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تمهيد
تقدم مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان (مصر) هذ التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام
حقوق االنس ا ا ا ااان في افريقيا ،والتي تش ا ا ا ااهدت تىورات عدة ،على مس ا ا ا ااتويات م تل ة ،فعلى الر م م قيام الحكومة
اإلثيوبية بمراجعة عدد م القوانين والتشريعات مثل قانون األسرة والقانون الجنائي ،باإلضافة إلى تعديل الدستور
ليتماشاامع مع االت اقيات واملواثيل الدولية التي قااادقت علالا ،والتي للدح إلى حماية وتعزيز حقوق املرأة ،بما في ذلك
ات اقية القض ا ا ا اااء على التمييز ض ا ا ا ااد املرأة ،فمازالت املرأة االثيوبية تتعرض ملجموعة م االنتلاكات والتي يعمل هذا
التقرير على رقدها.
حقوق المرأة في اثيوبيا واالنتهاكات التي تتعرض لها
 .1اإلطارالتشريعي
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على الر م م أن املسا اااواة بين الجنسا ااين منصا ااو علالا في الدسا ااتور اإلثيوحي ،وهنا قوانين محددة تح ر
التمييز على أس ا ااال نو ،الجنس ،وتن املادة  35م الدس ا ااتور اإلثيوحي على القض ا اااء على العادات الض ا ااارة ،وت ل
ً
ً
ً
للمرأة حقوقا وحمايات مسا اااوية لحقوق الرجال ،وتدخل أيضا ااا في حقوق أكبر تحديدا ،بما في ذلك الحل في املسا اااواة
ً
في الزواج .ووفقا للمادة  34يحل للرجال والنسا ا اااء ،دون أي تمييز على أسا ا ااال العرق أو األمة أو الجنسا ا ااية أو الدي ،
ً
الذي بلغوا س الزواج وفقا ملا يحدده القانون ،أن يتزوجوا ويؤسسون أسرة ،وموافقة كاملة م الزوجين.
ول

نالحظ ياب قوانين محددة حول العنف القائم على النو ،االجتماعي والعنف املنزلي والتحرش الجنساامي.

وعالوة على ذلك ،فإن أش ااكال العنف التي لم ت

معروفة أو محددة في الوقت الذي ق ااين فيا القانون الجنائي مثل

عمليات اال تص ا اااب الجماعي ،أق ا اايحت الن في ازدياد ولم يتم تفريمها بش ا ااكل كافي ،فمثال لم يتم تفريم اال تص ا اااب
الزوجي بعد.
 .2شغل املناصب القيادية
ف ي خىوة إيفابية أختار البرملان االثيوحي السيدة "ميازا أشي اني" رئيسة للمح مة العليا في اليالد ،في نوفمبر
 ،2018لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا املنصب .وميازا هي أحد أكبر املحامين خبرة في إثيوبيا وهي ناشىة في الدفا،
ع حقوق املرأة ،ويعزز هذا االختيار تعيين عدة نساء في مناقب هامة في إثيوبيا.1
 .3العنف ضد املرأة
ترت ع نسااب حاالت العنف ضااد املرأة في اثيوبيا ،بشااكل كيير ،ف يما يتعلل بتشااوية االعضاااء التناساالية ،تحتل
اثيوبيا املرتية الثانية على مس ا ا ا ااتوي العالم ،بنس ا ا ا ااية  ،%74وذلك على الر م م تفريم القانون لتش ا ا ا ااوية االعض ا ا ا اااء
التناسلية للنساء وال تيات .2أما ب صو

اإلساءة الزوجية أو العنف املنزلي ،بما في ذلك االعتداء الجسدي واالكراه

الجنسمي واإلساءة الن سية ،فهذا منتشر بشكل كيير في اثيوبيا خاقة في جنوب أثيوبيا بنسية .3%71
ً
كما تعرضاات الى لة "شااالتو عيدي" ،اليالغة م العمر  14عاما التي توفيت في أ سااىس  2018في مسااتش ا
في أديس أبابا حيث كانت تعالج م حروق م الدرجة الثالثة .وقد عانت شالتو م هذه الحروق بعد أن تم ا تصابلا
بش ااكل مت رر م قيل ق اااحب عملها في مدينة هرار في ش اارق إثيوبيا .على الر م م احتفازها منذ يوليو  ،2018فلم
يوجا إلى قاااحب العمل أي اللام إال في يناير  ،2019وقد ات ذت وفاة شااالتو ،التي تيتي م مفموعة أورومو العرقية
1البرلمان يختار للمرة األولى امرأة على رأس المحكمة العليا ،فرنسا www.france24.com/ar/20181102 .24
2
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https://www.state.gov/documents/organization/265466.pdf.
BioMed Research International (2018) , https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/4738527/

2

3

ً
بعدا ً
عرقيا ،حيث ينتمي قاحب العمل إلى جماعة هراري العرقية ،والتي ر م قلة األقلية ،إال إنلا لها هيمنة سياسية
في منىقة هراري .وأعضاء الشرطة اإلقليمية متورطون في محاولة للتغىية على الجريمة.
 .4املساواة
ت ل العديد م حقوق املرأة ير محمية ،فمازالت املرأة في اثيوبيا ير قادرة على الوقا ااول إلى التعليم والعمل
على قدم املس ا ا ا اااواة مع الرجال في ال ثير م االماك  ،حيث تواجا املرأة االثيوبية تحديات في الحص ا ا ا ااول على العمل،
وقد أظهر املس ا ا ااا الديمو رافي والص ا ا ا ي للحكومة لعام  ،2016وأن  ٪46م النس ا ا اااء العامالت ال تحص ا ا اال على اجور
متس ا ا ا ا اااوي ااة مع الرج اال ،كم ااا ان إجم ااالي دخلهم اليومي ال يتع ااد  1.16دوالر أمريكي ،وال تحمي حقوقه العم ااالي ااة
األسا اااسا ااية .كما يدفع رواتب للنسا اااء بنسا ااية  ٪63أقل م الرجال ع ن س العمل وفقا (قا ااندوق النقد الدولي لعام
.)2018
ً
علي الر م م ان الدس ا ا ااتور االثيوحي يمنل الرجال والنس ا ا اااء حقوقا متس ا ا اااوية ،اال انا ال ي ل للمرأة حقوق
عندما تن ص ا ا ا اال ع زوجها ،فإن الحماية القانونية ال توفر للمرأة اال القليل م الحقوق وبالتالي اليا ما يكون م
الصااعب على النساااء مغادرة أزواجه بساااب ال قر االجتماعي و الضااغوئ العائلية ،واملعتقدات الدينية ،ول

ي ل

االعتماد املالي هو الس اااب الرئيس اامي لعدم تر املرأة للزواج ألن القانون املدني ال ي رض الن قة ،ونفد ان  %16فقط
م النساء في اثيوبيا هم م لهم مل

ية مستقلة وذلك وفقا لتقرير املسا الديمغرافي لعام 4.2016

التوصيات
◼ إعادة الن ر في القوانين القائمة الخاق ااة باملن ور الجنس اامي ،والتي م ش ااينا أن يض ااع إثيوبيا على أس ااس
أقو للقضاء على جميع أشكال التمييز.
◼ على الحكومة االثيوبية ضرورة العمل م أجل تن يذ القوانين التي تحمي حقوق املرأة قيل وحعد الزواج.
◼ إدخال تعديالت على قانون العمل تض ا اام تعزيزات إض ا ااافية لحقوق املرأة بما فالا إض ا ااافة مادة تض ا اام
تدوي اجازة االمومة.
◼ إ قامة الحكومة حمالت توعية علي نىاق واس ا ا ا ااع علي مس ا ا ا ااتوي الدولة لتوعية بيض ا ا ا ارار ختان ال تيات
والسلوكيات الخاطئة.
◼ وضع عقوبات قارمة ملرت بي العنف الجنسمي ضد ال تيات والنساء في اثيوبيا.
◼ زيادة تم ين املرأة في الوظائف الحكومية.
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