والتفاوت بـني الطلـب والعـرض،              

ئيسية اليت حتد من إمكانية وصول املـرأة        والعبء الثقيل للعمل، واملواقف الثقافية، األسباب الر      
وقد اختذت احلكومة عدة تدابري طوال الفترة املـشمولة بـالتقرير إلزالـة      . إىل املرافق الصحية  

 احلالة الـصحية للمـرأة يف البلـد،         ولتحسنياحلواجز اليت تعترض سبل الوصول إىل املرافق        
اجلة مشاكل صحية حمددة تـؤثر      سيما باعتماد خطط عمل ومبادئ توجيهية من شأهنا مع         وال
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تأثرياً غري متناسب على املرأة؛ وتنفيذ هذه التدابري نفسها وتعزيز الوعي بضرورة التركيز علـى               
  يف املائة يف عام    ٨٦,٧وقد بلغ إمجايل التغطية احملتملة للخدمات الصحية يف البلد          . املرأة صحة
 حدثت تطورات مـشجعة     وقد. ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧٢ مقابل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

باجتاه حتسني احلالة الصحية للمرأة على الرغم من أن قيوداً من قبيل انعدام املوارد واملمارسات               
  . املتجذرة يف اجملتمع قد أخرت حتقيق األهداف احملددة يف هذا الصدد بشكل كاملالثقافية
  العاملني تقريباً  واعتمد برنامج تطوير القطاع الصحي الذي تشكل فيه النساء مجيع           -١٣٢

 يف  ٨٠ما يزيـد عـن       (٢٤ ٠٠٠يف جمال اإلرشاد الصحي يف البلد والبالغ عددهم حوايل          
ويشمل .  وذلك اعترافاً بفشل اخلدمات األساسية يف الوصول إىل أفراد الفئات الشعبية           ،)املائة

رعايـة  األنشطة الرئيسية الضرورية إلحداث تطوير سريع وخباصة يف جمـال ال          مجيع  الربنامج  
 اجملاالت الرئيسية األربعة اليت ينطـوي       أحدوتشكل خدمات صحة األسرة     . الصحية األولية 
ويتضمن هذا اجملال مخس وحدات مبا يف ذلك صحة األم والطفل، وتنظـيم             . عليها الربنامج 

وجيري دعم هذا الربنامج بالتدريب الـسريع       . األسرة، وخدمات الصحة اإلجنابية للمراهقني    
، )kebele( جمال اإلرشاد الصحي، وتعيني مرشدين اثنني على مستوى كل بلدية            للعاملني يف 

   .تطوير الرعاية الصحية األوليةب التعجيلوبناء املراكز الصحية وجتهيزها من خالل 
 وقد أقرت احلكومة استراتيجية اإلسراع يف توسيع تغطية الرعاية الصحية األوليـة              -١٣٣

وقد قـدم   . يف جمال الرعاية الصحية األولية     ن املناطق الريفية  هبدف حتقيق تغطية شاملة لسكا    
هذا الربنامج، من خالل تقليص املسافات اليت تفصل بني املرافـق واملـستخدمني وحتـسني         

 حالً للمشاكل الصحية اليت تعاين منـها    لخدمات الصحية الضرورية،  املادي ل توافر  المستوى  
وقـد أدى توحيـد     . لصحية بالنسبة إليها عقبة رئيسية    املرأة الريفية اليت يشكل بعد املرافق ا      

الربناجمني املوضحني أعاله إىل زيادة إمكانية وصول املرأة إىل مرافق الرعايـة الـصحية وإىل               
  .زيادة توافر هذه املرافق

توحيـد وتعزيـز    الذي سنته احلكومـة     واستهدف اإلعالن املتعلق بالصحة العامة        -١٣٤
ويتضمن اإلعالن مبدأ تقدمي اخلدمة الطبية، الذي يقضي        . لسكاناخلدمات الصحية املتاحة ل   

 مدفوع؛ ولكـن دون حرمـان أي        مثنبأن تقدم مؤسسات الصحة احلكومية اخلدمة مقابل        
شخص من احلصول على اخلدمة الطبية يف مؤسسات الصحة العامة بسبب عدم قدرته على              

تصة بشأن اإلعفـاء مـن      وحيق لكل شخص يعرض شهادة صادرة عن هيئة خم        . الرسومدفع  
 سيكون بإمكان املرأة اليت ليـست هلـا         عليهو. الرسوم أن حيصل جماناً على اخلدمات الطبية      

  .القدرة املالية واليت متتلك الوثائق املطلوبة يف هذا الشأن االستفادة من هذا اإلعفاء
ة  كانت أم خاصة، مـسؤولي     عامةويفرض اإلعالن على مجيع املؤسسات الصحية،         -١٣٥

وعالوة على ذلك،   . حاالت الطوارئ دون طلب تسديدها مسبقاً     يف  تقدمي اخلدمات الصحية    
اإلعالن اخلدمات اليت ميكن للجمهور االستفادة منها جماناً أو اخلدمات املعفاة من دفع             يعدد  

  :الرسوم، ومن بينها ما يلي
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  ؛خدمات تنظيم األسرة يف وحدات الرعاية الصحية األولية •
ل الوالدة وخدمات الوالدة وما بعد الوالدة يف أقسام الرعايـة           خدمات ما قب   •

  ؛الصحية األولية داخل وحدات الرعاية الصحية األولية
  . األمهات واألطفال ضد ستة أمراض من أمراض الطفولةحتصني •

  .، فبإمكان املرأة احلصول جماناً على اخلدمات املذكورة أعالهوعليه
جل زيادة تغطية خدمات تنظيم األسرة والتعلـيم يف         وقد ُبذلت جهود ناجحة من أ       -١٣٦
واُتخذت إجراءات متكاملة لتوسيع نطاق احلصول على أنواع خمتلفة من وسائل منـع             . البلد

و نتيجة هلذا، فقد بلـغ      . املستنرياحلمل وزيادة التوعية من أجل مساعدة املرأة على االختيار          
  .املائة يف ٥١معدل استخدام املرأة لوسائل منع احلمل 

وُتشدد السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة على حق املرأة يف الـصحة وتفـرض علـى            -١٣٧
احلكومة التزاماً بضمان حق املرأة يف الوصول بيسر إىل مرافق الرعايـة الـصحية؛ وتقـدمي                
املعلومات عن األساليب التقليدية واحلديثة يف جمال تنظيم األسرة وغريهـا مـن اخلـدمات               

وباإلضافة إىل السياسة املتعلقة باملرأة، تنص السياسات والربامج التاليـة     . ت الصلة الصحية ذا 
  : الصحيةواحلصول على اخلدماتعلى حق املرأة يف الصحة 

  ؛السياسة الوطنية للصحة •
  ؛استراتيجية قطاع الصحة •
 ؛السياسة املتعلقة بتنمية الرعاية االجتماعية •

  ؛االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية •
  ؛االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية للمراهقني والشباب •
  ؛برنامج تطوير القطاع الصحي •
  .السياسة السكانية •

 املذكورة أعاله، اعتمدت احلكومة خطط عمل وبرامج إضافية         الوسائلوإضافة إىل     -١٣٨
. من أجل ضمان حصول املرأة على قدم املساواة مع الرجـل علـى اخلـدمات الـصحية                

حتسني احلقوق اإلجنابية للنساء والفتيات واحلالة الصحية واحلالة املتعلقـة بفـريوس             وُيشكل
اإليدز أحد األهداف العامة يف خطة العمل الوطنيـة للمـساواة بـني             /البشرية نقص املناعة 

وحتدد اخلطة عدداً من أولويات العمل لتحقيق هذا اهلدف، ومن  ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(اجلنسني  
  :يلي بينها ما

  ؛ احلقوق اإلجنابية للمرأةمحاية •
  ؛القضاء على املمارسات التقليدية الضارة بصحة املرأة •
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  ؛النفاسيةحتسني مستوى خدمات الرعاية الصحية  •
           ضمان حصول الرجـل واملـرأة علـى معلومـات صـحية تراعـي             /إتاحة •

  املنظور اجلنساين؛
       ز يراعـي   اإليـد /لوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية        لتنفيذ برنامج    •

  ؛اجلنسانية االعتبارات
حتسني جودة وإمكانية احلصول على املعلومات واخلدمات املقدمة إىل النـساء            •

  .والرجال واملراهقني يف جمال تنظيم األسرة
وقد ُحدد البعد اجلنساين باعتباره إحدى القضايا املتعددة اجلوانب يف برنامج تطوير              -١٣٩

 مراعاة املنظور اجلنساين على مجيع أصعدة النظام الـصحي          ويشكل تعميم . القطاع الصحي 
وقد صدرت املبادئ التوجيهية املتعلقة بتعميم مراعـاة املنظـور          . أحد أهداف هذا الربنامج   

 األخصائينيويشكل رفع مستوى وعي     . اجلنساين وُوزعت من أجل تيسري بلوغ هذا اهلدف       
 وجبميع اجلوانـب  الوطنية املتعلقة باملرأة الصحيني وموظفي الدعم يف اجملال الصحي بالسياسة 

محـالت  عـدة   وقد ُنظمت    .املتصلة بالقضايا اجلنسانية أحد األهداف الواردة يف الربنامج       
وعية ودورات تدريبية بشأن القضايا اجلنسانية مبـشاركة املـشتغلني بـاملهن الـصحية              للت

  .اجلمهور وعامة

  تدابري احلد من الوفيات النفاسية    
 النفاسية يف إثيوبيا واحداً من أعلـى املعـدالت يف           واألمراضترب معدل الوفيات    ُيع  -١٤٠
وُيشكل اخنفاض معدل الرعاية املتخصصة يف فتريت احلمل والوالدة أحـد العوامـل             . العامل

ووفقاً الستقصاء أجرته وزارة الصحة يف كامل أرجاء البلد         . الرئيسية املسامهة يف هذا الوضع    
 يف املائة تقريبـاً، ال يـسعني البتـة إىل    ٦٠معظم النساء احلوامل، أي     ، فإن   ٢٠٠٥يف عام   

ويندرج الفقر واحلالة   . احلصول على أي شكل من أشكال الرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة           
علـى  األسر األمر الذي ال يشجع االقتصادية املتدنية للمرأة ضمن األسباب املؤدية إىل ذلك،  

ملتخصصة يف فترة ما قبل الوالدة، أو على خدمات املساعدة على           صرف املوارد على الرعاية ا    
كما يساهم تدين فرص احلصول علـى التغطيـة         . الوضع، أو الرعاية يف فترة ما بعد الوالدة       

 يف تفـاقم    ،الصحية األولية، أو الوضع مبساعدة متخصصة، أو الرعاية التوليديـة الطارئـة           
  . املشكلة هذه
دة تدابري لضمان اخلدمات الصحية املالئمة للمرأة وتقليـل         وقد اختذت احلكومة ع     -١٤١

وقـد صـيغت مـؤخراً سياسـات        .  يف البلـد   واألمراض النفاسية املعدل املرتفع للوفيات    
واستراتيجيات البلدان الرامية إىل محاية صحة األمومة ضمن إطار اهلـدف اخلـامس مـن               

ويف إطار معاجلة أوجه القصور     . مةاألهداف اإلمنائية لأللفية الذي يعىن بتحسني صحة األمو       
 اخلدمات الصحية، وال سيما تلك اليت تتصل بالـصحة اإلجنابيـة،            إيصال مجيع اليت تعرقل   
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ـ     قـوي  تعكف احلكومة على تعزيز برنامج تطوير القطاع الصحي بعنصر          ى جمتمعـي املنح
  .يتمحور حول برنامج اإلرشاد الصحي، وال سيما يف املناطق النائية

 يتعلق خبدمات صحة األمومة، فإن األولوية قد ُمنحت يف إطار برنامج تطوير             وفيما  -١٤٢
األمومة املأمونة من أجل تلبية احتياجات احلاالت الطبيعيـة         لتوفري خدمات   القطاع الصحي   

للحمل والوضع، ومراكز اإلحالة بالنسبة إىل حاالت احلمل املعرضة خلطر شديد؛ والرعاية يف      
  للمراهقني؛ والتثقيف التغذوي   واإلجنابية وتلبية االحتياجات اجلنسية     فترة ما بعد اإلجهاض؛   

ومن أجل حتقيق األهداف احملددة .  لألم والطفل وتوفري اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة       السليم
يف جمال صحة األمومة، اختذت احلكومة عدة تدابري تشمل توزيع املواد الضرورية جماناً وبناء              

وقد مت تشكيل فرقة عمـل وطنيـة تعـىن           .)woredas(تلف املقاطعات   مراكز صحية يف خم   
 ، وتنظيم األسرة  ،"جعل احلمل أكثر أماناً   "بالصحة اإلجنابية مع فريق عامل تقين معين بربنامج         

 واللوجستيات  ،وفريوس نقص املناعة البشرية   / واإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي    ،والتغذية
، وذلك من أجل مساعدة الربنامج من خالل حـشد املـوارد            والصحة اإلجنابية للمراهقني  

  .ورصد ووضع السياسات واملبادئ التوجيهية املالئمة
 وُنفذ يف أربع مناطق على      ٢٠٠١يف عام   " جعل احلمل أكثر أمناً   "وقد أُطلق برنامج      -١٤٣

ـ            . أساس جترييب  ية كما ُدّرب العاملون يف جمال الصحة على تقدمي خدمات التوليـد األساس
لرعاية األمهات واملواليد وإنقاذ أرواحهم يف حاالت الطوارئ، ورعاية التوليد يف احلـاالت             

 مركزاً  ٤٠وُجّهزت عشرة مستشفيات وأكثر من      . الطارئة، والعمليات القيصرية، والتخدير   
صحياً باملعدات واللوازم األساسية، ومت شراء املركبات وتوزيعها من أجـل تعزيـز تنفيـذ               

    وكشفت عملية استعراض الربنامج اليت أُجريت بعـد ذلـك عـن            . ونظام اإلحالة الربنامج  
     حتسن يف نوعية اخلدمات ويف معاجلة حاالت الوالدة الطارئة، مما زاد مـن وتـرية توسـع                 

  . نطاق الربنامج
وحددت استراتيجية الصحة اإلجنابية أهدافا للحد من الوفيات النفاسية والنـهوض             -١٤٤

ومن بني هذه األهداف ضمان زيادة فرص الوصول إىل جمموعة أساسية           . الصحية لألم باحلالة  
سيما يف املناطق الريفية حيث تكـون املرافـق    من اخلدمات الصحية لألمهات واملواليد، وال     

وستركز هذه اجملموعة األساسية من اخلدمات على الرعاية قبـل الـوالدة،   . الصحية حمدودة 
  .ية ورعاية املواليدوخدمات التوليد األساس

يف االستراتيجية   االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية للمراهقني والشباب        وأدرجت  -١٤٥
أن السياق االجتماعي   بتقر هذه االستراتيجية    و). ٢٠١٥-٢٠٠٦(الوطنية للصحة اإلجنابية    

 تـدخالت يام ب  والق برامجيتطلب وضع   عدم املساواة بني اجلنسني يف إثيوبيا       املتسم ب والثقايف  
ت وارد لتلبية احتياجـا   امل ختصيص    جتديد ، مع ا وإناث اذكور للوصول إىل كل املراهقني   خمتلفة  
  ذلـك   يف ا مب ،لعنف اجلنسي لوايت هن يف خطر أكرب للتعرض ل      ال يف املناطق الريفية  ات  املراهق

على تغـيري   إىل العمل مع الرجال والفتيان       ستراتيجيةوترمي اال . املمارسات التقليدية الضارة  
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 الـشابات   جتعلسلبية اليت   للمعايري اجلنسانية ال  لتصدي  ل ا رئيسي عامالباعتبار ذلك   مواقفهم  
 وتقييد حتكمهن يف ،واملمارسات التقليدية الضارة  ،زواج املبكر المعرضات بدرجة أكرب خلطر     

 . اإلجنابيةنحياهت

ن اختاذ قرار مـستنري      هبدف متكني املرأة م    األحباث من   اً وزارة الصحة عدد   وأجرت  -١٤٦
نظـام نقـل    ، فيما تشمل،    جماالت الدراسة وتشمل  . بشأن الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة    

هـذه   من حيث التدريب علـى اسـتعمال       واالحتياجات   وسائل منع احلمل واإلمداد هبا،    
على مستوى اجملتمـع     هاتوزيع و احلمل القابلة للغرس حتت اجللد    وسيلة منع   ، وزرع   وسائلال
هبدف  املرتبطة بنقل وسائل منع احلمل واإلمداد هبا      جراءات  بشأن اإل ضع دليل   وقد وُ . لياحمل

قليميـة  اإلالصحة اإلجنابيـة    مراكز   تدريبية ملديري    دورات تدم وقُ ؛ فعال  إمداد نظاموضع  
الصحة العامـة ودورات    لوزارة  ودورات دراسية   تكنولوجيات وسائل منع احلمل     خبصوص  
 .صندوق األمم املتحدة للسكانيني الصحيني برعاية لألخصائ قصرية دراسية

يف إطار برنـامج     ،خذ قرار مشاركة املرأة يف القطاع الصحي، اتُ     وعمالً على زيادة      -١٤٧
 يف جمـال اإلرشـاد      العـاملون  تطوير القطاع الصحي الذي جيري تنفيذه حاليا، بأن يكون        

 عامل يف جمال اإلرشاد     ١٩ ٠٠٠تدريب أكثر من     متّ   فقا لذلك، وو. نساء فقط من ال الصحي  
 وعلـى   كان لذلك تأثري كبري على متكني املرأة      و. ٢٠٠٤/٢٠٠٥  عام  منذ همنشرالصحي و 

  . اخلدمات الصحية لألسرةفيما خيصالصحي القطاع تطوير فعالية برنامج 
 اإلجهاض غري املأمون هـو أكثـر    أن٢٠٠٥عام  دراسة استقصائية أجريت     وتفيد  -١٤٨
 يف املائة من جمموع وفيـات       ٣٢ إذ يتسبب فيما يصل إىل       هات شيوعا،  وفيات األم  أسباب

هن يصنب بأمراض قصرية األمـد وأمـراض        املزيد من  أن   ذلكأضف إىل   . األمهات يف البلد  
هنـج  وضـع  حلاجـة إىل  ا وإذ تدرك وزارة الصحة االحتادية متاما   . ، مبا يف ذلك العقم    مزمنة

من مجيع النساء   تتمكن  وضمان أن    ني األمهات متكامل خلفض معدالت االعتالل والوفيات ب     
توجيهـاً  صدرت  فقد أ  يسمح به القانون،      ملا  وفقاً ،آمنةإهناء احلمل بإجراءات عادية وثابتة و     

 علـى    مؤخراً املنقحالقانون اجلنائي   وينص  . تقنياً وإجرائياً خاصاً خبدمات اإلجهاض املأمون     
 .قانوينكل بشاإلجهاض اليت تربر القيام بمن األسباب عدد 

، والزواج  سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     ، وال ممارسات التقليدية الضارة  ولل  -١٤٩
تأثري سليب مباشر على صـحة       بني اإلناث  والكتابة   ةواخنفاض مستوى اإلملام بالقراء   املبكر،  
ابيـة،  صحة اإلجن على أخطار كبرية على ال    معظم املمارسات التقليدية الضارة   وتنطوي  . املرأة

األخـرى  واألمراض  اإليدز  /احتمال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     زيادة  مبا يف ذلك    
 .اجلنسي باالتصال املنقولة

 ،١٩٩٤ الصحية ودستور عام ةالسياسيف  املمارسات التقليدية الضارة ويتم الثين عن  -١٥٠
يف ذلـك    مبـا    ا،عقلي أو   االيت تسبب أذى جسدي   ملمارسات  الوقاية من ا  يكفل للمرأة   الذي  

وتتمثل إحدى االستراتيجيات الـيت وضـعتها الـسياسة         .  لإلناث تشويه األعضاء التناسلية  
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هـا   مبا في   املمارسات التقليدية الضارة،   حتديدالصحية من أجل تعزيز خدمة صحة األسرة يف         
 تـدابري ملموسـة للتـصدي       تخـذ اُتو .الترغيب عنها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث و    

 اجلرائم  بشأنالقانون اجلنائي املنقح    عرب سّن أحكام مفصلة يف      مارسات التقليدية الضارة    للم
خرى من املمارسات التقليدية    األنواع  باألتشويه األعضاء التناسلية لإلناث و    /بتربذات الصلة   

 الرئيـسية للـسياسة الثقافيـة     الشواغل  من بني   املمارسات التقليدية الضارة    وتعترب  . الضارة
  . أيضاًالصحيةياسة وللس
 أولويات العمل إحدىالقضاء على املمارسات التقليدية الضارة بصحة املرأة  ويشكل    -١٥١

 خطة العمل الوطنيـة      الذي وردت اإلشارة إليه يف     حتسني الوضع الصحي للمرأة   اهلادف إىل   
نتـائج  الب وثيقة الـصلة ه األعضاء التناسلية لإلناث   تشوي/ربتوظاهرة  . للمساواة بني اجلنسني  

التمزقات العجانيـة،   والصحة اإلجنابية مثل االلتهابات، والوالدة املتعسرة،       ب املرتبطةسلبية  ال
 . والعقم الوالدة،ناسورو

 من بني املمارسات التقليدية الضارة اليت تساهم يف تدهور الوضع       الزواج املبكر ويعّد    -١٥٢
بسبب الـزواج   بني الرجل واملرأة    سن  يف ال وال بد أن تؤدي الفجوة       . البلد الصحي للمرأة يف  

 غري  املضاعفات يرتفع لدى املرأةذهالتعرض هلن معدل أل مضاعفات مرتبطة باحلمل إىل املبكر
 ،تعدد الزوجات   على صحة املرأة   ا سلب تؤثراملمارسات األخرى اليت    وتشمل  . ناضجة بدنيا ال

هذه و.  الزواج القسري  ، والزواج عن طريق االختطاف، وغريها من أشكال       وتوريث الزوجة 
  لإلصـابة  أيضا عرضـة  بل جتعلها   فحسب  املمارسات ال تنتهك احلقوق الدستورية للمرأة       

 .اجلنسي باالتصال األخرى املنقولةواألمراض اإليدز /فريوس نقص املناعة البشريةب

الـيت  ذات األولوية   اإلجراءات  من بني   املمارسات التقليدية الضارة    وكان الثين عن      -١٥٣
برنامج تطوير القطـاع      عناصر  من تشكل عنصرا فرعيا  اليت  ضمنها خدمات صحة األسرة     تت

، يف معاجلة احلقـوق واالحتياجـات        للصحة اإلجنابية  ةالوطنيوتراعي االستراتيجية   . الصحي
االجتماعية والثقافية مثـل املمارسـات    االرتباط املتبادل بني العوامل احملددة ،اإلجنابية للمرأة 

القـضاء علـى    مسألة   تمّمُع وقد   .الضارة وآثارها السلبية على الصحة اإلجنابية     التقليدية  
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريها من املمارسات التقليدية الضارة يف كل وثيقة             

حلـد مـن هـذه       بغية ا  عدد من األحباث  وأُجري  .  بتحسني الوضع الصحي للمرأة    مرتبطة
اليت تتراوح بني إذكـاء      تدابريال  عدد من  خذاُتأنه  اليت توصلت إليها     النتائج وتفيد   ؛املمارسة

 .)١٧انظر املرفق  (هذه املمارساتالوعي وجترمي 

أمام املـرأة   رئيسياً    صحياً اإليدز يشكل حتدياً  /فريوس نقص املناعة البشرية   وال يزال     -١٥٤
لـوايت  الفتيات ال  الفريوس بني    اإلصابة هبذا احتمال  ويزيد  . عليها البالغ بسبب تأثريه    اإلثيوبية

 مـن   الفتيانإصابة  احتمال  عن   سبع مرات مبقدار   سنة   ١٩ سنة و  ١٥ بني   نتتراوح أعماره 
 ٢٠ بـني    نتتراوح أعماره اللوايت  النساء  احتمال اإلصابة لدى    ويفوق  . ها نفس يةالعمرالفئة  
 وإىل جانب. هاسالرجال من الفئة العمرية نف لدى إلصابةاحتمال اسنة أربع مرات  ٢٤سنة و
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 خلطر انتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية       أكثر  الشابات يتعرضن   ، فإن   العوامل البيولوجية 
 أكـرب   جاًاأزو ألهنن يبدأن حياهتن اجلنسية يف وقت مبكر مقارنة بأقراهنن الذكور ويتزوجن          

أن ذلـك   .  بني النساء يف املناطق احلضرية والريفيـة        شاسعة هناك أيضا فروق  و. اسنمنهن  
 . الريفيةلدى املرأةمثيله  مرة ١٢بالفريوس يفوق مبقدار املرأة احلضرية احتمال إصابة 

 فـإن   اإليـدز، /فريوس نقص املناعة البشرية   لإلصابة ب أكثر عرضة   املرأة  وملا كانت     -١٥٥
من و.  املرأة املصابة من فريوس نقص املناعة البشرية وإعادة تأهيل      ا  محايتههو  الشاغل الرئيسي   

فقـد أُنـشئت    فريوس نقص املناعة البشرية،     املصابة ب  أي متييز ضد املرأة       ممارسة جتنبأجل  
وعالوة على . مراكز صحية خمتلفةيف  الطوعي إجراء االختبارو املشورةإلسداء   منفصلةغرف

تعرضـن  بالنساء اللـوايت    ضمان سرية املعلومات املتعلقة     لتتخذ تدابري متعددة للرقابة     ذلك،  
مشورة مناسبة  لتقدمي   متينة آلية   ُوضعتو.  االختبار نتائجبصرف النظر عن    وعي  طاللالختبار  

 .فريوس نقص املناعة البشريةب ت إصابتهننللنساء اللوايت تبّي

 اإليـدز /فريوس نقص املناعـة البـشرية      املبدأ التوجيهي املتعلق بالوقاية من       خرّسو  -١٥٦
للخدمـة  وكالة االحتاديـة     ال اعتمدته، الذي   ومكافحته يف أماكن عمل املؤسسات احلكومية     

ه املسألة يف املبـدأ     هذت  درجوأُ. لوباء محلة الوقاية من ا     مبدأ املساواة بني اجلنسني يف     ،املدنية
كـذلك يف   املبدأ التـوجيهي    ويتضمن  . النساء أكثر عرضة لإلصابة   لكون  مراعاة   التوجيهي

  من التحرش اجلنسي   املرأةاية  تركز على نوع اجلنس من أجل مح      برامج  استراتيجياته تصميم   
  . يف مكافحة الوباءتهامشاركوزيادة 

  ١٣املادة     
 احلقوق االجتماعية واالقتصادية    

يف احلصول علـى    ق  باحلمع الرجل   على قدم املساواة    على الرغم من أن املرأة تتمتع         -١٥٧
ا مل تتمكن مـن     فإهنوالرهون العقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل،         القروض املصرفية 

 هـذه   بتوافر ةحمدودلديها معرفة   عموما  ألن املرأة   ،  أوالً .استخدامها بفعالية ألسباب خمتلفة   
 كافيةالضمانات التوفري وال تستطيع   عموماًضعيفةاالقتصادية  هتا قدرألن، ثانياًو. التسهيالت

 . اليت تطلبهاتمان االئ ات واملؤسسات املالية األخرى للحصول على خدم      اليت تطلبها املصارف  
 بإتاحـة هـذه   أقل اهتمامـاً    املؤسسات املالية   جيعل  املرأة يف اجملتمع    بثقة  العدم  ألن  ،  ثالثاًو

 .هلا التسهيالت

وهنـاك  . معاجلة بعض هذه املشاكل   بغية  حاولت احلكومة أن تتخذ تدابري خمتلفة       و  -١٥٨
بدء للذين يرغبون يف     ائتمانات متنحاليت   ،الصغر يف البلد  املتناهي   من مؤسسات التمويل     كثري

 ألسباب املذكورة يف الفقرة السابقةا بيد أن. تاليعم ال  من عدداملؤسسات  وهلذه   ،مشاريعهم
.  من التسهيالت االئتمانية   يف االستفادة إىل أقصى حد ممكن      ملشاكل   أدت إىل مواجهة املرأة   

 يف احلصول علـى     ها تواجه ياإثيوب املرأة يف     اليت ما فتئت   شاكلاملبعض  لوسعياً إىل التصدي    
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 وسيلة ائتمان من شأهنا أن تعود بـالنفع   على وضع وزارة شؤون املرأة    تعمل حاليا   القروض،  
معاجلة بعـض   يؤدي هذا التدبري إىل     واألمل معقود على أن     .  يف البلد  ات احملتاج النساءعلى  

 أنـشأت  ،ى ذلـك  وعالوة عل .  حصول املرأة على التسهيالت االئتمانية     عرقلاملشاكل اليت ت  
خدمات االئتمـان   لتقدمي  احلكومة بالتعاون مع منظمات املعونة الدولية مثل اليونيسيف آلية          

      أطـول أمـداً  نظام سـداد  ووضع  نساء يف مناطق خمتلفة من البلد        تعيلهالألسر الفقرية اليت    
 .فوائدودون 

 شـجعت  املالية،هتا  درني ق ملرأة وحتس  اليت تعاين منها ا    حل املشاكل االقتصادية  وبغية    -١٥٩
      الئتمـان   احتـادات النـساء ل  حاليـا وتوجد . احلكومة النساء على إنشاء مجعيات االئتمان     

 االئتمان للمشاركة يف أنشطة خمتلفة    النساء  وتستخدم  . الواليات اإلقليمية واالدخار يف معظم    
 .لدخلمدرة ل

تها يف   وتعزيـز مـشارك     املرأة اتبناء قدر ب  شعبة معنية  وزارة شؤون املرأة  وأنشأت    -١٦٠
أحباث  واملتعلقة بالدخل بإجراء     املالية املرأة   تعزيز قدرات منها   مجلة أمور    وتركز على  اجملتمع

وإضـافة  .  املطروحة  املشاكل لتسويةاملرأة واختاذ إجراءات عملية     اليت تواجهها   على املشاكل   
لتخفيـف مـن    تسعى إىل ا   اليت   الدعم الالزم للجمعيات واملنظمات   تقدم الشعبة   ،  ذلكإىل  

 . االقتصادي واالجتماعييف اجملالنياملشاكل اليت تواجهها املرأة 

املـرأة يف   اليت تواجههـا     للتحديات    أُجري على الصعيد الوطين     تقييم إىلواستناداً    -١٦١
تخذ وزارة شؤون املـرأة تـدابري       ت،  البالغ الصغر مؤسسات التمويل   خدمات  االستفادة من   

. املعنيةاهليئات األخرى بالتعاون مع لتحديات للتصدي لستراتيجية  اوضع  هي بصدد   ، و خمتلفة
خدمات  ،وطّوره صندوق النهوض باملرأة    هقنّس الذي   ،ويقدم مشروع مبادرة النهوض باملرأة    

حبلـول  و. احملتاجات لفائدة النساء ناء القدرات   على ب  يةتدريببرامج  ومساعدة تقنية و  ية  ائتمان
 .امرأة ١٢ ٠٠٠ ما يناهزاستفاد من املشروع  قد كان، ٢٠٠٥عام 

الستفادة من برنامج متكامـل     من ا املرأة  متكنت   ، التسهيالت االئتمانية  وإىل جانب   -١٦٢
 هذا الربنامج مبوجب خطـة      يف إطار يدت  املنازل اليت شُ  وُوّزعت  .  احلكومة طلقتهإلسكان أ ل

استفاد من برنامج    وعليه،. من النساء   يف املائة من املستفيدين    ٣٠ إىل ٢٠ من شأهنا أن جتعل   
 يف  ٤٧يف العاصمة و   املقيمات   من النساء   يف املائة  ٥٣,٧ما نسبته    ٢٠٠٥منذ عام   اإلسكان  

  .الواليات اإلقليمية يف املقيماتاملائة من النساء 

  ١٤املادة     
 الريفيةيف املناطق املرأة     

هـم  ك األراضي يف املناطق الريفية       يف املائة من مال    ٢٨تشري األحباث إىل أن حوايل        -١٦٣
الـيت   وحىت يف حالة األسر      ،الزراعةاملرتبطة ب ميع األنشطة   تعيلها النساء اللوايت يقمن جب    أسر  
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يف اإلنتاج وهكذا فإن مسامهة املرأة . الزراعة  يف ة كبري ةمهاسمزوجات  الرجل تساهم ال  يعوهلا  
 .هائلةتعد الزراعي يف البلد 

            املـشاركة   عـرب  ألسـرهتا الرفاه االقتـصادي    حتقيق  ريفية أيضا يف    تسهم املرأة ال  و  -١٦٤
  على نطـاق ضـيق،  التجارةممارسة   و ،احلرف اليدوية مثل مزاولة   يف األنشطة املدرة للدخل     

وجتهيـز  ،  وتربيـة املاشـية    ، اخلضروات تسويق/وزراعة ها،وبيع  املشروبات التقليدية  وصنع
تصفيف الـشعر   مثل  خدمات  أنشطة  إىل جانب   صة،  بوب احملمّ ، واحل هااحللويات احمللية وبيع  

       عالج تقليدي وخـدمات مـا قبـل        من   القابالت التقليديات     وما تقدمه  ر،ائالضفجدل  و
 .هاما بعدوالوالدة 

بـني  قوق  يقر باملساواة يف احل   رغم أن دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية        و  -١٦٥
عـض  وال تتمتع املرأة يف ب   . يف مجيع املناطق    هذا احلق  إعمالمشاكل يف   هناك  ،  الرجل و املرأة

طـط  اخلتصميم  يف  مشاركتها  كما أن    األرض على قدم املساواة مع الرجل        ا يف املناطق حبقه 
املـرأة  حصول  فيما خيص    ترزأُحكانت هناك إجنازات قد     ولئن  . حمدودة هاوتنفيذاإلمنائية  

هناك الكـثري  فإن خدمات املشورة يف تنظيم األسرة،  ا فيها    مب لتعليم واخلدمات الصحية  اعلى  
هذه اخلدمات على نطاق واسع لعدد كـبري مـن          قبل التمكن من إتاحة     الذي ينبغي عمله    

  . وال سيما يف املناطق الريفية،النساء
أة ملـر ا  اليت تعاين منها   لتحديد املشاكل اخلاصة  على الصعيد الوطين    جريت دراسة   وأُ  -١٦٦
خدمت نتـائج   واسُت.  القائمة واخلروج بتوصيات ملعاجلة املشاكل   طق احلضرية والريفية    يف املنا 
وسـبق أن   . كإسهام لوضع جمموعة التدابري للتطوير والتغيري للمرأة اإلثيوبيـة        الدراسة   هذه
وزارة شـؤون   وستشرع    جمموعة التدابري للتطوير والتغيري للنساء الرعاة وشبه الرعاة،        يغتِص

أن تصدر واليات املناطق الرعويـة وشـبه        أيضاً  ومن املتوقع   . بعد شهرين فيذها  يف تن املرأة  
 .اخلاص اتأخذ بعني االعتبار واقعهالرعوية جمموعة تدابري تطوير وتغيري للمرأة 

املـرأة  وبناًء عليه، فإن    . تواجه املرأة الريفية  اليت  شاكل  جمموعة التدابري امل  حددت  و  -١٦٧
لب جت؛ فهي    األعمال الشاقة  يف أداء )  تقريبا  ساعة ١٨ إىل   ١٣ من( امعظم وقته متضي   ةالريفي
بأنـشطة   وحترث األرض وتقـوم      طحن احلبوب وت ؛ات بعيدة  من مساف  احلطبمع  وجتاملياه  

 . جهودما تبذله مناجملتمع ال يقدر  واستفيد من عملهت ومع ذلك، فإهنا ال. املزارعيف أخرى 

ـ صـياغة   ملشاورة الكاملـة لـدى      املرأة يف   ا حقالدستور على   وينص    -١٦٨        سياسات ال
      املشاريع الـيت تـؤثر     إذا تعلق األمر ب    وال سيما  ها،الوطنية وتصميم املشاريع وتنفيذ   اإلمنائية  

 .هاعلى مصاحل

 وشـواغلها قوق املرأة الريفية واحتياجـات      حل  إيالء االهتمام  خذت تدابري لضمان  واُت  -١٦٩
. هـا وتقييمها  تنفيـذ يف  مجيع السياسات والربامج القطاعيـة و      يف صياغة    مشاركتهازيادة  لو

 .وضعته احلكومةمراعاة املنظور اجلنساين الذي تعميم لالتوجيهي باملبدأ وتسترشد هذه اجلهود 
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برنـامج  " برنامج الضمان االجتماعي يطلق عليه       نوع من وتستفيد املرأة الريفية من       -١٧٠
 الواسع النطـاق    وطينالبرنامج األمن الغذائي     من   الذي هو جزء  " شبكات األمان اإلنتاجية  

األويل تقرير البلد اجلـامع للتقريـر    من ٢٢٨ و٢٢٧الفقرتني يف تفاصيل هذا الربنامج  ترد  (
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           بشأن والتقرير الدوري 

)E/C.12/ETH/1-4 .((   مـستفيد  مليون   ٤,٨ ا عدده  مب ٢٠٠٥ بدأ يف عام  قد  وكان الربنامج
 واألمم اجلنوبيـة،  تيغراي،  وأوروميا،  وانعدام األمن الغذائي املزمن يف أمهرة،       ممن يعانون من    

 يف املنـاطق واجملـالس      ةمقاطع ١٩٢، أي يف    ديرة داوا لاجمللس اإلداري   و اري،ومناطق هر 
كثيفـة  الاألشغال العامة   ل يف   توفري فرص العم   :نالربنامج عنصر ول. اإلدارية املذكورة أعاله  

ن علـى   و القـادر  وُيوظَّف. اليت تفتقر إىل فرص العمل     وتقدمي الدعم املباشر لألسر      ،العمالة
 يتلقى العاجزون عن العمل   ، يف حني     من األجر   أدىن ا حد ويتقاضونالعمل يف األشغال العامة     

 . نفسه دون مقابلبلغامل

مستفيد وُسـجل   مليون   ٧,٢ربنامج إىل   المن  عدد املستفيدين   زاد  ،  ٢٠٠٦يف عام   و  -١٧١
 يف األشغال   ينستفيداملهؤالء  من  مليون   ٥,٨ وشارك. ٢٠٠٧عام  ل يف السنة املالية   هالعدد نفس 

ـ ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف عـامي    و. باشرامل مليون مستفيد الدعم     ١,٣  تلقى العامة، بينما      ول ُح
 ١٩٨ ٨٦٨ ٦ ُحول ما جمموعه  ، و التوايل على   انقدإثيويب   مليار بر    ١,١وإثيويب   مليار بر    ١,٠

 . على التوايل،امهي نفسالفترتنيالغذائية خالل  من املواد  مترياًطناً ٢١٨ ٤٤٦أطنان مترية و

هناك تقـديرات  ،  نوع اجلنس حسب  مصنفة  على الرغم من عدم وجود معلومات       و  -١٧٢
الشروع يف  منذ  و. اتريفي ال هم من النساء   يف املائة من املستفيدين من الربنامج        ٥٠تفيد بأن   

         .  املـرأة الريفيـة منـه      اسـتفادة إيالء االهتمام الواجب لضمان     جرى  تنفيذ هذا الربنامج،    
 وأثنـاء . لتنفيذ الربنامج املنشأة  من اللجان   جلنة  ل املرأة الريفية يف أي      مثَّهذه الغاية، تُ  ولبلوغ  

 أن تكون مطالبـة باملـشاركة يف        دون رباش على الدعم امل   املرأة الريفية حتصل  فترة األمومة   
 أي خطر   شكلاألنشطة اليت ال ت   يف   مضطرة إىل العمل، ُتوظف   كون  تاألشغال العامة وعندما    

 .اعلى صحته

وعلى النحو املذكور آنفا فإن وثيقة السياسة الشاملة للبلد، أي خطة التنمية السريعة               -١٧٣
أن أنشطة اإلرشاد الزراعي ينبغـي  ح إىل تشري بوضو واملستدامة من أجل القضاء على الفقر،     

 خطة التنمية السريعة واملستدامة مـن      وقد توقعت . أن تأخذ يف االعتبار مشاكل املرأة الريفية      
 اإلمنـائي   نامجينتهي الرب عندما  أي  ،  ٢٠٠٩/٢٠١٠  الفترة هايةأنه بن  أجل القضاء على الفقر   

 يف املائة من    ١٠٠شاد الزراعي   أنشطة اإلر  سيستفيد من     مخس سنوات،  ته إىل مدالذي تصل   
وقد اضـطلع   . اليت يعيلها الرجال   من النساء يف األسر      املائة يف   ٣٠واألسر اليت تعيلها النساء     

 :غاية ومنها الهجموعة من األنشطة لتحقيق هذمباآلن حىت 

األسر اليت تعيلها النساء والنـساء يف        إلشراك كل من     للمهنينيتوفري التدريب    •
  املقدم هلم؛خدمات اإلرشاد وتقييم التدريبيف  لها الرجالاألسر اليت يعي
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علـى   املاشـية نخرط يف أنشطة مثل تربية      لكي ت  الريفية   للمرأةتقدمي املساعدة    •
 ؛ وإنتاج اخلضرواتنطاق ضيق

يف  وال سـيما      من املـشاريع   العديدمن  لإلفادة   الريفية   للمرأة األولويةإعطاء   •
 ؛ االئتمان واالدخارخدمات

األنشطة اليت تضيف قيمة إىل املنتجات الزراعية،       باملرأة الريفية    ضطالعاتنظيم   •
 ؛من هذه املنتجاتاإليرادات املتأتية  من االستفادة من بذلك ينهاومتك

  خاصة؛املرأة الريفية بالفائدة على تعودإعداد املشاريع اليت  •

الزراعـي   تنفيذ أنشطة اإلرشاد   يف إعداد خطط     اجلنساينتعميم مراعاة املنظور     •
 اين؛من منظور جنسها وتقييمللخدمات  رصدوإجراء 

بشأن األرض الزراعيـة    املزارعني  مبهرجانات   جتريبية واالحتفال    مشاريعإقامة   •
 ؛وضمان مشاركة املرأة يف هذه املشاريع واملهرجاناتاليت متلكها املرأة 

  .واملتفوقة املثالية  املزارعةلمرأةجوائز لمنح  •
اقتـصادية مـن خـالل      على منفعة    املرأة   حصولتدابري لضمان   واُتخذت كذلك     -١٧٤

أن  ضـرورة لى  ع وتنص جمموعة التدابري للتطوير والتغيري للمرأة اإلثيوبية      . اجلمعيات التعاونية 
وعلى . اقتصادية حصوهلا على منفعة     املرأة الريفية يف خمتلف اجلمعيات التعاونية لضمان      تنتظم  
 جلنـةُ جيب أن تتـضمن     بأنه  نظيم اجلمعيات التعاونية    تعلق بت  امل وجيهيقضي الت ،   نفسه املنوال
 يف  ١٧,٤ إىل اجلمعياتمشاركة املرأة يف هذه     وزادت نسبة    .على األقل واحدة   امرأة هتاإدار

يتمثـل  و. ٢٠٠٥/٢٠٠٦  الفترة يف املائة يف١٠ بعد أن كان ٢٠٠٧/٢٠٠٨  الفترة املائة يف 
ضمان العضوية يف  ونظرياهتا اإلقليمية اتلتعاونيلحتادية األولوية للوكالة اال  ذات  أحد اجملاالت   

 .واملنفعة االقتصادية للمرأة الريفية يف اجلمعيات التعاونية

.  تعاونية ةمجعي ٣٦  أصل  نوعا من  ٢٠املرأة الريفية قادرة على املشاركة بنشاط يف        و  -١٧٥
  من بـني الريمستخدمي ت مجعيااالدخار واالئتمان، و وُتعترب اجلمعيات التعاونية للزراعة، و    

تـشرين   من   واعتباراً.  معظم النساء يف املناطق الريفية     جذبتالبارزة اليت   التعاونية  اجلمعيات  
يف املنـاطق   مبفردهن   النساء   بلغ عدد اجلمعيات التعاونية اليت أنشأهتا     ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  .إثيوبيا ابر ٩ ٤٥٠ ١٧٠ برأس مال قدرهة  مجعي٦٤٧الريفية 
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  ١-١٤ل اجلدو
  مشاركة املرأة الريفية يف اجلمعيات التعاونية

  عدد النساء الريفيات األعضاء اجلمعيات التعاونية
 ٤١٢ ٦١٩   اجلمعيات التعاونية الزراعية

 ٥٩٤ ١٥٨ اجلمعيات التعاونية لالدخار واالئتمان

 ٥٠٤ ٨ اجلمعيات التعاونية ملستخدمي الري

 ٦٢٣ ٣ اجلمعيات التعاونية لتسويق املاشية

 ٩٠١ ١ اجلمعيات التعاونية لتربية املاشية

 ٠٩٠ ١  األلبان وتسويقهااجلمعيات التعاونية إلنتاج

 ٠١١ ١ اجلمعيات التعاونية للتعدين

 ٠٤٨ ٢٢ مجعيات تعاونية أخرى

 ١٨٣ ٨١٦ اجملموع  

  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول، اتلتعاوني االحتادية لوكالةال  :املصدر

 والقـروض  اتتوفري االئتمانوالتغيري للمرأة اإلثيوبية ب  تدابري التطوير   موعة  وتقضي جم   -١٧٦
النـساء الريفيـات     رغم عدم وجود معلومات كاملة عـن عـدد        و.  خاصة للمرأة الريفية 
شري إىل أن املرأة الريفية تستفيد من      تالدالئل  عض   فإن ب  والقروض،االئتمانات  من  املستفيدات  

الئتمـان   مؤسسة أمهرة ل   بدأتأن  وعلى سبيل املثال، فمنذ     . اىل حد م  إاالئتمان والقروض   
 . يف املائة٤٣  يف العمل، وصلت نسبة النساء من جمموع املستفيدين من االئتمان إىلواالدخار

إىل  منتجـات زراعيـة وغريهـا     ما تنتجه املرأة الريفية من      ضمان وصول   ويشكل    -١٧٧
والتغـيري للمـرأة    تدابري التطـوير     جمموعة   االهتمام الواجب يف   ب ىظحي جماال آخر    األسواق
 دورات تدريبيـة للمـرأة   تقدمي على ضرورة   وتنص جمموعة التدابري هذه بالتحديد    . اإلثيوبية

حتـسني  ال سيما   و املستمر للبنيات األساسية،  وأدى التطوير   . التسويقب اوعيهذكاء  الريفية إل 
 عن طريـق   دوراً هاماً    ،سلكية السلكية والال  وخدمات االتصاالت الطرق   الوصول إىل    فرص
 املنتجـات   تنخفض أسعار عندما   أنه    إىل ذلك  أضف. إىل السوق املرأة الريفية    وصول   تيسري

 هـذه  تسويق املنتجـات الزراعيـة   شركات  اجلمعيات التعاونية الزراعية و   تشتري  الزراعية،  
  .للتخفيف من ضعف املنتجنيوذلك مناسب سعر سوق باملنتجات 

ربنـامج  ركـز ال  ملرأة الريفية،   على ا  عبء العمل املرتيل     ق بالتخفيف من  وفيما يتعل   -١٧٨
مثل الغاز احليوي،     تكنولوجيا مناسبة  استخدام على    كبرياً ركيزاًت لوزارة تنمية الطاقة     اإلمنائي

ملـرأة الريفيـة   ا لتزويـد حماوالت بذلت وباملثل،  .، وما شاكل ذلكللطاقةاملدخرة  واملواقد  
 . واملياه الصاحلة للشرب،حديثةومناحل ، األلبانجتهيز  تكنولوجياب
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 ملـرأة يف حيـازة    ا حـق دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية على       وينص    -١٧٩
حبقوق على وجه اخلصوص،    وتتمتع،  . ها ونقل هاواستخدامالتحكم فيها    و هتا وإدار املمتلكات
وإعـالن  . التحكم فيها  و هتاوإدار هااستخدام األراضي ونقل  ب مع الرجل فيما يتعلق      متساوية

 يف  هاإدارة األراضي واستخدام  بشأن   ٤٥٦/٢٠٠٥رقم  الدميقراطية االحتادية    إثيوبيامجهورية  
تود  يتلمرأة الريفية ال  ل قأنه حي نّص على   ي حني   هذا احلق الدستوري  يؤكد على   املناطق الريفية   

عنـدما  وباملثـل،   . اطق الريفية  يف املن  ها واستخدام يضا يف الزراعة احلصول على األر     العمل
 احليازة  شهادةينبغي أن تكون    األرض،  أو أشخاص آخرون يف ملكية      الزوج والزوجة   يشترك  

 .باسم مجيع األشخاص املشتركني يف ملكية األرض

يف املنـاطق    هااألراضي واسـتخدام  إلدارة  قوانني   اإلقليمية   الوالياتت بعض   وسّن  -١٨٠
إدارة األراضـي   اإلعالن االحتادي بـشأن     لتنفيذ  ضرورية  لية   تفصي اًأحكام، تتضمن   الريفية

 حيازة األراضـي    ات شهاد رت الواليات صدأوفقا لذلك،   و.  يف املناطق الريفية   هاواستخدام
  أصدر  أمهرة يف والية لتنمية الريفية   اإلقليمي للزراعة وا  كتب  املومثال ذلك أن    . لمرأة الريفية ل

شـهادة   ٢٨٥ ٣٢٥ و ،اتج والزوج ازويها األ يشترك ف ألرض  شهادة حيازة ل   ٤٨٥ ٨٢٢
. لرجـال اليت يعيلـها ا   ألسر   شهادة حيازة ل   ١٩١ ٠٧٦، و لنساءاليت تعيلها ا  ألسر  حيازة ل 

ة  شهاد ١٦٣ ٥٩٩ أوروميا   يف والية لتنمية الريفية   اإلقليمي للزراعة وا  كتب  املوباملثل، أصدر   
 يف حني   ،يف املناطق الريفية  رجال  لل شهادات حيازة    ١ ١١٦ ٩٠٤نساء الريفيات، و  للحيازة  

 األرضحيـازة   شـهادات    يف األمم اجلنوبية     لتنمية الريفية اإلقليمي للزراعة وا  كتب  أصدر امل 
 . رجال٨٢٢ً ١٩٧لفائدة  وامرأة ٥٠٨ ٦٢٧ لفائدة

يف احلصول على شـهادة حيـازة        حقهااملرأة الريفية عن    تدافع   ،حنو متزايد وعلى    -١٨١
غري . غري قانونية بصورة  ألرض  ا  الرجل حاز القضائية إذا    كمةوترفع دعاوى أمام احمل   األرض  

وعن الكيفية اليت جيري هبا ُرفعت بشأهنا دعاوى فر معلومات عن عدد احلاالت اليت ا ال تتوأنه
 .البت فيها

 مـداد وُنفذت املخططات التاليـة إل    ،  واملرافق الصحية إمدادات املياه   بوفيما يتعلق     -١٨٢
  بئـراً  ٨٢٤ و ، عميقـة  آبار ٢٠٥ حفُر: ٢٠٠٥/٢٠٠٦  الفترة ياه خالل املبالريفية  املناطق  

 املخطـط  كان مـن      بئراً ١٥ ٤٧٤ من أصل    حمفورة يدوياً   بئراً ٣٦٣إىل جانب   متوسطة،  
 يف ١٦,١ (ينبوعاً ٤٤٧ وجتهيز ة،يبا سدود تر ١٠  وتشييدُ ،) يف املائة  ٢,٣أي بنسبة   (حفرها  

 مرافق ميـاه    ٣ و ،) ينبوعاً ٢ ٧٨٠، أي   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف الفترة    املستهدفالعدد  املائة من   
 مـن   مرفقـاً  ٦ ٩٥٠ متّت صيانة وترميم  ،  الترميموفيما يتعلق بأعمال    . رى متعددة قتشمل  

 . سنة امليزانيةخاللاليت تعمل بصور جزئية توقفة عن العمل أو املمرافق املياه القائمة 

املناطق الريفيـة بامليـاه      إمداد    خمطط  يف إطار  ،٢٠٠٦/٢٠٠٧  الفترة يفوُحفرت    -١٨٣
 حمفـورة   بئرا٢ً ٣٢٥ إىل جانب    ضحلة، بئراً ١ ٢٤٠ و  بئرا عميقة،  ٢٣٦ واملرافق الصحية، 

              ، )اإلنـشاء قيـد   ( جلمع ميـاه األسـطح       مستجمعاً ٢١ و ، ينبوع ٢ ٠٠١ يدويا، وُجهز 
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متّ ترميم ، ها نفسةالفتر وخالل .)اإلنشاء قيد(رى متعددة قلإلمداد باملياه تشمل      شبكات ٤و
وعالوة على ذلك،   . اآلبار/ باملياه  الريفية املناطقإمدادات  شبكة من شبكات     ٢ ٠٤٤ وصيانة

إمدادات املناطق الريفية شبكات قطع الغيار يف   ل صيانة خمتلفة واستبدال     عملية ٤ ٢٩٨فذت  ُن
 يف يف املائة    ٢٠إىل  عطلة  امل  باملياه مداداإلرافق  ملنسبة املئوية   ت ال ضفاخنونتيجة لذلك،   . املياهب

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ الفترةهناية 

  ١٥املادة     
 املساواة أمام القانون    

الناس مجيعا سواسية أمـام      أنبدستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية      يقضي    -١٨٤
 يكفل  ،ويف هذا الصدد  .  حبماية القانون  القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع        

احلـق   لمرأةول. دون متييز على أساس اجلنس     فعالةو  متساوية قانون جلميع األشخاص محاية   ال
وحيق هلا بـشكل خـاص      . لها ونق ها واستخدام هتا والتحكم فيها  إدارحيازة املمتلكات و  يف  

لـتحكم   وا هتـا  وإدار هااستخدام األراضي ونقل  باحلق يف   الرجل  التمتع على قدم املساواة مع      
 . يف وراثة املمتلكات مبعاملة متساويةرأة أيضا املتتمتعو. فيها

 املتعلقة كل شخص طبيعي يتمتع باحلقوقعلى أن ثيوبيا أيضا  إلالقانون املدينوينص   -١٨٥
أحكـام  و .هجنساإلثيويب بصرف النظر عن نوع      الشخصية واحلريات اليت يكفلها الدستور      ب

 دنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجـل      الشؤون امل ما خيص   املرأة، في متنح    هذه القانون املدين 
على متييز ضد    القانون املدين أيضاً  وال ينطوي   .  األهلية هذهملمارسة  وتكفل هلا نفس الفرصة     

 يف ويكفل هلـا احلـق    صحيحة  العقود لكي تكون  الضرورية الشروط حتديد من حيث املرأة  
 . الشخصية دون موافقة زوجهااالتصرف حبرية يف ممتلكاهت

 ، بني الرجل واملرأة يف إقامة الدعاوى      بتساوي احلقوق  اإلثيويبالنظام القانوين   ويقر    -١٨٦
مجيـع املـسائل   التماس االنتصاف القانوين، ويف  واحلق يف ،واحلصول على املشورة القانونية 

  .القانونية واملدنية

  ١٦املادة     
 املساواة يف الزواج واألسرة    

وهـو مطبـق يف    ٢٠٠٠ يف عـام  املنقحقانون األسرة صدرت احلكومة االحتادية   أ  -١٨٧
وفقـا  ألسـرة   ل إصدار قـانون      صالحية قليميةوالية إ كل  ول.  أديس أبابا وديرة داوا    مدينيت

الواليات اإلقليمية  مجيع   وسنت حاليا . لدستور والصكوك الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا      ل
 بـالزواج   املرتبطـة األمـور   مجيع  جل يف   قوانني األسرة اليت تضمن املساواة بني املرأة والر       

 .والعالقات األسرية



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 46 

التزوج حبريـة واختيـار     يف  قوانني التأكيد على احلقوق الدستورية للمرأة       وتعيد ال   -١٨٨
 . يف إدارة األسرةان حبقوق متساوية الزوجويتمتع كذلك. الزوج

 خيـول   اتفـاق  املشتركة ما مل يكن هنـاك        يف إدارة املمتلكات  ن  ا الزوج ويتشارك  -١٨٩
يف نفقـات  يساهم الزوجـان   وهاأو جزء من  املشتركةمجيع املمتلكات إدارة  ألحدهم سلطة   

 . كل منهماإمكانياتاألسرة مبا يتناسب مع 

من بـني   وحيق للمرأة،   . حقوق متساوية مع الرجل عند فسخ الزواج       أيضاًلمرأة  ول  -١٩٠
 .فسخ زواجهما أثناء املشتركة املمتلكاتنصف احلصول على أمور أخرى، 

ـ رجـل و  ال فيها   يتعاشر حالة   وهباالقتران غري النظامي، و   قوانني األسرة   وتقر    -١٩١ رأة امل
رجـل  ال  يـساهم   أن من املفروض و. عقد الزواج إبرام   ولكن دون    ة وزوج باعتبارمها زوجا 

 يف النفقات املشتركة مبـا يتناسـب مـع          غري نظامي   اللذان يعيشان يف إطار اقتران     رأةاملو
 املـشتركة  من املمتلكات    العالقةهذه  املمتلكات املكتسبة خالل    وتعترب   كل منهما    انياتإمك

 .ستمرت ملدة ال تقل عن ثالث سنوات قد االعالقةتكون  شريطة أن بني االثنني

على العادات واملعتقدات   القائم  دابري للقضاء على الزواج القسري       عدد من الت   خذُيتو  -١٩٢
 بصرف النظر   القسريالزواج  على حد سواء    األسرة والقانون اجلنائي    قوانني  وحتظر  . الدينية

ن تدريبا على   والدينيالزعماء  و العشائر   زعماءتلقى   هذه القوانني،    نفاذإل اًيسريتو. هعن شكل 
وباملثل، اختذت تـدابري    . اآلثار الضارة للزواج القسري واحلاجة إىل ضمان الزواج بالتراضي        

توعية السكان  هبدف  انني األسرة املنقحة والقانون اجلنائي اجلديد       قوللتثقيف وإذكاء الوعي ب   
 يف منـاطق    ميّسرة للقـارئ   كتيبات    من نسخة ٧٠ ٠٠٠وُوزعت  . القسريالزواج  وإدانة  

 ورجالدمت دورات تدريبية بشأن قانون األسرة للقضاة واملدعني العامني وقُ. البلدخمتلفة من  
 واسـعة  تثقيفيـة محلة نظمت وقد . ستوى الوالياتمعلى الشرطة على املستوى االحتادي و    

 حمتويـات   تتناول يةشرت مقاالت صحف  وُن. قوانني األسرة املنقحة  بالنطاق لتوعية اجلمهور    
 العمل والـدورات التدريبيـة      حلقات من   كثرييف  وُوزعت  . قانون األسرة االحتادي املعدل   

خمتلف املنظمات غري   وتعمل  .  املنقح  القدمي والقانون  القانونيف   التغريات   تعرضالنشرات اليت   
 .قوانني األسرةل الترويجاحلكومية أيضا على 

 ممارسة  الذي يشكل  احلكومة تتخذ تدابري خمتلفة ملكافحة الزواج املبكر         وما انفكت   -١٩٣
دورات تدريبية ومحـالت    ، ُنظمت    التدابري التشريعية واإلدارية   وإىل جانب . شائعة يف البلد  

 .اآلثار الضارة للزواج املبكرب وعي اجلمهور اءتثقيفية هبدف إذك

جيرم القانون اجلنائي   و ، سنة ١٨احلد األدىن لسن الزواج إىل       قانون األسرة وقد رفع     -١٩٤
  جنائيـاً  مسؤوالًيكون   سنة ١٨يقل سنها عن    فتاة  الذي يتزوج ب  والشخص  . الزواج املبكر 
  . ضمن عقوبات أخرى،املشددبالسجن وحيكم عليه 



CEDAW/C/ETH/6-7 

47 GE.10-41781 

  قاتاملرف

  ١ املرفق    
 يف االنتخابات الوطنيـة     املسجالت ونسبة مشاركتهن  النساء الناخبات   نسبة      

  )٢٠٠٢/٢٠٠٣(جمللس نواب الشعب واجملالس اإلقليمية حسب املنطقة 

 حكومة/منطقة
  النساء الناخبات املسجالت

 )بالنسبة املئوية(
  مشاركة النساء 

 )بالنسبة املئوية(
  ٪٩٠ ٪٤٧ أديس أبابا

 ٪٧٩ ٪٣٨   رعفا
 ٪٧٧ ٪٥٠ أمهرة

 ٪٩٠ ٪٤٦ )قماز(بين شنقول 
 ٪٨٦ ٪٤٧ ديرة داوا
 ٪٤٠ ٪٤٦ غامبال
 ٪٩١ ٪٤٨ هراري
 ٪٨٥ ٪٤٧ أوروميا

 ٪٧١ ٪٤٨ األمم اجلنوبية
 ٪٨٣ ٪٤٣ صومايل
 ٪٩١ ٪٥٢ تيغراي

 ٪٨١ ٪٤٨  اجملموع  

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣لعام  اإلثيويب لاجمللس االنتخايب الوطين ،االنتخاباتيف داء األ  عنتقرير  :املصدر

  ٢املرفق     
  متعاقبة   برملاناتةمتثيل املرأة يف ثالث    

 عدد مقاعد اجمللس حسب نوع اجلنس

 اجملموع  
 النسبة املئوية العدد  إناث ذكور احلزب السياسي الدورة الربملانية  الربملان رقم

 ٩٠٫٢٩ ٤٣٩ ١٥ ٤٧٨ ثيويباجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإل ٢٠٠٠-١٩٩٥ -١

  

اجلبهة الدميقراطيـة   أخرى غري   سياسية  أحزاب  
 ٨٫٢٤ ٤٥ - ٤٥  الثورية للشعب اإلثيويب

 ٨ ٨ - ٨ املستقلون  

  ٥٤٦ ٪١٥/٢٫٧٥ ٪٥٣١/٩٧٫٢٥  اجملموع    

 ٨٧٫٩٣ ٤١٨ ٤٢ ٤٣٩ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب ٢٠٠٥-٢٠٠٠ -٢

  

لجبهة الدميقراطيـة الثوريـة     لاألحزاب املوالية   
 ٦٫٥٨ ٣٦ - ٣٦ للشعب اإلثيويب

 ٣٫١١ ١٧ - ١٧  املعارضةةاألحزاب السياسي  

 ٢٫٣٨ ١٣ - ١٣  املستقلون  

   ٪١٤  اجملموع    
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 عدد مقاعد اجمللس حسب نوع اجلنس

 اجملموع  
 النسبة املئوية العدد  إناث ذكور احلزب السياسي الدورة الربملانية  الربملان رقم

 ٦٢٫١٧ ٣٢٧ ١٠٧ ٢٢٠ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب ٢٠١٠-٢٠٠٥ -٣

  

ثوريـة  لجبهة الدميقراطيـة ال   لاألحزاب املوالية   
 ٨٫٣٧ ٤٤ ٣ ٤١ للشعب اإلثيويب

 ٢٨٫٨٩ ١٥٢ ٦ ١٤٦  املعارضةةاألحزاب السياسي  

  

منظمة أرغوبا الدميقراطية الوطنية، ومنظمة الوحدة      
 ٠٫٥٧ ٣ - ٣  الدميقراطية لشعب شيكو ومرتنغر، واملستقلون

  ٥٢٦  ٪١١٦/٢٢ ٤١٠ اجملموع    

  .الشعب نواب جملس  يفمكتب العالقات العامة  :املصدر

  ٣املرفق     
        جمللـس نـواب الـشعب يف ثالثـة           التابعة مشاركة املرأة يف اللجان الدائمة        

  برملانات متعاقبة
  عدد أعضاء اللجان الدائمة حسب نوع اجلنس

الربملان   اجملموع  
 مالحظات النسبة املئوية العدد  إناث ذكور احلزب السياسي الدورة الربملانية  رقم

 ٢ ٪٨٠٫٣٤ ٩٤ ١١ ٨٣ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب ٢٠٠٠-١٩٩٥ -١

  

اجلبهـة  أخـرى غـري     سياسية  أحزاب  
  ٪١٩٫٦٦ ٢٣ - ٢٣  الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب

   ١١٧ ٪١١/٩٫٤ ٪١٠٦/٩٠٫٦ اجملموع  
  ٢  ٪٨٨ ١٣٧ ١٠ ١٢٧ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب ٢٠٠٥-٢٠٠٠ -٢

  

لجبهـة الدميقراطيـة    لاألحزاب املوالية   
    ٪٨ ١٣ - ١٣ الثورية للشعب اإلثيويب

  ٪١ ٥ - ٥  املعارضةةاألحزاب السياسي  
   ١ - ١ املستقلون  

   ١٥٦  ٪١٠/٦ ٪١٤٦/٩٤ اجملموع  
 ٦ ٪٧٠ ١٠٩ ٣٨ ٧١ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب ٢٠١٠-٢٠٠٥ -٣

  

لجبهـة الدميقراطيـة    لملوالية  األحزاب ا 
  ٪٨ ١٣ ٣ ١٠ الثورية للشعب اإلثيويب

  ٪٢٢ ٣٤ ١ ٣٣  املعارضةةاألحزاب السياسي  
  ١٥٦ ٪٤٢/٢٧ ٪١١٤/٧٣ اجملموع  

  . الشعبنواب جملس  يفمكتب العالقات العامة  :املصدر
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  ٤ املرفق    
  ةاحلكوميمواقع صنع القرارات متثيل املرأة يف     

 إناث  كال اجلنسني

 النسبة املئوية العدد  العدد 

 ٥٫٦ ٣  ١٨  الوزراء

 ١٨٫٨ ٣  ١٦ وزراء الدولة

 ٨٫٣ ١  ١٢ نواب الوزراء

 ٠٫٠ -  ٤  املفوضون

 ٢٠٫٠ ٤  ٢٠ السفراء

 ١٧٫٦ ٩  ٥١  املديرون العامون املنتدبون

 ٥٠٫٠ ١  ٢ املديرون العامون

 ٣٫٨ ١  ٢٦ املديرية العامة

 ١٥٫٣ ٢٦  ١٧٠ رؤساء اإلدارات

 .*٢٠٠٤مارس /املدنية، آذارللخدمة وكالة االحتادية ال  :املصدر
 ،)٢٠٠٦/٢٠٠٧(  مـؤخراً  الذي أصبح متاحاً املدنيةللخدمة  وكالة االحتادية   التقرير   إىل   استناداً  *

 . وزير دولة٣٩ وزيرات دولة من أصل ٦ و، وزيرا٢٨ً هناك وزيرتان فقط من أصل

  ٥املرفق     
  ٢٠٠١/٢٠٠٢ ة،االبتدائي املرحلة مستوىعلى ؤ اجلنسني مؤشر تكاف    

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 .٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر
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  ٦املرفق     
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ة،االبتدائي املرحلة مستوىعلى مؤشر تكافؤ اجلنسني     

  
  
  
  
  
  
  
 

  

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر

  ٧املرفق     
 ،)٨-١(ة االبتدائيــ املرحلــة مــستوىعلــى مؤشــر تكــافؤ اجلنــسني     

٢٠٠٤/٢٠٠٥   
  

  

  

  

  

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر
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  ٨املرفق     
 ،)٨-١(ة االبتدائيــ املرحلــة مــستوىعلــى مؤشــر تكــافؤ اجلنــسني     

٢٠٠٥/٢٠٠٦   
  

  

  

  

  

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر

  ٩املرفق     
 ،)٨-١(ة االبتدائيــ املرحلــة مــستوىعلــى مؤشــر تكــافؤ اجلنــسني     

٢٠٠٦/٢٠٠٧   
  
  
  
  
  
  
  
  

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر
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  ١٠املرفق     
 )٨-١(معدل الرسوب يف املرحلة االبتدائية حسب نوع اجلنس     

  
  
  
  
  
  
  

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ليم، التقرير السنوي، وزارة التع:  املصدر

  ١١املرفق     
 معدل الرسوب يف املرحلة االبتدائية حسب نوع اجلنس    

 معدل الرسوب 

 )بالنسبة املئوية(اإلناث  )بالنسبة املئوية(الذكور   السنة
  اجملموع 

 )بالنسبة املئوية(

٩٫٩ ١١٫٧ ٨٫٦ ٢٠٠١/٠٢ 

٦٫٧ ٧٫٧ ٥٫٩ ٢٠٠٢/٠٣ 

٣٫٧ ٤٫٠ ٣٫٦ ٢٠٠٣/٠٤ 

٣٫٨ ٣٫٧ ٣٫٨ ٢٠٠٤/٠٥ 

٦٫١ ٥٫٧ ٦٫٤ ٢٠٠٥/٠٦ 

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر
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  ١٢املرفق     
 نسبة إكمال التعليم االبتدائي حسب نوع اجلنس    

  ٨الصف   ٥الصف 

  السنة
  الذكور 

 )بالنسبة املئوية(
  اإلناث 

 )بالنسبة املئوية(
  اجملموع 

 )بالنسبة املئوية(
  الذكور 

 )املئويةبالنسبة (
  اإلناث 

 )بالنسبة املئوية(
  اجملموع 

 )بالنسبة املئوية(

١٨٫٧ ١٣٫٧ ٢٣٫٥ ٤٢٫٠ ٣١٫٥ ٥٢٫٢ ٢٠٠١/٠٢ 

٢٣٫٥ ١٦٫٥ ٣٠٫٢ ٤٦٫٨ ٣٦٫٤ ٥٦٫٩ ٢٠٠٢/٠٣ 

٢٧٫١ ١٩٫١ ٣٤٫٩ ٥١٫٣ ٤٢٫٢ ٦٠٫٠ ٢٠٠٣/٠٤ 

٣٤٫٤ ٢٦٫٣ ٤٢٫١ ٥٧٫٤ ٤٩٫٥ ٦٥٫٢ ٢٠٠٤/٠٥ 

٤١٫٧ ٣٢٫٩ ٥٠٫١ ٦٢٫٢ ٥٦٫٠ ٦٩٫٢ ٢٠٠٥/٠٦ 

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨التقرير السنوي، وزارة التعليم، :  املصدر

  ١٣املرفق     
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٥/٢٠٠٦، ثيوبيااألمهات، إمؤشرات صحة     

 املؤشرات
هدف املرحلة الثالثة من برنـامج تطـوير        

 )٢٠٠٧-٢٠٠٦العام ( )٢٠٠٦-٢٠٠٥العام ( )٢٠١٠-٢٠٠٩العام (القطاع الصحي 

 ٪٣٤ ٪٣٦ ٪٤٥ معدل قبول وسائل منع احلمل

 ٪٥٢ ٪٥٠ ٪٨٠ تغطية الرعاية السابقة للوالدة

نسبة الوالدات اليت أشرف عليها     
 ٪١٦ ٪١٥ ٪٣٢  مهرةصحيون أخصائيون 

 ٪١٩ ٪١٦ ٪٣١ تغطية الرعاية السابقة للوالدة

اجلرعة الثانيـة   التغطية من حيث    
 ٪٤٩ ٪٥٢ ٪٧٥ للحواملز الكزالقاح 

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام املرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحي لأداء عن تقرير السنوي ال  :املصدر

 املرحلة الثالثـة مـن   تنفيذعملية  يف إطار     اليت حتققت  ني اجلدول أعاله اإلجنازات   ّبُي  
فيما خيـص   مع أهداف االستراتيجية     باملقارنة   ،ان سنت ومدهتا ،برنامج تطوير القطاع الصحي   

  .هات شيوعاًمؤشرات صحة األمأكثر 



CEDAW/C/ETH/6-7 

GE.10-41781 54 

  ١٤املرفق     
 ٢٠٠٨-٢٠٠١االجتاه يف معدل قبول وسائل منع احلمل، إثيوبيا،     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .املرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحيأداء عن تقرير السنوي ال:  املصدر
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  ١٥املرفق     
  )٢٠٠٧-٢٠٠٣(املستفيدون من اإلرشاد الزراعي حسب نوع اجلنس واملنطقة     

 أديس أبابا غامبال عفار هراري نيغراي يةاألمم اجلنوب  
بين شنقول 

 النسبة املئوية اجملموع أمهرة أوروميا ديرة دوا صومايل ) قماز(

 ٩٠٫٨٠٧١ ٤٤٢ ٥١٥ ٢ ١٣٠ ٤٣٢    ٩٠٤ ١٣     ٤٠٨ ١١٦ ٠٠٠ ٩٥٣ ١ أسر يعيلها ذكور

 ٢٠٠٣ ٩٫١٩٢٩ ٦٥٢ ٢٥٤ ٦٤٤ ٧٥    ٠٣٧ ١ ٢٣٠    ٧٤١ ٣٠ ٠٠٠ ١٤٧ أسر يعيلها إناث

  ٠٩٤ ٧٧٠ ٢ ٧٧٤ ٥٠٧    ٩٤١ ١٤ ٢٣٠      ١٤٩ ١٤٧ ٠٠٠ ١٠٠ ٢ اجملموع

 ٨١٫٦٣٣٧ ٤٨٦ ٩٨٢ ١ ٨٥١ ٣٣   ٧٥ ٣٧٤ ١٤     ١٨٦ ١٣٠ ٠٠٠ ٨٠٤ ١ أسر يعيلها ذكور

 ٢٠٠٤ ١٨٫٣٦٦٣ ٠٢٨ ٤٤٦ ٧٥٥ ٢   ٣٢ ٦١٦ ٢ ٢٥٥    ٣٧٠ ٤٤ ٠٠٠ ٣٩٦ أسر يعيلها إناث

  ٥١٤ ٤٢٨ ٢ ٦٠٦ ٣٦   ١٠٧ ٩٩٠ ١٦ ٢٥٥    ٥٥٦ ١٧٤ ٠٠٠ ٢٠٠ ٢ اجملموع

 ٩٤٫٥١٦٧ ٢٩١ ٤٨٠ ٢ ٨٥١ ٦٢٣   ١٠٣ ٩٥٧ ١٤   ١٢٧ ٢٤٤ ٩ ٠٠٩ ٣٨ ٠٠٠ ٧٩٤ ١ أسر يعيلها ذكور

 ٢٠٠٥ ٥٫٤٨٣٣١ ٨٩٢ ١٤٣ ٤٢٧ ٧٨   ٥٥ ٤١٩ ٢ ١٧١  ٥٣ ٩١٥ ٨٥٢ ١١ ٠٠٠ ٥٠ أسر يعيلها إناث

  ١٨٣ ٦٢٤ ٢ ٢٧٨ ٧٠٢   ١٥٨ ٣٧٦ ١٧ ١٧١  ١٨٠ ١٥٩ ١٠ ٨٦١ ٤٩ ٠٠٠ ٨٤٤ ١ اجملموع

 ٨٦٫٧٣٨٦ ٩٩١ ٢٩٦ ٦ ٦٠١ ١٠٣ ١ ٠٣٦ ٢٩٨ ٣  ٢٠٥ ٦٠٧ ١٣   ٥٠٤ ٨٦٩ ١١ ١٦٩ ٦٩ ٠٠٠ ٨٠٠ ١ أسر يعيلها ذكور

 ٢٠٠٦ ١٣٫٢٦١٤ ٧٤٤ ٩٦٢ ٢٥٨ ١٣٧ ٥٤٤ ٢٠١  ١٠٧ ٥٦٤ ١ ٢١١  ٩١ ٤٦٦ ١ ٥٠٣ ٢٠ ٠٠٠ ٦٠٠ أسر يعيلها إناث

  ٧٣٥ ٢٥٩ ٧ ٨٥٩ ٢٤٠ ١ ٥٨٠ ٤٩٩ ٣  ٣١٢ ١٧١ ١٥ ٢١١  ٥٩٥ ٣٣٥ ١٣ ٦٧٢ ٨٩ ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ اجملموع

 ٨٣٫٨٢٩٦ ٤٨٣ ٣٨٤ ٦ ٢٢٩ ٦٠٣ ١ ٢٥١ ٨١٨ ٢ ٦٥٠ ١٢ ٦٠٠ ٧    ٦٣١ ٩٧٩ ١٢ ١٤٣ ٥٤ ٠٠٠ ٨٧٥ ١ أسر يعيلها ذكور

 ٢٠٠٧ ١٦٫١٧٠٤ ٥٤٣ ٢٣١ ١ ٣٩٧ ٣٦٢ ٢٠٠ ٢١٩  ٧٦٥ ٣  ١٩٠  ١٤٤ ٩٣٨ ١ ٩٠٩ ١٨ ٠٠٠ ٦٢٥ أسر يعيلها إناث

  ٠٢١ ٦١٦ ٧ ٦٢٦ ٩٦٥ ١ ٤٥١ ٠٣٧ ٣ ٦٥٠ ١٢ ٣٦٥ ١١  ١٩٠  ٧٧٥ ٩٤٢ ١٤ ٠٥٢ ٧٣ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ موعاجمل

  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول وزارة الزراعة والتنمية الريفية،  :املصدر
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  ١٦املرفق     
الدراسات العليا يف كليات التعليم والتدريب يف اجملـاالت          طالب    عن بيانات    

  هنيةالزراعية والتقنية وامل
  البيانات حسب نوع اجلنس 

  املعدل  اجملموع  إناث  ذكور   السنة  رقم
١٦٫٨ ٣٦٨ ٩ ٥٧١ ١ ٧٩٧ ٧  ٢٠٠٣/٠٤  -١ 

٩٫٦ ٨٩٩ ١٣ ٣٤١ ١ ٥٥٨ ١٢  ٢٠٠٤/٠٥ -٢ 

١١٫٠ ٠٩٥ ١١ ٢٠٩ ١ ٨٨٦ ٩  ٢٠٠٥/٠٦ -٣ 

١١٫١ ٠٩٩ ١٥ ٦٧٠ ١ ٣٨٣ ١٣  ٢٠٠٦/٠٧ -٤ 

١٣٫٥ ٤٠٤ ٩ ٢٦٦ ١ ١٣٦ ٨  ٢٠٠٧/٠٨ -٥ 

 ١٢٫٠ ٣٦٤ ٥٩ ١١٨ ٧ ٢٣٠ ٥٢  اجملموع الكلي -٦

  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول وزارة الزراعة والتنمية الريفية،  :املصدر

  ١٧املرفق     
  ٢٠٠٥مقتطفات من القانون اجلنائي لعام     

  ٥٦١املادة     
 املمارسات التقليدية الضارةللخطر عن طريق  احلامل واألطفال املرأة حياة تعريض    

حديث الوالدة  أو طفل    امرأة يف أثناء الوضع       وفاة امرأة حامل أو    يتسبب يف ن  مكل    )١(
  : املمارسات التقليدية الضارة مثلتطبيقنتيجة 

 أوخماض مطول؛  امرأة يف هزتدليك بطن امرأة حامل، أو   )أ(  

، شاهبةالروث أو مواد أخرى م    ب  الوالدة  احلبل السري لطفل حديث    تلطيخ  )ب(  
استئصال هلاة حلـق    أو  الزبدة،  ه ب الشمس أو إطعام  عن   بعيداًث الوالدة   إبقاء طفل حدي  أو  

  أوتلقي التطعيم؛أو منع طفل من خلع األسنان اللبنية طفل أو 

املعروفـة لـدى    املمارسات التقليدية   أشكال أخرى من    من خالل ممارسة      )ج(  
 ثالثة أشهر   دة تتراوح بني  أو احلبس مل  الغرامة  ب عاقُب، يُ ةاربكوهنا ض  يف اجملال الطيب     نيالعامل

 ؛سنة واحدةو

         الـصلة مـن هـذا القـانون        ينطبق احلكم ذو     ،اإلمهالحدثت الوفاة بسبب    إذا    )٢(
  .)٥٤٣املادة (
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  ٥٦٢املادة     
 املمارسات التقليدية الضارةعن طريق  احلامل واألطفال باملرأة ة جسديإصاباتإحلاق     

أو حامـل   المرأة  قلية  الع  اعتالل يف الصحة   وجسدية أ يتسبب يف إصابات    من  كل    )١(
 :أو طفل حديث الوالدة نتيجة تطبيق املمارسة التقليدية الضارة مثل أثناء الوضع امرأة

 أوخماض مطول؛  امرأة يف هزتدليك بطن امرأة حامل، أو   )أ(  

، شاهبةالروث أو مواد أخرى م    ب  الوالدة  احلبل السري لطفل حديث    تلطيخ  )ب(  
استئصال هلاة حلـق    أو  الزبدة،  ه ب الشمس أو إطعام  عن  طفل حديث الوالدة بعيداً     إبقاء  أو  

  أوتلقي التطعيم؛أو منع طفل من خلع األسنان اللبنية طفل أو 

املعروفـة لـدى    املمارسات التقليدية   أشكال أخرى من    من خالل ممارسة      )ج(  
 . ال تتجاوز ستة أشهرحلبس ملدة أو االغرامة ب، ُيعاقُب ةاربكوهنا ض يف اجملال الطيب نيالعامل

حدثت اإلصابة للجسد أو العقل أو الصحة بسبب اإلمهال، ينطبق احلكـم ذو             إذا    )٢(
  .)٥٥٩املادة (من هذا القانون الصلة 

  ٥٦٣املادة     
 لمحكمةل يةتقديرالسلطة ال    

 أخذبعد أن ت  لمحكمة،  جيوز ل ،  ٥٦٢ و ٥٦١ تنياملاديف  فيما يتعلق باجلرائم احملددة       
 اًحتذير أن توجه له      االجتماعي، ه أو وضع  تهخرب وأ ميتعلي مستواه ال  وأ سن اجملرم يف االعتبار   

  .فقدان احلريةتؤدي إىل عقوبة بغرامة أو احلكم عليه بدفع  من  بدالًفقط

  ٥٦٤املادة     
 نظامي غري  ضد شخص يعاشره يف إطار اقترانلزوج أواضد العنف ممارسة     

 علـى شـخص   ) ٥٦٠-٥٥٥املواد  (لصلة من هذا القانون      األحكام ذات ا   تنطبق  
إصـابات   ،ضده زوج له أو شخص يعاشره يف اقتران غري نظـامي          يلحق، مبمارسة العنف    

  .اجلسدية أو العقليةخطرية أو عادية بصحته 

  ٥٦٥املادة     
 ختان اإلناث    

 أو  ،شهرال تقل عن ثالثة أ    باحلبس ملدة   ، ُيعاقُب   سنها مهما كان خينت امرأة   من  كل    
  . إثيويب برمخسمائةغرامة ال تقل عن دفع ب
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  ٥٦٦املادة     
 لإلناثالتناسلية ختييط األعضاء     

باحلبس املشّدد ملدة تتـراوح  مرأة، ُيعاقُب  الالتناسلية  بتخييط األعضاء    يقوممن  كل    )١(
 .مخس سنواتو ثالث سنوات بني

املنصوص عليـه يف املـادة      ل  نتيجة للفع ى  ذباألجلسم أو الصحة    ا إصابة   إذا كانت   )٢(
ينص على عقوبة أشـد،     والذي  القانون اجلنائي   باحلكم الوارد يف     رهناًأعاله،  ) ١(الفرعية  

  .من مخس سنوات إىل عشر سنواتاملشددة السجن  تكون العقوبة

  ٥٦٧املادة     
 ممارسات تقليدية ضارة أخرىالناجتة عن سدية اجلصابات اإل    

آخر بشخص   ُيلحقلظروف احملددة يف هذا الفصل،      ، بصرف النظر عن ا    كل شخص   
معـروف أهنـا           تقليدية ضارة   عن طريق ممارسة     نفسية يف صحته ال    اعتالالً  جسدية أو  ةإصاب

 لظروف القـضية،    وفقاًُيحكم عليه،   ،  ةضارأهنا  العاملون يف اجملال الطيب     ال إنسانية ويؤكد    
  . من هذا القانون٥٦٢ أو املادة ٥٦١املادة  أحكام يف من العقوبات املنصوص عليها بعقوبة

  ٥٦٨املادة     
 املرض من خالل املمارسات التقليدية الضارةنقل     

املمارسات التقليدية الضارة   ملمارسٍة من    نتيجة   رض معدٍ مبيصاب اجملين عليه    عندما    
هـذا  العقوبات املنصوص عليهـا يف      يف آن واحد    تسري   أعاله،   الواردةاحملددة يف األحكام    

  . انتشار األمراض املعديةفيما خيصالقانون 

  ٥٦٩املادة     
 شاركة يف املمارسات التقليدية الضارةامل    

يشارك يف ارتكـاب إحـدى اجلـرائم          أو أي شخص آخر    ُتعاقب األم أو األب     
 أو بغرامة ال تزيد علـى       ،ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر     باحلبس   املنصوص عليها يف هذا الفصل    

  . إثيويب برمخسمائة

  ٥٧٠املادة     
  إنفاذ حظر املمارسات التقليدية الضارةعلى عدمالتحريض أحكام     

 جتاهل أحكـام هـذا       آخر على  شخصاً أو بصورة أخرى      شخص حيرض علناً   كل  
للترويج حركة  نظم  يأو  على ذلك،    حيفزه   حيظر املمارسات التقليدية الضارة أو    الذي  القانون  

ملدة ال تقل عن بس  خمططاهتا، ُيعاقُب باحل يفيسهم   ، أو احلركة ذهالغاية، أو يشارك يف ه    هلذه  
  .ًمعابالعقوبتني ، أو  إثيويب برمخسمائةغرامة ال تقل عن دفع ثالثة أشهر، أو ب
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  ٥٩٧املادة     
 االجتار بالنساء واألطفال    

ء إعطا أو   ،اخلطف وأ ،االحتيال وأ ،اخلداع وأ ،التهديد وأ ،العنفمن يلجأ إىل    كل    )١(
من أجل جتنيد امرأة أو قاصر، أو       طفل،   وأ أخرى لشخص له سيطرة على امرأة        ةميزمال أو   
غرض العمل القسري، ُيعاقُب    يدمها ل ورت أو    تصديرمها وأ،  همانقلإخفائهما، أو   أو   إيوائهما،

 ال تزيـد     مالية وبغرامة مخس سنوات وعشرين سنة   ملدة تتراوح بني    عقوبة مشددة بالسجن    
 . إثيويببرلف مخسني أعلى 

 بـراً أو    ،ينقله، أو   )١( الفرعيةيف املادة   اجملين عليه املذكور     علمٍعن  حيمل  من  كل    )٢(
يعـني  ، أو   يقوم هبذا االجتـار   ، أو    هذه املادة الفرعية    يف املذكورحبراً أو جواً، حتقيقاً للغرض      

  .أعاله) ١(ادة الفرعية يف املعقوبة املنصوص عليها عليه، ُيعاقُب بال

  ٥٩٨املادة     
 لعمل يف اخلارجمن أجل ا  لإلثيوبينيرسال غري املشروعاإل    

أو بأيـة    على ترخيصأن حيصل، دون إثيوبية للعمل يف اخلارج امرأة يرسلمن كل    )١(
من مخس سـنوات إىل عـشر       بالسجن  عقوبة مشددة    ُيعاقُب   ،أخرى غري مشروعة  وسيلة  
 . إثيويببر ألف مخسة وعشرينال تزيد على  غرامةدفع  وب،سنوات

 الفعل املذكور أعـاله،   بسبب  ،   اخلارج  اليت أُرسلت إىل   ثيوبيةاإلرأة  امل إذا تعرضت   )٢(
 اتكوينـه  أو   جـسدها، أو  ،  حياهتـا ألذى يصيب   ، أو    املخولة هلا  قوق اإلنسان النتهاك حل 
 عشرينمن مخس سنوات إىل     عقوبة مشددة بالسجن    ُيعاقُب الشخص الذي أرسلها     النفسي،  

 . إثيويببر ألف نيمخسال تزيد على  غرامةوبسنة 

  .إثيوبينيأعمال مماثلة ضد رجال  ارتكابعند  أحكام هذه املادة تسري  )٣(

  ٦٣٤املادة     
 نقديكسب م لتحقيق االعتيادياالستغالل     

منها أو من دعارة    يكسب قوته     أو ، بامتهان القوادة   مكسب تحقيقليقوم،  من  كل    
بـاحلبس  ، ُيعاقـُب   عليهمشرفاً أو   له اًمالك، بصفته   ماخوراً يدير، أو    شخص آخر  أو فجور 

  .وبغرامة مالية

  ٦٣٥املادة     
 والقاصرين بالنساءاالجتار     

 :آخرشخص  أهواء إرضاءأو   مكسبتحقيقل، من يقومكل   
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 العمل  ، أو ئهمإغراأو   إغوائهم، سواء عن طريق     ينصرا أو الق  بالنساء باالجتار  )أ(  
   أوالدعارة حىت ولو كان ذلك مبوافقتهم؛ بطريقة أخرى على االخنراط يف حثهمأو  كقواد هلم،

عقوبـة مـشددة    ملمارسة الدعارة، ُيعاقُب    ماخور  الشخص يف   بإبقاء هذا     )ب(  
، وذلك   إثيويب برآالف   ال تتجاوز عشرة     غرامةبدفع  و ال تتجاوز مخس سنوات   ملدة  بالسجن  

  . متالزم حالة وجود تقييد غري قانوين يف وال سيما، صرامةرهنا بتطبيق أحكام أكثر 

  ٦٣٦املادة     
 العوامل اليت تشدد العقوبة على اجلرمية    

مـن ثـالث    الـسجن   تكون العقوبة   ،   باألشخاص جتارعند احتراف القوادة أو اال      
 : يف احلاالت التاليةعشرين ألف بر إثيويبوال تتجاوز الغرامة  ،سنوات إىل عشر سنوات

  أو؛قاصراً شخصاً عليه كان اجملينإذا   )أ(  

 من أو طفالً تبناه، أو طفالً، ه أو أحد أحفاد   اجملرم زوجةَكان اجملين عليه    إذا    )ب(  
ألي كان اجملين عليـه موضـوعاً،        إذا   ، أو  حتت وصايته  قاصراً أو أخته، أو      أخاه وأ ،زوجته

  أوحتت رعايته؛عهدته أو  يف سبب من األسباب،

 استغل مكانته   ، أو أو عقلي  اة ضحيته من كرب مادي    إذا استغل اجملرم معان     )ج(  
وضـع   أي   ، أو مقرضاًأو   ، أو مؤجراً  ،اًامي حم و، أ ، أو صاحب عمل، أو مدرساً     بصفته وصياً 

 آخر مشابه؛ أو

اإلكراه،  و، أ الترهيب و، أ العنف وأ ،الغش وأ ،اخلداعاجملرم  استخدام  إذا    )د(  
 ه؛ أو على اجملين علي استخدام سلطته إذا أساءأو 

إىل  خـذ أُ  إذا ، أو إىل شخص ميتـهن القـوادة     كان اجملين عليه موجهاً     إذا    )ه(  
 مكان وجود اجملين عليه أو مكان إقامته؛ أو  تتعذر معرفة  عندما أو،اخلارج

  .أو اليأسالكرب  وأالعار  بلشعورهنتحار إىل االإذا اضطر اجملين عليه   )و(  

  ٦٣٧املادة     
 ء والقاصرينالنساب االجتارتنظيم     

 أو االجتار بالنـساء  ملمارسة القوادة أي نوع    إجراءات من  ترتيبات أو من يتخذ    كل  
 وبدفع  ال تتجاوز ثالث سنوات   أو بعقوبة مشددة بالسجن ملدة      باحلبس  ، ُيعاقُب   ينصراأو الق 
ال سـيما   و لظروف القضية،     وفقاً ، يف احلاالت اخلطرية    إثيويب  بر مخسمائة  ال تقل عن   غرامة
وكان هدفها اإليقاع    بشكل كامل    إذا اُتخذت الترتيبات   أو   حمترفقواد  بدما يتعلق األمر    عن

  .الضحايابعدد كبري من 

       


