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 تقرير ظل مقدم إلى لجنة التميز ضد املرأة بخصوص دولة اثيوبيا

  72خالل الدورة  للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، مقدم إلى:

مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان )ذات املركز االستشاري باملجلس االقتصادي واالجتماعي مقدم من: 

 لألمم املتحدة(.التابع 

 : دولة اثيوبيامقدم عن

  2019فبراير  التاريخ:

 تمهيد

)مصر( هذ التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام  ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسانتقدم مؤسسة 

حكومة ال والتي تشاااااااااااااهدت تىورات عدة، على مساااااااااااااتويات م تل ة، فعلى الر م م  قيامحقوق االنساااااااااااااان في افريقيا، 

والقانون الجنائي، باإلضافة إلى تعديل الدستور  قانون األسرةعدد م  القوانين والتشريعات مثل بمراجعة  ةثيوبياإل

، بما في ذلك اشااامع مع االت اقيات واملواثيل الدولية التي قاااادقت علالا، والتي للدح إلى حماية وتعزيز حقوق املرأةليتم

فمازالت املرأة االثيوبية تتعرض ملجموعة م  االنتلاكات والتي يعمل هذا ات اقية القضااااااااااااااء على التمييز ضاااااااااااااد املرأة، 

 التقرير على رقدها.

 النتهاكات التي تتعرض لهاحقوق المرأة في اثيوبيا وا

 اإلطار التشريعي .1
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أن املساااااااواة بين الجنسااااااين منصااااااو  علالا في الدسااااااتور اإلثيوحي، وهنا  قوانين محددة تح ر على الر م م  

م  الدساااااااتور اإلثيوحي على القضااااااااء على العادات الضاااااااارة، وت  ل  35التمييز على أساااااااال نو، الجنس، وتن  املادة 

 
ً
، بما في ذلك الحل في املساااااااواة للمرأة حقوقا

ً
 في حقوق أكبر تحديدا

ً
وحمايات مساااااااوية لحقوق الرجال، وتدخل أيضااااااا

 للمادة 
ً
يحل للرجال والنسااااااااااء، دون أي تمييز على أساااااااااال العرق أو األمة أو الجنساااااااااية أو الدي ،  34في الزواج. ووفقا

 ملا يحدده القانون، أن يتزوجوا و 
ً
 يؤسسون أسرة، وموافقة كاملة م  الزوجين.الذي  بلغوا س  الزواج وفقا

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

وعالوة على ذلك، فإن أشاااااكال العنف التي لم ت   معروفة أو محددة في الوقت الذي قاااااين فيا القانون الجنائي مثل 

اال تصااااااااب الجماعي، أقااااااايحت الن في ازدياد ولم يتم تفريمها بشاااااااكل كافي، فمثال لم يتم تفريم اال تصااااااااب عمليات 

 الزوجي بعد.

 املناصب القياديةشغل  .2

في نوفمبر ف ي خىوة إيفابية أختار البرملان االثيوحي السيدة "ميازا أشي اني" رئيسة للمح مة العليا في اليالد، 

في إثيوبيا وهي ناشىة في الدفا، بذلك أول امرأة تشغل هذا املنصب. وميازا هي أحد أكبر املحامين خبرة  لتكون ، 2018

 .1ويعزز هذا االختيار تعيين عدة نساء في مناقب هامة في إثيوبيا ،ع  حقوق املرأة

 العنف ضد املرأة .3

، تحتل تشااوية االعضاااء التناسااليةيتعلل بف يما ، ، بشااكل كييرنسااب حاالت العنف ضااد املرأة في اثيوبياترت ع 

م  تفريم القانون لتشاااااااااااااوية االعضااااااااااااااء %، وذلك على الر م 74اثيوبيا املرتية الثانية على مساااااااااااااتوي العالم، بنساااااااااااااية 

بما في ذلك االعتداء الجسدي واالكراه  ،اإلساءة الزوجية أو العنف املنزليأما ب صو   .2التناسلية للنساء وال تيات

 .3%71خاقة في جنوب أثيوبيا بنسية في اثيوبيا  بشكل كييرهذا منتشر فساءة الن سية، الجنسمي واإل 

 التي توفيت في أ ساااىس  14، اليالغة م  العمر "شاااالتو عيديكما تعرضااات الى لة "
ً
في مساااتشااا    2018عاما

لا باا تص تم بعد أنفي أديس أبابا حيث كانت تعالج م  حروق م  الدرجة الثالثة. وقد عانت شالتو م  هذه الحروق 

فلم  ،2018مت رر م  قيل قااااااحب عملها في مدينة هرار في شااااارق إثيوبيا. على الر م م  احتفازها منذ يوليو  بشاااااكل

وقد ات ذت وفاة شااالتو، التي تيتي م  مفموعة أورومو العرقية ، 2019يوجا إلى قاااحب العمل أي اللام إال في يناير 

                                                           
 www.france24.com/ar/20181102. 24فرنسا ، البرلمان يختار للمرة األولى امرأة على رأس المحكمة العليا1

2 U.S. DEPARTMENT OF STATE, COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS 2016: ETHIOPIA 

https://www.state.gov/documents/organization/265466.pdf.  

3 BioMed Research International (2018) , https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/4738527/  

http://www.france24.com/ar/20181102
https://www.state.gov/documents/organization/265466.pdf
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/4738527/
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لها هيمنة سياسية إال إنلا إلى جماعة هراري العرقية، والتي ر م قلة األقلية،  عملقاحب الحيث ينتمي  عرقًيا،بعًدا 

 الجريمة. على تغىيةلفي منىقة هراري. وأعضاء الشرطة اإلقليمية متورطون في محاولة ل

 املساواة  .4

على الوقاااااول إلى التعليم والعمل  رة ير قاد فمازالت املرأة في اثيوبيا ير محمية،  املرأة ت ل العديد م  حقوق 

تواجا املرأة االثيوبية تحديات في الحصاااااااااااااول على العمل، حيث  االماك ،على قدم املسااااااااااااااواة مع الرجال في ال ثير م  

اجور  على٪ م  النساااااااااااء العامالت ال تحصاااااااااال 46أن و  ،2016أظهر املسااااااااااا الديمو رافي والصاااااااااا ي للحكومة لعام وقد 

ال تحمي حقوقه  العماااااليااااة و  أمريكي،دوالر  1.16 ال يتعااااد إجمااااالي دخلهم اليومي  كمااااا ان، متساااااااااااااااااويااااة مع الرجاااال

 لعام٪ أقل م  الرجال ع  ن س العمل وفقا )قااااااندوق النقد الدولي 63بنسااااااية  للنساااااااءرواتب دفع كما ياألساااااااسااااااية. 

2018.) 

 
ً
متسااااااااااااوية، اال انا ال ي  ل للمرأة  حقوق علي الر م  م  ان الدساااااااااااتور االثيوحي يمنل الرجال والنسااااااااااااء حقوقا

ن  الحماية القانونية ال توفر للمرأة اال القليل م  الحقوق وبالتالي  اليا ما يكون م  إعندما تن صااااااااااااال ع  زوجها، ف

بسااااب ال قر االجتماعي و الضاااغوئ العائلية، واملعتقدات الدينية، ول   ي ل   الصاااعب على النسااااء مغادرة أزواجه

% فقط 16ملالي هو السااااااب الرئيسااااامي لعدم تر  املرأة للزواج ألن القانون املدني ال ي رض الن قة، ونفد ان االعتماد ا

 2016.4 لعام م  النساء في اثيوبيا هم م  لهم مل ية مستقلة وذلك وفقا لتقرير املسا الديمغرافي

 التوصيات 

شاااينا أن يضاااع إثيوبيا على أساااس  م تي ، والإعادة الن ر في القوانين القائمة الخاقاااة باملن ور الجنسااامي ◼

 .أقو  للقضاء على جميع أشكال التمييز

 .املرأة قيل وحعد الزواج التي تحمي حقوق القوانين تن يذ  على الحكومة االثيوبية ضرورة العمل م  أجل ◼

إدخال تعديالت على قانون العمل تضااااااام  تعزيزات إضاااااااافية لحقوق املرأة بما فالا إضاااااااافة مادة تضااااااام   ◼

 .ي  اجازة االمومةتدو 

ختان ال تيات  بيضااااااااااااارارقامة الحكومة حمالت توعية علي نىاق واساااااااااااااع علي مساااااااااااااتوي الدولة لتوعية إ ◼

  .الخاطئة ياتوالسلوك

 .وضع عقوبات قارمة ملرت بي العنف الجنسمي ضد ال تيات والنساء في اثيوبيا ◼

  .زيادة تم ين املرأة في الوظائف الحكومية ◼

                                                           
4  Ethiopia Human Rights Report, center for international human law & advocacy, university of Wyoming college law  

https://www.uwyo.edu/  

https://www.uwyo.edu/

