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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
ــالنظر يف           ــق ب ــا يتعلّ ــضايا واألســئلة املطروحــة يف م ــى قائمــة الق ردود عل

  التقريرين الدوريني السادس والسابع
    
  *إثيوبيا    

  
  حملة عامة    
   ١الفقرة     
املنهجية والعملية املتبعتان يف إعداد التقرير املقّدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  ضد املرأة
متكّنت إثيوبيا من تنفيذ مـشروع للوفـاء بالتزاماهتـا اإلبالغيـة مبوجـب خمتلـف اتفاقـات                    

 اإلثيوبيـة   نساناإلعاون مع مجيع اجلهات املعنية مبا فيها جلنة حقوق          حقوق اإلنسان الدولية بالت   
وقـد ُصـّمم    . قوق اإلنسان اإلقليمـي لـشرق أفريقيـا        األمم املتحدة حل   ومبساعدة مكتب مفّوضية  

املشروع هبدف إعداد مجيع مـا تـأّخر البلـد يف تقدميـه مـن تقـارير أوليـة وجامعـة ودوريـة عليـه                         
وُيعــّد التقريــران  . كوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة واإلقليميــة   يقــّدمها مبوجــب خمتلــف صــ    أن

الدوريان السادس والسابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـن                     
  . نواتج هذا املشروع

 
  

 .ير رمسيتصدر هذه الوثيقة دون حتر  *  
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ومبــساعدة املــشروع، فرغــت إثيوبيــا مــن إعــداد مجيــع متأخراهتــا مــن التقــارير املتعلّقــة     
ــيت   ــها ال ــتعني مبعاهــدات بعين ــة     ي ــة واإلقليمي ــسان الدولي ــدميها مبوجــب صــكوك حقــوق اإلن  تق

ولتنفيـذ مـشروع إعـداد التقـارير املتـأخرة، أنـشئت ثـالث جلـان صـياغة            . هـي طـرف فيهـا      اليت
. خمّصصة هي جلنة اخلرباء القـانونيني وجلنـة الـصياغة واللجنـة الوطنيـة املـشتركة بـني الـوزارات                   

ى تنفيـذ املـشروع بوجـه عـام، بينمـا تتـولّى إدارتـه جلنـة              اللجنة الوطنيـة املخّصـصة علـ       وتشرف
األمـم املتحـدة   توجيهية تتألف من وزارة اخلارجيـة وجلنـة حقـوق اإلنـسان اإلثيوبيـة ومفوضـية              

وقد تولّى مجع البيانـات وصـياغة التقـارير فريـق مـن اخلـرباء القـانونيني وجلنـة                  . قوق اإلنسان حل
 التنـسيق يف مجيـع     اتيـد أشـخاص يقومـون بـدور جهـ         ولتسهيل مجـع البيانـات، مت حتد      . صياغة

وقامــت جلــان . املــستويات ذات الــصلة هبــذا األمــر يف األجهــزة احلكوميــة االحتاديــة واإلقليميــة 
ــأخرة باالســتعانة بالبيانــات الــيت مت مجعهــا مــن األجهــزة       ــثالث بإعــداد التقــارير املت الــصياغة ال

مـشاريع التقـارير الـيت أعـّدهتا جلـان الـصياغة            وبعد ذلك متّـت بلـورة       . احلكومية وغري احلكومية  
من خالل التعليقات البّنـاءة الـيت أبـدهتا األجهـزة احلكوميـة وكيانـات اجملتمـع املـدين واملؤسـسة                     
ــة تقــدمي تقــارير        ــة يف عملي ــع اجلهــات املعني ــا كفــل مــشاركة مجي ــسان، ّمم ــة حلقــوق اإلن الوطني

  .اإلنسان حقوق
باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              تعلّـق   وقد أُعد هذا التقرير الـوطين امل        
.  يف إطــار النظــام الــذي أنــشئ إلعــداد التقــارير املتــأّخرة املــشار إليهــا يف الفقــرة الــسابقة  املــرأة

ونتيجة لذلك، استفاد التقرير كثريا من الكّم اهلائل من املعلومات والبيانـات الـيت ُجمعـت مـن                  
كوميــة لغــرض إعــداد التقــارير املتــأخرة، ومــن املؤســسات خمتلــف األجهــزة احلكوميــة وغــري احل

املخصصة اليت أنشئت للغرض نفسه، ومن املعـارف واخلـربات الكـبرية املكتـسبة خـالل عمليـة                  
  . إعداد التقارير

. وقبل الشروع يف إعداد التقارير، ُنظّم مؤمتر وطين وُترمجت توصـياته إىل خطـة عمـل                 
وُوفّـرت  . نشطة املـضطلع هبـا يف إطـار املـشروع املـشترك           واتُّخذت خطة العمل هذه أساسا لأل     

حلقات عمـل تدريبيـة أخـرى يف جمـال تقـدمي التقـارير إىل هيئـات املعاهـدات، بـدعم تقـين مـن                
قـوق اإلنـسان وبالتعـاون مـع جلنـة حقـوق اإلنـسان اإلثيوبيـة ووزارة         األمم املتحـدة حل مفوضية  

ــة، وال   ــع اجلهــات املعني ــة، جلمي ــارير  ســّيما  اخلارجي ــداد التق ــها يف إع ــشارك من وشــاركت . امل
وكــان . اجلهــات املعنيــة مــن األجهــزة احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف حلقــات العمــل التدريبيــة   

الغرض من إجراء حلقات العمل هـو إذكـاء وعـي مجيـع اجلهـات املعنيـة بـاألدوار واملـسامهات                     
لتقـارير لـدى اجلهـات املعنيـة الـيت          املنوطة هبا يف عملية إعداد التقـارير وتعزيـز مهـارات إعـداد ا             

ــات املعاهــدات    ــّدمها إىل هيئ ــارير وتق ــّد التق ــام اخلــرباء     . تع ــات العمــل، ق ــهاء حلق وعقــب انت
وكان املصدر الرئيسي للمعلومات املـستخدمة يف مـشاريع        . القانونيون بإعداد مشاريع التقارير   
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ومنظمـات  ) حتاديـة واإلقليميـة   اال(التقارير هـو البيانـات الـيت مت مجعهـا مـن األجهـزة احلكوميـة                 
وبعـد ذلـك طُـّورت مـشاريع        . اجملتمع املدين ألغراض إعداد التقـارير املتعلقـة مبعاهـدات بعينـها           

  . التقارير على أيدي جلنة الصياغة واللجنة الوطنية املشتركة بني الوزارات
ت اجملتمـع   مثّ ُنظّم مؤمتر وطين آخر شاركت فيه األجهزة االحتادية واإلقليميـة ومنظمـا              

املدين لضمان مزيد من مشاركة مجيع اجلهات املعنية، وُعرضت مـشاريع التقـارير علـى املـؤمتر                 
االقتراحــات الــيت قُــّدمت يف املــؤمتر الــوطين، /وقــد روعيــت يف هــذا التقريــر التعليقــات. الــوطين

. املــؤمتراالقتراحــات الــيت أتــيح للمــشاركني يف املــؤمتر إرســاهلا بعــد انتــهاء  /وكــذلك التعليقــات
وروعيــت أيــضا يف التقريــر التعليقــات الــيت أبــدهتا علــى مــشروع التقريــر جلنــة حقــوق اإلنــسان 
اإلثيوبية اليت خيوهلا القانون صالحية التعليـق علـى تقـارير حقـوق اإلنـسان الـيت تقـّدمها الدولـة                    

  .إىل األجهزة الدولية
  

  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤّسسي    
  ٢الفقرة     

تلتزم حكومة إثيوبيا التزامـا شـديدا بتنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                       
ــرأة  ــا يف عــام   . ضــد امل ــة عــن العــدل بــني   ٢٠٠٨وقــد استــضافت حكومــة إثيوبي ــدوة الثاني  الن

مـم  اجلنسني يف أفريقيا حتت رعاية وزارة العدل بالتعاون مع احملكمة االحتادية العليا ومنظمـة األ  
وغريمها من املنظمات احلكومية وغـري احلكوميـة، ّممـا يـدل علـى              ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

وكـان اهلـدف مـن    . التزام احلكومة اإلثيوبية بتعزيز ومحاية حقوق املرأة ومنـع العنـف اجلنـساين           
ضل صورة عامة حلالة العدل بني اجلنسني دوليا واستكشافها، وتبادل النمـاذج وأفـ          املؤمتر رسم 

املمارســات اإلقليميــة والقطريــة القابلــة للتكــرار، وإقامــة الــصالت وتوثيقهــا، وجتميــع العناصــر  
عمليات موّحدة، واملساعدة يف تنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة                /املتفّرقة لتكّون نظما  

عنــف واالحتــاد األفريقــي ورابطــة املــّدعني العــاّمني يف أفريقيــا وغريهــا مــن اجلهــات خبــصوص ال  
  .املرأة والطفل ضد

وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة وبدعم من املؤسسات الدوليـة،               
بتوفري التدريب للموظفني القضائيني واملدعني العـامني وقـوات الـشرطة وإدارات شـؤون املـرأة                 

وميـة  يف كل وزارة ومكتب ولعمـوم اجلمهـور، وبـاألخص للنـساء العـامالت يف املكاتـب احلك                
على املستوى االحتادي ومستوى األقـاليم، خبـصوص االتفاقيـات وغريهـا مـن الوثـائق القانونيـة           

ــرأة   ــة حبقــوق امل ــة املتعلق ــا يف    . احمللي ــصوص عليه ــا املن ومــن صــالحيات وزارة العــدل وواجباهت
خلق وعي قانوين يف ما يتعلّق حبماية حقوق اإلنـسان          ) بصيغته املنقّحة  (٦٩١/٢٠١٠اإلعالن  
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وعلــى الــصعيد الــوطين، مت إطــالق برنــامج شــامل لنــشر نــّص االتفاقيــة   . خــالل التــدريبمــن 
  . يستهدف النساء والرجال هبدف إذكاء الوعي مبسألة تعزيز حقوق املرأة ومحايتها

ويف هذا الـصدد، جيـري يف وزارة العـدل تنفيـذ املـشروع النروجيـي للتـدريب يف جمـال                       
 اإلنـــسان الوطنيـــة والدوليـــة ت عـــن معـــايري حقـــوقحقـــوق اإلنـــسان هبـــدف تـــوفري املعلومـــا 

يتصل مبسؤوليات املّدعني العامني والقضاة وضباط الشرطة، ومساعدة القـضاة واملـّدعني             ما يف
العــاّمني وضــباط الــشرطة علــى تقــدمي اخلــدمات بفعاليــة مــن خــالل التقّيــد بالدســتور اإلثيــويب   

اذ القـانون بالـدور املنـوط هبـم يف تعزيـز            ومعايري حقوق اإلنـسان الدوليـة، وتوعيـة مـوظّفي إنفـ           
حقوق اإلنسان ومحايتـها، وغـرس أسـس احتـرام كرامـة اإلنـسان وحقـوق اإلنـسان األساسـية                    

ويف هــذه العمليــة الكــبرية للتــدريب يف جمــال . واإلميــان هبــذه املبــادئ يف مــوظّفي إنفــاذ القــانون
 العـامني وضـباط الـشرطة        مـن القـضاة واملـدعني      ٤ ٤٩٥حقوق اإلنسان، ُدّرب ما يربـو علـى         

وغريهم من موظفي إنفاذ القـانون يف احلكومـة االحتاديـة وحكومـات األقـاليم خلمـس سـنوات                   
ومـن جمـاالت التركيـز      . ٢٠٠٨ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٣يونيـه   /متتالية، مـن حزيـران    

اخلــامس العناصــر الرئيــسية اخلمــسة املتناولــة يف التــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان، خيــتّص   أو
  . حصرا مبوضوع حقوق املرأة والطفل والفئات الضعيفة

وكانت مواضيع التدريب الرئيـسية هـي حقـوق املـرأة املكّرسـة يف الـصكوك الدوليـة،                    
وإعالن القضاء علـى العنـف ضـد        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        سيما اتفاقية    وال

ستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطيـة االحتاديـة؛ والطـابع    املرأة، ويف القوانني الوطنية، مبا يف ذلك د     
الذي تتسم به االتفاقية من حيث كوهنا ملزمـة قانونـا وسـارية بـشكل مباشـر علـى املالحقـات          
القضائية والبـّت يف القـضايا؛ وأعمـال العنـف املرتكبـة ضـد املـرأة وتالقيهـا يف القـانون اجلنـائي             

عد التــدريب علــى تــسهيل التحــّرك صــوب إعمــال   ويــسا. اإلثيــويب؛ وحقــوق املــرأة األخــرى 
حقوق املرأة بشكل يكفل املساواة احلقيقية بني اجلنـسني ومتّتـع املـرأة بتكـافؤ الفـرص يف مجيـع                    

ــادين ــة التــدريب علــى نطــاق واســع ومتــت جمــّددا ترمجــة      . املي ــدريب، ُوّزعــت أدلّ ولغــرض الت
ــة الرئيــسية، مبــا فيهــا االتفاق    ــة  صــكوك حقــوق اإلنــسان الدولي ــة واإلعــالن، إىل اللغــات احمللي ي

وقــد جــرى التــدريب وفقــا ملبــادئ وأهــداف التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان     . نــشرها ومت
 عـن منظمـة األمـم املتحـدة     ١٩٧٨الواردة يف وصايا تدريس حقوق اإلنسان الـصادرة يف عـام        

  ).اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
ت جهودا رامية إىل تكوين ثقافة حقوق اإلنـسان         ومتثل أنشطة التدريب ونشر املعلوما      

لدى موظفي إنفاذ القانون من خالل نقل املعارف واملهـارات وتـشكيل املواقـف هبـدف تعزيـز          
  . احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
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وبالتوازي مع التدريب املقّدم ملـوظفي إنفـاذ القـانون، ُنفـذت بـرامج لعمـوم اجلمهـور                    
  . املرأة املدرجة يف االتفاقية وغريها من القوانني الدولية والوطنيةلتوعيتهم حبقوق 

وُخطّـط  . وأُعّد دليل تدرييب وكتيبات وملصقات عن حقـوق املـرأة وحقـوق اإلنـسان               
وعلــى املــستوى  .  مــوظفي مكاتــب شــؤون املــرأة يف كــل واليــة إقليميــة       ليناســبالتــدريب

ملعتـرف هبـا يف االتفاقيـة وغريهـا مـن الـصكوك              التدريب يف جمال حقوق املـرأة ا       أتيحاالحتادي،  
وُنفـذ  .  موظفات املؤسسات احلكومية وطلبة املدارس الثانوية ومعلّميها       لصاحلالوطنية والدولية   

  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥هذا الربنامج ملّدة تناهز السنوات األربع ما بني عامي 
ارة العـدل علـى     وُنفّذت أنـشطة تدريبيـة تناولـت حقـوق املـرأة حتديـدا حتـت مظلّـة وز                   

مدى السنوات الثمـاين املاضـية لفائـدة مكاتـب شـؤون املـرأة املوجـودة يف مجيـع األقـاليم علـى                       
وكـان اهلـدف مـن التـدريب خلـق وعـي حبقـوق املـرأة                . مستويات الووريـدا واملنطقـة واإلقلـيم      

ــة     ــسي يف االتفاقي ــشكل رئي ــا ب ــصوص عليه ــة، وال  /املن ــشريعات الوطني ــالن ويف الت ســيما  اإلع
ــانون املعاشــات، والقــوانني املتعلّقــة      ال ــائي، وق ــانون اجلن ــنقّح، والق ــانون األســرة امل دســتور، وق

وباإلضــافة إىل اإلطــار القــانوين الــدويل والــوطين حلقــوق املــرأة، . باملوظفــات، وقــانون اجلنــسية
مثّلت مسائل العنف ضد املـرأة واحلقـوق اإلجنابيـة واملمارسـات التقليديـة الـضارة والـسياسات                  

  .لوطنية يف ما يتعلّق باملرأة املسائل الرئيسية اليت تناوهلا التدريبا
وأنــشئت مراكــز تــدريب القــضاة واملــّدعني العــامني علــى املــستوى االحتــادي ويف كــل   

وقـّدم املركـز التـدريب األويل ملـّدة عـامني حلـديثي التخـّرج مـن         . والية من الواليـات اإلقليميـة     
 أو مّدعني عاّمني، وقّدم التدريب أثناء اخلدمة ملـوظفي إنفـاذ            ةًكلّيات احلقوق قبل تعيينهم قضا    

 جمـاالت اهتمـام مركـز التـدريب اتفاقيـات           مـن بـني   و. القانون يف املواضـيع املفاهيميـة والعمليـة       
  .حقوق اإلنسان الدولية مبا فيها االتفاقية والدستور

ّي أن القـانون اجلنـائي      وبالنسبة لنشاط االجتار بالنساء الذي جيري يف الداخل، من اجلل           
ينّص صـراحة علـى معاقبـة مرتكبيـه، وجتـري يف كـثري مـن القـضايا إحالـة املـّتهمني إىل احملـاكم                         

ولــئن كــان بوســعنا أن نــشهد بــأن مقاضــاة مــرتكيب نــشاط االجتــار الــداخلي    . ومعاقبــة اجلنــاة
.  إدارة البيانـات  نظرا لضعف نظـام ال تتوفر بيانات جيدة التنظيم  هومعاقبتهم جتري بالفعل، فإن   

ــة علــى املــستوى الــوطين، وعلــى نفــس       ولــدى احلكومــة خطــة إلنــشاء نظــام ملعلومــات العدال
وقــد متّ شــراء . املنــوال، تعمــل وزارة العــدل حاليــا علــى إنــشاء نظــام ملعلومــات االّدعــاء العــام  

متـام إنـشاء نظـام      علومات االّدعاء العام، فُيتوقّـع بالتـايل إ       ملوحتضري املعّدات الالزمة إلنشاء نظام      
  . البيانات خالل السنوات القليلة القادمة
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ويتبّين من احلالة الراهنة أن هناك زيادة كبرية يف إدماج النساء يف قطاع العدل، سـواء               
ففـي وزارة العـدل علـى سـبيل املثـال، تزيـد             . على املستوى االحتادي أو على مـستوى األقـاليم        

املائـة، وتبلـغ نـسبة النـساء يف املناصـب اإلداريـة              يف ٢٥ن  نسبة النـساء بـني املـّدعني العـاّمني عـ          
  .املائة يف ٣٠الوسطى حوايل 

  
  ٣الفقرة     

يف ســبيل ضــمان إنفــاذ تــشريعات مــن قبيــل القــانون اجلنــائي وقــانون األســرة اللــذين      
حيظــران ممارســة التمييــز والعنــف ضــد املــرأة، مت إجيــاد آليــات شــّتى علــى املــستويني االحتــادي     

وتتمثل أوىل اآلليات املصّممة لتحسني تطبيق تلـك األطـر القانونيـة يف تعزيـز قـدرة          . ميواإلقلي
ويف هذه النقطة، جـرى تـوفري العديـد مـن األنـشطة التدريبيـة              . اجلهات الفاعلة يف قطاع العدل    

اجلامعة يف ما يتعلّق مبضامني القوانني وباملسؤولية عن تطبيق القوانني للقضاة واملـدعني العـامني               
  .وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون

وأنــشأت وزارة العــدل وحــدة خاصــة لالّدعــاء والتحقيــق، مــع التركيــز بــصفة خاصــة    
علــى مقاضــاة مــرتكيب العنــف اجلنــسي، يف مكتــب املــّدعي العــام يف كــل مــن أديــس أبابــا           

ــري ــضا هــيكال لوحــدات االّدعــاء اخلاصــة ملقا    . داوا ودي ــة أي ــات اإلقليمي ضــاة وأقامــت الوالي
ويف وحــدات االّدعــاء اخلاصــة هــذه، تعمــل الــشرطة  . مــرتكيب اجلــرائم ضــد النــساء واألطفــال 

وقــد أعيــد . ن معــا عــن كثــب بــدءا مــن مرحلــة التحقيــق إىل مرحلــة املقاضــاةون العــاموواملــدع
تنظيم وحدات االّدعاء اخلاصة على املستوى االحتادي حبيث ال ينحصر دورهـا يف التحقيـق يف              

ائية املتصلة باجلرائم املرتكبة ضد النساء ومقاضاة اجلناة، بل يشمل أيـضا املـساعدة              القضايا اجلن 
يف توفري خدمات املشورة القانونية ومتثيل الـضحايا يف القـضايا املدنيـة يف حـال عـوز الـضحية،                    

األفرقـة بـشكل كـبري يف       /وتـسهم هـذه الوحـدات     . كما حيدث مثال يف القضايا املتعلقة بالزواج      
ــز ومح ــستوى      تعزيـ ــى مـ ــرأة علـ ــؤون املـ ــع مكاتـــب شـ ــا إىل جنـــب مـ ــرأة جنبـ ــوق املـ ــة حقـ ايـ

  .الووريدا/الكيبيل
وعالوة على ذلك، مثّة نظام عمل يتيح جمللس نواب الشعب اختاذ تدابري ضـد اجلهـات          

القائمـــة علـــى تفـــسري القـــوانني، ومنـــها قـــضاة احملكمـــة االحتاديـــة، إذا مـــا تـــسّببت يف وقـــوع  
نون بصورة غري أخالقية يف ما يتصل حبمايـة حقـوق املـرأة أو بـسبب                بسبب تفسري القا   ما ظلم

ــواب مــن اجمللــس اإلداري        ــة ُتعــرض علــى جملــس الن ــة، وذلــك خبــصوص أي حال أمــور إجرائي
  .وجيري اّتباع نظام العمل هذا يف الواليات اإلقليمية كذلك. للقضاة االحتاديني

القـضاء ووزارات شـّتى بزيـارة إىل        وقام الوفد اإلثيويب املتألّف من مندوبني عن سـلك            
للرعاية يف جنوب أفريقيا الذي أنـشئ هبـدف تقـدمي العالجـات     ) Thutu zela(مركز ثوتو زيال 
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لضحايا العنف اجلنساين من النساء واألطفال على الـصعد القانونيـة والنفـسية والطبيـة، واّتخـذ                 
ة املـذكورة وإىل دراسـات أخـرى        واسـتنادا إىل التجربـ    . الوفد جتربة هذا املركز مقياسا مرجعيـا      

أجريت بعد ذلك، تقوم وزارة العدل حاليا، بالتعاون مع وزارة الـصحة، بإنـشاء مركـز جـامع            
متعّدد القطاعات لتقدمي خدمات الدعم للضحايا يف مستـشفى غانـدي، حيـث سـيعمل حمققـو                 

يون معـا يف خدمـة   الشرطة واملّدعون العاّمون وأخصائيو األدلة اجلنائية واألخصائيون االجتمـاع      
وهنــاك أيــضا خطــة إلنــشاء مركــز مماثــل      . ضــحايا العنــف اجلنــساين مــن النــساء واألطفــال     

وسيتواصل السري يف نفس االجتاه يف مجيـع  . هذا العام) Yekatit 12 (١٢مستشفى ييكاتيت  يف
  .أحناء البلد
  مــن كبــار املــسؤولني مــن بينــهم وزراء ١٨وأنــشئت جلنــة تنــسيق وطنيــة تتــألّف مــن    

ورؤســاء حمــاكم ومفوضــو شــرطة ومــديرون عــامون هليئــات الــسجون، كمــا أنــشئت مكاتــب  
عدل إقليمية وجلنة تقنيـة مـن اخلـرباء، وذلـك هبـدف تنـسيق ورصـد آليـات الوقايـة مـن وقـوع                         

  .اجلرائم املرتكبة ضد املرأة والطفل وآليات التعامل مع هذه اجلرائم يف حال وقوعها
  

  ٤الفقرة     
  إلثيوبية واإلجنازات اليت حققتهاسية اليت قامت هبا جلنة حقوق اإلنسان ااألنشطة الرئي    

  االستشاري املعين بالعنف ضد املرأة والطفلاملنتدى 
تقوم اللجنة سنويا، وباألخّص اإلدارة الـيت تتبـع عـضو اللجنـة املخـتّص بـشؤون املـرأة                     

 شبكة مـن اجلهـات املعنيـة    والطفل، بتنظيم منتدى استشاري يهدف يف املقام األول إىل تكوين  
وقــد اخــتري املــشاركون يف املنتــديات مــن خمتلــف  . الرئيــسية إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة والطفــل 

مستويات احملاكم االحتادية واإلقليميـة وقطـاع العـدل واألجهـزة املعنيـة بـشؤون املـرأة والطفـل                   
يــة وســائر اجلهــات  واجلمعيــات النــسائية والــشبابية، وغــري ذلــك مــن منظمــات اجملتمعــات احملل   

ويف مجيع املنتديات السنوية، تقـوم كـل جهـة مـن اجلهـات املعنيـة بعـرض مـا قامـت بـه                   . املعنية
ولـدى القيـام بـذلك، تعـرض كـل          . خالل السنة للتخفيف من آثار العنـف ضـد املـرأة والطفـل            

ــات، وجيـــري تـــصميم       ــا اكتـــسبته مـــن أفـــضل املمارسـ ــائر اجلهـــات مـ ــة علـــى سـ ــة معنيـ جهـ
وعنـد هنايـة    . قابلة للتنفيذ ملواصلة توسيع نطاق تطبيق املمارسـات والتوّسـع فيهـا           استراتيجيات  

وهلـذه املنتـديات وبـرامج      . كل دورة، يصدر املشاركون إعالنات تعكس رؤيتهم للسنة التاليـة         
التوعية عظيم األثر يف محاية حقـوق املـرأة وتعزيزهـا يف البلـد، كمـا أهنـا أوجـدت شـبكة قويـة                        

  .بني اجلهات املعنية على مر السننيوعالقات تآزرية 
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  املدارس الصديقة للطفل
من منطلق اإلميان بأن إحداث التغّيرات يف املواقـف واملمارسـات يف مـا يتعلـق بقـضايا         

ــدارس         ــامج جتــرييب يف امل ــذ برن ــة تنفي ــدأت اللجن ــة، ب ــة الطفول ــدأ مــن مرحل ــرأة ينبغــي أن يب امل
وتبـّين  .  مـدارس منتقـاة يف مجيـع واليـات البلـد اإلقليميـة             وُنفّذ املشروع التجرييب يف   . االبتدائية

من التقييم الذي أجري للتحديات اليت واجهها املشروع التجرييب واإلجنـازات الـيت حققهـا أن                
األطفال يف تلك املدارس بـدأوا يـشاركون بنـشاط يف تعزيـز حقـوق املـرأة والطفـل مـن خـالل                    

 والـربامج اإلعالميـة املـصغرة واملـشاركة النـشطة           إقامة نوادي حقوق اإلنسان ونوادي الفتيـات      
  .يف كل هذه األمور

  
  تدريب الربملانيني

ــة املخــتّص بــشؤون املــرأة والطفــل علــى املــشاركة        دأبــت اإلدارة التابعــة لعــضو اللجن
النشطة يف خمتلف الدورات التدريبية اليت تنظّم ألعضاء الربملان االحتادي والربملانـات اإلقليميـة،        

ركيز بصفة خاصة على تعزيز حقوق املرأة وغريهـا مـن الفئـات الـضعيفة وعلـى التـرويج               مع الت 
وقــد أســفرت نــواتج هــذه األنــشطة عــن تعمــيم مراعــاة حقــوق املــرأة   . إلعمــال هــذه احلقــوق

والطفل يف خمتلف التشريعات والسياسات وبـرامج التنميـة، إىل جانـب توجيـه تركيـزهم لـدى                  
علـــى مـــا يقـــوم بـــه اجلهـــاز التنفيـــذي مـــن أعمـــال علـــى اضـــطالعهم بـــدورهم يف اإلشـــراف 

  .التنفيذ صعيد
  

  تدريب موظفي إنفاذ القانون
األمــم املتحــدة تعــاون مــع مكتــب مفوضــية بالدأبــت جلنــة حقــوق اإلنــسان اإلثيوبيــة،    

قوق اإلنسان اإلقليمي لشرق أفريقيا، على توفري التـدريب ملـدريب ضـباط الـشرطة ومـوظفي            حل
ان من بني جماالت تركيز هذه األنشطة التدريبية خمتلف القـضايا املتـصلة             وك. إدارات السجون 

  .حبقوق املرأة يف سياق إقامة العدل
  

  ترمجة صكوك حقوق اإلنسان الدولية واستنساخها وتوزيعها 
، جـرت ترمجـة واستنـساخ        حقـوق اإلنـسان اإلثيوبيـة      بناء على التكليف الصادر للجنة      

وقــد متّــت . ا فيهــا اتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأةصــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة مبــ
الترمجة إىل اللغـة األمهريـة وإىل لغـتني حمليـتني أخـريني، ووزعـت آالف النـسخ علـى قطاعـات                      
عريضة من اجلمهور وأجهزة إنفـاذ القـانون والربملـانيني ومنظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسـسات                  
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وبذا باتت الصكوك يف متناول اجلمهـور       . بية وما إىل ذلك   التعليمية واجلمعيات النسائية والشبا   
  .واحلكومة ومنظمات اجملتمعات احمللية

  
  تعزيز حقوق املرأة عن طريق وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية   

ــف الفئــات            ــى خمتل ــا عل ــرأة ومت توزيعه ــوق امل ــاول حق ــّتى تتن ــشورات ش ــاج من مت إنت
وباإلضـافة إىل ذلـك، جـرى تعزيـز حقـوق املـرأة             . وق املـرأة  املستهدفة إلذكاء الوعي العام حبقـ     

وغريها مـن الفئـات الـضعيفة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم العامـة، مبـا فيهـا التلفزيـون واإلذاعـة                         
  .والصحف

  
  اإلشراف على السجون وقضية السجينات 

اضطلعت اللجنـة، يف ظـلّ مـشاركة نـشطة مـن اإلدارة التابعـة لعـضو اللجنـة املخـتّص                       
ون املرأة والطفـل، بأنـشطة مكثفـة علـى صـعيد اإلشـراف علـى خمتلـف سـجون البلـد مـع                        بشؤ

ويف حلقـات العمـل التـشاورية الـيت         . التركيز على السجينات واألطفال احملتجـزين مـع أمهـاهتم         
أجريــت إلعــالن نتــائج أنــشطة اإلشــراف طُــرح موضــوع الــنمط االعتيــادي املتّبــع يف معاملــة     

جزين مـع أمهـاهتم علـى أعـضاء اللجـان الدائمـة يف الربملـان االحتـادي                  السجينات واألطفال احملت  
وناشـدت اللجنـة اجلهـات املعنيـة أن تـويل االهتمـام             . وعلى أجهزة أخرى يف الـسلطة التنفيذيـة       

  .الواجب هلذه القضية وأن تتخذ إجراءات جادة حلماية حقوق السجينات
ــاألخّص عــضوها املخــتصّ       ــة، وب ــّدمت اللجن ــل، ق ــل،   ويف اجملم ــرأة والطف ــشؤون امل  ب

ــف         ــع خمتلـ ــاون مـ ــل بالتعـ ــرأة والطفـ ــوق املـ ــز حقـ ــة وتعزيـ ــبيل محايـ ــثرية يف سـ ــهامات كـ إسـ
  . املعنية اجلهات

  
  ٦ و ٥الفقرتان     

مــن اإلعــالن الــذي متّ ســّنه لتعريــف صــالحيات وواجبــات  ) ١١ (١٦مبوجــب املــادة   
 ٦٩١/٢٠١٠اإلعـــالن رقـــم (يـــة األجهـــزة التنفيذيـــة يف مجهوريـــة إثيوبيـــا الدميقراطيـــة االحتاد

، أُعطيت وزارة العدل صالحية وواجـب متثيـل املـواطنني، وال سـيما النـساء                ))بصيغته املنقحة (
ولتأديـة  . واألطفال، غري القادرين على إقامة الدعاوى املدنيـة ومتابعتـها أمـام احملـاكم االحتاديـة               

نونية للـضحايا مـن النـساء ومتثيلـهن         هذا الواجب، تقوم الوزارة بتنظيم هيكل لتوفري املعونة القا        
  .يف القضايا املنظورة أمام احملكمة

وقد ُصّممت وحدات االّدعاء اخلاصة اليت أنـشئت يف وزارة العـدل حبيـث ال ينحـصر                   
الدور املنوط هبا يف مقاضاة مرتكيب اجلرائم ضد النـساء، بـل يـشمل أيـضا إمـداد الـضحايا مـن                      
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ــة وخبــدما   ــة القانوني ــساء باملعون ــام احملــاكم يف بعــض     الن ــضحايا أم ــل ال ــساخن ومتثي ت اخلــط ال
  . القضايا املدنيةومن بينهااحلاالت، 

  
  القوالب النمطية والتثقيف     
   ٨الفقرة     

ــرأة         ــدة امل ــدابري للتطــوير والتغــيري لفائ ــرأة ونــشرت جمموعــة ت أعــّدت وزارة شــؤون امل
واالجتماعيــة والــسياسية وجنيهــا اإلثيوبيــة تكفــل مــشاركة املــرأة يف شــؤون البلــد االقتــصادية   

ومن أهدافها كفالة مشاركة املرأة يف اجملتمـع وجنيهـا مكاسـب اجتماعيـة عـن            . املكاسب منها 
طريق القضاء علـى املواقـف الـيت تـضع املـرأة يف وضـع مهـني وعلـى املمارسـات التقليديـة الـيت                         

علـى مجيـع املمارسـات      وهي تكفل أيضا سالمة املرأة بدنيا ونفسيا من خالل القـضاء            . تضّرها
التقليدية اليت تضّرها، والتـرويج ألفـضل اخلـربات املكتـسبة يف األقـاليم، واالسـتعانة باملنظمـات                  

  .احمللية احلكومية وغري احلكومية، إىل جانب خمتلف اهلياكل الثقافية والزعماء الدينيني
  

  العنف ضد املرأة    
  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
  ١٥ و ٩تان الفقر    

ُوضعت خطـة اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة والطفـل وسـوف تقّرهـا                       
وتتضّمن االستراتيجية خطط عمل ملكافحـة هـذا النـوع          . جلنة التنسيق الوطنية خالل هذا العام     

  .من العنف على حنو أفضل
لـيت جتريهـا    ويشارك العاملون يف احلقل الطـيب يف حلقـات العمـل واألنـشطة التدريبيـة ا                 

وتعّد وزارة الصحة مبادئ توجيهية يف مـا يتعلّـق بـالعنف            . وزارة العدل خبصوص حقوق املرأة    
املبــادئ التوجيهيــة ”وتتــضّمن هــذه املبــادئ التوجيهيــة املعنونــة  . اجلنــسي املمــارس ضــد املــرأة 

ة إلسـداء   املبـادئ التوجيهيـ   ”  و “الوطنية للتعامل مع الناجيات من االعتـداء اجلنـسي يف إثيوبيـا           
 حتديــد املــسؤوليات الرئيــسية الــيت يتعــّين علــى العــاملني يف  “املــشورة لــضحايا العنــف اجلنــسي

ومثّـة خطـة واسـعة النطـاق        . احلقل الطيب االضطالع هبا على صعيد مكافحة العنـف ضـد املـرأة            
يـة  لتدريب العاملني يف احلقل الطيب يف جمال حقوق املرأة املنـصوص عليهـا يف التـشريعات الدول                

والوطنية من زاوية الدور املنوط هبم يف مساعدة الضحايا والعمل جنبـا إىل جنـب مـع مـوظفي                   
  .إنفاذ القانون
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وعقــب إنــشاء املركــز اجلــامع املتعــّدد القطاعــات لتقــدمي خــدمات الــدعم للــضحايا يف    
  .مستشفى غاندي، ستقّدم املساعدة لضحايا العنف بصورة شاملة

 اجلنـــسي الـــذي تتعـــّرض لـــه العـــامالت إليـــذاء ملـــسألة اومت إيـــالء االهتمـــام الواجـــب  
وجتـري مقاضـاة ومعاقبـة     . املنـزليات من الفتيات، مثلما يوىل االهتمام ملسألة العنف ضـد املـرأة           

وجتري بشكل كـبري يف مجيـع أحنـاء البلـد توعيـة اجملتمـع لكـي يـدين هـذه            . مرتكيب هذه اجلرمية  
  .فاذ القانوناألفعال وحييل هذه احلاالت إىل موظفي إن

  
  ١٠الفقرة     

وجـرت  . ينّص القانون اجلنائي على املعاقبة على جرائم االغتـصاب بعقوبـات مـشّددة              
ــستويني االحتــادي          ــى امل ــصاب عل ــضايا االغت ــن ق ــدد م ــاة يف ع ــة اجلن ــهمني ومعاقب مقاضــاة املت

 .ولــيس يف القــانون اجلنــائي اإلثيــويب نــّص خبــصوص مفهــوم االغتــصاب الزوجــي   . واإلقليمــي
ُينظــر مــستقبال يف إجــراء تعــديل للقــانون اجلنــائي جيــّرم االغتــصاب الزوجــي، إىل جانــب   وقــد

  .النظر يف ما ميكن إجراؤه من تعديالت ضرورية أخرى للقانون
  

   ١١الفقرة     
مل تقع حاالت عنف جنسي، مبا يف ذلك حـاالت االغتـصاب، ضـد النـساء والفتيـات                    

  . مل ُيبلغ عن مثل هذه احلاالتعلى أيدي أفراد القوات املسلحة، أو 
  

   ١٢الفقرة     
مــن احلقــائق املعروفــة أن املمارســات التقليديــة الــضارة حمظــورة وجمّرمــة يف اإلطــار           

ولتطبيق أحكام القانون اجلنـائي الـيت جتـرم هـذه املمارسـات، تعمـل اجلهـات                 . القانوين اإلثيويب 
ــع       ــع شــيوخ اجملتم ــد م ــدا بي ــة ي ــة يف قطــاع العدال ــذه    و. الفاعل ــرتكيب ه ــدمي م باإلضــافة إىل تق

املمارســات اجملّرمــة للمحاكمــة، اضــطُلع حبمــالت علــى نطــاق واســع لنــشر الــوعي يف البلــد،     
  .سيما يف املناطق الريفية بالواليات اإلقليمية، لكبح هذه املمارسات يف اجملتمع وال

 بعـد  مـن القـانون اجلنـائي علـى أن زواج اخلـاطف واملخطوفـة             ) ٣ (٥٨٧وتنص املادة     
  .وقوع االختطاف ال يعفي اخلاطف من املسؤولية اجلنائية

ــدة اوقــد روعــي يف تــصميم األنــشطة التدريبيــة      ــراد   لفائ لقــضاة واملــّدعني العــامني وأف
الشرطة وقادة اجملتمعـات احملليـة وغريهـم مـن مـوظفي إنفـاذ القـانون أن حتقّـق هـدف إكـساب                   

ــصوص علي     ــرأة املن ــوق امل ــة حبق ــدّربني املعرف ــة    املت ــسان الدولي ــوق اإلن ــا يف صــكوك حق ــله   مث
يف جمـال   وبينمـا يـوفَّر التـدريب       .  ويف التشريعات الوطنية مبـا فيهـا القـانون اجلنـائي           “االتفاقية”
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القانون اجلنائي يف ما يّتصل باجلرائم املرتكبة ضد املرأة، فإن أهـم األهـداف املرجـّوة هـو إبـراز        
  . لصرامة يف تطبيق أحكام القانون أو تنفيذهامضامني اجلرائم والعقوبات وضرورة توّخي ا

وجتري على نطاق واسـع مقاضـاة مـرتكيب املمارسـات التقليديـة الـضارة أمـام احملـاكم                     
ــه ال توجــد أي بيانــات أو معلومــات منظّمــة تظهــر الطــابع العــام للجرميــة      . ومعاقبتــهم ــد أن بي

  .والعقوبات اليت توقّع على مرتكبيها
  

  ١٣الفقرة     
ــة معقولــة، وهــي    جييــز القــ   ــائي وقــانون األســرة املــنقّح اختــاذ إجــراءات تأديبي انون اجلن

ــة بطبيعتــها ولكنــها ضــرورية لتربيــة الطفــل علــى حنــو أفــضل     تــشمل وال . إجــراءات غــري بدني
فتطبيـق هـذا النـوع مـن العقـاب علـى الفتيـات والفتيـان         . عقـاب بـدين  أي إلجراءات التأديبيـة   ا

كمـا أن إثيوبيـا قـد صـّدقت علـى اتفاقيـة مناهـضة               . ورحمظور حتـت أي ظـرف مبوجـب الدسـت         
التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة الــيت حتظــر    

  .العقاب البدين جبميع أشكاله
اإلقليمـي  وبطبيعة احلال، تسعى املؤسسات التعليمية واهليئات القضائية على املـستويني             

وباإلضـافة إىل ذلـك، تلتـزم    . منع العقاب البدين يف املنـزل واملدرسة على السواء     االحتادي إىل   و
  .دينباحملاكم االحتادية بتطبيق القانون حبذافريه ضمانا خللّو أحكامها من العقاب ال

  
  ١٤الفقرة     

بذل إثيوبيا جهدا كبريا يف سبيل التصدي للجرمية، مبا يف ذلك جرمية االّتجار بالبـشر               ت  
وإدراكا من حكومة إثيوبيا الستحالة منـع اجلـرائم         . ستويات الوطين واإلقليمي والدويل   على امل 

العابرة للحدود كجرمية االجتار بالبشر دون تضافر جهود الـدول، فقـد أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة                  
وتفيد هذه االتفاقات يف منـع التجـاوزات واملمارسـات          . اجملاورةالبلدان  ومتعددة األطراف مع    

  . لية عند استقدام العمالة اإلثيوبية املهاجرة وتوظيفها وتشغيلها يف اخلارجاالحتيا
وجتـــري مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر يف إثيوبيـــا وفقـــا الســـتراتيجيات الوقايـــة واحلمايـــة   

ــة      ــاد األفريقـــي املعروفـ ــة االحتـ ــادوغو ومحلـ ــل واغـ ــة عمـ ــا يف خطـ ــاة املنـــصوص عليهـ واملقاضـ
  .“AU.COMMIT” باسم

فعالة جعـل التثقيـف والتوعيـة والتـدريب يف صـميم اسـتراتيجية إثيوبيـا                وقد مت بصورة      
وُوفّـر التـدريب ملـوظفي      . ضحايا هـذه اجلرميـة    لـ تمكني  الالرامية إىل ضمان منع االجتار بالبشر و      

فعلى سبيل املثال ال احلصر، أجري يف العام املاضـي أكثـر            . إنفاذ القانون االحتاديني واإلقليميني   
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 مـن املـّدعني العـامني وأفـراد الـشرطة           ٥٠ب تلقّـى يف كـل منـها أكثـر مـن              جولة تـدري   ١٥من  
والقضاة ومسؤويل الوكاالت اخلاصـة واملـسؤولني احلكـوميني التـدريب علـى مكافحـة االجتـار                 

  .بالبشر، وباألخّص االجتار بالنساء واألطفال
ــسائد       ــة املمارســات ال ة يف جمــال ومبــا أن اإلطــار القــانوين القــائم يفــي مبتطلّبــات حمارب

االجتــار بالبــشر، فــإن مــوظفي وكــاالت إنفــاذ القــانون يقومــون مبقاضــاة مــرتكيب هــذه اجلــرائم  
  . ومعاقبتهم على نطاق واسع

. ويقوم بالتحقيق يف قضايا االجتار بالبشر كل من الـشرطة االحتاديـة واملـدعني العـامني                 
 قـضية   ١٩٣حتـادي يف     على سبيل املثال، أجريت حتقيقـات علـى املـستوى اال           ٢٠١٠ففي عام   

ومن بـني هـؤالء   .  شخصا١٥٣جنائية متعلقة جبرائم اجتار بأشخاص ُوّجهت فيها اهتامات إىل     
 شخــصا أدانتــهم احملكمــة وعاقبتــهم بالــسجن ملــدد تراوحــت بــني ســنتني ونــصف ٧٦املتــهمني 

ــضايا اال    .  ســنة١٢ و ــة يف ق ــة القــضائية واإلدان ــّدل املالحق ــد يف الوقــت احلــايل مع جتــار ويتزاي
ــساء ــراوح      . بالنـ ــدد تتـ ــشّدد ملـ ــسجن املـ ــشر بالـ ــار بالبـ ــرائم االجتـ ــى جـ ــانون علـ ويعاقـــب القـ

ويـنص القـانون علـى      .  بـر  ٥٠٠ ٠٠٠ سنة، حبسب احلالة، وبغرامة تبلغ       ٢٠سنوات و    ٥ بني
  . عقوبات أشّد يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال

  
  ة ويف صنع القرار املشاركة يف احلياتني السياسية والعام    
   ١٦الفقرة     
  متكني املرأة على صعيد صنع القرار    

  املشاركة السياسية  - ألف   
ومثّـة تزايــد يف أعـداد النــساء   . تتزايـد املـشاركة الــسياسية للمـرأة يف إثيوبيـا مــع الوقـت       

 ودرجة مشاركتهن يف جملس نواب الـشعب بربملـان مجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة االحتاديـة ويف                 
  : وتكمن األسباب الرئيسية لذلك يف ما يلي. مجيع جمالس الواليات اإلقليمية

تفــاين احلكومــة يف الــسعي إىل زيــادة دور املــرأة يف احليــاة الــسياسية وزيــادة دورهــا يف   -  
  صنع القرار

ــرار        -   ــسني، وإق ــساوية للجن ــى املــشاركة املت ــسلوك االنتخــايب عل ــة قواعــد ال ــّص مدّون ن
   جملس نواب الشعب بربملان اجلمهورية االحتادية املدّونة من قبل

   السياسية اليت تدفع مبرّشحات لألحزابختصيص ميزانيات إضافية   -  
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ــة          -   ــان اجلمهوري ــشعب بربمل ــواب ال ــس ن ــرأة يف جمل ــسياسية للم ــشاركة ال ــسبة للم وبالن
  : االحتادية ويف جمالس الواليات

السياسية لزيادة عدد النـساء يف الـدورة        اتُّخذت تدابري من جانب احلكومة واألحزاب         -  
  : ونتيجة لذلك كان هناك. الرابعة جمللس نواب الشعب بربملان اجلمهورية االحتادية

 عضوة يف الدورة األوىل جمللس نواب الشعب بربملان اجلمهورية االحتاديـة            ١٣  -  
  ) يف املائة ٢,٣٨(

ان اجلمهوريـة االحتاديـة      عضوة يف الدورة الثانية جمللس نواب الشعب بربمل        ٤٢  -  
  )يف املائة ٧,٦٨(

 عـــضوة يف الـــدورة الثالثـــة جمللـــس نـــواب الـــشعب بربملـــان اجلمهوريـــة  ١١٧  -  
  ) يف املائة٢١,٤(االحتادية 

 عــضوة يف الــدورة الرابعــة جمللــس نــواب الــشعب بربملــان اجلمهوريــة        ١٥٢  -  
  ) يف املائة٢٧,٩(االحتادية 

  : سعة وجملسي املدينتنيوكان هناك يف جمالس الواليات الت  
  ) يف املائة٥,٣( عضوة يف الدورة األوىل ٧٧  -  
  ) يف املائة١٢,٩٥( عضوة يف الدورة الثانية ٢٤٤  -  
  ) يف املائة٢٦,٤٣( عضوة يف الدورة الثالثة ٥١٧  -  
  ) يف املائة٢٧,٠٥( عضوة يف الدورة الرابعة ٥١٥  -  

  د دور املرأة يف صنع القرارتزايوتدلّ املعلومات الواردة أعاله على مدى   -  
ومثلما تتزايد مـشاركة املـرأة يف الربملـان االحتـادي ويف جمـالس الواليـات، هنـاك أيـضا                      -  

  ها على مستوى الووريدا والكيبيلتزايد يف مشاركت
  

  مشاركة املرأة يف شغل املناصب الوزارية والدبلوماسية  - باء   
 الـيت أقّرهـا جملـس نـواب الـشعب يف            ٢٣الــ   تتولّى النساء ثالث من احلقائب الوزاريـة          -  

  برملان اجلمهورية االحتادية
هنــاك أربــع نــساء يــشغلن منــصب نائــب وزيــر، كمــا أن امــرأة تــشغل منــصب نائــب     -  

  رئيس جملس النواب
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، هناك أربع جلان ترأسها نساء وأربـع جلـان          ١٦من بني جلان جملس النواب الدائمة الـ          -  
 امـرأة بـني     ٩١ وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك          .ها نساء أخرى تشغل مناصب نائب رئيس    

ــالغ عــددهم     ــع اللجــان الب ــشارك هــؤالء العــضوات يف اللجــان   ٢٩٩أعــضاء مجي ، وت
  نشطة بصورة

نــساء  ٤ عــضوا يف اللجنــة االستــشارية منــهم  ٢١وفقــا هليكــل جملــس النــواب، هنــاك    -  
   نساء٩ عضوا يف جلنة التنسيق منهم ٢٦ و

  ٣٦راء املعينني البالغ عددهم نساء بني السف ٤هناك   -  
   املعّينني من جملس النواب١١هناك امرأتان بني أعضاء جملس اإلدارة القضائية الـ   -  
م دهمـــن بـــني قـــضاة حمكمـــة الدرجـــة األوىل واحملكمـــة العليـــا االحتـــاديتني البـــالغ عـــد  -  

   قاضية أقّر جملس النواب تعيينهن٢٢قضاة، هناك  ١١٠
 عضو يف جلنة حقوق اإلنـسان، وألمـني املظـامل سـلطة تقريـر            لنا منصب عضو ونائب     - 

  أّيهما جمللس النواب
  ١١هم دهناك امرأة بني أعضاء جلنة التحقيق الدستورية البالغ عد  - 
  ١٣٤ امرأة بني أعضاء اجمللس االحتادي البالغ عددهم ٢١هناك   -  
زيـادة مـشاركة   مدونة قواعد سلوك األحزاب السياسية بالشكل الذي يكفل    صّممت  -  

ــرأة ــدفع مبرّشــحات      . امل ــيت ت ــة لألحــزاب ال ــات إضــافية مــن احلكوم ــوفر ميزاني فهــي ت
  سياسيات 

وإمجاال، ليست األنشطة املذكورة أعاله سوى جزء مـن التـدابري العديـدة الـيت اختـذها                   - 
جملس النواب لتنمية دور املـرأة يف احليـاة الـسياسية ويف صـنع القـرار، وقـد تطـّور هـذا                

  .ر بالفعل مع الوقتالدو
  

   ١٧الفقرة     
  ):وخاصة يف ما يتعلق مبرشحات أحزاب املعارضة(تطور دور املرأة يف االنتخابات   

هّيأ جملس النـواب الظـروف املؤاتيـة بـسّنه قـانون االنتخابـات ومدونـة قواعـد الـسلوك                      - 
اطيـــة االنتخــايب حبيــث جتـــري االنتخابــات يف ظـــلّ مبــادئ احلريـــة والنـــزاهة والدميقر     

  وااللتزام بالطابع السلمي ونيل ثقة الشعب،
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تــنّص مدونــة قواعــد الــسلوك االنتخــايب بوضــوح علــى أن حّريــة احلركــة مكفولــة            - 
، وتـنّص علـى   أي تـدخل لألحزاب السياسية وفرادى املرشحني داخـل جمـاوراهتم دون        

  تدابري قانونية تتخذ ضد أي شخص يعترض هذه احلرية،
ت تكفل فرصا متساوية لكـال اجلنـسني، ال جيـوز التعـّرض للنـساء،               ملا كانت االنتخابا    -  

  . ويف حال حدوث مثل هذا األمر تّتخذ اإلجراءات القانونية ضد اجلهة املتسببة فيه
  

  التعليم    
   ١٨الفقرة     

  مسألة التغّير يف أعداد اإلناث يف هيئات التدريس   - ألف   
وقـد زاد عـدد هـؤالء       . ائيـة والثانويـة   مـن معلّمـي املـدارس االبتد      الكـثري   جرى تـدريب      

ــن ــرأة٦٩ ٩٠٢ (١٧١ ٠٧٩ م ــرأة١٠٠ ٦٨٠ (٢٧٠ ٥٩٤ إىل ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف )  ام )  ام
ــيني، تّتخــذ    . ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف  ــرة التع ــصافية  وخــالل فت ــدابري إن ــاث إىل   ت ــادة حــصة اإلن لزي
يل زيـادة  وباإلضافة إىل ذلك، تبـذل وزارة التربيـة والتعلـيم جهـودا حثيثـة يف سـب              . يف املائة  ٥٠

  .أعداد املعلّمات يف مستويي الكلية واجلامعة
  

التدابري اخلاصـة املتخـذة لزيـادة معـّدالت التحـاق اإلنـاث وجنـاحهن يف مجيـع مـستويات                      - باء   
  قطاع التعليم

ويهـدف  . يف برنامج تطوير قطاع التعلـيم     عموما  إلناث   ول يوىل اهتمام خاص للفتيات     
ق اإلناث باملؤسسات التعليمية وجناحهن فيهـا بالتغلّـب علـى           الربنامج إىل زيادة معدالت التحا    

ولتعزيـز تعلـيم الفتيـات، اضـطُلع باألنـشطة التاليـة خـالل              . املمارسات التمييزية جبميع أشـكاهلا    
  :السنوات القليلة املاضية

  ُوضعت استراتيجية لتعليم الفتيات وجرى تنفيذها  -  
حــاق الطالبــات اجلديــدات بــالتعليم الثــانوي لزيــادة معــّدل التتــدابري إنــصافية اّتخــذت   -  

  والعايل ومعّدل بقائهن فيه 
  : وتبّين أن من هذه العوائق. أجريت حبوث عن العوائق اليت تعترض تعليم الفتيات  -  

  العنف املمارس ضد تلميذات املدارس  -    
  معّدل التسّرب من مؤسسات التعليم العايل  -    
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 تأثريهـا يف كليـات    تـبني   عيـة لالعتبـارات اجلنـسانية و      أسـاليب تعليميـة مرا    ضرورة تبين     -  
  إعداد املعلّمني

 املنتدى الوطين لتعليم املرأة واللجنة االستشارية لتعلـيم الفتيـات لتعزيـز التواصـل               اءنشإ  -  
  بني اجلهات املعنية العاملة يف جمال تعليم الفتيات

يمية خبصوص كيفية التعامل مـع   وفّرت وزارة التعليم الدعم التقين ملكاتب التعليم اإلقل         -  
  القضية اجلنسانية من خالل اإلدماج

احلكوميـة بتـصميم   واملنظمـات غـري   ) اليونيـسيف (للطفولة قامت منظمة األمم املتحدة       -  
  ســـتفاد منـــه أكثـــر   اوتنفيـــذ برنـــامج لتقـــدمي املـــنح الدراســـية للفتيـــات احملتاجـــات       

  فتاة ٢ ٠٠٠من 
  ّتخذن قدوة ت عرب خمتلف وسائط اإلعالم لكي ُيجيري نشر جتارب النساء البارزا  - 
  حيتفل بأسبوع تعليم الفتاة سنويا وتوّزع اجلوائز على أفضل الفتيات أداًء  -  
ــامج   -   ــة علــى نطــاق واســع، يف املراكــز ويف املــدارس    ABEينفــذ برن ــاطق الرعوي  يف املن

  إلناثوهذا يساعد على إحداث زيادات كبرية يف معّدالت التحاق ا. املتنقلة
توفّر أنشطة التدريب لبناء القدرات يف مـا يتـصل بالقـضية اجلنـسانية للخـرباء العـاملني                   -  

  يف جمال الشؤون اجلنسانية على املستويني الوطين واإلقليمي
تنظّم حلقات عمل وحوارات للتوعية اجملتمعية مع الشيوخ وزعمـاء الطوائـف العرقيـة                -  

م الفتيــات، ومــن مثّ محلــهم علــى القيــام بــدور يف  والدينيــة لتعزيــز فهمهــم ملــسألة تعلــي 
  الدعوة لتعليم الفتيات

  
  اخلطوات املتخذة لزيادة مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء البالغات  - جيم   

  تويل وثيقة االستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار اهتماما للنساء البالغات  -  
يف برنــامج حملــو األميــة الوظيفيــة لــدى الكبــار  تــشارك منظمــات غــري حكوميــة خمتلفــة    -  

  وتستفيد العديد من النساء من هذه الربامج 
  

  التعليم العايلمبؤسسات  الفتيات التحاقالتدابري املتخذة لزيادة   - دال   
مـع   عـدد اإلنـاث يتزايـد    أخـذ على إثر التوسع الذي شهدته مؤسسات التعليم العـايل،          -  

 لزيادة معدل التحاق اإلناث مبؤسسات التعليم العـايل          ُبذلت جهود  وقد. مرور الوقت 
   لصاحلهنإجيابية اختاذ إجراءات هن فيها من خاللئوبقا



CEDAW/C/ETH/Q/6-7/Add.1

 

18 11-26644 
 

 مكاتب للشؤون اجلنسانية يف مؤسسات التعليم العايل لتوفري الدعم وهتيئـة بيئـة            مت فتح     -  
  اتية لإلناث مؤ

املـشاريع واسـتفاد    أنـواع خمتلفـة مـن    ُنفِّـذت  اإلنـاث،  تـسّرب من أجـل خفـض معـدل        -  
   من اإلناثالكثريمنها 

  لدعم بعضهن بعضاُبذلت جهود إلنشاء رابطة ونواٍد لإلناث   -  
  

   الدعم واحلوافز لتشجيع اآلباء على إرسال بناهتم إىل املدارسنظمأمثلة عن   - هاء   
يف املنــاطق الرعويــة، وخباصــة يف عفــر وصــومايل، قُــدمت حــوافز مثــل األغنــام واملــاعز    -  

  بانتظامبناهتم إىل املدارس يرسلون الزيت لآلباء الذين وات عبو
)  مدرســة٢٠٠(وصــومايل )  مدرســة٣٠٠(ُنفِّــذت بــرامج للتغذيــة املدرســية يف عفــر    -  

  الفتياتتركّز بشكل خاص على 
ُنفذت برامج لتقدمي املنح الدراسية للفتيات وشاركت بعض املنظمـات غـري احلكوميـة                -  

واألزيــاء املدرســية املواد التعليميــة ن خــالل تزويــد الفتيــات بــمــل هــذه الــربامج يف متويــ
  إىل ذلك  وما

  لفتيات من الشعوب األصلية اهدفها الرئيسي استيعابيدت مدارس داخلية ُش  -  
  

  فرص التعليم للفتيات ذوات اإلعاقة  - واو   
  وبنـاء علـى هـذه      .رة التعليم استراتيجية لتعليم ذوي االحتياجـات اخلاصـة         وزا وضعت  

   :، مثلدمت للفتيات ذوات اإلعاقة خمتلف أنواع التسهيالتاالستراتيجية، قُ
  هتيئة بيئة مؤاتية للفتيات ذوات اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العايل  )أ(  
ــة       )ب(   ــة الســتخدام لغ ــزات الالزم ــل التجهي ــضرورية مث ــواد ال ــوفري امل ــل”ت ، “بري

  .سجيل، وآالت القراءة وما إىل ذلكوأجهزة الت
اإلضافة إىل هذه التسهيالت، جرت عمليات حتاور على مستوى اجملتمعات احملليـة؛            وب  

 الفتيـــات ذوات اإلعاقـــة، دف إىل اســـتقطابمراكـــز للمـــوارد يف بعـــض املنـــاطق هتـــفُتحـــت و
   .وإدماج التربية اخلاصة ضمن مناهج إعداد املعلمني يف الكليات ومؤسسات التعليم العايل
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  التحديات    
   لالعتبارات اجلنسانيةتهمراعااتساقاً يف ون املنهج أكثر جيب أن يك  -  
، ال تــزال مــشاركة اإلنــاث منخفــضة يف جمــال التعلــيم والتــدريب الفنــيني واملهنــيني          -  

  يسيطر عليه الذكور تقليدياً جمال  وهو
  ال تزال الفجوة بني اجلنسني كبرية يف جمال التعليم اإلعدادي والعايل  -  
   يف بعض املناطق واملؤسساتموجودا بكثرةنساين ال يزال العنف اجل  -  
ال يــزال معــدل إكمــال الدراســة يف الــصف الثــامن لــدى الفتيــات أقــل مــن معدلــه            -  

  الفتيان لدى
ــال   -   ــشطة     اإلجــراءات املتخــذة ل زال ت ــساين يف ختطــيط األن ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع تعم

  قليلةوتنفيذها ورصدها 
 إزاء تعليم الفتيات وال يزال هناك عنف جنـساين          اً مشجعاً  موقف اجملتمع احمللي ال يتخذ     -  

  يف املدارس ويف حميطها ويف مؤسسات التعليم العايل
  

  العمالة    
   ١٩الفقرة     

فيمــا يتعلــق بالتــدابري اخلاصــة لكفالــة تــوفري فــرص متكافئــة للنــساء والرجــال يف ســوق    
أسـاس اجلـنس ويـضمن املـساواة بـني           على عدم التمييز على       للبلد العمل، ينّص اإلطار القانوين   

لتركــة لتــصدي مــن أجــل افذلــك، وباإلضــافة إىل .  الفــرصســتفادة مــنالنــساء والرجــال يف اال
، يــنص إعــالن مــوظفي اخلدمــة املدنيــة ةفعليــمــن الناحيــة الالرجــال والنــساء بــني ساواة املــعــدم 

واإليفـــاد  األفـــضلية يف التوظيـــف والترقيـــة    تعطـــى علـــى أن٥١٥/٢٠٠٦االحتـــاديني رقـــم  
. للمرشحات اللوايت حيصلن على درجات مساوية لدرجات املرشحني اآلخرين أو قريبـة منـها             

  على عدم جـواز التمييـز ضـد املـرأة          ٣٧٧/٢٠٠٣، ينص إعالن العمل رقم       املنوال نفسعلى  و
وأخــريا، يف احلــاالت الــيت جيــري فيهــا  . جــور واأللتوظيف فيمــا يتعلــق بــاعلــى أســاس جنــسها

  .  ُيسرَّح من العملعاملة، تكون النساء احلوامل آخر منخفض القوة ال
  

  ٢١الفقرة     
 تتنــاول حتديــدا موضــوعفيمــا يتعلــق بالتعــديالت علــى إعــالن العمــل ليــشمل أحكامــاً   

 نـوع اجلـنس    من العمل بـسبب  الفصلعلى العقوبات   زيادةالتحرش اجلنسي يف مكان العمل و     
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مل، فضال عن العنف اجلنـسي يف مكـان العمـل، فـإن              واملسؤولية األسرية واحل   زواجيةواحلالة ال 
 املـسائل لتحديـد حجـم       ه بعد إجراء حبـث بـشأن هـذ        احلكومة مستعدة للنظر يف ذلك مستقبال     

  .املشكلة وطبيعتها
  

  ٢٢الفقرة     
 واتفاقيـة منظمـة     “اتفاقية منظمة العمل الدولية   ”إثيوبيا هي إحدى الدول املوقعة على         

  . املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢العمل الدولية رقم 
ظهـر البلـدان األعـضاء يف منظمـة         وتشكل هاتان االتفاقيتـان األداتـني الرئيـسيتني الـيت تُ            

أسـوأ   التـشغيل يف سـنهم هـذه وحظـر        العمل الدولية من خالهلما التزامهـا حبمايـة األطفـال مـن           
وبية مبادئ هـاتني االتفـاقيتني يف   وبناء عليه، فقد أدرجت احلكومة اإلثي     . أشكال عمل األطفال  

وباإلضــافة إىل ذلــك، .  العمــل ســوقإعــالن العمــل مــن أجــل محايــة األطفــال مــن االخنــراط يف
 مـن   جرى االضطالع بربامج خمتلفة، بالتعاون مـع الـشركاء يف التنميـة، هبـدف محايـة األطفـال                 

أ أشــكال عمــل  إعــداد خطــة عمــل وطنيــة حلظــر أســو متّ حاليــاً وقــد.  يف هــذه الــسنتــشغيلال
  .األطفال وباتت جاهزة للتنفيذ

  
  الصحة    
   ٢٣الفقرة     

 مات لزيـادة تغطيـة خـد      املتخـذة التـدابري    إحـدى    )implanon(مبادرة إمبالنـون    تشكل    
ووسيلة إمبالنون هـي إحـدى وسـائل منـع احلمـل الـيت تـوفر محايـة ملـدة طويلـة                      . تنظيم األسرة 

عـاملني يف جمـال اإلرشـاد الـصحي       على تدريب ال    وزارة الصحة  تعملوحاليا،   . سنوات ٣تبلغ  
  . على تركيب إمبالنون واملشرفني عليهم

 مــشرفاً يف جمــال  ٢١٥ويف األشــهر الــستة األخــرية، متكنــت احلكومــة مــن تــدريب         
اســتفاد مــن خــدمات  عــامالً يف جمــال اإلرشــاد الــصحي، كمــا   ١ ٣١٣اإلرشــاد الــصحي، و 

اإلقليميــة واليــات ن تيغــاري وأمهــرا وأروميــا وال مــن العمــالء مــ٨ ٩٦٧ ٤٨٣ تنظــيم األســرة
ويقدم العـاملون يف القطـاع الطـيب والنـساء           .التابعة ملنطقة األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية     

وتـؤمن احلكومـة    . احملليات الدعم للربنامج مـن الناحيـة الفنيـة ومـن خـالل تعبئـة اجملتمـع احمللـي                  
  بـه جهـاض عـن طريـق تفـادي احلمـل غـري املرغـوب         بشدة أنه من املمكن التقليل مـن خطـر اإل         

  . وذلك من خالل تطبيق وسائل تنظيم األسرة
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  ٢٤الفقرة     
ــا إن   ــة إثيوبي ــة حكوم ــة لألمهــات وحــديثي     ملتزم ــصحية املقدم  بتحــسني اخلــدمات ال

 مــن خــالل االســتراتيجية  منــذ وقــت طويـل  تأكيــد هــذا االلتـزام أُعيـد وقــد . الـوالدة واألطفــال 
للحـصول   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        املنبثـق عـن   ة اإلجنابية اليت تقوم على الزخم       الوطنية للصح 
البلد املتنوع ثقافياً يف جمال الـصحة        تلبية احتياجات سكان  لثقافات الالزم ل  ا ددعتعلى الدعم امل  

وعلــى مــدى العقــدين املاضــيني، حتققــت إجنــازات كــبرية يف جمــال حتــسني  . اإلجنابيــة واجلنــسية
ول علـى اخلـدمات الـصحية مـن خـالل برنـامج اإلرشـاد الـصحي، وتنميـة املـوارد                     فرص احلـص  
وقــد أدى ذلــك إىل حتــسن    .وحــدات الرعايــة الــصحية األوليــة   لوســع الــسريع  لتالبــشرية، وا

  : الوقت احلايليالحظ ما يلي يفوبناء عليه، . املؤشرات املتعلقة بصحة األم
  املائة يف ٥٦,٢ يبلغمعدل قبول وسائل منع احلمل   -  
   يف املائة٣٢ يبلغمعدل شيوع وسائل منع احلمل   -  
   يف املائة٣٤= لباة يف جمال تنظيم األسرة  املاالحتياجات غري  -  
  يف املائة١٧= احلمل يف سن املراهقة   -  
   يف املائة٣١ = ٤ + يف املائة ٦٦ = ١ + للوالدة الرعاية السابقة  -  
   يف املائة ١٨ ، ماهراتالوالدات اليت تتم حتت إشراف قابالت  -  
النــسبة املئويــة للنــساء اللــوايت ُيتوقــع أن يــواجهن تعقيــدات واللــوايت خــضعن للعــالج      -  

ــوايت حيــتجن إىل  ( ــةالالل ــات رعاي ــد خــالل عملي ــ التولي ــوالدة يف احلــاالت   وحل ديثي ال
   يف املائة٦) = الطارئة

   يف املائة٣٤= الرعاية ما بعد الوالدة   -  
   والدة حية١٠٠ ٤٧٠/٠٠٠= النفاسية معدل الوفيات   -  

وميكن تقييم األنشطة اجلارية الـيت تـضطلع هبـا األمـة لتحـسني صـحة األم انطالقـاً مـن                       
  :، وهيها النظام الصحيياللبنات الست اليت يقوم عل
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  اخلدمات الصحية  - ألف   
  لدتسعى احلكومة إىل توسيع املرافق الصحية احلسنة التجهيز يف مجيع أحناء الب  -  
 التوليــد يف احلــاالت الطارئــة  األساســية خــالل عمليــاترعايــةالجيــرى تــوفري خــدمات   -  

التوليـد يف   خـالل عمليـات       الـشاملة  عايـة الرعلى مـستوى املراكـز الـصحية وخـدمات          
  احلاالت الطارئة على مستوى املستشفيات 

  إنشاء شبكة إحالة قويةمت   -  
  ية يف كل من املرافق الصحية العامة واخلاصةت اخلدمات املتصلة بالصحة اإلجنابجمدأُ  -  
باتـت خــدمات تنظـيم األســرة، وال سـيما وســائل منـع احلمــل الـيت تقــدم محايـة لفتــرة         -  

  طويلة، متاحة جلميع السكان تقريباً
  وسائل تنظيم األسرةة أصبحت الوسائل العاجلة ملنع احلمل جزءا من جمموع  -  
 منظمة الـصحة العامليـة ضـمن    نادي به ة املركز الذي ت   درج هنج الرعاية السابقة للوالد    أُ  -  

  املتصلة بصحة األم الربامج 
  يف حاالت مـا قبـل الـشنج النفاسـي           الستخدامه  كربيتات املغنيسيوم  مت مؤخراً تسجيل    -  

  الشنج النفاسيويف أثناء 
 أصبحت خدمات اإلجهاض املأمون املستندة إىل املبادئ التوجيهية الوطنيـة يف متنـاول        -  

  معظم السكان احملتاجني
دمات يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة          اخلـ  مراكـز الـشباب لتقـدمي        وجهت أكثريـة    -  

  املراهقني/على حنوٍ مؤاٍت للشباب
فـريوس نقـص   /تنظـيم األسـرة  /أصبح االطالع على املعلومات املتصلة بالصحة اإلجنابيـة    -  

األمـراض املنقولـة باالتـصال      )/يـدز اإل(زمـة نقـص املناعـة املكتـسب         متال/ةاملناعة البشري 
اجلنسي سهالً يف معظم املؤسسات اليت يوجد فيها الشباب مثـل املـدارس ومؤسـسات     

  التعليم العايل
  

  املوارد البشرية من أجل الصحة  - باء   
ــة ضــخمة     -   ــدريب جمموع ــن  (مت ت ــر م ــاملني يف جمــال اإلرشــاد    ) ٣١ ٠٠٠أكث ــن الع م

ــن األســر    ــالقرب م ــشرهم ب ــصحي ومت ن ــى    ال ــسكان عل ــة احتياجــات ال ــشية لتلبي  املعي
  املستوى الشعيب يف جمال صحة األمهات، من بني العديد من االحتياجات األخرى
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  ازداد عدد طالب الطب بشكل ملحوظ   -  
  سنوات جيري حالياً استكشاف إمكانية اتباع استراتيجية للتعليم الطيب املبتكر ملدة أربع  -  
  املعّجل للموظفني العاملني يف جمال الصحة منذ فترة طويلةي ـبـبدأ الربنامج التدري  -  
 رعايـة ال العيـادات مـن غـري األطبـاء يـستجيب الرتفـاع الطلـب علـى         طقمبدأ تدريب أ   -  

  يف احلاالت الطارئة  التوليدالشاملة خالل عمليات
  األساســية خــالل عمليــاترعايــةالجــرى توســيع مــدارس القبالــة لتلبيــة الطلــب علــى    -  

  د يف احلاالت الطارئةالتولي
  

  املوارد املالية   - جيم   
هناك مبادرات مشجعة لتخصيص التمويل الكايف خلدمات صحة األم علـى املـستويني               -  

  االحتادي واإلقليمي
أُنشئ صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية وُيتوقع أن يـؤدي إعطـاء األولويـة فيـه لـصحة                  -  

   التمويلتعبئةاألم إىل زيادة 
  

  إدارة اللوجستيات اإلمداد ونظام  - دال   
 األساســية خلــدمات صــحة لــوازممت إيــالء االعتبــار الواجــب لتعزيــز وكفالــة اســتدامة ال  -  

  لربامج الصحية املرافق الصحية مبا يف ذلك على مستوى ا مجيعاألم يف
  ةجت السلع األساسية اهلامة املتعلقة بصحة األم يف قوائم األدوية األساسيرأُد  -  

  
  ت الصحيةمانظام إدارة املعلو  -  هاء  

   إلدارة املعلومات الصحيةلنظام فعالُوضع األساس   -  
  أُدرجت األسئلة املتعلقة بصحة األم يف املسوحات والتعدادات السكانية  -  
  أُدرجت املؤشرات املتعلقة بصحة األم املتفق عليها عامليا يف آليات الرصد الوطنية  -  
  تعراض حاالت الوفيات النفاسية يف معظم املستشفياتبدأت عمليات مراجعة واس  -  
ُوضـعت أداة الرصــد والتقيــيم اجلديــدة جلمــع كافـة عناصــر البيانــات املتكاملــة حبــسب     -  

  املؤشرات املتعلقة بصحة األم 
  ومقارنته باهلدف املتوخى جتري كل ثالثة أشهر مراجعة األداء املتعلق بصحة األم  -  

  



CEDAW/C/ETH/Q/6-7/Add.1

 

24 11-26644 
 

  اإلدارة   - واو   
كومة إثيوبيا بوضـع وتنفيـذ عـدد مـن الـسياسات واالسـتراتيجيات الـيت تـوفر            قامت ح   

وتـشمل الـسياسات واالسـتراتيجيات      . إطارا فعاال لتحـسني صـحة األمهـات وحـديثي الـوالدة           
ــة احلمــل       ــز مأموني ــا تعزي ــذها حالي ــيت جيــري تنفي ــة   )٢٠٠٠(ال ــصحة اإلجنابي ــتراتيجية ال ، واس

، وقــانون اإلجهــاض )٢٠٠٦(يــة للمــراهقني والــشباب ، واســتراتيجية الــصحة اإلجناب)٢٠٠٦(
، والــسياسة العامــة املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمات الــصحية األساســية لــألم والطفــل )٢٠٠٥(املــنقح 

  جماناً على مستوى الرعاية الصحية األولية
 تعريف واضعي الـسياسات بأمهيـة الـصحة اإلجنابيـة يف التنميـة وحتقيـق األهـداف                  جار  -  

  لفية اإلمنائية لأل
يف أثنـاء   قبـل الـوالدة، و  ملعظم العمـالء يف جمـال الرعايـة     تقدم املراكز الصحية خدمات       -  

  ما بعد الوالدةفيالوالدة، و
للمـــراهقني  للـــصحة اإلجنابيـــة علـــى الـــصعيد الـــوطين وأيـــضا اتياســـتراتيجُوضـــعت   -  

  والشباب
  

   احلاليةاالستراتيجيات واألولويات  - زاي   
  :ائيني املهرة للوالدات من خاللزيادة حضور األخص  - ١

  التدريب املعجل للقابالت واجلراحني العاملني يف حاالت الطوارئ  -  
 التوليـد ولألطفـال    عمليـات جتهيز مجيع املراكز الصحية لتقدمي الرعاية األساسية خالل       -  

  حديثي الوالدة يف حاالت الطوارئ 
ــشاملة      -   ــة ال ــشفيات لتقــدمي الرعاي ــع املست ــز مجي ــد ولألطفــال حــديثي   جتهي خــالل التولي

  الوالدة يف حاالت الطوارئ
  املأمون واملستلزمات الصيدالنية الدم توافرحتسني   -  
  حتسني نظام اإلحالة  -  
خدمات تنظيم األسرة القائمة على اجملتمـع احمللـي،         (توسيع نطاق برامج تنظيم األسرة        - ٢

توفري خدمات طويلـة املفعـول وثابتـة        ية ل استغالل املرافق وجهود التوع   والتسويق االجتماعي، و  
  ) يف جمال تنظيم األسرة

  تعزيز اخلدمات املؤاتية للشباب  - ٣
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  بناء القدرات على إدارة برنامج اخلدمات الصحية لألم والطفل  - ٤
  معاجلة حاالت التأخري الثالث على حنو منهجي عن طريق متكني النساء   - ٥

  
  ٢٥الفقرة     

 الـصادر عـن األمـم       اإليـدز / بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          يطلب إعالن االلتـزام     
 إىل الدول األعضاء تقدمي تقرير كل سنتني عن التقدم احملرز باسـتخدام             ٢٠٠١املتحدة يف عام    

 ة وقـد قامـت إثيوبيـا بإعـداد وتقـدمي أربعـ            .جمموعة أساسية من املؤشرات على املستوى الوطين      
 تـشاورية عدت هذه التقارير بطريقـة تـشاركية و       وقد أُ . ٢٠٠٣تقارير للجمعية العامة منذ عام      

 والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف املتفـق عليهـا              ،للغاية لتقييم حالة الوباء، واالستجابة الوطنية     
  .دوليا وتلك اليت جرى تكييفها على الصعيد الوطين

خطـة التنميـة    ي  الـيت هـ    خطة التنمية املعجلة واملستدامة للقضاء علـى الفقـر         ومتاشياً مع   
.  عامـا ٢٠ سـُتنفذ علـى مـدى    لتنمية القطاع الـصحي   متجددة يقوم البلد بتنفيذ خطة   ،  الوطنية

ألمـراض املرتبطـة    لتنفيذ تدخالت موّجهة ضد ا    وتتضمن اخلطة اخلمسية استراتيجيات واضحة      
أمـراض ذات أولويـة، هـي فـريوس نقـص املناعـة              ة ثالثـ  بالفقر، مـع التركيـز بـشكل كـبري علـى          

 للرعايـة   شـاملة  تـأمني تغطيـة      ،ومن أجل حتقيق اهلدف الـوطين     .  والسل ااإليدز واملالري /بشريةال
بإعطـاء   كـل مـن وزارة الـصحة االحتاديـة واملكاتـب الـصحية اإلقليميـة            ، قامـت  الصحية األولية 

خــط األســاس  بلــغ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف بدايــة الــسنة املاليــة  . نــاء املراكــز الــصحية األولويــة لب
عـدد املراكـز الـصحية    بلـغ   ويف هنايـة العـام،   ، مركـزاً ١ ٦٢٠ تعلـق بـاملراكز الـصحية    املالـوطين 

ــشييد      ــد الت ــيدت أو كانــت قي ــيت ُش ــدة ال ــا  ٩٦٥اجلدي اجملموع التراكمــي وصــل بــ  مركــزاً، مم
ــصحية امل  ــوافرةللمراكــز ال ــشاؤها اجلــاري  أو ت ــة  يف و.  مركــزا٢ً ٥٨٥إىل إن ــسنة املالي ــة ال هناي

 وظيفـة، أي  ١٢ ٤٨٨أُنـشئت   د التراكمـي للوظـائف الـصحية الـيت          العـد بلغ  ،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 مستـشفى إضـافياً قيـد       ٢٩  أيـضاً  كان هنـاك  و.  يف املائة من اهلدف الوطين     ٨٣,١ما ميثل نسبة    

  .اإلنشاء يف مثاين مناطق
  

  اإليدز/حالة وباء فريوس نقص املناعة البشرية    
 مليــون ١,١ إثيوبيــا بنحــو  ُيقــدر عــدد املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف        

 إحدى الدول اليت تتـضمن بـني سـكاهنا أكـرب عـدد مـن املـصابني هبـذا             إثيوبيا شخص، مما جيعل  
فريوس بني السكان البالغني أقـل مـن معـدل انتـشاره     الغري أن معدل انتشار . الفريوس يف العامل 

ــصحراء الكــربى      ــوب ال ــا جن ــدان أفريقي ــن بل ــد م ــديرات  . يف العدي ــشري التق ــشار وت إىل أن انت
  . يف املائة ٢,٨ و يف املائة ١,٤فريوس بني البالغني يتراوح حالياً بني ال
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، وهـو    يف إثيوبيـا   اإليدز/فريوسالمنط انتشار وباء    التعميم أسلوب التعبري عن     وال يزال     
وعلى الـصعيد الـوطين، كـان       . اختالفات إقليمية ملحوظة   إذ ُيالحظ وجود     ،غري متجانس منط  

، فـريوس يـشهد   الغـري أن انتـشار      . لوبائي على مدى الـسنوات الثمـاين املاضـية مـستقراً          االجتاه ا 
 مـن مراكـز      الـواردة  وفقـا لتحليـل البيانـات     وذلـك    اخنفاضاً يف املناطق احلـضرية،       على ما يبدو،  

الرعاية السابقة للوالدة اليت قامت على حنو منهجي جبمع البيانات علـى مـدى أكثـر مـن عـشر                    
فريوس بني النساء احلوامل اللـوايت يـذهنب إىل       هذا ال بيل املثال، اخنفض انتشار     فعلى س . سنوات

 يف املائـة   ١٠ إىل   ١٩٩٦ يف عـام     يف املائة  ٢٣مراكز الرعاية السابقة للوالدة يف أديس أبابا من         
ة باملـدن والبلـدات الـصغرية القائمـة         طـ وُتعد الـشابات مـن سـكان املنـاطق احملي         . ٢٠٠٧يف عام   

  .إصابة به ق األفراد األكثر عرضة لإلصابة هبذا الوباء والشرائح السكانية األكثرعلى األسوا
وتشري البيانات املتاحـة مـن جمموعـة متنوعـة مـن الدراسـات إىل أن الـشرائح الـسكانية              

املـشتغلون بـاجلنس، والقـوات      : التالية هي األكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية         
ــة؛ والالجئــون واملــشردون وعمــال    النظاميــة، وســائقو  الــشاحنات والــسيارات ملــسافات طويل

الــشوارع، أطفــال  الــسكان عــرب احلــدود، و هم فــيناملهــاجرون مبــ/اليوميــة، والعمــال املتنقلــون 
الــسكان وتالميــذ املــدارس الثانويــة وطــالب اجلامعــات، والــشباب غــري امللــتحقني باملــدارس و   

  . تتم فيها املقايضة باجلنسردد عليها السياح األجانب واليت يتيف املناطق النائية األصليني 
  

  اإليدز/فريوسال السياسات والربامج لوباء تصدي    
ويف إطـار هـذا املـسعى،       . تبذل حكومة إثيوبيا جهودا جبـارة مـن أجـل احتـواء الوبـاء               

 لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة       ١٩٩٨اإليـدز يف عـام      /لفـريوس لوضعت احلكومة سياسـة وطنيـة للتـصدي         
زداد الــدعم وااللتــزام فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   اوعمومــاً، . افحــة الوبــاءملك

 اإليـدز /فريوسالحرز تقدم يف وضع تشريعات حمددة متـصلة بـ     السنوات، وأُ  مدىواإليدز على   
وعـالوة  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها    من أجل   فريوس  البويف تنقيح السياسات ذات الصلة      

ــذل  ــك، ُب ــوائح القائمــة  نفــاذت بعــض اجلهــود املــشجعة إل علــى ذل ــسياسات والقــوانني والل .  ال
اإليـدز ورصـدها    /لفـريوس ل جهـود التـصدي   مـشاركة اجملتمـع املـدين يف عمليـة ختطـيط            شهد  وت

  .على خمتلف املستوياتحتسناً وتقييمها 
ن وانضمت إثيوبيا، بوصفها دولة عضواً، إىل اجملتمع الدويل يف اإلعالن السياسي بـشأ              

، ٢٠٠٦يونيــه /اإليــدز الــصادر عــن اجلمعيــة العامــة يف حزيــران /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
فـريوس  ال اخلـدمات املتعلقـة بالوقايـة مـن         إتاحةوالذي التزمت مبوجبه مجيع البلدان باملضي حنو        

ومنـذ ذلـك    . ٢٠١٠ملـصابني بـه حبلـول عـام         ميـع ا  جلوالـدعم    وتوفري الرعايـة      للجميع وعالجه
  اإلجنـازات  وتشمل هذه . فريوس واإليدز الققت إثيوبيا اجنازات ملحوظة يف مكافحة       احلني، ح 
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يف إطـار خطـة اسـتراتيجية وطنيـة         اجلهـات املعنيـة     بـذهلا   تالتخطيط املشترك لتنسيق اجلهود الـيت       
ومتاشـيا مـع مبـدأي التنـسيق واملواءمـة يف           . اإليـدز /لفـريوس لقطاعات للتصدي   متعددة ال شاملة  

، والـوزارات   الواليـات اإلقليميـة   الثالثـة، ُوضـعت اخلطـة االسـتراتيجية مبـشاركة           إطار العناصـر    
والــشركاء يف التنميــة، وشــبكات املــصابني  القطاعيــة، ورابطــات املــوظفني، والقطــاع اخلــاص، 

ــة          ــان للتنمي ــني األدي ــشترك ب ــويب امل ــدى اإلثي ــا، واملنت ــشرية يف إثيوبي ــة الب ــريوس نقــص املناع بف
 علـى خمتلـف املـستويات        املبذولـة  الـشاملة  جهـود التـصدي      ريها لتكثيـف  والتحاور والعمل، وغ  

واملــضي قــدما حنــو حتقيــق هــدف إتاحــة اخلــدمات املتعلقــة بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة    
فقـد   .٢٠١٠صابني بـه حبلـول عـام        ميـع املـ   جلوالـدعم   وتوفري الرعاية   للجميع  البشرية وعالجه   

 الوطنيـة  ة املتعـددة القطاعـات انطالقـاً مـن الـسياس        جية االسـتراتي  متت صـياغة إطـار هـذه اخلطـة        
لبلـد، املعروفـة باسـم خطـة        لاإليدز وخطـة التنميـة العامـة        /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

  .التنمية املعجلة واملستدامة للقضاء على الفقر
اإليـدز علـى    /فـريوس الومن أجل كفالة تقدمي خدمات جيدة النوعية يف جمال مكافحة             

ُعّممــت وأصــبحت قيــد  مبــادئ توجيهيــة ومعــايري خمتلفــة، و ُوضــعتستوى اجملتمــع احمللــي، مــ
 انتقـال اإلصـابة مـن األم         املقدمة يف جمال منـع     دماتاخلوبدأت حكومة إثيوبيا بإدماج     . التنفيذ

 فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وإجـراء الفحوصـات للكـشف              بشأنإسداء املشورة   وإىل الطفل   
ع اخلدمات املقدمة يف جمال تنظـيم األسـرة والـصحة النفاسـية وصـحة حـديثي                 عن اإلصابة به م   

  .ويتجلى هذا االجتاه يف وثائق الربامج املختلفة .الوالدة وصحة األطفال
 فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وإجــراء     بــشأنوقــد أظهــر برنــامج إســداء املــشورة       

اخلـدمات  نطـاق   توسـيع   الفحوصات للكـشف عـن اإلصـابة بـه حتـسنا كـبريا سـواء مـن حيـث                    
 يف املائـة مـن      ٥٣( ماليـني شـخص      ٥,٨واستفاد ما جمموعـه     . من حيث مدى اللجوء إليها     أو

 فــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــشأن املــشورة  املقدمــة يف جمــال إســداءدماتاخلــمــن ) الــذكور
ــراء و ــرة      إج ــه يف الفت ــن اإلصــابة ب ــادة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفحوصــات للكــشف ع ــل زي ــا ميث ، مم

، بلـغ جممـوع عـدد األشـخاص     ٢٠٠٩نهايـة عـام   وب.  يف املائة مقارنة بالعـام الـسابق      ٢٢ ةببنس
وعـدد األشـخاص     شخـصا    ٢٤١ ٢٣٦الذي بدأوا بتلقي عالج مـضاد للفريوسـات العكوسـة           

ــستمرين يف تلقــي هــذا العــالج       وبلغــت نــسبة النــساء   .  شخــصا١٧٦ً ٦٤٤الــذين كــانوا م
وازدادت تغطيـة هـذا    . ضاداً للفريوسـات العكوسـة    يف املائة من الذين يتلقـون عالجـاً مـ          ٥٧,٩

غـري أن نـسبة الـذين       . ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٥٣ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٦العالج من   
ــة     ــال العـــالج املـــضاد للفريوســـات العكوسـ ــة يف جمـ ــدمات متابعـ ــغ يتلقـــون خـ اخنفـــضت لتبلـ

ــام    يف ٢٨ ــة ع ــة بنهاي ــد    . ٢٠٠٨املائ ــذين ب ــال ال ــوع األطف ــغ جمم ــذا  أوا وبل ــي ه ــالج بتلق الع
 كـــانون طفـــالً كـــانوا مـــستمرين يف تلقـــي العـــالج يف  ٨ ٧٦١ طفـــل، مبـــن فـــيهم ١١ ٠٠٠
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تغطيــة العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة لألطفــال  نــسبة وبلغــت . ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
لكن على الرغم من اإلجنازات امللحوظة اليت حتققت يف جمال العالج، هناك قلـق              . يف املائة  ٤٣
ى نطاق واسع مـن أن تكـون األنـشطة املتـصلة مبنـع انتقـال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل قـد                          عل

 مــن النــساء احلوامــل  ٨٤ ١٨٩قــدر بنحــو مــن بــني مــا يُ ف. ختلفــت عــن غريهــا مــن األنــشطة  
تلقني عـدد النـساء اللـوايت كـن يـ         ، فـإن    ٢٠٠٩املصابات بفريوس نقص املناعة البـشرية يف عـام          

 أن ذكـره واجلـدير  ).  يف املائة٨ (امرأة ٦ ٤٦٦ة مل يتجاوز سات العكوسعالجاً مضاداً للفريو  
  . يف برنامج العالج املضاد للفريوسات العكوسةتهذا الرقم ال يشمل األمهات املسجال

ــه         ــشرية وســبل انتقال ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة الب ــشاملة بالوقاي ــة ال ــزال املعرف وال ت
 خالل السنوات املاضـية، رغـم أن الواقيـات          زيادةوقد شهد استخدام الواقي الذكري      . ضحلة

مـن خـالل خطـط       فـريوس إال  الالذكرية مل تكن متاحـة علـى نطـاق واسـع لغـرض الوقايـة مـن                  
ــاعي  ــسويق االجتم ــرت حتــسنا يف       . الت ــة أظه ــة املتاحــة أن االســتجابة الوطني ــت األدل ــد أثبت وق

لتحــسني يف اجملـــاالت   حمتملــة ل يــادين مبــادرات القطــاع الــصحي، يف حــني ال تــزال هنــاك م      
الــصحية مثــل قطــاع التعلــيم، والــربامج املتــصلة مبكــان العمــل، ورعايــة األيتــام واألطفــال    غــري

 الوقائيـة   تـدخالت ويتمثـل االجتـاه االسـتراتيجي الـوطين يف توسـيع نطـاق ال              .الضعفاء ودعمهـم  
واألطفــال وال ســيما تلــك الــيت تــستهدف الــشرائح الــسكانية األكثــر تعرضــاً للخطــر، واأليتــام 

تعزيز استجابة القطاعات غـري الـصحية       يف  الضعفاء، ومنع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل، و        
ــر        ــسكانية األكثـ ــشرائح الـ ــة بالـ ــتراتيجية املتعلقـ ــات االسـ ــتخدام املعلومـ ــد واسـ ــسني توليـ وحتـ

  .للخطر تعرضاً
  

  املساواة أمام القانون    
  ٢٧الفقرة     

العرفيـة وحمكـام الـشريعة اإلسـالمية مـدواالت          م  ال حيضر أي طرف معترض يف احملـاك         
ــضائية إال  ــدعاوى الق ــه احلــرة  ال ــادة  . مبوافقت ــنص امل ــشري   ٤وت ــد حمــاكم ال ــن إعــالن توحي ة ع م

ــم   ــة رقـ ــادة ١٨٨/١٩٩٩االحتاديـ ــة   ) ٥ (٣٤، واملـ ــا الدميقراطيـ ــة إثيوبيـ ــتور مجهوريـ ــن دسـ مـ
ختــصاص النظــر يف القــضايا  ااإلســالمية عة ي يكــون حملكمــة الــشر ال علــى أ،االحتاديــة، صــراحة

عندما يكون األطراف يف هذه القـضايا قـد وافقـوا صـراحة علـى االحتكـام                 إال  املعروضة عليها   
اإلجـراء الـذي     علـى    ١٨٨/١٩٩ من اإلعـالن رقـم       ٥كما تنص املادة    . إىل الشريعة اإلسالمية  

املوافقـة   كتابـة ب   وجيب أن ُتبلغ احملكمـة    . ميكن به لألطراف إبالغ احملكمة مبوافقتهم أو رفضهم       
 هذا اإلجراء، ميكن للنساء والرجال على حـد          إطار ويف. على االحتكام إىل الشريعة اإلسالمية    

  . مداوالت حماكم الشريعة اإلسالميةسواء إعطاء موافقتهم على املشاركة يف 
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  بــه، مل يوضــع أي إطــار قــانوين معتــرف العرفيــةاحملــاكم بورغــم أن الدســتور يعتــرف   
  .ُتحدد أي نظم تأسيسية وإجراءات هلذا النوع من احملاكمعملياً ومل 

  
   ٢٨الفقرة     

املمتلكــات علــى قــدم املــساواة مــع  يــنص دســتور إثيوبيــا علــى أنــه حيــق للمــرأة حيــازة  
 عنـد وقـوع   وباإلضافة إىل ذلك، لديها احلق يف احلصول على نصف امللكيـة املـشتركة               .الرجل

أكـدت احملكمـة االحتاديـة العليـا واحملـاكم         قـد   و .يـة املنقحـة   الطالق، وفقا ملدونة األسـرة االحتاد     
بالتـايل إىل   يـؤدي    هـذه املبـادئ األساسـية، ممـا          ،من أحكامهـا  الكثري  يف  األدىن درجة،   األخرى  

  .محاية حق املرأة يف املساواة يف إثيوبيا
  

  الزواج واألسرة    
  ٢٩الفقرة     

لـزوج  اتعطـي   أي قاعـدة    انون األسـرة    قـ وال  إلطار القـانوين اإلثيـويب العـام        يتضمن ا ال    
ــة علــى ال   ــيادة مطلق ــةس ــة     . عائل ــهم وكــذلك رعاي ــساوية يف إدارة عائلت ــوق مت ــزوجني حق فلل

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن القــانون يــساوي بــني الــزوجني يف احلــق املتعلــق باقتــسام     .أطفــاهلم
ــامل ــد وقــوع الطــالق  ةلكي ــاحلق يف حــضانة األ  .  املــشتركة عن ــة  أمــا فيمــا يتعلــق ب طفــال يف حال

  . ماماً خاصاًتالطالق، فإن القانون يعطي األولوية ملصلحة الطفل أو األطفال ويوليها اه
 إىل كافيـة وإذا اقتضى األمر، يبقى األطفال مع األم ويكون األب ملزماً بتوفري النفقة ال       -  

ة أن يتـوىل األب تربيـ     ستحـسن   وباملثـل، إذا كـان مـن امل        . عاما ١٨أن يبلغ الطفل سن     
نفقـة إىل أن    ألطفاهلـا   األطفال، جيب على األم، إن كان لديها مصدر دخـل، أن تـوفر              

   عاما١٨ً سن وايبلغ
كـون  إىل السبب الرئيسي لصدور مدونة األسرة املنقحة، من بني أمور أخـرى،         ُيعزى    -  

القانون املدين السابق يعطي الـسيادة للرجـل وال يـنص علـى معاملـة النـساء علـى قـدم                     
وقد اضطلعت جمالس النواب والواليات بـدور رئيـسي يف تنقـيح            .  مع الرجال  املساواة

  امن سن قانون العائلة اخلاص هبوالية هذا القانون واملوافقة عليه؛ مما مكّن كل 
  

  ٣٠الفقرة     
 عامـاً، كمـا حتـدد القـوانني         ١٨ينص القانون علـى أن الـسن الـدنيا لعقـد الـزواج هـي                  

ــوانني األســرة ا   ــة وق ــاتخلاصــة بااالحتادي ـــ   لوالي ــزواج ب ــدنيا لل ــسن ال ــسني ١٨ ال ــاً للجن .  عام



CEDAW/C/ETH/Q/6-7/Add.1

 

30 11-26644 
 

 أن قـانون العائلـة يف مجيـع          مـن  تأكدت اللجنة الدائمة املعنية بالنـساء واألطفـال والـشباب          وقد
  .  عاما١٨ً الواليات اإلقليمية، ما عدا اثنتني، يشترط أن تكون السن الدنيا لعقد الزواج

 اجلمـع بـني زوجـتني مبوجـب الدسـتور لتـسن قـوانني           وقد استندت الواليات إىل حظر      -  
كمـا تقـدم اللجنـة الدائمـة        .  وفقـاً لـذلك     هـذه القـوانني    العائلة اخلاصة هبا، وهـي تنفـذ      

مل تـضعا بعـد     املعنية بالنساء واألطفال والشباب الدعم الالزم لكل من الواليتني اللتني           
   هذا القانونعلى سنملساعدهتما قانوناً للعائلة 

 حني أن سن القوانني يشكل إحدى وسائل التنفيذ، جيري التـدريب علـى التوعيـة                ويف  -  
  باجلمع بني زوجتنيفيما يتعلق لتغيري املوقف املتجذر يف اجملتمع 
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	وبمساعدة المشروع، فرغت إثيوبيا من إعداد جميع متأخراتها من التقارير المتعلّقة بمعاهدات بعينها التي يتعين تقديمها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي هي طرف فيها. ولتنفيذ مشروع إعداد التقارير المتأخرة، أنشئت ثلاث لجان صياغة مخصّصة هي لجنة الخبراء القانونيين ولجنة الصياغة واللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات. وتشرف اللجنة الوطنية المخصّصة على تنفيذ المشروع بوجه عام، بينما تتولّى إدارته لجنة توجيهية تتألف من وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد تولّى جمع البيانات وصياغة التقارير فريق من الخبراء القانونيين ولجنة صياغة. ولتسهيل جمع البيانات، تم تحديد أشخاص يقومون بدور جهات التنسيق في جميع المستويات ذات الصلة بهذا الأمر في الأجهزة الحكومية الاتحادية والإقليمية. وقامت لجان الصياغة الثلاث بإعداد التقارير المتأخرة بالاستعانة بالبيانات التي تم جمعها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. وبعد ذلك تمّت بلورة مشاريع التقارير التي أعدّتها لجان الصياغة من خلال التعليقات البنّاءة التي أبدتها الأجهزة الحكومية وكيانات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممّا كفل مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية تقديم تقارير حقوق الإنسان.
	وقد أُعد هذا التقرير الوطني المتعلّق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار النظام الذي أنشئ لإعداد التقارير المتأخّرة المشار إليها في الفقرة السابقة. ونتيجة لذلك، استفاد التقرير كثيرا من الكمّ الهائل من المعلومات والبيانات التي جُمعت من مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لغرض إعداد التقارير المتأخرة، ومن المؤسسات المخصصة التي أنشئت للغرض نفسه، ومن المعارف والخبرات الكبيرة المكتسبة خلال عملية إعداد التقارير. 
	وقبل الشروع في إعداد التقارير، نُظّم مؤتمر وطني وتُرجمت توصياته إلى خطة عمل. واتُّخذت خطة العمل هذه أساسا للأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع المشترك. ووُفّرت حلقات عمل تدريبية أخرى في مجال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، بدعم تقني من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ووزارة الخارجية، لجميع الجهات المعنية، ولا سيّما المشارك منها في إعداد التقارير. وشاركت الجهات المعنية من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في حلقات العمل التدريبية. وكان الغرض من إجراء حلقات العمل هو إذكاء وعي جميع الجهات المعنية بالأدوار والمساهمات المنوطة بها في عملية إعداد التقارير وتعزيز مهارات إعداد التقارير لدى الجهات المعنية التي تعدّ التقارير وتقدّمها إلى هيئات المعاهدات. وعقب انتهاء حلقات العمل، قام الخبراء القانونيون بإعداد مشاريع التقارير. وكان المصدر الرئيسي للمعلومات المستخدمة في مشاريع التقارير هو البيانات التي تم جمعها من الأجهزة الحكومية (الاتحادية والإقليمية) ومنظمات المجتمع المدني لأغراض إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها. وبعد ذلك طُوّرت مشاريع التقارير على أيدي لجنة الصياغة واللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات. 
	ثمّ نُظّم مؤتمر وطني آخر شاركت فيه الأجهزة الاتحادية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني لضمان مزيد من مشاركة جميع الجهات المعنية، وعُرضت مشاريع التقارير على المؤتمر الوطني. وقد روعيت في هذا التقرير التعليقات/الاقتراحات التي قُدّمت في المؤتمر الوطني، وكذلك التعليقات/الاقتراحات التي أتيح للمشاركين في المؤتمر إرسالها بعد انتهاء المؤتمر. وروعيت أيضا في التقرير التعليقات التي أبدتها على مشروع التقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي يخولها القانون صلاحية التعليق على تقارير حقوق الإنسان التي تقدّمها الدولة إلى الأجهزة الدولية.
	المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسّسي
	الفقرة 2

	تلتزم حكومة إثيوبيا التزاما شديدا بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد استضافت حكومة إثيوبيا في عام 2008 الندوة الثانية عن العدل بين الجنسين في أفريقيا تحت رعاية وزارة العدل بالتعاون مع المحكمة الاتحادية العليا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرهما من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ممّا يدل على التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز وحماية حقوق المرأة ومنع العنف الجنساني. وكان الهدف من المؤتمر رسم صورة عامة لحالة العدل بين الجنسين دوليا واستكشافها، وتبادل النماذج وأفضل الممارسات الإقليمية والقطرية القابلة للتكرار، وإقامة الصلات وتوثيقها، وتجميع العناصر المتفرّقة لتكوّن نظما/عمليات موحّدة، والمساعدة في تنسيق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورابطة المدّعين العامّين في أفريقيا وغيرها من الجهات بخصوص العنف ضد المرأة والطفل.
	وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وبدعم من المؤسسات الدولية، بتوفير التدريب للموظفين القضائيين والمدعين العامين وقوات الشرطة وإدارات شؤون المرأة في كل وزارة ومكتب ولعموم الجمهور، وبالأخص للنساء العاملات في المكاتب الحكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الأقاليم، بخصوص الاتفاقيات وغيرها من الوثائق القانونية المحلية المتعلقة بحقوق المرأة. ومن صلاحيات وزارة العدل وواجباتها المنصوص عليها في الإعلان 691/2010 (بصيغته المنقّحة) خلق وعي قانوني في ما يتعلّق بحماية حقوق الإنسان من خلال التدريب. وعلى الصعيد الوطني، تم إطلاق برنامج شامل لنشر نصّ الاتفاقية يستهدف النساء والرجال بهدف إذكاء الوعي بمسألة تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. 
	وفي هذا الصدد، يجري في وزارة العدل تنفيذ المشروع النرويجي للتدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف توفير المعلومات عن معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية في ما يتصل بمسؤوليات المدّعين العامين والقضاة وضباط الشرطة، ومساعدة القضاة والمدّعين العامّين وضباط الشرطة على تقديم الخدمات بفعالية من خلال التقيّد بالدستور الإثيوبي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وتوعية موظّفي إنفاذ القانون بالدور المنوط بهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وغرس أسس احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان الأساسية والإيمان بهذه المبادئ في موظّفي إنفاذ القانون. وفي هذه العملية الكبيرة للتدريب في مجال حقوق الإنسان، دُرّب ما يربو على 495 4 من القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لخمس سنوات متتالية، من حزيران/يونيه 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008. ومن مجالات التركيز أو العناصر الرئيسية الخمسة المتناولة في التدريب في مجال حقوق الإنسان، يختصّ الخامس حصرا بموضوع حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة. 
	وكانت مواضيع التدريب الرئيسية هي حقوق المرأة المكرّسة في الصكوك الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وفي القوانين الوطنية، بما في ذلك دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ والطابع الذي تتسم به الاتفاقية من حيث كونها ملزمة قانونا وسارية بشكل مباشر على الملاحقات القضائية والبتّ في القضايا؛ وأعمال العنف المرتكبة ضد المرأة وتلاقيها في القانون الجنائي الإثيوبي؛ وحقوق المرأة الأخرى. ويساعد التدريب على تسهيل التحرّك صوب إعمال حقوق المرأة بشكل يكفل المساواة الحقيقية بين الجنسين وتمتّع المرأة بتكافؤ الفرص في جميع الميادين. ولغرض التدريب، وُزّعت أدلّة التدريب على نطاق واسع وتمت مجدّدا ترجمة صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، بما فيها الاتفاقية والإعلان، إلى اللغات المحلية وتم نشرها. وقد جرى التدريب وفقا لمبادئ وأهداف التثقيف في مجال حقوق الإنسان الواردة في وصايا تدريس حقوق الإنسان الصادرة في عام 1978 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
	وتمثل أنشطة التدريب ونشر المعلومات جهودا رامية إلى تكوين ثقافة حقوق الإنسان لدى موظفي إنفاذ القانون من خلال نقل المعارف والمهارات وتشكيل المواقف بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
	وبالتوازي مع التدريب المقدّم لموظفي إنفاذ القانون، نُفذت برامج لعموم الجمهور لتوعيتهم بحقوق المرأة المدرجة في الاتفاقية وغيرها من القوانين الدولية والوطنية. 
	وأُعدّ دليل تدريبي وكتيبات وملصقات عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وخُطّط التدريب ليناسب موظفي مكاتب شؤون المرأة في كل ولاية إقليمية. وعلى المستوى الاتحادي، أتيح التدريب في مجال حقوق المرأة المعترف بها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الوطنية والدولية لصالح موظفات المؤسسات الحكومية وطلبة المدارس الثانوية ومعلّميها. ونُفذ هذا البرنامج لمدّة تناهز السنوات الأربع ما بين عامي 2005 و 2008. 
	ونُفّذت أنشطة تدريبية تناولت حقوق المرأة تحديدا تحت مظلّة وزارة العدل على مدى السنوات الثماني الماضية لفائدة مكاتب شؤون المرأة الموجودة في جميع الأقاليم على مستويات الووريدا والمنطقة والإقليم. وكان الهدف من التدريب خلق وعي بحقوق المرأة المنصوص عليها بشكل رئيسي في الاتفاقية/الإعلان وفي التشريعات الوطنية، ولا سيما الدستور، وقانون الأسرة المنقّح، والقانون الجنائي، وقانون المعاشات، والقوانين المتعلّقة بالموظفات، وقانون الجنسية. وبالإضافة إلى الإطار القانوني الدولي والوطني لحقوق المرأة، مثّلت مسائل العنف ضد المرأة والحقوق الإنجابية والممارسات التقليدية الضارة والسياسات الوطنية في ما يتعلّق بالمرأة المسائل الرئيسية التي تناولها التدريب.
	وأنشئت مراكز تدريب القضاة والمدّعين العامين على المستوى الاتحادي وفي كل ولاية من الولايات الإقليمية. وقدّم المركز التدريب الأولي لمدّة عامين لحديثي التخرّج من كلّيات الحقوق قبل تعيينهم قضاةً أو مدّعين عامّين، وقدّم التدريب أثناء الخدمة لموظفي إنفاذ القانون في المواضيع المفاهيمية والعملية. ومن بين مجالات اهتمام مركز التدريب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية بما فيها الاتفاقية والدستور.
	وبالنسبة لنشاط الاتجار بالنساء الذي يجري في الداخل، من الجليّ أن القانون الجنائي ينصّ صراحة على معاقبة مرتكبيه، وتجري في كثير من القضايا إحالة المتّهمين إلى المحاكم ومعاقبة الجناة. ولئن كان بوسعنا أن نشهد بأن مقاضاة مرتكبي نشاط الاتجار الداخلي ومعاقبتهم تجري بالفعل، فإنه لا تتوفر بيانات جيدة التنظيم نظرا لضعف نظام إدارة البيانات. ولدى الحكومة خطة لإنشاء نظام لمعلومات العدالة على المستوى الوطني، وعلى نفس المنوال، تعمل وزارة العدل حاليا على إنشاء نظام لمعلومات الادّعاء العام. وقد تمّ شراء وتحضير المعدّات اللازمة لإنشاء نظام لمعلومات الادّعاء العام، فيُتوقّع بالتالي إتمام إنشاء نظام البيانات خلال السنوات القليلة القادمة. 
	ويتبيّن من الحالة الراهنة أن هناك زيادة كبيرة في إدماج النساء في قطاع العدل، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الأقاليم. ففي وزارة العدل على سبيل المثال، تزيد نسبة النساء بين المدّعين العامّين عن 25 في المائة، وتبلغ نسبة النساء في المناصب الإدارية الوسطى حوالي 30 في المائة.
	الفقرة 3

	في سبيل ضمان إنفاذ تشريعات من قبيل القانون الجنائي وقانون الأسرة اللذين يحظران ممارسة التمييز والعنف ضد المرأة، تم إيجاد آليات شتّى على المستويين الاتحادي والإقليمي. وتتمثل أولى الآليات المصمّمة لتحسين تطبيق تلك الأطر القانونية في تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في قطاع العدل. وفي هذه النقطة، جرى توفير العديد من الأنشطة التدريبية الجامعة في ما يتعلّق بمضامين القوانين وبالمسؤولية عن تطبيق القوانين للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون.
	وأنشأت وزارة العدل وحدة خاصة للادّعاء والتحقيق، مع التركيز بصفة خاصة على مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي، في مكتب المدّعي العام في كل من أديس أبابا وديري داوا. وأقامت الولايات الإقليمية أيضا هيكلا لوحدات الادّعاء الخاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد النساء والأطفال. وفي وحدات الادّعاء الخاصة هذه، تعمل الشرطة والمدعون العامون معا عن كثب بدءا من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المقاضاة. وقد أعيد تنظيم وحدات الادّعاء الخاصة على المستوى الاتحادي بحيث لا ينحصر دورها في التحقيق في القضايا الجنائية المتصلة بالجرائم المرتكبة ضد النساء ومقاضاة الجناة، بل يشمل أيضا المساعدة في توفير خدمات المشورة القانونية وتمثيل الضحايا في القضايا المدنية في حال عوز الضحية، كما يحدث مثلا في القضايا المتعلقة بالزواج. وتسهم هذه الوحدات/الأفرقة بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق المرأة جنبا إلى جنب مع مكاتب شؤون المرأة على مستوى الكيبيل/الووريدا.
	وعلاوة على ذلك، ثمّة نظام عمل يتيح لمجلس نواب الشعب اتخاذ تدابير ضد الجهات القائمة على تفسير القوانين، ومنها قضاة المحكمة الاتحادية، إذا ما تسبّبت في وقوع ظلم ما بسبب تفسير القانون بصورة غير أخلاقية في ما يتصل بحماية حقوق المرأة أو بسبب أمور إجرائية، وذلك بخصوص أي حالة تُعرض على مجلس النواب من المجلس الإداري للقضاة الاتحاديين. ويجري اتّباع نظام العمل هذا في الولايات الإقليمية كذلك.
	وقام الوفد الإثيوبي المتألّف من مندوبين عن سلك القضاء ووزارات شتّى بزيارة إلى مركز ثوتو زيلا (Thutu zela) للرعاية في جنوب أفريقيا الذي أنشئ بهدف تقديم العلاجات لضحايا العنف الجنساني من النساء والأطفال على الصعد القانونية والنفسية والطبية، واتّخذ الوفد تجربة هذا المركز مقياسا مرجعيا. واستنادا إلى التجربة المذكورة وإلى دراسات أخرى أجريت بعد ذلك، تقوم وزارة العدل حاليا، بالتعاون مع وزارة الصحة، بإنشاء مركز جامع متعدّد القطاعات لتقديم خدمات الدعم للضحايا في مستشفى غاندي، حيث سيعمل محققو الشرطة والمدّعون العامّون وأخصائيو الأدلة الجنائية والأخصائيون الاجتماعيون معا في خدمة ضحايا العنف الجنساني من النساء والأطفال. وهناك أيضا خطة لإنشاء مركز مماثل في مستشفى ييكاتيت 12 (Yekatit 12) هذا العام. وسيتواصل السير في نفس الاتجاه في جميع أنحاء البلد.
	وأنشئت لجنة تنسيق وطنية تتألّف من 18 من كبار المسؤولين من بينهم وزراء ورؤساء محاكم ومفوضو شرطة ومديرون عامون لهيئات السجون، كما أنشئت مكاتب عدل إقليمية ولجنة تقنية من الخبراء، وذلك بهدف تنسيق ورصد آليات الوقاية من وقوع الجرائم المرتكبة ضد المرأة والطفل وآليات التعامل مع هذه الجرائم في حال وقوعها.
	الفقرة 4
	الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والإنجازات التي حققتها

	المنتدى الاستشاري المعني بالعنف ضد المرأة والطفل
	تقوم اللجنة سنويا، وبالأخصّ الإدارة التي تتبع عضو اللجنة المختصّ بشؤون المرأة والطفل، بتنظيم منتدى استشاري يهدف في المقام الأول إلى تكوين شبكة من الجهات المعنية الرئيسية لإنهاء العنف ضد المرأة والطفل. وقد اختير المشاركون في المنتديات من مختلف مستويات المحاكم الاتحادية والإقليمية وقطاع العدل والأجهزة المعنية بشؤون المرأة والطفل والجمعيات النسائية والشبابية، وغير ذلك من منظمات المجتمعات المحلية وسائر الجهات المعنية. وفي جميع المنتديات السنوية، تقوم كل جهة من الجهات المعنية بعرض ما قامت به خلال السنة للتخفيف من آثار العنف ضد المرأة والطفل. ولدى القيام بذلك، تعرض كل جهة معنية على سائر الجهات ما اكتسبته من أفضل الممارسات، ويجري تصميم استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمواصلة توسيع نطاق تطبيق الممارسات والتوسّع فيها. وعند نهاية كل دورة، يصدر المشاركون إعلانات تعكس رؤيتهم للسنة التالية. ولهذه المنتديات وبرامج التوعية عظيم الأثر في حماية حقوق المرأة وتعزيزها في البلد، كما أنها أوجدت شبكة قوية وعلاقات تآزرية بين الجهات المعنية على مر السنين.
	المدارس الصديقة للطفل
	من منطلق الإيمان بأن إحداث التغيّرات في المواقف والممارسات في ما يتعلق بقضايا المرأة ينبغي أن يبدأ من مرحلة الطفولة، بدأت اللجنة تنفيذ برنامج تجريبي في المدارس الابتدائية. ونُفّذ المشروع التجريبي في مدارس منتقاة في جميع ولايات البلد الإقليمية. وتبيّن من التقييم الذي أجري للتحديات التي واجهها المشروع التجريبي والإنجازات التي حققها أن الأطفال في تلك المدارس بدأوا يشاركون بنشاط في تعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال إقامة نوادي حقوق الإنسان ونوادي الفتيات والبرامج الإعلامية المصغرة والمشاركة النشطة في كل هذه الأمور.
	تدريب البرلمانيين
	دأبت الإدارة التابعة لعضو اللجنة المختصّ بشؤون المرأة والطفل على المشاركة النشطة في مختلف الدورات التدريبية التي تنظّم لأعضاء البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز حقوق المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة وعلى الترويج لإعمال هذه الحقوق. وقد أسفرت نواتج هذه الأنشطة عن تعميم مراعاة حقوق المرأة والطفل في مختلف التشريعات والسياسات وبرامج التنمية، إلى جانب توجيه تركيزهم لدى اضطلاعهم بدورهم في الإشراف على ما يقوم به الجهاز التنفيذي من أعمال على صعيد التنفيذ.
	تدريب موظفي إنفاذ القانون
	دأبت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإقليمي لشرق أفريقيا، على توفير التدريب لمدربي ضباط الشرطة وموظفي إدارات السجون. وكان من بين مجالات تركيز هذه الأنشطة التدريبية مختلف القضايا المتصلة بحقوق المرأة في سياق إقامة العدل.
	ترجمة صكوك حقوق الإنسان الدولية واستنساخها وتوزيعها 
	بناء على التكليف الصادر للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، جرت ترجمة واستنساخ صكوك حقوق الإنسان الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وقد تمّت الترجمة إلى اللغة الأمهرية وإلى لغتين محليتين أخريين، ووزعت آلاف النسخ على قطاعات عريضة من الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والجمعيات النسائية والشبابية وما إلى ذلك. وبذا باتت الصكوك في متناول الجمهور والحكومة ومنظمات المجتمعات المحلية.
	تعزيز حقوق المرأة عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية

	تم إنتاج منشورات شتّى تتناول حقوق المرأة وتم توزيعها على مختلف الفئات المستهدفة لإذكاء الوعي العام بحقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تعزيز حقوق المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة عن طريق وسائط الإعلام العامة، بما فيها التلفزيون والإذاعة والصحف.
	الإشراف على السجون وقضية السجينات 
	اضطلعت اللجنة، في ظلّ مشاركة نشطة من الإدارة التابعة لعضو اللجنة المختصّ بشؤون المرأة والطفل، بأنشطة مكثفة على صعيد الإشراف على مختلف سجون البلد مع التركيز على السجينات والأطفال المحتجزين مع أمهاتهم. وفي حلقات العمل التشاورية التي أجريت لإعلان نتائج أنشطة الإشراف طُرح موضوع النمط الاعتيادي المتبّع في معاملة السجينات والأطفال المحتجزين مع أمهاتهم على أعضاء اللجان الدائمة في البرلمان الاتحادي وعلى أجهزة أخرى في السلطة التنفيذية. وناشدت اللجنة الجهات المعنية أن تولي الاهتمام الواجب لهذه القضية وأن تتخذ إجراءات جادة لحماية حقوق السجينات.
	وفي المجمل، قدّمت اللجنة، وبالأخصّ عضوها المختصّ بشؤون المرأة والطفل، إسهامات كثيرة في سبيل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. 
	الفقرتان 5 و 6

	بموجب المادة 16 (11) من الإعلان الذي تمّ سنّه لتعريف صلاحيات وواجبات الأجهزة التنفيذية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية (الإعلان رقم 691/2010 (بصيغته المنقحة))، أُعطيت وزارة العدل صلاحية وواجب تمثيل المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال، غير القادرين على إقامة الدعاوى المدنية ومتابعتها أمام المحاكم الاتحادية. ولتأدية هذا الواجب، تقوم الوزارة بتنظيم هيكل لتوفير المعونة القانونية للضحايا من النساء وتمثيلهن في القضايا المنظورة أمام المحكمة.
	وقد صُمّمت وحدات الادّعاء الخاصة التي أنشئت في وزارة العدل بحيث لا ينحصر الدور المنوط بها في مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد النساء، بل يشمل أيضا إمداد الضحايا من النساء بالمعونة القانونية وبخدمات الخط الساخن وتمثيل الضحايا أمام المحاكم في بعض الحالات، ومن بينها القضايا المدنية.
	القوالب النمطية والتثقيف 
	الفقرة 8 

	أعدّت وزارة شؤون المرأة ونشرت مجموعة تدابير للتطوير والتغيير لفائدة المرأة الإثيوبية تكفل مشاركة المرأة في شؤون البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجنيها المكاسب منها. ومن أهدافها كفالة مشاركة المرأة في المجتمع وجنيها مكاسب اجتماعية عن طريق القضاء على المواقف التي تضع المرأة في وضع مهين وعلى الممارسات التقليدية التي تضرّها. وهي تكفل أيضا سلامة المرأة بدنيا ونفسيا من خلال القضاء على جميع الممارسات التقليدية التي تضرّها، والترويج لأفضل الخبرات المكتسبة في الأقاليم، والاستعانة بالمنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب مختلف الهياكل الثقافية والزعماء الدينيين.
	العنف ضد المرأة
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
	الفقرتان 9 و 15

	وُضعت خطة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وسوف تقرّها لجنة التنسيق الوطنية خلال هذا العام. وتتضمّن الاستراتيجية خطط عمل لمكافحة هذا النوع من العنف على نحو أفضل.
	ويشارك العاملون في الحقل الطبي في حلقات العمل والأنشطة التدريبية التي تجريها وزارة العدل بخصوص حقوق المرأة. وتعدّ وزارة الصحة مبادئ توجيهية في ما يتعلّق بالعنف الجنسي الممارس ضد المرأة. وتتضمّن هذه المبادئ التوجيهية المعنونة ”المبادئ التوجيهية الوطنية للتعامل مع الناجيات من الاعتداء الجنسي في إثيوبيا“ و ”المبادئ التوجيهية لإسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي“ تحديد المسؤوليات الرئيسية التي يتعيّن على العاملين في الحقل الطبي الاضطلاع بها على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة. وثمّة خطة واسعة النطاق لتدريب العاملين في الحقل الطبي في مجال حقوق المرأة المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية من زاوية الدور المنوط بهم في مساعدة الضحايا والعمل جنبا إلى جنب مع موظفي إنفاذ القانون.
	وعقب إنشاء المركز الجامع المتعدّد القطاعات لتقديم خدمات الدعم للضحايا في مستشفى غاندي، ستقدّم المساعدة لضحايا العنف بصورة شاملة.
	وتم إيلاء الاهتمام الواجب لمسألة الإيذاء الجنسي الذي تتعرّض له العاملات المنـزليات من الفتيات، مثلما يولى الاهتمام لمسألة العنف ضد المرأة. وتجري مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وتجري بشكل كبير في جميع أنحاء البلد توعية المجتمع لكي يدين هذه الأفعال ويحيل هذه الحالات إلى موظفي إنفاذ القانون.
	الفقرة 10

	ينصّ القانون الجنائي على المعاقبة على جرائم الاغتصاب بعقوبات مشدّدة. وجرت مقاضاة المتهمين ومعاقبة الجناة في عدد من قضايا الاغتصاب على المستويين الاتحادي والإقليمي. وليس في القانون الجنائي الإثيوبي نصّ بخصوص مفهوم الاغتصاب الزوجي. وقد يُنظر مستقبلا في إجراء تعديل للقانون الجنائي يجرّم الاغتصاب الزوجي، إلى جانب النظر في ما يمكن إجراؤه من تعديلات ضرورية أخرى للقانون.
	الفقرة 11 

	لم تقع حالات عنف جنسي، بما في ذلك حالات الاغتصاب، ضد النساء والفتيات على أيدي أفراد القوات المسلحة، أو لم يُبلغ عن مثل هذه الحالات. 
	الفقرة 12 

	من الحقائق المعروفة أن الممارسات التقليدية الضارة محظورة ومجرّمة في الإطار القانوني الإثيوبي. ولتطبيق أحكام القانون الجنائي التي تجرم هذه الممارسات، تعمل الجهات الفاعلة في قطاع العدالة يدا بيد مع شيوخ المجتمع. وبالإضافة إلى تقديم مرتكبي هذه الممارسات المجرّمة للمحاكمة، اضطُلع بحملات على نطاق واسع لنشر الوعي في البلد، ولا سيما في المناطق الريفية بالولايات الإقليمية، لكبح هذه الممارسات في المجتمع.
	وتنص المادة 587 (3) من القانون الجنائي على أن زواج الخاطف والمخطوفة بعد وقوع الاختطاف لا يعفي الخاطف من المسؤولية الجنائية.
	وقد روعي في تصميم الأنشطة التدريبية لفائدة القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وقادة المجتمعات المحلية وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون أن تحقّق هدف إكساب المتدرّبين المعرفة بحقوق المرأة المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية مثل ”الاتفاقية“ وفي التشريعات الوطنية بما فيها القانون الجنائي. وبينما يوفَّر التدريب في مجال القانون الجنائي في ما يتّصل بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، فإن أهم الأهداف المرجوّة هو إبراز مضامين الجرائم والعقوبات وضرورة توخّي الصرامة في تطبيق أحكام القانون أو تنفيذها. 
	وتجري على نطاق واسع مقاضاة مرتكبي الممارسات التقليدية الضارة أمام المحاكم ومعاقبتهم. بيد أنه لا توجد أي بيانات أو معلومات منظّمة تظهر الطابع العام للجريمة والعقوبات التي توقّع على مرتكبيها.
	الفقرة 13

	يجيز القانون الجنائي وقانون الأسرة المنقّح اتخاذ إجراءات تأديبية معقولة، وهي إجراءات غير بدنية بطبيعتها ولكنها ضرورية لتربية الطفل على نحو أفضل. ولا تشمل الإجراءات التأديبية أي عقاب بدني. فتطبيق هذا النوع من العقاب على الفتيات والفتيان محظور تحت أي ظرف بموجب الدستور. كما أن إثيوبيا قد صدّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحظر العقاب البدني بجميع أشكاله.
	وبطبيعة الحال، تسعى المؤسسات التعليمية والهيئات القضائية على المستويين الإقليمي والاتحادي إلى منع العقاب البدني في المنـزل والمدرسة على السواء. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم المحاكم الاتحادية بتطبيق القانون بحذافيره ضمانا لخلوّ أحكامها من العقاب البدني.
	الفقرة 14

	تبذل إثيوبيا جهدا كبيرا في سبيل التصدي للجريمة، بما في ذلك جريمة الاتّجار بالبشر على المستويات الوطني والإقليمي والدولي. وإدراكا من حكومة إثيوبيا لاستحالة منع الجرائم العابرة للحدود كجريمة الاتجار بالبشر دون تضافر جهود الدول، فقد أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المجاورة. وتفيد هذه الاتفاقات في منع التجاوزات والممارسات الاحتيالية عند استقدام العمالة الإثيوبية المهاجرة وتوظيفها وتشغيلها في الخارج. 
	وتجري مكافحة الاتجار بالبشر في إثيوبيا وفقا لاستراتيجيات الوقاية والحماية والمقاضاة المنصوص عليها في خطة عمل واغادوغو وحملة الاتحاد الأفريقي المعروفة باسم ”AU.COMMIT“.
	وقد تم بصورة فعالة جعل التثقيف والتوعية والتدريب في صميم استراتيجية إثيوبيا الرامية إلى ضمان منع الاتجار بالبشر والتمكين لضحايا هذه الجريمة. ووُفّر التدريب لموظفي إنفاذ القانون الاتحاديين والإقليميين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أجري في العام الماضي أكثر من 15 جولة تدريب تلقّى في كل منها أكثر من 50 من المدّعين العامين وأفراد الشرطة والقضاة ومسؤولي الوكالات الخاصة والمسؤولين الحكوميين التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر، وبالأخصّ الاتجار بالنساء والأطفال.
	وبما أن الإطار القانوني القائم يفي بمتطلّبات محاربة الممارسات السائدة في مجال الاتجار بالبشر، فإن موظفي وكالات إنفاذ القانون يقومون بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم على نطاق واسع. 
	ويقوم بالتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر كل من الشرطة الاتحادية والمدعين العامين. ففي عام 2010 على سبيل المثال، أجريت تحقيقات على المستوى الاتحادي في 193 قضية جنائية متعلقة بجرائم اتجار بأشخاص وُجّهت فيها اتهامات إلى 153 شخصا. ومن بين هؤلاء المتهمين 76 شخصا أدانتهم المحكمة وعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين ونصف و 12 سنة. ويتزايد في الوقت الحالي معدّل الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء. ويعاقب القانون على جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المشدّد لمدد تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة، بحسب الحالة، وبغرامة تبلغ 000 500 بر. وينص القانون على عقوبات أشدّ في حالات الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال. 
	المشاركة في الحياتين السياسية والعامة وفي صنع القرار 
	الفقرة 16 
	تمكين المرأة على صعيد صنع القرار
	ألف - المشاركة السياسية

	تتزايد المشاركة السياسية للمرأة في إثيوبيا مع الوقت. وثمّة تزايد في أعداد النساء ودرجة مشاركتهن في مجلس نواب الشعب ببرلمان جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وفي جميع مجالس الولايات الإقليمية. وتكمن الأسباب الرئيسية لذلك في ما يلي: 
	- تفاني الحكومة في السعي إلى زيادة دور المرأة في الحياة السياسية وزيادة دورها في صنع القرار
	- نصّ مدوّنة قواعد السلوك الانتخابي على المشاركة المتساوية للجنسين، وإقرار المدوّنة من قبل مجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية 
	- تخصيص ميزانيات إضافية للأحزاب السياسية التي تدفع بمرشّحات 
	- وبالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة في مجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية وفي مجالس الولايات: 
	- اتُّخذت تدابير من جانب الحكومة والأحزاب السياسية لزيادة عدد النساء في الدورة الرابعة لمجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية. ونتيجة لذلك كان هناك: 
	- 13 عضوة في الدورة الأولى لمجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية (2.38 في المائة) 
	- 42 عضوة في الدورة الثانية لمجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية (7.68 في المائة)
	- 117 عضوة في الدورة الثالثة لمجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية (21.4 في المائة)
	- 152 عضوة في الدورة الرابعة لمجلس نواب الشعب ببرلمان الجمهورية الاتحادية (27.9 في المائة)
	وكان هناك في مجالس الولايات التسعة ومجلسي المدينتين: 
	- 77 عضوة في الدورة الأولى (5.3 في المائة)
	- 244 عضوة في الدورة الثانية (12.95 في المائة)
	- 517 عضوة في الدورة الثالثة (26.43 في المائة)
	- 515 عضوة في الدورة الرابعة (27.05 في المائة)
	- وتدلّ المعلومات الواردة أعلاه على مدى تزايد دور المرأة في صنع القرار
	- ومثلما تتزايد مشاركة المرأة في البرلمان الاتحادي وفي مجالس الولايات، هناك أيضا تزايد في مشاركتها على مستوى الووريدا والكيبيل
	باء - مشاركة المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية

	- تتولّى النساء ثلاث من الحقائب الوزارية الـ 23 التي أقرّها مجلس نواب الشعب في برلمان الجمهورية الاتحادية
	- هناك أربع نساء يشغلن منصب نائب وزير، كما أن امرأة تشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب
	- من بين لجان مجلس النواب الدائمة الـ 16، هناك أربع لجان ترأسها نساء وأربع لجان أخرى تشغل مناصب نائب رئيسها نساء. وعلاوة على ذلك، هناك 91 امرأة بين أعضاء جميع اللجان البالغ عددهم 299، وتشارك هؤلاء العضوات في اللجان بصورة نشطة
	- وفقا لهيكل مجلس النواب، هناك 21 عضوا في اللجنة الاستشارية منهم 4 نساء و 26 عضوا في لجنة التنسيق منهم 9 نساء
	- هناك 4 نساء بين السفراء المعينين البالغ عددهم 36
	- هناك امرأتان بين أعضاء مجلس الإدارة القضائية الـ 11 المعيّنين من مجلس النواب
	- من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى والمحكمة العليا الاتحاديتين البالغ عددهم 110 قضاة، هناك 22 قاضية أقرّ مجلس النواب تعيينهن
	-  لنا منصب عضو ونائب عضو في لجنة حقوق الإنسان، ولأمين المظالم سلطة تقرير أيّهما لمجلس النواب
	- هناك امرأة بين أعضاء لجنة التحقيق الدستورية البالغ عددهم 11
	- هناك 21 امرأة بين أعضاء المجلس الاتحادي البالغ عددهم 134
	- صمّمت مدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية بالشكل الذي يكفل زيادة مشاركة المرأة. فهي توفر ميزانيات إضافية من الحكومة للأحزاب التي تدفع بمرشّحات سياسيات 
	- وإجمالا، ليست الأنشطة المذكورة أعلاه سوى جزء من التدابير العديدة التي اتخذها مجلس النواب لتنمية دور المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار، وقد تطوّر هذا الدور بالفعل مع الوقت.
	الفقرة 17 

	تطور دور المرأة في الانتخابات (وخاصة في ما يتعلق بمرشحات أحزاب المعارضة):
	- هيّأ مجلس النواب الظروف المؤاتية بسنّه قانون الانتخابات ومدونة قواعد السلوك الانتخابي بحيث تجري الانتخابات في ظلّ مبادئ الحرية والنـزاهة والديمقراطية والالتزام بالطابع السلمي ونيل ثقة الشعب،
	- تنصّ مدونة قواعد السلوك الانتخابي بوضوح على أن حرّية الحركة مكفولة للأحزاب السياسية وفرادى المرشحين داخل مجاوراتهم دون أي تدخل، وتنصّ على تدابير قانونية تتخذ ضد أي شخص يعترض هذه الحرية،
	- لما كانت الانتخابات تكفل فرصا متساوية لكلا الجنسين، لا يجوز التعرّض للنساء، وفي حال حدوث مثل هذا الأمر تتّخذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة فيه. 
	التعليم
	الفقرة 18 
	ألف - مسألة التغيّر في أعداد الإناث في هيئات التدريس 

	جرى تدريب الكثير من معلّمي المدارس الابتدائية والثانوية. وقد زاد عدد هؤلاء من 079 171 (902 69 امرأة) في 2004/2005 إلى 594 270 (680 100 امرأة) في 2008/2009. وخلال فترة التعيين، تتّخذ تدابير إنصافية لزيادة حصة الإناث إلى 50 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تبذل وزارة التربية والتعليم جهودا حثيثة في سبيل زيادة أعداد المعلّمات في مستويي الكلية والجامعة.
	باء - التدابير الخاصة المتخذة لزيادة معدّلات التحاق الإناث ونجاحهن في جميع مستويات قطاع التعليم

	يولى اهتمام خاص للفتيات وللإناث عموما في برنامج تطوير قطاع التعليم. ويهدف البرنامج إلى زيادة معدلات التحاق الإناث بالمؤسسات التعليمية ونجاحهن فيها بالتغلّب على الممارسات التمييزية بجميع أشكالها. ولتعزيز تعليم الفتيات، اضطُلع بالأنشطة التالية خلال السنوات القليلة الماضية:
	- وُضعت استراتيجية لتعليم الفتيات وجرى تنفيذها
	- اتّخذت تدابير إنصافية لزيادة معدّل التحاق الطالبات الجديدات بالتعليم الثانوي والعالي ومعدّل بقائهن فيه 
	- أجريت بحوث عن العوائق التي تعترض تعليم الفتيات. وتبيّن أن من هذه العوائق: 
	- العنف الممارس ضد تلميذات المدارس
	- معدّل التسرّب من مؤسسات التعليم العالي
	- ضرورة تبني أساليب تعليمية مراعية للاعتبارات الجنسانية وتبين تأثيرها في كليات إعداد المعلّمين
	- إنشاء المنتدى الوطني لتعليم المرأة واللجنة الاستشارية لتعليم الفتيات لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية العاملة في مجال تعليم الفتيات
	- وفّرت وزارة التعليم الدعم التقني لمكاتب التعليم الإقليمية بخصوص كيفية التعامل مع القضية الجنسانية من خلال الإدماج
	- قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمات غير الحكومية بتصميم وتنفيذ برنامج لتقديم المنح الدراسية للفتيات المحتاجات استفاد منه أكثر من 000 2 فتاة
	- يجري نشر تجارب النساء البارزات عبر مختلف وسائط الإعلام لكي يُتّخذن قدوة 
	- يحتفل بأسبوع تعليم الفتاة سنويا وتوزّع الجوائز على أفضل الفتيات أداءً
	- ينفذ برنامج ABE في المناطق الرعوية على نطاق واسع، في المراكز وفي المدارس المتنقلة. وهذا يساعد على إحداث زيادات كبيرة في معدّلات التحاق الإناث
	- توفّر أنشطة التدريب لبناء القدرات في ما يتصل بالقضية الجنسانية للخبراء العاملين في مجال الشؤون الجنسانية على المستويين الوطني والإقليمي
	- تنظّم حلقات عمل وحوارات للتوعية المجتمعية مع الشيوخ وزعماء الطوائف العرقية والدينية لتعزيز فهمهم لمسألة تعليم الفتيات، ومن ثمّ حملهم على القيام بدور في الدعوة لتعليم الفتيات
	جيم - الخطوات المتخذة لزيادة مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء البالغات

	- تولي وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار اهتماما للنساء البالغات
	- تشارك منظمات غير حكومية مختلفة في برنامج لمحو الأمية الوظيفية لدى الكبار وتستفيد العديد من النساء من هذه البرامج 
	دال - التدابير المتخذة لزيادة التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم العالي

	- على إثر التوسع الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي، أخذ عدد الإناث يتزايد مع مرور الوقت. وقد بُذلت جهود لزيادة معدل التحاق الإناث بمؤسسات التعليم العالي وبقائهن فيها من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية لصالحهن
	- تم فتح مكاتب للشؤون الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي لتوفير الدعم وتهيئة بيئة مؤاتية للإناث 
	- من أجل خفض معدل تسرّب الإناث، نُفِّذت أنواع مختلفة من المشاريع واستفاد منها الكثير من الإناث
	- بُذلت جهود لإنشاء رابطة ونوادٍ للإناث لدعم بعضهن بعضا
	هاء - أمثلة عن نظم الدعم والحوافز لتشجيع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس

	- في المناطق الرعوية، وبخاصة في عفر وصومالي، قُدمت حوافز مثل الأغنام والماعز وعبوات الزيت للآباء الذين يرسلون بناتهم إلى المدارس بانتظام
	- نُفِّذت برامج للتغذية المدرسية في عفر (300 مدرسة) وصومالي (200 مدرسة) تركّز بشكل خاص على الفتيات
	- نُفذت برامج لتقديم المنح الدراسية للفتيات وشاركت بعض المنظمات غير الحكومية في تمويل هذه البرامج من خلال تزويد الفتيات بالمواد التعليمية والأزياء المدرسية وما إلى ذلك 
	- شُيدت مدارس داخلية هدفها الرئيسي استيعاب الفتيات من الشعوب الأصلية
	واو - فرص التعليم للفتيات ذوات الإعاقة

	وضعت وزارة التعليم استراتيجية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبناء على هذه الاستراتيجية، قُدمت للفتيات ذوات الإعاقة مختلف أنواع التسهيلات، مثل: 
	(أ) تهيئة بيئة مؤاتية للفتيات ذوات الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي
	(ب) توفير المواد الضرورية مثل التجهيزات اللازمة لاستخدام لغة ”بريل“، وأجهزة التسجيل، وآلات القراءة وما إلى ذلك.
	وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، جرت عمليات تحاور على مستوى المجتمعات المحلية؛ وفُتحت مراكز للموارد في بعض المناطق تهدف إلى استقطاب الفتيات ذوات الإعاقة، وإدماج التربية الخاصة ضمن مناهج إعداد المعلمين في الكليات ومؤسسات التعليم العالي. 
	التحديات

	- يجب أن يكون المنهج أكثر اتساقاً في مراعاته للاعتبارات الجنسانية
	- لا تزال مشاركة الإناث منخفضة في مجال التعليم والتدريب الفنيين والمهنيين، وهو مجال يسيطر عليه الذكور تقليدياً 
	- لا تزال الفجوة بين الجنسين كبيرة في مجال التعليم الإعدادي والعالي
	- لا يزال العنف الجنساني موجودا بكثرة في بعض المناطق والمؤسسات
	- لا يزال معدل إكمال الدراسة في الصف الثامن لدى الفتيات أقل من معدله لدى الفتيان
	- لا تزال الإجراءات المتخذة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تخطيط الأنشطة وتنفيذها ورصدها قليلة
	- لا يتخذ المجتمع المحلي موقفاً مشجعاً إزاء تعليم الفتيات ولا يزال هناك عنف جنساني في المدارس وفي محيطها وفي مؤسسات التعليم العالي
	العمالة
	الفقرة 19 

	فيما يتعلق بالتدابير الخاصة لكفالة توفير فرص متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل، ينصّ الإطار القانوني للبلد على عدم التمييز على أساس الجنس ويضمن المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من الفرص. وبالإضافة إلى ذلك، فمن أجل التصدي لتركة عدم المساواة بين النساء والرجال من الناحية الفعلية، ينص إعلان موظفي الخدمة المدنية الاتحاديين رقم 515/2006 على أن تعطى الأفضلية في التوظيف والترقية والإيفاد للمرشحات اللواتي يحصلن على درجات مساوية لدرجات المرشحين الآخرين أو قريبة منها. وعلى نفس المنوال، ينص إعلان العمل رقم 377/2003 على عدم جواز التمييز ضد المرأة على أساس جنسها فيما يتعلق بالتوظيف والأجور. وأخيرا، في الحالات التي يجري فيها خفض القوة العاملة، تكون النساء الحوامل آخر من يُسرَّح من العمل. 
	الفقرة 21

	فيما يتعلق بالتعديلات على إعلان العمل ليشمل أحكاماً تتناول تحديدا موضوع التحرش الجنسي في مكان العمل وزيادة العقوبات على الفصل من العمل بسبب نوع الجنس والحالة الزواجية والمسؤولية الأسرية والحمل، فضلا عن العنف الجنسي في مكان العمل، فإن الحكومة مستعدة للنظر في ذلك مستقبلا بعد إجراء بحث بشأن هذه المسائل لتحديد حجم المشكلة وطبيعتها.
	الفقرة 22

	إثيوبيا هي إحدى الدول الموقعة على ”اتفاقية منظمة العمل الدولية“ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. 
	وتشكل هاتان الاتفاقيتان الأداتين الرئيسيتين التي تُظهر البلدان الأعضاء في منظمة العمل الدولية من خلالهما التزامها بحماية الأطفال من التشغيل في سنهم هذه وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبناء عليه، فقد أدرجت الحكومة الإثيوبية مبادئ هاتين الاتفاقيتين في إعلان العمل من أجل حماية الأطفال من الانخراط في سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، جرى الاضطلاع ببرامج مختلفة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، بهدف حماية الأطفال من التشغيل في هذه السن. وقد تمّ حالياً إعداد خطة عمل وطنية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وباتت جاهزة للتنفيذ.
	الصحة
	الفقرة 23 

	تشكل مبادرة إمبلانون (implanon) إحدى التدابير المتخذة لزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة. ووسيلة إمبلانون هي إحدى وسائل منع الحمل التي توفر حماية لمدة طويلة تبلغ 3 سنوات. وحاليا، تعمل وزارة الصحة على تدريب العاملين في مجال الإرشاد الصحي والمشرفين عليهم على تركيب إمبلانون. 
	وفي الأشهر الستة الأخيرة، تمكنت الحكومة من تدريب 215 مشرفاً في مجال الإرشاد الصحي، و 313 1 عاملاً في مجال الإرشاد الصحي، كما استفاد من خدمات تنظيم الأسرة 483 967 8 من العملاء من تيغاري وأمهرا وأروميا والولايات الإقليمية التابعة لمنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. ويقدم العاملون في القطاع الطبي والنساء المحليات الدعم للبرنامج من الناحية الفنية ومن خلال تعبئة المجتمع المحلي. وتؤمن الحكومة بشدة أنه من الممكن التقليل من خطر الإجهاض عن طريق تفادي الحمل غير المرغوب به وذلك من خلال تطبيق وسائل تنظيم الأسرة. 
	الفقرة 24

	إن حكومة إثيوبيا ملتزمة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات وحديثي الولادة والأطفال. وقد أُعيد تأكيد هذا الالتزام منذ وقت طويل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية التي تقوم على الزخم المنبثق عن الأهداف الإنمائية للألفية للحصول على الدعم المتعدد الثقافات اللازم لتلبية احتياجات سكان البلد المتنوع ثقافياً في مجال الصحة الإنجابية والجنسية. وعلى مدى العقدين الماضيين، تحققت إنجازات كبيرة في مجال تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية من خلال برنامج الإرشاد الصحي، وتنمية الموارد البشرية، والتوسع السريع لوحدات الرعاية الصحية الأولية. وقد أدى ذلك إلى تحسن المؤشرات المتعلقة بصحة الأم. وبناء عليه، يلاحظ ما يلي في الوقت الحالي:
	- معدل قبول وسائل منع الحمل يبلغ 56.2 في المائة
	- معدل شيوع وسائل منع الحمل يبلغ 32 في المائة
	- الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة = 34 في المائة
	- الحمل في سن المراهقة = 17في المائة
	- الرعاية السابقة للولادة + 1 = 66 في المائة + 4 = 31 في المائة
	- الولادات التي تتم تحت إشراف قابلات ماهرات، 18 في المائة 
	- النسبة المئوية للنساء اللواتي يُتوقع أن يواجهن تعقيدات واللواتي خضعن للعلاج (اللواتي يحتجن إلى الرعاية خلال عمليات التوليد ولحديثي الولادة في الحالات الطارئة) = 6 في المائة
	- الرعاية ما بعد الولادة = 34 في المائة
	- معدل الوفيات النفاسية = 470/000 100 ولادة حية
	ويمكن تقييم الأنشطة الجارية التي تضطلع بها الأمة لتحسين صحة الأم انطلاقاً من اللبنات الست التي يقوم عليها النظام الصحي، وهي:
	ألف - الخدمات الصحية

	- تسعى الحكومة إلى توسيع المرافق الصحية الحسنة التجهيز في جميع أنحاء البلد
	- يجرى توفير خدمات الرعاية الأساسية خلال عمليات التوليد في الحالات الطارئة على مستوى المراكز الصحية وخدمات الرعاية الشاملة خلال عمليات التوليد في الحالات الطارئة على مستوى المستشفيات 
	- تم إنشاء شبكة إحالة قوية
	- أُدمجت الخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية في كل من المرافق الصحية العامة والخاصة
	- باتت خدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما وسائل منع الحمل التي تقدم حماية لفترة طويلة، متاحة لجميع السكان تقريباً
	- أصبحت الوسائل العاجلة لمنع الحمل جزءا من مجموعة وسائل تنظيم الأسرة
	- أُدرج نهج الرعاية السابقة للولادة المركز الذي تنادي به منظمة الصحة العالمية ضمن البرامج المتصلة بصحة الأم 
	- تم مؤخراً تسجيل كبريتات المغنيسيوم لاستخدامه في حالات ما قبل الشنج النفاسي وفي أثناء الشنج النفاسي
	- أصبحت خدمات الإجهاض المأمون المستندة إلى المبادئ التوجيهية الوطنية في متناول معظم السكان المحتاجين
	- وجهت أكثرية مراكز الشباب لتقديم الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نحوٍ مؤاتٍ للشباب/المراهقين
	- أصبح الاطلاع على المعلومات المتصلة بالصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي سهلاً في معظم المؤسسات التي يوجد فيها الشباب مثل المدارس ومؤسسات التعليم العالي
	باء - الموارد البشرية من أجل الصحة

	- تم تدريب مجموعة ضخمة (أكثر من 000 31) من العاملين في مجال الإرشاد الصحي وتم نشرهم بالقرب من الأسر المعيشية لتلبية احتياجات السكان على المستوى الشعبي في مجال صحة الأمهات، من بين العديد من الاحتياجات الأخرى
	- ازداد عدد طلاب الطب بشكل ملحوظ 
	- يجري حالياً استكشاف إمكانية اتباع استراتيجية للتعليم الطبي المبتكر لمدة أربع سنوات
	- بدأ البرنامج التدريـبـي المعجّل للموظفين العاملين في مجال الصحة منذ فترة طويلة
	- بدأ تدريب أطقم العيادات من غير الأطباء يستجيب لارتفاع الطلب على الرعاية الشاملة خلال عمليات التوليد في الحالات الطارئة
	- جرى توسيع مدارس القبالة لتلبية الطلب على الرعاية الأساسية خلال عمليات التوليد في الحالات الطارئة
	جيم - الموارد المالية 

	- هناك مبادرات مشجعة لتخصيص التمويل الكافي لخدمات صحة الأم على المستويين الاتحادي والإقليمي
	- أُنشئ صندوق الأهداف الإنمائية للألفية ويُتوقع أن يؤدي إعطاء الأولوية فيه لصحة الأم إلى زيادة تعبئة التمويل
	دال - نظام الإمداد وإدارة اللوجستيات

	- تم إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وكفالة استدامة اللوازم الأساسية لخدمات صحة الأم في جميع المرافق الصحية بما في ذلك على مستوى البرامج الصحية
	- أُدرجت السلع الأساسية الهامة المتعلقة بصحة الأم في قوائم الأدوية الأساسية
	هاء - نظام إدارة المعلومات الصحية

	- وُضع الأساس لنظام فعال لإدارة المعلومات الصحية
	- أُدرجت الأسئلة المتعلقة بصحة الأم في المسوحات والتعدادات السكانية
	- أُدرجت المؤشرات المتعلقة بصحة الأم المتفق عليها عالميا في آليات الرصد الوطنية
	- بدأت عمليات مراجعة واستعراض حالات الوفيات النفاسية في معظم المستشفيات
	- وُضعت أداة الرصد والتقييم الجديدة لجمع كافة عناصر البيانات المتكاملة بحسب المؤشرات المتعلقة بصحة الأم 
	- تجري كل ثلاثة أشهر مراجعة الأداء المتعلق بصحة الأم ومقارنته بالهدف المتوخى
	واو - الإدارة 

	قامت حكومة إثيوبيا بوضع وتنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات التي توفر إطارا فعالا لتحسين صحة الأمهات وحديثي الولادة. وتشمل السياسات والاستراتيجيات التي يجري تنفيذها حاليا تعزيز مأمونية الحمل (2000)، واستراتيجية الصحة الإنجابية (2006)، واستراتيجية الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب (2006)، وقانون الإجهاض المنقح (2005)، والسياسة العامة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل مجاناً على مستوى الرعاية الصحية الأولية
	- جار تعريف واضعي السياسات بأهمية الصحة الإنجابية في التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
	- تقدم المراكز الصحية خدمات لمعظم العملاء في مجال الرعاية قبل الولادة، وفي أثناء الولادة، وفيما بعد الولادة
	- وُضعت استراتيجيات للصحة الإنجابية على الصعيد الوطني وأيضا للمراهقين والشباب
	زاي - الاستراتيجيات والأولويات الحالية

	1 - زيادة حضور الأخصائيين المهرة للولادات من خلال:
	- التدريب المعجل للقابلات والجراحين العاملين في حالات الطوارئ
	- تجهيز جميع المراكز الصحية لتقديم الرعاية الأساسية خلال عمليات التوليد وللأطفال حديثي الولادة في حالات الطوارئ 
	- تجهيز جميع المستشفيات لتقديم الرعاية الشاملة خلال التوليد وللأطفال حديثي الولادة في حالات الطوارئ
	- تحسين توافر الدم المأمون والمستلزمات الصيدلانية
	- تحسين نظام الإحالة
	2 - توسيع نطاق برامج تنظيم الأسرة (خدمات تنظيم الأسرة القائمة على المجتمع المحلي، والتسويق الاجتماعي، واستغلال المرافق وجهود التوعية لتوفير خدمات طويلة المفعول وثابتة في مجال تنظيم الأسرة) 
	3 - تعزيز الخدمات المؤاتية للشباب
	4 - بناء القدرات على إدارة برنامج الخدمات الصحية للأم والطفل
	5 - معالجة حالات التأخير الثلاث على نحو منهجي عن طريق تمكين النساء 
	الفقرة 25

	يطلب إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2001 إلى الدول الأعضاء تقديم تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز باستخدام مجموعة أساسية من المؤشرات على المستوى الوطني. وقد قامت إثيوبيا بإعداد وتقديم أربعة تقارير للجمعية العامة منذ عام 2003. وقد أُعدت هذه التقارير بطريقة تشاركية وتشاورية للغاية لتقييم حالة الوباء، والاستجابة الوطنية، والتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا وتلك التي جرى تكييفها على الصعيد الوطني.
	وتماشياً مع خطة التنمية المعجلة والمستدامة للقضاء على الفقر التي هي خطة التنمية الوطنية، يقوم البلد بتنفيذ خطة متجددة لتنمية القطاع الصحي ستُنفذ على مدى 20 عاما. وتتضمن الخطة الخمسية استراتيجيات واضحة لتنفيذ تدخلات موجّهة ضد الأمراض المرتبطة بالفقر، مع التركيز بشكل كبير على ثلاثة أمراض ذات أولوية، هي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل. ومن أجل تحقيق الهدف الوطني، تأمين تغطية شاملة للرعاية الصحية الأولية، قامت كل من وزارة الصحة الاتحادية والمكاتب الصحية الإقليمية بإعطاء الأولوية لبناء المراكز الصحية. وفي بداية السنة المالية 2008/2009، بلغ خط الأساس الوطني المتعلق بالمراكز الصحية 620 1 مركزاً، وفي نهاية العام، بلغ عدد المراكز الصحية الجديدة التي شُيدت أو كانت قيد التشييد 965 مركزاً، مما وصل بالمجموع التراكمي للمراكز الصحية المتوافرة أو الجاري إنشاؤها إلى 585 2 مركزاً. وفي نهاية السنة المالية 2008/2009، بلغ العدد التراكمي للوظائف الصحية التي أُنشئت 488 12 وظيفة، أي ما يمثل نسبة 83.1 في المائة من الهدف الوطني. وكان هناك أيضاً 29 مستشفى إضافياً قيد الإنشاء في ثماني مناطق.
	حالة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	يُقدر عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في إثيوبيا بنحو 1.1 مليون شخص، مما يجعل إثيوبيا إحدى الدول التي تتضمن بين سكانها أكبر عدد من المصابين بهذا الفيروس في العالم. غير أن معدل انتشار الفيروس بين السكان البالغين أقل من معدل انتشاره في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشير التقديرات إلى أن انتشار الفيروس بين البالغين يتراوح حالياً بين 1.4 في المائة و 2.8 في المائة. 
	ولا يزال التعميم أسلوب التعبير عن نمط انتشار وباء الفيروس/الإيدز في إثيوبيا، وهو نمط غير متجانس، إذ يُلاحظ وجود اختلافات إقليمية ملحوظة. وعلى الصعيد الوطني، كان الاتجاه الوبائي على مدى السنوات الثماني الماضية مستقراً. غير أن انتشار الفيروس يشهد، على ما يبدو، انخفاضاً في المناطق الحضرية، وذلك وفقا لتحليل البيانات الواردة من مراكز الرعاية السابقة للولادة التي قامت على نحو منهجي بجمع البيانات على مدى أكثر من عشر سنوات. فعلى سبيل المثال، انخفض انتشار هذا الفيروس بين النساء الحوامل اللواتي يذهبن إلى مراكز الرعاية السابقة للولادة في أديس أبابا من 23 في المائة في عام 1996 إلى 10 في المائة في عام 2007. وتُعد الشابات من سكان المناطق المحيطة بالمدن والبلدات الصغيرة القائمة على الأسواق الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء والشرائح السكانية الأكثر إصابة به.
	وتشير البيانات المتاحة من مجموعة متنوعة من الدراسات إلى أن الشرائح السكانية التالية هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية: المشتغلون بالجنس، والقوات النظامية، وسائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة؛ واللاجئون والمشردون وعمال اليومية، والعمال المتنقلون/المهاجرون بمن فيهم السكان عبر الحدود، وأطفال الشوارع، وتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، والشباب غير الملتحقين بالمدارس والسكان الأصليين في المناطق النائية التي يتردد عليها السياح الأجانب وتتم فيها المقايضة بالجنس. 
	تصدي السياسات والبرامج لوباء الفيروس/الإيدز

	تبذل حكومة إثيوبيا جهودا جبارة من أجل احتواء الوباء. وفي إطار هذا المسعى، وضعت الحكومة سياسة وطنية للتصدي للفيروس/الإيدز في عام 1998 لتهيئة بيئة مؤاتية لمكافحة الوباء. وعموماً، ازداد الدعم والالتزام فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على مدى السنوات، وأُحرز تقدم في وضع تشريعات محددة متصلة بالفيروس/الإيدز وفي تنقيح السياسات ذات الصلة بالفيروس من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وعلاوة على ذلك، بُذلت بعض الجهود المشجعة لإنفاذ السياسات والقوانين واللوائح القائمة. وتشهد مشاركة المجتمع المدني في عملية تخطيط جهود التصدي للفيروس/الإيدز ورصدها وتقييمها تحسناً على مختلف المستويات.
	وانضمت إثيوبيا، بوصفها دولة عضواً، إلى المجتمع الدولي في الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الصادر عن الجمعية العامة في حزيران/يونيه 2006، والذي التزمت بموجبه جميع البلدان بالمضي نحو إتاحة الخدمات المتعلقة بالوقاية من الفيروس وعلاجه للجميع وتوفير الرعاية والدعم لجميع المصابين به بحلول عام 2010. ومنذ ذلك الحين، حققت إثيوبيا انجازات ملحوظة في مكافحة الفيروس والإيدز. وتشمل هذه الإنجازات التخطيط المشترك لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في إطار خطة استراتيجية وطنية شاملة متعددة القطاعات للتصدي للفيروس/الإيدز. وتماشيا مع مبدأي التنسيق والمواءمة في إطار العناصر الثلاثة، وُضعت الخطة الاستراتيجية بمشاركة الولايات الإقليمية، والوزارات القطاعية، ورابطات الموظفين، والقطاع الخاص، والشركاء في التنمية، وشبكات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في إثيوبيا، والمنتدى الإثيوبي المشترك بين الأديان للتنمية والتحاور والعمل، وغيرها لتكثيف جهود التصدي الشاملة المبذولة على مختلف المستويات والمضي قدما نحو تحقيق هدف إتاحة الخدمات المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه للجميع وتوفير الرعاية والدعم لجميع المصابين به بحلول عام 2010. فقد تمت صياغة إطار هذه الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات انطلاقاً من السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخطة التنمية العامة للبلد، المعروفة باسم خطة التنمية المعجلة والمستدامة للقضاء على الفقر.
	ومن أجل كفالة تقديم خدمات جيدة النوعية في مجال مكافحة الفيروس/الإيدز على مستوى المجتمع المحلي، وُضعت مبادئ توجيهية ومعايير مختلفة، وعُمّمت وأصبحت قيد التنفيذ. وبدأت حكومة إثيوبيا بإدماج الخدمات المقدمة في مجال منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل وإسداء المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة به مع الخدمات المقدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة النفاسية وصحة حديثي الولادة وصحة الأطفال. ويتجلى هذا الاتجاه في وثائق البرامج المختلفة.
	وقد أظهر برنامج إسداء المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة به تحسنا كبيرا سواء من حيث توسيع نطاق الخدمات أو من حيث مدى اللجوء إليها. واستفاد ما مجموعه 5.8 ملايين شخص (53 في المائة من الذكور) من الخدمات المقدمة في مجال إسداء المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة به في الفترة 2008/2009، مما يمثل زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبنهاية عام 2009، بلغ مجموع عدد الأشخاص الذي بدأوا بتلقي علاج مضاد للفيروسات العكوسة 236 241 شخصا وعدد الأشخاص الذين كانوا مستمرين في تلقي هذا العلاج 644 176 شخصاً. وبلغت نسبة النساء 57.9 في المائة من الذين يتلقون علاجاً مضاداً للفيروسات العكوسة. وازدادت تغطية هذا العلاج من 46 في المائة في عام 2008 إلى 53 في المائة في عام 2009. غير أن نسبة الذين يتلقون خدمات متابعة في مجال العلاج المضاد للفيروسات العكوسة انخفضت لتبلغ 28 في المائة بنهاية عام 2008. وبلغ مجموع الأطفال الذين بدأوا بتلقي هذا العلاج 000 11 طفل، بمن فيهم 761 8 طفلاً كانوا مستمرين في تلقي العلاج في كانون الأول/ديسمبر 2009. وبلغت نسبة تغطية العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للأطفال 43 في المائة. لكن على الرغم من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في مجال العلاج، هناك قلق على نطاق واسع من أن تكون الأنشطة المتصلة بمنع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل قد تخلفت عن غيرها من الأنشطة. فمن بين ما يُقدر بنحو 189 84 من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2009، فإن عدد النساء اللواتي كن يتلقين علاجاً مضاداً للفيروسات العكوسة لم يتجاوز 466 6 امرأة (8 في المائة). والجدير ذكره أن هذا الرقم لا يشمل الأمهات المسجلات في برنامج العلاج المضاد للفيروسات العكوسة.
	ولا تزال المعرفة الشاملة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وسبل انتقاله ضحلة. وقد شهد استخدام الواقي الذكري زيادة خلال السنوات الماضية، رغم أن الواقيات الذكرية لم تكن متاحة على نطاق واسع لغرض الوقاية من الفيروس إلا من خلال خطط التسويق الاجتماعي. وقد أثبتت الأدلة المتاحة أن الاستجابة الوطنية أظهرت تحسنا في مبادرات القطاع الصحي، في حين لا تزال هناك ميادين محتملة للتحسين في المجالات غير الصحية مثل قطاع التعليم، والبرامج المتصلة بمكان العمل، ورعاية الأيتام والأطفال الضعفاء ودعمهم. ويتمثل الاتجاه الاستراتيجي الوطني في توسيع نطاق التدخلات الوقائية ولا سيما تلك التي تستهدف الشرائح السكانية الأكثر تعرضاً للخطر، والأيتام والأطفال الضعفاء، ومنع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، وفي تعزيز استجابة القطاعات غير الصحية وتحسين توليد واستخدام المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بالشرائح السكانية الأكثر تعرضاً للخطر.
	المساواة أمام القانون
	الفقرة 27

	لا يحضر أي طرف معترض في المحاكم العرفية ومحكام الشريعة الإسلامية مدوالات الدعاوى القضائية إلا بموافقته الحرة. وتنص المادة 4 من إعلان توحيد محاكم الشريعة الاتحادية رقم 188/1999، والمادة 34 (5) من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، صراحة، على ألا يكون لمحكمة الشريعة الإسلامية اختصاص النظر في القضايا المعروضة عليها إلا عندما يكون الأطراف في هذه القضايا قد وافقوا صراحة على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية. كما تنص المادة 5 من الإعلان رقم 188/199 على الإجراء الذي يمكن به للأطراف إبلاغ المحكمة بموافقتهم أو رفضهم. ويجب أن تُبلغ المحكمة كتابة بالموافقة على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية. وفي إطار هذا الإجراء، يمكن للنساء والرجال على حد سواء إعطاء موافقتهم على المشاركة في مداولات محاكم الشريعة الإسلامية. 
	ورغم أن الدستور يعترف بالمحاكم العرفية، لم يوضع أي إطار قانوني معترف به عملياً ولم تُحدد أي نظم تأسيسية وإجراءات لهذا النوع من المحاكم.
	الفقرة 28 

	ينص دستور إثيوبيا على أنه يحق للمرأة حيازة الممتلكات على قدم المساواة مع الرجل. وبالإضافة إلى ذلك، لديها الحق في الحصول على نصف الملكية المشتركة عند وقوع الطلاق، وفقا لمدونة الأسرة الاتحادية المنقحة. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الأخرى الأدنى درجة، في الكثير من أحكامها، هذه المبادئ الأساسية، مما يؤدي بالتالي إلى حماية حق المرأة في المساواة في إثيوبيا.
	الزواج والأسرة
	الفقرة 29

	لا يتضمن الإطار القانوني الإثيوبي العام ولا قانون الأسرة أي قاعدة تعطي الزوج سيادة مطلقة على العائلة. فللزوجين حقوق متساوية في إدارة عائلتهم وكذلك رعاية أطفالهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يساوي بين الزوجين في الحق المتعلق باقتسام الملكية المشتركة عند وقوع الطلاق. أما فيما يتعلق بالحق في حضانة الأطفال في حالة الطلاق، فإن القانون يعطي الأولوية لمصلحة الطفل أو الأطفال ويوليها اهتماماً خاصاً. 
	- وإذا اقتضى الأمر، يبقى الأطفال مع الأم ويكون الأب ملزماً بتوفير النفقة الكافية إلى أن يبلغ الطفل سن 18 عاما. وبالمثل، إذا كان من المستحسن أن يتولى الأب تربية الأطفال، يجب على الأم، إن كان لديها مصدر دخل، أن توفر لأطفالها نفقة إلى أن يبلغوا سن 18 عاماً
	- يُعزى السبب الرئيسي لصدور مدونة الأسرة المنقحة، من بين أمور أخرى، إلى كون القانون المدني السابق يعطي السيادة للرجل ولا ينص على معاملة النساء على قدم المساواة مع الرجال. وقد اضطلعت مجالس النواب والولايات بدور رئيسي في تنقيح هذا القانون والموافقة عليه؛ مما مكّن كل ولاية من سن قانون العائلة الخاص بها
	الفقرة 30

	ينص القانون على أن السن الدنيا لعقد الزواج هي 18 عاماً، كما تحدد القوانين الاتحادية وقوانين الأسرة الخاصة بالولايات السن الدنيا للزواج بـ 18 عاماً للجنسين. وقد تأكدت اللجنة الدائمة المعنية بالنساء والأطفال والشباب من أن قانون العائلة في جميع الولايات الإقليمية، ما عدا اثنتين، يشترط أن تكون السن الدنيا لعقد الزواج 18 عاماً. 
	- وقد استندت الولايات إلى حظر الجمع بين زوجتين بموجب الدستور لتسن قوانين العائلة الخاصة بها، وهي تنفذ هذه القوانين وفقاً لذلك. كما تقدم اللجنة الدائمة المعنية بالنساء والأطفال والشباب الدعم اللازم لكل من الولايتين اللتين لم تضعا بعد قانوناً للعائلة لمساعدتهما على سن هذا القانون
	- وفي حين أن سن القوانين يشكل إحدى وسائل التنفيذ، يجري التدريب على التوعية لتغيير الموقف المتجذر في المجتمع فيما يتعلق بالجمع بين زوجتين

