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  احملتويات
  ةالصفح  ـراتـالفق  

  ٨  ٥- ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٩  ٨٩- ٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات عامة  - ثانياً 

  ٩  ٢٢- ٦    . . . اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة  - ألف   
  ١٣  ٨٩- ٢٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة  -  باء   

  ٢٥  ٢٦١- ٩٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  - ثالثاً 

  ٢٥  ٩٨- ٩٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  - ألف   
  ٢٧  ٢١٠- ٩٩   . . . . . . نسان على املستوى الوطيناإلاإلطار القانوين حلماية حقوق   -   باء  
  ٤٧  ٢٥٥- ٢١١  . . . . . . . . . . . . . . . . إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  - جيم   
  ٥٧  ٢٦٠- ٢٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين  - دال   
  ٥٨  ٢٦١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة املؤمترات الدولية  - ء ها  

  ٥٨  ٢٨٦- ٢٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة  - رابعاً 
  املرفقات

  املرفق
  ٦٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات الدميغرافية  - ١
  ٨٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية  - ٢
  ١٢٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات املتعلقة بالنظام السياسي  - ٣
  ١٢٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلرائم ومعلومات عن إقامة العدلإحصاءات عن   - ٤
  ١٤٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ٥

  اجلداول
  ٦٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨- ١٩٧٠حجم سكان إثيوبيا يف الفترة   ١اجلدول 
  ٦٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديرات معدل النمو السكاين  ٢اجلدول 
  ٦٥    . . . )٢٠٠٦يوليه / متوز١(عدد سكان إثيوبيا حسب اإلقليم والنسبة املئوية والكثافة   ٣اجلدول 
  ٦٦    . . . ١٩٩٤: توزيع اللغات األم واللغات الثانية يف املناطق احلضرية والريفية يف إثيوبيا  ٤ل اجلدو
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة    

  ٧٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توزيع السكان حسب الدين ونوع اجلنس  ٥اجلدول 
  ٧١    . . . . . . . . . . . . . ١٩٩٤: النسب املئوية لتوزيع السكان حسب الدين واإلقليم، إثيوبيا  ٦اجلدول 
  ٧٣    ١٩٩١ماعات العرقية حسب نوع اجلنس واملناطق احلضرية والريفية، إثيوبيا، توزيع اجل  ٧اجلدول 
  نسمة أو أكثر٥٠٠ ٠٠٠النسب املئوية لتوزيع اجلماعات العرقية الرئيسية املؤلفة من   ٨اجلدول 

  ٧٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩٤حسب اإلقليم، إثيوبيا، 
واملناطق  بة بني اجلنسنيتوزيع جمموع السكان حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس والنس  ٩اجلدول 

  ٧٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥: احلضرية والريفية
  ٧٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )يف املائة(االجتاهات املُسقَطة لنسبة اإلعالة   ١٠اجلدول 
  ٨١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتاهات املقدرة يف متوسط العمر املتوقع عند امليالد  ١١اجلدول 
  ٨٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدالت اخلصوبة احلالية  ١٢اجلدول 
  ٨٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركيب األسرة املعيشية  ١٣اجلدول 
  ٨٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السكان اإلثيوبيون حسب حمل اإلقامة والنسبة املئوية  ١٤اجلدول 
  ٨٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنفاق األسر املعيشية  ١٥اجلدول 
  ٨٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدل البطالة  ١٦اجلدول 
السكان العاملون حالياً البالغون من العمر عشر سنوات فأكثر حسب نوع اجلـنس               ١٧ اجلدول

  ٩٠    ٢٠٠٥): اجملموع القطري(الريفية ومناطق البلد احلضرية و والشعب املهنية الرئيسية
  ٩١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبة العمالة إىل السكان  ١٨اجلدول 
  ٩٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤشرات أداء االقتصاد الكلي  ١٩اجلدول 
  ٩٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرقم القياسي ألسعار االستهالك على املستوى القطري  ٢٠اجلدول 
مـن اإلنفـاق     االجتاهات يف امليزانية املخصصة للقطاعات املراعية ملصاحل الفقـراء          ٢١اجلدول 

  ٩٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )يف املائة(احلكومي اإلمجايل 
  ٩٦    . . . . . . . . . . . . . الدين اخلارجي املستحق مبا يف ذلك املتأخرات حسب مصدر التمويل  ٢٢اجلدول 
  ٩٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين احمللي املستحق حسب أنواع صكوك االقتراض  ٢٣اجلدول 
  ٩٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبة املساعدة الدولية إىل الدخل القومي اإلمجايل  ٢٤اجلدول 
 ٥٩ أشـهر و   ٣ل انتشار نقص الوزن بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           معد  ٢٥اجلدول 

  ٩٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )دون سن اخلامسة(شهراً 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة    

  ١٠٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل   ٢٦اجلدول 
السابقة لالستقـصاء،     سنوات ٦ - التقديرات املباشرة لوفيات األمهات للفترة صفر         ٢٧اجلدول 

  ١٠٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠ إثيوبيا،
السابقة لالستقـصاء،     سنوات ٦ - التقديرات املباشرة لوفيات األمهات للفترة صفر         ٢٨اجلدول 

  ١٠١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥إثيوبيا، 
النسب املئوية لتوزيع مجيع النساء، والنـساء       : االستخدام احلايل لوسائل منع احلمل      ٢٩اجلدول 

اً، حسب وسيلة منع احلمل املتزوجات حالياً، والنساء غري املتزوجات الناشطات جنسي
  ١٠٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥املستخدمة حالياً والعمر، إثيوبيا، 

  بني النساء والرجـال حـسب       معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        ٣٠اجلدول 
  ١٠٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥العمر، 

  ١٠٤    يةمعدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية حسب اخلصائص االجتماعية االقتصاد  ٣١اجلدول 
  ١٠٤    . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  ٣٢اجلدول 
  ١٠٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٢/٢٠٠٣األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٣٣اجلدول 
  ١٠٥    . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٢/٢٠٠٣األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل وفاة اإلناث،   ٣٤اجلدول 
  ١٠٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الرئيسية املفضية إىل الوفاة، األسباب العشرة  ٣٥اجلدول 
  ١٠٦    . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل وفاة اإلناث،   ٣٦اجلدول 
  ١٠٧    ٢٠٠٦/٢٠٠٧والية تيغراي اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٣٧اجلدول 
 العشرة الرئيـسية املفـضية إىل وفـاة اإلنـاث،           والية تيغراي اإلقليمية، األسباب     ٣٨اجلدول 

١٠٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
  ١٠٨    ٢٠٠٦/٢٠٠٧والية صومايل اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٣٩اجلدول 
  ١٠٨    ٢٠٠٣/٢٠٠٤والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٤٠اجلدول 

  ١٠٩    ٢٠٠٤/٢٠٠٥الية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، و  ٤١جلدول ا
  ١٠٩    ٢٠٠٥/٢٠٠٦والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٤٢اجلدول 
  ١١٠    ٢٠٠٦/٢٠٠٧والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،   ٤٣اجلدول 
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨والية غامبيال اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،          ٤٤اجلدول 

  ١١٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )نصف سنة(
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة    

حسب نـوع    دون سن اخلامسة، الذين مت حتصينهم،      النسب املئوية لتوزيع األطفال     ٤٥اجلدول 
  ١١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٤التحصني وحمل اإلقامة، عام 

  ١١٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعدل الصايف للقيد بالتعليم االبتدائي  ٤٦اجلدول 
  ١١٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٠- ٩(املعدل الصايف للقيد باملرحلة األوىل من التعليم الثانوي   ٤٧اجلدول 
  ١١٥    . . . . . . . . . . . . . )١٢- ١١) (املرحلة الثانية(املعدل اإلمجايل للقيد بالربنامج اإلعدادي   ٤٨اجلدول 
  ١١٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة واملناطق الريفية حسب املستوىالتفاوت بني املناطق احلضري  ٤٩اجلدول 
  ١١٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . )التعليم والتدريب التقنيان واملهنيان(معدل القيد باملدارس املهنية   ٥٠اجلدول 
  ١١٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )اإلمجايل(القيد بالتعليم العايل   ٥١اجلدول 
  ١١٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدل التسرب يف التعليم االبتدائي  ٥٢اجلدول 
  ١١٩    . . . . . . . . . ة لدى البالغني من العمر عشر سنوات فأكثرمعدل اإلملام بالقراءة والكتاب  ٥٣اجلدول 
  ١٢٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدد األحزاب السياسية املعترف هبا على املستوى الوطين  ٥٤اجلدول 
  ١٢٢    . . . . . املسجلة واملرخصة من وكالة البث اإلثيوبية) اإلذاعة والتلفزيون(هيئات البث   ٥٥اجلدول 
مارس / آذار ١٠من  ( إقليم واحـد املنتجات الصحفيـة اليت يتجاوز توزيعها حدود         ٥٦اجلدول 

  ١٢٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ إىل ٢٠٠٨
  ١٢٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠ و١٩٩٥مقاعد جملس نواب الشعب يف   ٥٧اجلدول 
  ١٢٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥مقاعد جملس نواب الشعب واجملالس اإلقليمية لعام   ٥٨اجلدول 
ان الـوطين   للربمل ٢٠٠٥نسبة مشاركة الناخبني، حسب األقاليم، يف انتخابات عام           ٥٩اجلدول 

  ١٢٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجملالس اإلقليمية
  ١٢٦    . . . . متوسط نسبة مشاركة الناخبني على نطاق الدولة يف االنتخابات العادية الثالثة  ٦٠اجلدول 
  حوادث العنف املفضي إىل الوفاة واجلرائم املهددة لألرواح، املبلـغ عنـها، لكـل               ٦١اجلدول 

  ١٢٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شخص١٠٠ ٠٠٠
عدد األشخاص املسجلني باعتبارهم مرتكيب اجلرائم حـسب        عدد اجلرائم املسجلة و     ٦٢اجلدول 

  ١٢٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شخص١٠٠ ٠٠٠نوع اجلنس ونوع اجلرمية لكل 
عدد اجلرائم املسجلة وعدد األشخاص املسجلني باعتبارهم مرتكيب اجلرائم حـسب             ٦٣اجلدول 

  ١٣٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شخص١٠٠ ٠٠٠نوع اجلنس ونوع اجلرمية لكل 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة    

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حسب نوع اجلنس             ٦٤اجلدول 
  ١٣٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١/٢٠٠٢ونوع احلكم لعام 

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حسب نوع اجلنس             ٦٥اجلدول 
  ١٣٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ونوع احلكم لعام 

جون اإلقليمية والسجن املركزي حسب نوع اجلنس       عدد السجناء املوجودين يف الس      ٦٦اجلدول 
  ١٣٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣/٢٠٠٤ونوع احلكم لعام 

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حسب نوع اجلنس             ٦٧جلدول ا
  ١٣٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ونوع احلكم لعام 

سب نوع اجلنس   عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي ح          ٦٨اجلدول 
  ١٣٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ونوع احلكم لعام 

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حسب نوع اجلنس             ٦٩جلدول 
  ١٣٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ونوع احلكم لعام 

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة              ٧٠اجلدول 
  ١٣٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١/٢٠٠٢ :املرتكبة ونوع اجلنس

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة              ٧١اجلدول 
  ١٣٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٢/٢٠٠٣: املرتكبة ونوع اجلنس

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة              ٧٢اجلدول 
  ١٤٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣/٢٠٠٤: املرتكبة ونوع اجلنس

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة              ٧٣اجلدول 
  ١٤١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٤/٢٠٠٥: املرتكبة ونوع اجلنس

عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة              ٧٤اجلدول 
  ١٤٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦: املرتكبة ونوع اجلنس

 يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي حـسب اجلرميـة          عدد السجناء املوجودين    ٧٥جلدول ا
  ١٤٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧: املرتكبة ونوع اجلنس

العاملني على املستويني االحتـادي     )  شخص ١٠٠ ٠٠٠لكل  (عدد املدعني العامني      ٧٦اجلدول 
  ١٤٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣/٢٠٠٤- ٢٠٠١/٢٠٠٢: حسب نوع اجلنس واإلقليمي
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة    

العاملني على املستويني االحتـادي     )  شخص ١٠٠ ٠٠٠لكل  ( املدعني العامني    عدد  ٧٧اجلدول 
  ١٤٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧- ٢٠٠٤/٢٠٠٥: حسب نوع اجلنس واإلقليمي

 العاملني على املستويني االحتادي واإلقليمي    )  شخص ١٠٠ ٠٠٠لكل  (عدد القضاة     ٧٨اجلدول 
  ١٤٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣/٢٠٠٤- ٢٠٠١/٢٠٠٢: حسب نوع اجلنس واإلقليم

 العاملني على املستويني االحتادي واإلقليمي    )  شخص ١٠٠ ٠٠٠لكل  (عدد القضاة     ٧٩اجلدول 
  ١٤٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦/٢٠٠٧- ٢٠٠٤/٢٠٠٥: حسب نوع اجلنس واإلقليم

  ١٤٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدد الوفيات يف مراكز االحتجاز  ٨٠اجلدول 
  ١٤٧    . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٧القضايا املتراكمة يف احملاكم االحتادية لألعوام من   ٨١اجلدول 
  ١٤٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضايا املتراكمة يف احملاكم اإلقليمية  ٨٢ اجلدول

  ١٤٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمن والعدل/نسبة اإلنفاق العام على الشرطة  ٨٣اجلدول 
  ١٤٩    . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت إثيوبيا طرف فيها  ٨٤اجلدول 
  ١٤٩    . . . . . . . . ن اتفاقياتاتفاقيات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان وما يتصل هبا م  ٨٥اجلدول 
  ١٥٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقيات منظمة العمل الدولية  ٨٦اجلدول 
  ١٥٠    . . . . . . . . . . . اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل  ٨٧اجلدول 
  ١٥١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  ٨٨اجلدول 

  األشكال

  ٧٩    . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥: القطريتوزيع السكان حسب العمر ونوع اجلنس، اجملموع   ١الشكل 
  ٨٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )املتغري املتوسط(االجتاهات املسقطة يف معدل املواليد اخلام   ٢الشكل 
  ٨٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتاهات يف معدل الوفيات اخلام  ٣الشكل 
والنسبة املئوية لألطفال  االجتاهات يف التغطية بالتحصني باللقاح الثالثي ولقاح احلصبة  ٤الشكل 

  ١١٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الذين مت حتصينهم بشكل كامل
  ١١٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٠- ٩(املعدل الصايف للقيد باملرحلة األوىل من التعليم الثانوي   ٥الشكل 
  ١١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٢- ١١) (املرحلة الثانية(القيد اإلمجايل بالربنامج اإلعدادي   ٦الشكل 
  ١١٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدل التسرب  ٧الشكل 
  ١١٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسبة التالميذ إىل املعلمني يف املدارس االبتدائية  ٨الشكل 
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   مقدمة-  أوالً
 وقد اختذت عدة تدابري .أبدت الدولة منذ أمد بعيد التزامها بكفالة التمتع حبقوق اإلنسان داخل أراضيها             - ١

عت الدولة ستة من الصكوك  ويف إطار هذه التدابري التشريعية، وقّ.تشريعية لضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 ،اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وهذه الصكوك هي االتف.الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

 ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ـ          ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ة  واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعامل

 واختذت الدولة، على أساس هذه االتفاقيات       . واتفاقية حقوق الطفل   ،أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
  .وتشريعاهتا الداخلية حلقوق اإلنسان، تدابري قضائية وإدارية لضمان اإلعمال الفعلي هلذه احلقوق

عترف الدولة بالتزاماهتا بتقدمي تقـارير أوليـة   ملا تقتضيه هذه الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ت    اً  ووفق  - ٢
 وما فتئت الدولة .ودورية إىل هيئات املعاهدات تبني بالتفصيل مدى الوفاء بالتزامات البلد يف جمال حقوق اإلنسان

تعمل، بالقدر الذي تسمح به مواردها، على تقدمي هذه التقارير إىل بعض هيئات املعاهدات مثل جلنـة حقـوق                   
 وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة، فإن .جنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالطفل والل

عن قلة املوارد   اً   وقد جنم هذا أساس    .بأن موعد تقدمي هذه التقارير قد فات      اً  م بعد علم  قدَّ مل يُ  هاالكثري من تقارير  
قد متكنت الدولة من تنفيذ مشروع بشأن التزاماهتا املتعلقة بتقدمي           ف . بيد أن هذا الوضع أخذ يتغري      .املالية والتقنية 

التقارير مبوجب خمتلف االتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان مبساعدة من املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيـا التـابع                
نة اإلثيوبية  ويهدف املشروع، الذي جيري تنفيذه بالتعاون مع اللج.ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  حلقوق اإلنسان، إىل إعداد مجيع التقارير املطلوبة مبوجب شىت الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان واليت               
 جلنة خرباء دوليني وجلنـة      ُشكِّلت ولتنفيذ هذا املشروع،     .مل تقدم بعد على الرغم من أن موعد تقدميها قد فات          

 وهذه الوثيقة إحدى نواتج هذا املشروع       .لوزارات، ضمن جلان أخرى   صياغة وجلنة وطنية خمصصة مشتركة بني ا      
  .اليت جرت زيادة حتسينها بالتعليقات املقدمة من مجاعات اجملتمع املدين يف حلقة عمل تعزيزية

باالستناد فقط إىل االتفاقيات كل على حدة وإىل مبادئها  عدت التقارير السابقة الصادرة عن الدولةوقد أُ  - ٣
 بيد .تعكس النظام املتكامل لإلعمال الدويل حلقوق اإلنسان بوضعها هذا، ال  وهي،.ية اخلاصة باملعاهداتالتوجيه

أن التطورات احلديثة املتعلقة بتعزيز كفاءة نظام تقدمي التقارير يف إطار املعاهدات أخذت يف احلسبان هذه املـرة                  
 وتشكل هـذه    .سية املشتركة والتقرير اخلاص باملعاهدة    الوثيقة األسا : وتستطيع الدولة إعداد تقاريرها يف جزأين     

  . هذه التقاريراجلزء األول من الوثيقة

ويعتقد أن الوثيقة األساسية املشتركة، املعدة على ضوء املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير إىل                  - ٤
ات وبيانات كافية تتعلق جبميع     ، توفر معلوم  (HRI/MC/2006/3)هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       

 ويتألف التقرير احلايل، الـذي      . فيها أو بعدة معاهدات منها     اًإثيوبيا طرف أصبحت  معاهدات حقوق اإلنسان اليت     
 . مع ما سيقدمه البلد من تقارير مستقبلية خاصة مبعاهدات بعينها، من جزأين رئيـسيني              مقترناًينبغي النظر فيه    

) .خلإمثل الدميغرافيا، االقتصاد، الثقافة،   (وض يف شكل سرد، معلومات عامة عن الدولة         ويقدم اجلزء األول، املعر   
مثل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، الدسـتور، املؤسـسات         ( حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها      واإلطار العام 

اين، وهو اجلزء الذي يتضمن  ويقدم اجلزء الث.ومعلومات عن املساواة وعدم التمييز) .خلإالوطنية حلقوق اإلنسان، 
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 للمبـادئ   ٣ و ٢من بيانات كمية، املعلومات اإلحصائية املطلوبة مبوجـب التـذييلني           اً  املرفقات ويتألف أساس  
  .ليل الالزم يف هذا اخلصوصحالتوجيهية املنسقة مع الت

ا سيقدمه البلد من وتأمل الدولة أن تكون هذه الوثيقة ذات قيمة كبرية هليئات املعاهدات يف استعراضها مل  - ٥
  .تقارير خاصة باملعاهدات

   معلومات عامة- اً ثاني
  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة - ألف 

  اجلغرافيا

 ٣بني خطي العرض اً مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية بلد غري ساحلي يف مشال شرق أفريقيا يقع تقريب  - ٦
 وإثيوبيا أقدم بلد مستقل يف أفريقيا وأحد أقدم البلدان املـستقلة يف             .اً شرق ٤٨ و ٣٣وخطي الطول      مشاالً ١٥و

 بدورهأيضاً   والبلد معروف    .د مهود البشرية  حأهي  إثيوبيا  إىل أن   ليونتولوجية  ا الدراسات الب  وقد خلصت  .العامل
يف عصبة األمم   اً   وكانت إثيوبيا عضو   .يلعلى الصعيدين اإلقليمي والدو   الرائد يف إنشاء منظمات حكومية دولية       

إقليمية  مقار منظمات وتضم العاصمة أديس أبابا .لكل من األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقيةاً مؤسساً وعضو
  .مم املتحدة االقتصادية ألفريقياكثرية، مبا فيها منظمة الوحدة األفريقية السابقة واالحتاد األفريقي احلايل وجلنة األ

 ١ ١٣٣ ٣٨٠ حيث تبلغ مساحة األراضي اليت يغطيها     ،  بلد يف أفريقيا  أكرب  والبلد، من الناحية اجلغرافية، هو سابع         - ٧
 ويشترك البلد   . يف املائة من هذه املساحة     ٠,٧وتغطي املسطحات املائية    ) ربعم ميل   ٤٣٧ ٦٠٠(اً  مربعاً  كيلومتر

جلنوب الشرقي، ومع إريتريا يف الشمال والشمال الشرقي،        يف احلدود الدولية مع الصومال وجيبويت يف الشرق وا        
  .ومع كينيا يف اجلنوب، ومع السودان يف الغرب

 متـر حتـت     ١٠٠ وتتفاوت االرتفاعات من     .وتتمثل طبوغرافيا البلد، إىل حد بعيد، يف هضبة مرتفعة          - ٨
متر  ٤ ٠٠٠جاوز ارتفاعها إىل قمم عدد من اجلبال اليت يت) حوض كوبار(وى سطح البحر يف منخفض دلول تمس

 ويتألف معظم البلد من . ويفصل وادي ريفت بني املرتفعات الغربية واملرتفعات الشرقية.فوق مستوى سطح البحر
 ومن أكرب األهنار النيـل األزرق       .هضبة مرتفعة وسالسل جبال يفصل بينها العديد من املراعي واجلداول واألهنار          

  .شيبيلي وغينيلوأواش وبارو وأوما وتكيزي وويب 

  األحوال اجلوية

تفاوت كبري يف األحوال اجلوية من املناخ البارد إىل بأيضاً  وهو يتسم .رتفاعالمناخ إثيوبيا شديد التأثر با  - ٩
م، ومن املناخ الدافئ إىل ١٦ºبني درجة التجمد ويتراوح حيث متوسط درجة احلرارة ) ديغا(املناخ املعتدل الربودة 

م، ومن املناخ الدافئ إىل املناخ احلار ٢٠ºو م١٦ºبني تتراوح حيث درجة احلرارة السنوية ) ينا ديغاو(املناخ البارد 
حيـث  ) برييها(املناخ احلار واجلاف    صوالً إىل   ُوم،  ٣٠ºم و ٢٠ºحيث يتراوح متوسط درجة احلرارة بني       ) كوال(
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موسم اجلفاف، الذي يستغرق الفترة من : ا وهناك مومسان متمايزان يف إثيوبي.م٣٠ºتتجاوز درجة احلرارة السنوية 
  .سبتمرب/يونيه إىل أيلول/مايو، وموسم األمطار، الذي يستغرق الفترة من حزيران/أكتوبر إىل أيار/تشرين األول

  التاريخ

 وهي الفترة اليت كانت فيها    دولة منظمة ومستقلة إىل بداية القرن الثاين قبل امليالد          كيرجع تاريخ إثيوبيا      - ١٠
 ويف  . وبعد اهنيار أكسوم، انتقلت السلطة إىل الستا مث إىل شـوا           .يف والية تيغراي الشمالية   قائمة  ة أكسوم   مملك

كانت أمم وقوميـات    والقرن الثامن عشر، كانت السلطة الفعلية يف أيدي نبالء املقاطعات من مرتفعات إثيوبيا              
  .كيانات مستقلةكها وسالطينها وملوكها ترة، من جانب رؤسائها وحكامفوشعوب إثيوبيا تدار، خالل تلك ال

 وخالل تـسعينيات    . إعادة توحيد إثيوبيا حتت حكومة مركزية      ١٨٨٠ الفترة اليت أعقبت عام      وشهدت  - ١١
زمت تلك القوات يف     وهُ .القرن التاسع عشر، وصلت القوى االستعمارية اإليطالية إىل اجلزء الشمايل من إثيوبيا           

إيطاليا احتفظت بالسيطرة على اجلزء الشمايل من إثيوبيا وأنشأت مـستعمرهتا            لكن   ١٨٩٦معركة أدوا يف عام     
 ١٩٣٦فترة استعمار طويلة وإن كان اإليطاليون قد احتلوا البلد ملدة مخس سنوات من اً  ومل تشهد إثيوبيا أبد.إريتريا

  .١٩٤١إىل 

حلكـم   السلطة وخضعت إثيوبيـا   ويف ثالثينيات القرن العشرين، توىل اإلمرباطور هيال سالسي مقاليد            - ١٢
، الدستور األول، الذي مل حيد مـن سـلطات          ١٩٣١ واعتمد اإلمرباطور هيال سالسي، يف عام        .مركزي مطلق 

 لكن إثيوبيا ١٩٥٥ يف عام ١٩٣١ ومت تنقيح دستور .١٩٥٢ وجرى توحيد إريتريا مع إثيوبيا يف عام .اإلمرباطور
أفـضت إىل   الـيت   لثورة  ا اندلعت على إثره   وغريها من العوامل زخم       هذه العوامل  ونتج عن  .اًإقطاعياً  ظلت بلد 

 اً تلك الفترة اضطرابات وحربوشهدت .إحالل اجمللس العسكري بقيادة منغيستو هيالمرمي حمل النظام اإلمرباطوري
  .أهلية وظلت مسألة حقوق األمم والقوميات والشعوب بال حسم

 وشهدت .الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب بالنظام العسكري أطاحت اجلبهة ١٩٩١مايو / أيار٢٩ويف   - ١٣
تلك الفترة االنتقال إىل احلكم الدميقراطي بتنفيذ عملية إصالح سياسي حولت حكم احلزب الواحد إىل مجهورية                

لبلـد  خذت عدة تدابري لتحقيق االستقرار يف ا     اتُّ) ١٩٩٥- ١٩٩١( ويف الفترة االنتقالية     .اباحتادية متعددة األحز  
مد ميثاق انتقايل ضمن احلقوق األساسية املعترف هبـا يف الـصكوك             واعتُ .وإصالح االقتصاد وإقامة الدميقراطية   

 استعيض عن امليثاق بدستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية        ١٩٩٥أغسطس  / آب ٢١ ويف   .الدولية حلقوق اإلنسان  
  .يادة القانوناالحتادية الذي يضمن محاية حقوق اإلنسان والدميقراطية وس

إثيوبيا تسع واليات إقليمية أنشأها الدستور هي واليات تيغـراي وعفـار وأمهـرة وأوروميـا          تضم  و  - ١٤
 . غوموز ووالية األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية اإلقليمية وواليات صومايل وغامبيال وهراري           - وبنيشانغول  

  .أديس أبابا ودير داوا تان أمام احلكومة االحتادية مهامدينتان تتمتعان باإلدارة الذاتية ومسؤولأيضاً وهناك 
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  الدميغرافيا

 نسمة منهم ٧٩ ٢٢١ ٠٠٠يبلغ كان ، ٢٠٠٨يوليه / متوزحىتط سقَمن املقدر أن جمموع سكان البلد املُ  - ١٥
 ويبلـغ متوسـط     .ضريةاحلناطق  امل يف ١٣ ٢٢٥ ٠٠٠ريفية و الناطق  امل يف)  يف املائة  ٨٥قرابة   (٦٥ ٩٩٦ ٠٠٠

 يف املائة فقط من     ٤٥ يف املائة من السكان يف       ٨٥ يف الكيلومتر املربع مع تركز أكثر من         ٥٢,٢لكثافة السكانية   ا
  وجيعل هذا إثيوبيا أحد أقل بلدان العامل. وتعيش أغلبية السكان يف مناطق املرتفعات يف البلد .جمموع أراضي البلد  

 أمهرة وأوروميا ووالية األمم والقوميـات والـشعوب         تضم  ومن بني الواليات اإلقليمية التسع،     .مناطق حضرية 
ـ     هي   إثيوبيا   ومن مث فإن   . يف املائة من جمموع سكان البلد      ٨٠اجلنوبية اإلقليمية حنو     اً ثاين أشد البلـدان اكتظاظ

 يف ٢,٩ا  ومن املتوقع أن تكون إثيوبيا، اليت يبلغ معدل النمو السكاين السنوي فيه.بالسكان يف أفريقيا بعد نيجرييا
  .٢٠٥٠يف العامل حبلول عام اً املائة، عاشر أشد البلدان اكتظاظ

 مليون نسمة إىل    ١٨ من أكثر من      السكاين ها مجاعة عرقية تتباين يف حجم     ٨٠كثر من   ألوإثيوبيا موطن     - ١٦
ية يف إثيوبيا   مجاعة عرق  ، فإن األورمو أكرب   ١٩٩٤تعداد الوطين اإلثيويب لعام     ال واستناداً إىل  . نسمة ١٠٠أقل من   

 يف املائة مـن  ٦,٢، بينما يشكل شعب تيغراي  من السكانيف املائة ٣٠,٢ ويشكل شعب أمهرة .) يف املائة  ٣٢(
 ة العمريةتسم به عادة التركيب ت، وهو مابرجحان شديد لفئة صغار السنتسم ت للسكان ة العمرية والتركيب.السكان

 . يف املائة من الـسكان     ٤٥ل األطفال دون سن اخلامسة عشرة       للسكان يف كثري من البلدان النامية، حيث يشك       
  . من السكان من أشخاص فوق سن اخلامسة والستني٢,٨ وتتألف نسبة . يف املائة٩٠وتبلغ نسبة إعالة األطفال 

عن متوسط العمر املتوقع    اً  يزيد بسنتني تقريب    سنة، وهو ما   ٥٧,٩٢ويبلغ متوسط العمر املتوقع لإلناث        - ١٧
 ويزيد متوسط عدد أطفال املرأة الريفيـة        .مرأةا طفل لكل    ٥,٤ ومعدل اخلصوبة    . سنة ٥٥,٩٢ والبالغ   للذكور

 ويبلغ معدال . شخص٤,٨ ومتوسط حجم األسرة املعيشية .بطفلني ونصف عن متوسط عدد أطفال املرأة احلضرية
طفل قبل بلـوغ     ١ ٠٠٠ طفل بني كل     ٧٧وميوت   . على التوايل  ،١٠,٧٥ و ٣٦,٨٩والدات ووفيات األطفال    

 يف ٢٠ويتم حتصني  .طفل قبل بلوغ سن اخلامسة ١ ٠٠٠بني كل   طفال١٢٣ًالسنة األوىل من العمر، بينما ميوت 
 يف املائة من األطفال مصابون ٤٧ وحنو .كامالًاً  سنة حتصين٢٣ و١٢املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 يف املائة من  ١٤ وتستخدم   . يف املائة مصابون باخنفاض الوزن     ٣٨باهلزال، و  يف املائة مصابون     ١١بتوقف النمو، و  
  .النساء املتزوجات، يف املتوسط، وسيلة حديثة لتنظيم األسرة

 ٣٢,٨ يف املائة، واملسلمون    ٥٠,٦ ويشكل املسيحيون األرثوذكس     .واملسيحية واإلسالم مها الديانتان الرئيسيتان      - ١٨
 يف املائة مـن     ٥,٥ كما يشكل ممارسو الديانات التقليدية       . يف املائة، من السكان    ١٠,٢يف املائة، والربوتستانت    

  .جمموع السكان

   هلجات خمتلفة مستخدمة يف الكالم يصل عـددها         إىل جانب  لغة خمتلفة    ٨٠ويوجد يف إثيوبيا أكثر من        - ١٩
ي جمموعة اللغات السامية وجمموعة      وتنقسم اللغات اإلثيوبية إىل أربع جمموعات لغات رئيسية، ه         . هلجة ٢٠٠إىل  

 واللغات السامية يتكلمها    .اللغات الكوشيتية وجمموعة اللغات األوموتية وجمموعة لغات النيل والصحراء الكربى         
بصفة رئيسية يف تيغراي وأمهرة وهراري واجلزء الشمايل من والية األمم (الناس يف مشال إثيوبيا ووسطها وشرقها       

 أما اللغات الكوشيتية فيتكلمها الناس، يف األغلب، يف وسـط إثيوبيـا   .)جلنوبية اإلقليميةوالقوميات والشعوب ا 
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 واللغات األوموتية يسود التكلم هبـا بـني         .)بصفة رئيسية يف أقاليم عفار وأوروميا وصومايل      (وجنوهبا وشرقها   
لناس على نطـاق واسـع يف        ولغات النيل والصحراء الكربى يتكلمها ا      .حبريات وادي ريفت اجلنويب وهنر أومو     

 .) غوموز- بصفة رئيسية يف إقليمي غامبيال وبنيشانغول (األجزاء الغربية من البلد على امتداد احلدود مع السودان 
 واللغات أوروميفا وتيغرينيا والصومالية من اللغات الكثرية الـيت          .واألمهرية هي اللغة الرمسية للحكومة االحتادية     

  .)طالع على املؤشرات الدميغرافية لال١انظر املرفق  (.دلناس يف البليتكلمها ا

  االقتصاد

 . يف املائة خالل السنوات األربع املاضية      ١١,٩فيه  نمو  ال معدل   بلغ متوسط  اقتصاد مزدهر    بلد ذو إثيوبيا    - ٢٠
 ويعزى .ىالدول األفريقية جنوب الصحراء الكربيف اً منواألسرع نفطي القتصاد غري  اال٢٠٠٧يف عام   كاننهإبل 

 ٨٠ ، كما أن تساهم يف تشغيل يف املائة من الصادرات٦٣ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و٤٥إىل الزراعة حنو 
 وتعتمد أنشطة اقتصادية أخرى كثرية على الزراعة، مبا يف ذلك تـسويق املنتجـات               .القوى العاملة  يف املائة من  

يف اآلونة  اً  كبرياً  عات الصناعة التحويلية والبناء واخلدمات توسع      وقد سجلت قطا   .الزراعية وجتهيزها وتصديرها  
 ووصل الناتج   .٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة من جمموع السكان يف        ٣٨,٧ وبلغ تقدير نسبة الفقراء يف البلد        .األخرية

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧من دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة يف         اً   دوالر ١٨١احمللي اإلمجايل للفرد يف البلد إىل       
يبذل فتئ   كما أن البلد ما.ومعدل التضخم آخذ يف االرتفاع يف الوقت احلايل، وقد استرعى اهتمام احلكومة البالغ

األقاليم  معونات غذائية إىل   ولكن تسىن تسليم     .عدم سقوط األمطار   هائلة ملواجهة نقص األغذية الناجم عن     اً  جهود
  .) بشأن املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية٢انظر املرفق  (.، بفضل جهود احلكومة واجملتمع الدويلاملتأثرة

  الصحة والتعليم

متالزمـة نقـص املناعـة      /حتتل إثيوبيا أعلى مرتبة بني البلدان املتضررة من فريوس نقص املناعة البشرية             - ٢١
  لتقـدير رمسـي، أكثـر      اً  قاإليدز، وف /حيث يبلغ عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       ) اإليدز(املكتسب  

   ويورد تقرير أعدته وزارة الصحة أن معدل االنتشار بني البالغني على الصعيد الـوطين               . مليون شخص  ١,٥من  
  واملالريا مشكلة رئيسية من مشكالت الصحة العامة.) يف املائة لإلناث٥ يف املائة للذكور و٣,٨( يف املائة ٤,٤يبلغ 

  .رئيسية للمرضاً  وأمراض اجلهاز التنفسي العلوي احلادة أسباب كما يشكل التدرن.يف إثيوبيا

وأخذ املعدل اإلمجايل للقيد بالتعليم يف املستوى االبتدائي على الصعيد الوطين يتزايد على حنو مـستمر                  - ٢٢
 ومن الناحية األخرى، أخذت الفجوة بني اجلنسني حبسب معـدل           .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف     ٩١,٦حيث بلغ   

 ويبلغ املعدل الصايف للقيـد بـالتعليم يف         .٢٠٠٦/٢٠٠٧اإلمجايل تتقلص إال فيما يتعلق بالسنة الدراسية        القيد  
 . يف املائة  ٣٦,٢ وارتفع املعدل اإلمجايل للقيد بالتعليم يف املستوى الثانوي إىل           . يف املائة  ٧٨,٦املستوى االبتدائي   

  .)٢انظر املرفق (
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  القانوين للدولةاهليكل الدستوري والسياسي و - باء 

  دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

ة إثيوبيا الدميقراطية يصدقت مجعية نواب دستورية، منتخبة مباشرة من شعوب إثيوبيا، على دستور مجهور  - ٢٣
 جعله  ومت اعتماد الدستور بعد نقاش عام حول مزايا ومساوئ مشروع الدستور يف مجيع أرجاء البلد، مما.االحتادية

  .١٩٩٥ ودخل الدستور حيز النفاذ يف عام .أول دستور شعيب للبلد

اً جوهرياً  والدستور هو األساس الذي يرتكز عليه تكوين اجلمهورية الدميقراطية االحتادية، اليت تعد ابتعاد              - ٢٤
بيا وقومياهتـا    وينص الدستور، وهو القانون األعلى يف البلد، على أن أمم إثيو           .عن شكل احلكم املركزي السابق    

  .وشعوهبا متلك مجيع السلطات السيادية

 وهو ينص على أن مجيع األشخاص متساوون        .وقد جسد الدستور روح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         - ٢٥
  أمام القانون وحيق هلم احلصول على احلماية القانونية املتساوية والفعالة دومنا متييـز بـسبب األصـل القـومي                   

و نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو امللكية أو املولد أو أي وضع أو االجتماعي أ
 وعالوة على ذلك، ينص الدستور على أن لكل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين واحلق غـري          .آخر

  .القابل للتصرف واملصون يف احلياة واخلصوصية واحلرية واألمان على شخصه

احلقوق الدميقراطية لكل مواطن إثيويب دومنا متييز على أساس القومية أو نوع اجلنس أيضاً ويكفل الدستور   - ٢٦
 ولكل شخص احلق يف التعبري عن نفسه حبرية، كما ينص           .أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر          

 احلق يف الوصول املتـساوي إىل اخلـدمات          وباإلضافة إىل ذلك، فإن لكل إثيويب      .الدستور على حرية الصحافة   
  .اً واحلق يف الوصول إىل العدالة يف غضون فترة معقولة مكفول أيض.االجتماعية املمولة من األموال العامة

والواقع أن الدستور، بضمانه حقوق األمم والقوميات والشعوب يف تقرير املصري مبـا فيهـا احلـق يف                    - ٢٧
قراطي ميكن فيه حتقيق الوحدة الوطنية من خالل اإلرادة احلرة لشعوب البلد وليس االنفصال، كفل وجود وضع دمي

 ولكل أمة وقومية احلق يف الكالم والكتابة بلغتها وتعزيز هذه اللغة، ويف التعبري عـن ثقافتـها                  .باستخدام القوة 
  .وتطويرها وتعزيزها، ويف احلفاظ على تارخيها

دين منفصالن، وقد حظيت مجيع لغات إثيوبيا باالعتراف علـى قـدم            للدستور، فإن الدولة وال   اً  وطبق  - ٢٨
 وتستطيع املرأة اآلن اقتناء املمتلكـات وإدارهتـا         . كما يكفل الدستور املساواة بني اجلنسني      .املساواة من الدولة  

  .واالنتفاع هبا ونقل ملكيتها على قدم املساواة مع الرجل

  هيكل احلكومة االحتادية

 وتتألف اجلمهورية االحتادية من احلكومة      .بيا الدميقراطية االحتادية ذات شكل برملاين للحكم      مجهورية إثيو   - ٢٩
 .االحتادية وتسع واليات إقليمية أنشأت على أساس أمناط االستيطان، واللغة، واهلوية، وموافقة الـشعب املعـين               

  .أديس أبابا ودير داوا: الذايت وهناك مدينتان تتمتعان باحلكم .وللواليات األعضاء حقوق وسلطات متساوية
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 وحيدد الدستور سـلطات     .وللحكومة االحتادية والواليات اإلقليمية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية         - ٣٠
 ويتعني على الواليات اإلقليمية احترام سلطات احلكومة االحتادية الـيت           .احلكومة االحتادية وحكومات الواليات   

 ومجيع السلطات غري املمنوحة صراحة للحكومة االحتاديـة         .الواليات اإلقليمية باحترام سلطات   أيضاً  تلتزم هي   
  . حيتفظ هبا للوالياتاً،وحدها، أو للحكومة االحتادية والواليات مع

 .وقد كفل الترتيب االحتادي، احملدد مبوجب الدستور، حقوق الواليـات اإلقليميـة يف إدارة شـؤوهنا                 - ٣١
 وهي خمولة سلطة رسم السياسات املالئمة لتنميتها، وإرساء         . وأعالمها اخلاصة هبا   وللواليات اإلقليمية دساتريها  

قاعدة اهلياكل االقتصادية واالجتماعية األساسية، واملشاركة على حنو مباشر يف القطاعات البالغة األمهية لتنميتها              
  .االقتصادية، وصون القانون والنظام يف مناطقها

  اهليئة التشريعية

  .وجملس االحتادجملس نواب الشعب : هورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية جملسان احتاديانلدى مج  - ٣٢

  بجملس نواب الشع

 وللمجلس سلطات تشريعية يف مجيع املسائل الـيت         .جملس نواب الشعب أعلى سلطة يف احلكومة االحتادية         - ٣٣
وأعضاء  .ملدة مخس سنواتالشعب  نواب  وينتخب الشعب أعضاء جملس.يسندها الدستور إىل االختصاص االحتادي

 ولقوميات وشعوب األقليات متثيل     .، هم نواب الشعب بأسره    ٥٥٠ الذين ال يتجاوز عددهم      الشعب،جملس نواب   
  .على األقل هلذه القوميات والشعوباً  مقعد٢٠ وبناء على ذلك، حيجز .الشعبخاص يف جملس نواب 

 .تمكن من أن يؤدي على حنو مالئم املهام اليت أوكلها إليه الدستور جلنة دائمة لكي ي١٢وقد أنشأ اجمللس   - ٣٤
 ومتكن اللجان اجمللس مـن أن تكـون لديـه           .احلكومة االحتادية  للهيكل التنظيمي هليئات  اً  واللجان مشكلة وفق  

  .إجراءات تشريعية فعالة

  جملس االحتاد

ل أمة وقومية وشعب نائب واحد علـى   ولك.يتألف جملس االحتاد من نواب األمم والقوميات والشعوب   - ٣٥
 وتنتخب جمالس الواليات أعضاء . وميثل نائب إضايف كل أمة أو قومية عن كل مليون نسمة.األقل يف جملس االحتاد

 وجيوز جملالس الواليات أن تنتخب هي نفسها النواب يف جملس االحتاد أو أن جتري انتخابات لكي                 .جملس االحتاد 
  .اًمباشراً تخابينتخب الشعب النواب ان

 من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، فإن جمللس االحتاد سلطات من بينها             ٦٢للمادة  اً  وطبق  - ٣٦
سلطة تفسري الدستور، والبت يف أساس الدستور خبصوص القضايا املتعلقة حبق األمم والقوميات والـشعوب يف                

توطيد وحدة الشعوب واملساواة بينها، وإجياد حل للرتاع أو سـوء           تقرير املصري مبا يف ذلك االنفصال، وتعزيز و       
  .الفهم الذي قد حيدث بني الواليات
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  اهليئة التنفيذية

  رئيس مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

املرشـحني  الـشعب    ويسمي جملس نواب     .رئيس مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية هو رئيس الدولة         - ٣٧
  ومدة شغل منصب الرئيس    .وتنتخب الرئيس دورة مشتركة للمجلسني باملوافقة بأغلبية ثلثي األصوات         .للرئاسة

  . وال ميكن انتخاب الرئيس ألكثر من مدتني متتاليتني.ست سنوات

وتتضمن سلطات الرئيس ومهامه افتتاح الدورة املشتركة للمجلسني، وتعيني الـسفراء وغريهـم مـن                 - ٣٨
  .للقانوناً قاب العسكرية الرفيعة بناء على توصية رئيس الوزراء، ومنح العفو طبقاملبعوثني، ومنح األل

  رئيس الوزراء

اهليئـة  الشعب  يشكل حزب سياسي أو ائتالف أحزاب سياسية له أكرب عدد من املقاعد يف جملس نواب                  - ٣٩
لوزراء وجملس الـوزراء ومهـا    وأعلى الصالحيات التنفيذية للحكومة االحتادية مناطة برئيس ا     .التنفيذية ويقودها 

 ويف ممارسة مهام الدولة، يكون أعضاء جملس الوزراء مـسؤولني مـسؤولية   .الشعبمسؤوالن أمام جملس نواب    
  .مجاعية عن مجيع القرارات اليت يتخذوهنا بصفتهم هيئة

جملس  وتكون مدة شغل منصبه هي مدة واليةالشعب وينتخب رئيس الوزراء من بني أعضاء جملس نواب   - ٤٠
 ورئيس الوزراء هو املسؤول التنفيذي األول ورئيس جملس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة              .الشعبنواب  
 ويتابع رئيس الوزراء ويكفل تنفيذ القوانني والسياسات والتوجيهات والقرارات األخرى اليت يعتمـدها              .الوطنية

ب الوزارية ومناصب املفوضني ورئيس احملكمة العليا  ويعرض رئيس الوزراء مرشحني للمناص.الشعبجملس نواب 
 كما يقدم إىل جملس     .للموافقة عليهم الشعب  االحتادية ونائب رئيسها ومراجع احلسابات العام على جملس نواب          

  .تقارير دورية عن األعمال اليت تنجزها اهليئة التنفيذية وعن خططها ومقترحاهتاالشعب نواب 

 من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء وغريهم من األعضاء حسبما قد             ويتألف جملس الوزراء    - ٤١
 وجملس الوزراء، يف كل قراراته، مسؤول أمام جملس نواب          . واجمللس مسؤول أمام رئيس الوزراء     .حيددهم القانون 

ها جملس نواب    ويضطلع جملس الوزراء، ضمن أمور أخرى، بضمان تنفيذ القوانني والقرارات اليت يعتمد            .الشعب
 ورسم السياسة اخلارجيـة  الشعب، وإعداد امليزانية االحتادية السنوية وتنفيذها عندما يقرها جملس نواب          الشعب،

عن أي مسألة مندرجة الشعب للبلد وممارسة اإلشراف العام على تنفيذها، وتقدمي مشاريع قوانني إىل جملس نواب 
 وعند القيام بذلك، يتقدم باملرسوم اخلاص بـإعالن حالـة           .رئ وله سلطة إعالن حالة طوا     .يف نطاق اختصاصه  

اً  يوم١٥أو يف غضون اً  ساعة إذا كان هذا اجمللس منعقد٤٨يف غضون الشعب الطوارئ إلقراره من جملس نواب 
  .اًإذا مل يكن منعقد
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  القضاء

 والسلطات .كمة العليا االحتادية والسلطة القضائية العليا االحتادية مناطة باحمل.ينشئ الدستور قضاء مستقالً  - ٤٢
ختضع احملاكم على مجيع املستويات   وال.القضائية على كل من املستوى االحتادي ومستوى الواليات مناطة باحملاكم

 وميارس القضاة مهـامهم     .ألي تدخل أو تأثري من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي أو من أي مصدر آخر               
  .لقانون فقطيوجههم سوى ا باستقالل تام وال

سلطة إنشاء احملكمة العالية االحتادية واحملاكم االبتدائية على نطاق الدولـة أو يف             الشعب  وجمللس نواب     - ٤٣
 وما مل يتم الترتيب على هذا النحو، يفوض اختصاص احملكمـة العاليـة              .اًبعض أجزاء البلد حسبما يراه ضروري     

  .يات اإلقليميةاالحتادية واحملاكم االبتدائية إىل حماكم الوال

 وللمحكمة العليا   .واحملكمة العليا االحتادية هلا السلطة القضائية العليا والنهائية فيما يتعلق بشؤون الدولة             - ٤٤
 وللمحكمة العليا للوالية سلطة نقض .االحتادية سلطة نقض أي قرار حمكمة هنائي ينطوي على خطأ قانوين أساسي

 واحملاكم االحتادية ذات اختصاص     .والية حيتوي على خطأ قانوين أساسي     أي قرار حمكمة هنائي خبصوص شؤون ال      
  .يف القضايا الين تنشأ يف إطار الدستور والقوانني االحتادية واملعاهدات الدولية

 أي قاض من مهامه قبل بلوغه سن التقاعد اليت حيددها القانون إال عندما تقرر جلنـة اإلدارة                  ىيعف وال  - ٤٥
نتهاكه القواعد التأديبية أو بسبب انعدام املقدرة أو انعدام الكفاءة اجلسيم، أو أن القاضي مل يعد القضائية إعفاءه ال

أو جملس الوالية املعين بأغلبية الشعب على االضطالع مبسؤولياته بسبب املرض، وبعد أن يوافق جملس نواب اً قادر
  .األصوات على قرارات جلنة اإلدارة القضائية

للهيئة التنفيذية، حيث   اً  موازناً  ضاء ممارسة صالحياته على حنو مستقل ويعمل بوصفه عنصر        ويستطيع الق   - ٤٦
  .احلامسة ملراعاة سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة وإرساء الدميقراطية" املراجعات واملوازنات"يوفر 

  حمكمة الشريعة

 تنشأ فيما يتعلق بقـوانني الـزواج        بالفصل الثالث من الدستور، ميكن الفصل يف املنازعات، اليت          عمالً  - ٤٧
 وميكن جمللس نواب    .العرفية مبوافقة أطراف هذه املنازعات     للقوانني الدينية أو  اً  واألحوال الشخصية واألسرة، وفق   

وبناء على ذلك، أنشئت حماكم شريعة  .اًوجمالس الواليات إنشاء حماكم دينية وعرفية أو االعتراف هبا رمسيالشعب 
  .الحتادي ومستوى الوالياتعلى املستوى ا

 مسؤولة) حمكمة الشريعة االبتدائية االحتادية وحمكمة الشريعة العالية االحتادية       (وحماكم الشريعة االحتادية      - ٤٨
  .أمام اللجنة االحتادية لإلدارة القضائية
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  :وحماكم الشريعة االحتادية ذات اختصاص مشترك يف املسائل التالية  - ٤٩

 العالقات األسـرية،    الوصاية على القصر أو    اإلعالة أو  الطالق أو  ة بالزواج أو  أي مسألة متعلق    )أ(
للشريعة اإلسالمية، أو أن يكون الطرفان قد وافقـا         اً  بشرط أن يكون الزواج الذي تتعلق به املسألة قد عقد وفق          

  للشريعة اإلسالمية؛اً على الفصل فيها طبق
  اً الوصايا، بشرط أن يكون الواهب أو املـانح مـسلم         أي مسألة متعلقة بالوقف واهلبة وتتابع         )ب(
  يف وقت وفاته؛اً  مسلمأو املتوىف

  .أي مسألة متعلقة بدفع التكاليف املتكبدة يف أي دعوى تتعلق باألمور املذكورة أعاله  )ج(

ـ         وال  - ٥٠ ى يكون حملاكم الشريعة اختصاص يف املسائل املذكورة أعاله إال حيثما توافق أطرافها صـراحة عل
 وتفصل حماكم الشريعة االحتادية يف القضايا املندرجة يف نطاق اختصاصها  .الفصل فيها مبوجب الشريعة اإلسالمية    

 . وعند االضطالع باإلجراءات القضائية، تطبق احملاكم قانون اإلجراءات املدنية الساري          .للشريعة اإلسالمية اً  طبق
شريعة، مت قبول اختصاصها، إىل حماكم عادية، كما حيظر إحالة وحيظر القانون إحالة أي قضية مرفوعة أمام حمكمة 
  .قضية مرفوعة أمام حمكمة عادية إىل حمكمة شريعة

ويقوم اجمللس األعلى للشريعة اإلسالمية، بناء على طلب من اللجنة االحتادية لإلدارة القضائية، باختيـار              - ٥١
توى، تقره اللجنة االحتادية لإلدارة القضائية بناء علـى          وتعيني القضاة، الذين يلزم تنصيبهم على أي مس        .القضاة

 ويتم احلصول على ميزانية حماكم الشريعة االحتادية من اإلعانـة، الـيت             .توصية من رئيس احملكمة العليا االحتادية     
 يف   كما تنشأ حماكم الشريعة    .ختصصها احلكومة االحتادية من امليزانية، ومن املساعدات املقدمة من مصادر أخرى          

  .الختصاص حماكم الشريعة االحتادية خمتلف األقاليم واجملالس اإلدارية ويكون اختصاصها مماثالً

  هيكل حكومات الواليات اإلقليمية

) وريدا( وهي منظمة يف جمالس واليات ومناطق ودوائر .لكل والية من الواليات اإلقليمية التسع دستورها  - ٥٢
بيد أنه جيوز جمللس الوالية يف كل والية إقليمية إقامة وحدات إدارية         .)يبيلك(أو دوائر خاصة أو بلديات وأحياء       

  .هرمية أخرى وحتديد سلطاهتا ومهامها

  جملس الوالية

 ولكـل   . وهو مسؤول أمام شعب الواليات اإلقليمية املعنية       .جملس الوالية هو أعلى هيئة لسلطة الوالية        - ٥٣
 وينتخب شعب األقاليم املعنيـة      .املندرجة يف إطار اختصاص الوالية    جملس والية سلطات تشريعية بشأن املسائل       

أعضاء جمالس الواليات اإلقليمية ملدة مخس سنوات من خالل انتخابات مباشرة وحرة ونزيهة جترى بـاالقتراع                
ة  وتقوم اجملالس بصياغة واعتماد وتعديل دساتري الواليات، اليت جيب أن تكون متسقة مع دستور مجهوري               .السري

  .إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
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  جملس القوميات

 .يوجد جملسان يف والية األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية اإلقليمية مها جملس الوالية وجملس القوميات    - ٥٤
 الفريد يف هذا اإلقليم هو وجود جملس        يء والش .جمالس الواليات األخرى   وجمللس الوالية نفس صالحيات ومهام    

 ويتألف جملس القوميات من نواب األمـم والقوميـات          . وهو معلم غري موجود يف الواليات األخرى       القوميات،
 وميثل كل أمة أو قومية أو شعب نائب إضايف عن كـل             .والشعوب، حيث ميثل كل منها عضو واحد على األقل        

  .مليون من السكان

 جملس التحقيق الدستوري، والبت يف وللمجلس سلطات من بينها سلطة تفسري الدستور اإلقليمي، وتنظيم  - ٥٥
لدستور الوالية،  اً  القضايا املتعلقة حبق األمم والقوميات والشعوب يف إدارة املناطق والدوائر والدوائر اخلاصة طبق            

وتوفري أوضاع مواتية لدراسة تاريخ القوميات وثقافتها ولغتها، ودراسة املنازعات بني الواليات املتجاورة ومسألة 
  .دود وتقدمي التقارير إىل جملس االحتاد ومتابعة التنفيذترسيم احل

  اهليئات التنفيذية للواليات

 املقاعد يف جمالس الواليـات اهليئـة التنفيذيـة          أكرب عدد من  الذي حيصل على    سياسي  الزب  احلل  يشكِّ - ٥٦
 ويتألف اجمللـس    .اليات واجمللس التنفيذي أعلى هيئة إدارية يف الواليات، وهو مسؤول أمام جمالس الو            .ويقودها

التنفيذي من املسؤول التنفيذي األول ونائب املسؤول التنفيذي األول ورئيس املكاتب التنفيذية وأعضاء آخـرين   
  . واملسؤول التنفيذي األول هو رئيس اجملالس التنفيذية للواليات اإلقليمية.حيددهم القانون

مان تنفيذ القوانني والقرارات الصادرة عن جملـس        ض: وللمجالس التنفيذية صالحيات ومهام من بينها       - ٥٧
الوالية واحلكومة االحتادية، وإصدار التوجيهات، وإعداد ميزانية الوالية وتنفيذها عندما يقرها جملـس الواليـة،               
ورسم السياسات واالستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية للوالية، وتقدمي مشاريع قوانني إىل جملـس الواليـة              

  . عند إقرارها، وإعالن حالة طوارئوتنفيذها

  قضاء الواليات

 وتنشئ دساتري الواليات القضاء املـستقل للواليـة         .باحملاكماً  طة حصر والسلطة القضائية يف األقاليم من      - ٥٨
كان مستواها ألي تدخل أو تأثري من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي أو من اً ختضع احملاكم أي  وال.اإلقليمية

  . وميارس القضاة مهامهم باستقالل تام وبتوجيه من القانون فقط.آخرأي مصدر 

وتتألف اهليئة القضائية للواليات من احملكمة العليا للوالية واحملكمة العالية للمناطق وحمـاكم الـدوائر                  - ٥٩
  . واحملاكم االجتماعية هي احملاكم الدنيا واالبتدائية لألقاليم.واحملاكم االجتماعية لألحياء

 كما أهنا متارس اختصاص     .واحملكمة العليا اإلقليمية هلا السلطة العليا والنهائية فيما يتعلق بشؤون الوالية            - ٦٠
سلطة نقض أي قرار حمكمة هنـائي، يف        أيضاً   وهي متارس    .احملكمة العالية االحتادية فيما يتعلق بالشؤون االحتادية      

  .أساسيعلى خطأ قانوين  مجيع شؤون الوالية، يكون مشتمالً
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 .ومتارس احملاكم العالية اإلقليمية، باإلضافة إىل اختصاصها اإلقليمي، اختصاص احملاكم االبتدائية االحتادية     - ٦١
والقرارات اليت تصدرها حمكمة عالية إقليمية متارس اختصاص احملاكم االبتدائية االحتادية ميكن اسـتئنافها أمـام                

  .احملكمة العليا اإلقليمية

احملكمة العليا للوالية امليزانية اإلدارية للمحاكم اإلقليمية وتقدمها مباشرة إىل جملس الوالية اإلقليمية د عِّوُت  - ٦٢
زانية ي وتطلب احملكمة العليا للوالية إىل احملكمة العليا االحتادية توفري م          .املعين إلقرارها وتديرها عندما يتم إقرارها     
  .وقت نفسه اختصاص حماكم احتاديةتعويضية حملاكم الوالية اليت متارس يف ال

  هيكل حكوميت مدينيت أديس أبابا ودير داوا

مدينتا أديس أبابا ودير داوا منظمتان يف بنية تنظيمية لكل منهما قوامها جملس املدينة والعمدة وجملـس                   - ٦٣
  .وزراء املدينة واهليئات القضائية للمدينة

  جملسا مدينيت أديس أبابا ودير داوا

 وجمللسي املدينتني سلطة إصدار إعالنات بشأن .سكان املدينتني أعضاء اجمللسني ملدة مخس سنواتينتخب   - ٦٤
  .مسائل مثل اخلطة الرئيسية للمدينة وإنشاء اهليئات التنفيذية

  اهليئة التنفيذية لكل من مدينيت أديس أبابا ودير داوا

يف حالة عدم وجوده، ائتالف األحـزاب       يشكل احلزب السياسي الذي يشغل غالبية مقاعد اجمللس أو،            - ٦٥
أمام جملس املدينة املعين واحلكومة االحتادية،         والعمدة، لكونه مسؤوالً   .السياسية اهليئة التنفيذية لكل من املدينتني     

  .هو املسؤول التنفيذي األول يف املدينة

  حماكم مدينيت أديس أبابا ودير داوا

 وتتألف .أبابا ودير داوا حماكم مدينة وحماكم اجتماعية لألحياءتوجد لدى كل من حكوميت مدينيت أديس   - ٦٦
بتدائي ابتدائية ذات اختصاص ال واحملكمة ا.بتدائية وحماكم استئنافاحماكم مدينة أديس أبابا أو دير داوا من حماكم 

 االستئناف املرفوعة  وتنظر حماكم االستئناف يف دعاوى.يف املسائل املندرجة يف إطار اختصاص حماكم املدينة املعنية
  . هبا سلطة قضائيةاملنوطبتدائية واهليئات األخرى الضد قرارات احملكمة ا

  اإلطار القانوين

  :يتألف القانون يف إثيوبيا من  - ٦٧

  دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية؛  )أ(
  ؛)اإلعالنات(االحتادي الختصاص ع املسائل املسندة إىل ايف مجيالشعب القوانني الصادرة عن جملس نواب   )ب(
  مجيع املعاهدات املصدق عليها من إثيوبيا؛  )ج(
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  القوانني الصادرة عن جمالس الواليات واملندرجة يف إطار اختصاص الواليات؛  )د(
  السارية وغري املتعارضة مع الدستور؛ ) ١٩٩١الصادرة قبل عام (مجيع القوانني السابقة   ) ه(
  الشعوب؛طة به من جملس نواب اسلطات املنبال  جملس الوزراء عمالًاللوائح الصادرة عن  )و(
  الواليات؛ طة هبا من جمالس ابالسلطات املن اللوائح اإلقليمية الصادرة عن إدارة الواليات عمالً  )ز(
  التوجيهات الصادرة عن اهليئات التنفيذية للحكومة االحتادية والواليات؛  )ح(
  مة العليا االحتادية، اليت حتتوي على تفسري قوانني ملزم؛قرارات شعبة النقض باحملك  )ط(
الدسـتورية  وري الواجب التطبيق على املسائل      القرار النهائي جمللس االحتاد بشأن التفسري الدست        )ي(

  املماثلة اليت قد تنشأ يف املستقبل؛
الفـصل  ق األطراف على    اليت يواف  الشخصيةالقوانني الدينية والعرفية املتعلقة باملسائل األسرية و        )ك(

  .فيها بناء على هذه القوانني الدينية والعرقية وبقدر عدم خمالفة هذه القوانني للدستور

  النظام االنتخايب

  ومبوجب الفصل الثالث من الدسـتور،      .ُينتخب يف إثيوبيا مكرس يف الدستور      و حق املواطن يف أن ينتخب     - ٦٨
ارك يف تسيري الشؤون العامة بشكل مباشر وعن طريق نواب خمتـارين            حيق لكل مواطن إثيويب، دون أي متييز، أن يش        

  .ُينتخب يف انتخابات حقيقية ودورية لتقلد أي منصب على أي مستوى حكومي للقانون وأناً حبرية، وأن يصوت طبق

 وبناء على ذلك، أنشئ اجمللس االنتخـايب الـوطين      .وينص الدستور على إنشاء جملس وطين لالنتخابات        - ٦٩
 ٥٣٢/٢٠٠٧باإلعالن رقـم  اً  وقد استعيض عن هذا اإلعالن مؤخر  .١١١/١٩٩٥ثيويب مبوجب اإلعالن رقم     اإل

 ويتناول اإلعالن، باإلضافة إىل إنشاء اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيـويب           .املتعلق بتعديل القانون االنتخايب إلثيوبيا    
اً وقائماً  ومباشراً  اس، جيب أن يكون كل انتخاب حر       وعلى هذا األس   .وتعداد مهامه، عملية االنتخابات ومبادئها    

عن هذا، فقد أعلن بشكل رئيسي أن سرية عملية التصويت جيـب أن                وفضالً .على املشاركة املتساوية للشعب   
  . ويعيد اإلعالن املعدل تأكيد املبدأ نفسه فيما يتعلق باألنظمة االنتخابية.حتترم

ثيويب جبميع شؤون االنتخابات عل كل من مستوى االحتاد ومـستوى           ويعىن اجمللس االنتخايب الوطين اإل      - ٧٠
اً  واجمللس، بوصفه هيئة تنفيذية انتخابية للدولة، تناط به املسؤولية عن ضمان إجراء كل االنتخابات طبق.الواليات

  .للدستور واإلعالن االنتخايب للبلد

 ومن واجب اجمللس تيسري االنتخابات   .عالنوللمجلس عدد من السلطات واملسؤوليات الالزمة لتنفيذ اإل         - ٧١
ـ        ىاليت جترى بصفة دورية وعلى كل مستوى والتحقق من إجرائها بطريقة حرة ونزيهة، والقيـام، عنـدما يتلق

معلومات عن حدوث خرق للقانون يف عملية االنتخاب ضمن أمور أخرى، بإجراء ما يلزم من حتقيق وإلغاء نتائج 
   .النتخاب أو األمر بوقف العمل وتقدمي املرتكبني إىل احملكمةاالنتخاب واألمر بإعادة ا
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  الشكاوى بشأن سري االنتخابات

 وتوجه هذه الشكاوى يف     .لقوانني االنتخابات اً  ميكن إثارة الشكاوى املتعلقة باالنتخابات وتقدميها وفق        - ٧٢
 عن حكم اجمللس بطعن إىل احملكمة بادئ األمر إىل اجمللس االنتخايب، وبعد ذلك يتقدم أي حزب سياسي غري راض

 وعلى الرغم من عدم وجود بيانات منظمة خبصوص أنواع الشكاوى وأعدادها، فقد أثار جـل                .العالية االحتادية 
أثارها احلزب احلاكم وأحزاب سياسية معارضة ومرشـحون        : املشاركني يف االنتخابات السابقة شكاوى عديدة     

 مى من الشكاوى املقدمة يف االنتخابات القليلة األخرية اليت أجريت منذ بداية وقد افتقرت الغالبية العظ .مستقلون
 بيد أن بعض الشكاوى اليت أثريت فيما يتعلق حبـدوث خمالفـات             .االنتخابات متعددة األحزاب إىل دليل ظاهر     

و خبـصوص   مزعومة خبصوص عمليات تسجيل الناخبني واملرشحني أو األساليب والوسائل املتبعة يف احلمالت، أ            
اإلدالء باألصوات وعدها، جرى التحقيق فيها وحلها عن طريق تدابري خمتلفة مثل إجراء إعادة انتخاب يف دائرة                 

  .انتخابية تبني أن املخالفة فيها تؤثر يف نتيجة االنتخاب

ـ الشعب  يعين أن جملس نواب       بيد أن هذا ال    .الشعبواجمللس االنتخايب مسؤول أمام جملس نواب         - ٧٣ ه ميكن
يف هذا الصدد تقتصر على متابعة مـا إذا كـان           الشعب   فوالية جملس نواب     .التدخل يف أعمال اجمللس االنتخايب    
 وهلذه الغاية، فإن من واجب اجمللس االنتخايب .للقوانني املوضوعة لتوجيه عملهاً اجمللس االنتخايب يؤدي وظيفته طبق

أعضاء اجمللس االنتخـايب    الشعب   ويعني جملس نواب     .طتهتقارير دورية عن أنش   الشعب  أن يقدم إىل جملس نواب      
  .بناء على ترشيح من رئيس الوزراء

 واالسـتثناءات   .لكل مواطن إثيويب فوق سن الثامنة عشرة احلق يف التصويت          وقد نص القانون على أن      - ٧٤
الذين يقـضون   الوحيدة تتعلق باألشخاص غري القادرين على اختاذ القرارات بسبب اضطراب عقلي واألشخاص             

إلحصاءات االنتخابات، أن اً  ويعتقد، طبق.عقوبة سجن حبكم من حمكمة والذين يقيد القانون حقوقهم االنتخابية
 املواطنة شرط للمشاركة    -  وميثل هذا الرقم املواطنني اإلثيوبيني       . يف املائة من السكان حيق هلا التصويب       ٥٠نسبة  

   . سـنة  ١٨عمارهم عن   أتقل    الذين ال  - سمح لغري املواطنني بالتصويت     ي مبوجب قوانني االنتخابات وبالتايل ال    
 بيد أنه يعتقد أن عـددهم       .وال توجد بيانات منظمة فيما يتعلق باألشخاص املندرجني يف إطار هذه االستثناءات           

 النـاخبني    ومعـدل إدالء   .يف النسبة املئوية لألشخاص الذين حيق هلم التصويت       اً  كبرياً  يؤثر تأثري  صغري حبيث ال  
 ففي االنتخابات الثالثة املتتالية اليت أجريت للمجالس النيابية الوطنية          .بأصواهتم من أعلى املعدالت باملقاييس العاملية     

  .)٦٠ و٥٩اجلدوالن (  يف املائة يف املتوسط٨٥واإلقليمية على السواء، بلغ معدل إدالء الناخبني بأصواهتم أكثر من 

لنتائج التعداد اً ابات، تقسم أراضي البلد إىل دوائر انتخابية دائمة ميكن ترتيبها طبقوألغراض إجراء االنتخ  - ٧٥
للنظام االنتخايب، يعلن فوز املرشح الذي      اً   وطبق .كأساس مع عدم املساس حبدود الواليات     ) وريدا(بأخذ الدائرة   

  .)دي بسيطنظام تعد(حيصل على أصوات أكثر من غريه من املرشحني يف الدائرة االنتخابية 

فتـرات  أيـضاً    وقد أعلنت الواليات اإلقليميـة       .للدستور، جترى االنتخابات كل مخس سنوات     اً  ووفق  - ٧٦
 وموعد االنتخاب على مستوى جملس الوالية كل مخس سنوات مثلما حيدث            .االنتخابات املتعلقة مبقاعد جمالسها   

واجملالس الشعب  ملقاعد جملس نواب ١٩٩٥عام يف   وقد أجري أول انتخاب عادي.على مستوى الربملان االحتادي
 وأجريـت انتخابـات أخـرى مثـل      .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ وأجري انتخابان وطنيان وإقليميان يف عامي        .اإلقليمية
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وعمليات إعادة االنتخاب واالنتخابات الفرعية يف      ) على مستوى الدائرة ومستوى احلي مثال     (االنتخابات احمللية   
  .للمواعيد احملددة يف دساتري الواليات اإلقليميةاً  وتبعللظروفاً أوقات خمتلفة تبع

 واقتضى األمر   .وقد أجريت جل االنتخابات العادية على املستويني الوطين واإلقليمي يف مواعيدها احملددة             - ٧٧
خابية بعض التأخري يف إجراء االنتخابات احمللية يف بضعة أجزاء من البلد ويف إجراء االنتخابات يف بضع دوائر انت                 

 وعلى سبيل املثال، فـإن  .استثنائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وذلك، يف املقام األول، بسبب اللوجستيات   
مايو / بينما أجريت يف أيار٢٠٠٥أغسطس / آب ٢١ يف والية صومايل اإلقليمية أجريت يف        ٢٠٠٥انتخابات عام   

ستية، ألن الناس يف هذا اإلقليم رعاة وتلزم وحدات          وقد جنم هذا التأجيل عن أسباب لوج       .يف مجيع أرجاء البلد   
ملوارد اجمللس االنتخايب، مل يتـسن      اً  كثيفاً   وبالنظر إىل أن هذا يتطلب استخدام      .تسجيل متنقلة لتسجيل الناخبني   

  .إجراء االنتخابات يف هذا اإلقليم يف نفس وقت إجرائها يف األقاليم األخرى

   وهنـاك   .زاب السياسية بالتسجيل على الصعيدين الوطين أو اإلقليمـي        وتسمح قوانني االنتخابات لألح     - ٧٨
 ويف أول انتخـابني عـاديني،       .)٥٤انظر اجلدول   (حتظى باالعتراف على الصعيد الوطين      اً  سياسياً   حزب ٢٢اآلن  

قاعد يف  سيطرت اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب سيطرة هائلة على املقاعد التشريعية، وبصفة خاصة امل             
 غري أن الوضع أخذ يتغري، ويف االنتخـاب         . يف املائة من املقاعد    ٨٥الربملان االحتادي، حيث استأثرت بأكثر من       

، بلغ نصيب هذه اجلبهة، اليت كانت تشغل تلك النسبة الكبرية مـن             ٢٠٠٥الوطين األخري، الذي أجري يف عام       
 وتبلغ حصة النساء يف اهليئة      . نصيب أحزاب أخرى ومستقلني     يف املائة، بينما كانت بقية املقاعد من       ٦٠املقاعد،  

انظـر  ( يف املائة يف املتوسط يف اجملالس اإلقليميـة          ٢٦,١ و جملس نواب الشعب   يف املائة يف     ٢١اً  التشريعية حالي 
  .)٥٨ و٥٧اجلدولني 

  التغطية اإلعالمية

وات اإلعالمية اململوكـة للحكومـة      بسبب تاريخ البلد يف احتكار الدولة لوسائط اإلعالم، كانت القن           - ٧٩
 ومع التزام احلكومة بإرساء الدميقراطية وحقـوق        .املصادر الرئيسية لتزويد اجلماهري باملعلومات حىت وقت قريب       

 ونتيجـة   .اإلنسان، أصدرت قوانني الصحافة ووسائط اإلعالم، اهلادفة إىل حتقيق امللكية احلرة للقنوات اإلعالمية            
من القنوات اخلاصة واجملتمعية وهي تشكل اآلن مصادر هامة لتوفري املعلومات اً متزايدة دوملذلك، استهلت أعداد 

 ويستخدم معظم القنوات العاملة على نطاق الدولة لغات البلـد الرئيـسية مثـل األمهريـة               .والترفيه للجماهري 
  .)٥٦ و٥٥لني انظر اجلدو (.لغات أجنبية مثل اإلنكليزيةأيضاً  وتستخدم .وأوروميفا وتيغرينيا

  املنظمات غري احلكومية

، ومدونة قواعـد    ١٩٦٦إن الفصل اخلاص بالرابطات يف القانون املدين، والئحة تسجيل الرابطات لعام              - ٨٠
، هي، ضمن غريها، الصكوك القانونية ذات الصلة اليت تعمل يف ظلها املنظمات غري              ١٩٩٦سلوك الرابطات لعام    

وعلى أساس هذه القوانني، أنيط بوزارة العدل، على املستوى االحتـادي، تـسجيل              .احلكومية العاملة يف إثيوبيا   
 وعبارة منظمة غري    .)اليت تصنف بشكل عام إىل رابطات مهنية ومدنية ودينية وإمنائية ورابطات أخرى           (الرابطات  

 للمنظمـات غـري   حكومية ال تستخدم يف عملية التسجيل ولكن أكثرية الرابطات تندرج يف إطار الفئة التقليدية 
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 ٣ ٥٨٢ إيل ٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاين ٢٢ وقد وصل عدد الرابطات اليت سجلت يف الوزارة حىت           .احلكومية
 ويعتقد،  . رابطة مدنية تشارك بشكل مباشر يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          ١٢١ ومن هذه الرابطات     .رابطة

ات غري احلكومية تسجل وتعمل علـى املـستويات         على الرغم من عدم توافر معلومات كاملة، أن مئات املنظم         
 ٢٥٥ثنني من األقاليم الثالثة الكربى، على سبيل املثال، يبلغ عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة ا ففي .اإلقليمية

م للظروف، قد يلزاً  وتبع. يف والية أوروميا اإلقليمية٢٣٥يف والية األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية اإلقليمية و
على املنظمات غري احلكومية التسجيل يف مكاتب حكومية أخرى مثل وكالة اتقاء الكوارث والتأهب هلا، التابعة                

  .للحكومة االحتادية

واملنظمات غري احلكومية معفية من الرسوم اجلمركية على السلع الرأمسالية املستوردة إذا كانت متعلقـة                 - ٨١
قانون يعفي مجيع أنواع دخول املنظمات غري احلكوميـة مـن الـضرائب     وباإلضافة إىل ذلك، فإن ال .مبشاريعها

 وميكن للمنظمات غري    .مادامت املنظمات غري احلكومية تتقيد مببدأ عدم التوزيع وحتافظ على تعاملها غري الرحبي            
حسني سن تشريع جديد لت   اً   وجيري حالي  .احلكومية إقامة شبكات فيما بينها، كما ميكنها إنشاء منظمات جامعة         

املشاركة، ضمن غريها، يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،        ) املؤسسات اخلريية واجلمعيات  (االعتراف بالرابطات   
  .ولتحسني الترخيص هبذه الرابطات

  إقامة العدل

  اجلرائم والسجن

 الواجـب   ٢٠٠٤الوثيقة الرئيسية للدولة، اليت تتناول اجلرائم واملعاقبة عليها، هي القانون اجلنائي لعام               - ٨٢
 ويوجه االهتام إىل اجملرمني املشتبه فيهم وحيكم عليهم         .التطبيق على كل من املستوى االحتادي ومستوى الواليات       

 ففيما يتعلق باجلرائم اخلطرية مثـل القتـل         .باالستناد إىل هذا القانون، الذي حيدد اجلرائم والعقوبات املقابلة هلا         
السجن املؤبد، بينما قد تستتبع اجلرائم األخرى مثل السرقة فـرض           العمد، ميكن فرض حكم بسجن مشدد مثل        

املؤسسات العقابية املوجودة علـى املـستويني         ويودع اجملرمون احملكوم عليهم بالسجن يف      .حكم بسجن بسيط  
 ويف بعض األحيان تقع حوادث وفيات يف السجون على الرغم من          .)٧٥- ٦٢انظر اجلداول   (االحتادي واإلقليمي   

  .)٨٠اجلدول (رتباطها بأحوال معاملة السجناء يف مرافق السجون عدم ا

  القضاة واملدعون العامون

تدرك الدولة أمهية زيادة عدد وجودة موظفيها املكلفني بإنفاذ القوانني، وبصفة رئيسية املدعني العـامني               - ٨٣
 من هذا، فإن عدد القـضاة       وعلى الرغم  . وبناء على ذلك، خصصت الدولة موارد متوافرة هلذا الغرض         .والقضاة

 وقد حدث حتسن يف نـسبيت املـدعني العـامني إىل            .اًواملدعني العامني يف البلد مل يصل إىل مستوى يعترب مرضي         
) ١٠٠ ٠٠٠لكـل    (٣,٥٩زالتـا    األشخاص والقضاة إىل األشخاص يف السنوات اخلمس املاضية ولكنهما ما         

وتات يف هاتني النسبتني فيما بني الواليات اإلقليمية، ولو          وتالحظ تفا  .، على التوايل  )١٠٠ ٠٠٠لكل   (٣,٥٣و
 وميكن مالحظة أنه يعتقد أن النقص يف القضاة على املستويات املختلفة تسبب يف متراكمات من .أهنا ليست كبرية

  .)٧٩- ٧٦انظر اجلداول  (.القضايا شهدهتا احملاكم على كل من الصعيدين االحتادي واإلقليمي
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  ترة احلبس االحتياطي ومتوسط هذه الفترةاحلد األقصى لف

 . ساعة٤٨يقضي الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية بعرض األشخاص املوقوفني على احملاكم يف غضون   - ٨٤
 أو يطلق /وحياكون و اً  ونتيجة لذلك، فإن األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية واحملتجزين يعرضون على احملاكم فور            

اإلجنـاز يف الوقـت     " على وجه اخلصوص، من إدخال       اً،حدث مؤخر  ومع ما  .ند كفالة سراحهم عند تقدمي س   
للتـصرف بـشكل   اً النظام الذي مبقتضاه تعمل الشرطة واملدعون العامون واحملاكم مع     (يف إقامة العدل    " احلقيقي

والبت فيها يف   ، جيري نظر معظم القضايا البسيطة والواضحة        )فوري يف قضية جنائية يف غضون يوم أو حنو ذلك         
يسمح فيها باإلفراج بكفالة مبقتضى القانون الذي مبوجبه جيوز           وهناك بضع حاالت ال    .غضون يوم أو بضعة أيام    

  .األشخاص املوقوفون يف احلبس االحتياطي لبضعة أسابيع أو شهور على أكثر تقدير أن يبقى

توى االحتادي تستغرق، يف املتوسط، سبعة      وتظهر البيانات الشاملة أن مرحلة احلبس االحتياطي على املس          - ٨٥
 حني يصل احلد األقصى هلذه يفيف املتوسط اً  يوم١٤ وأوردت والية عفار أن فترة احلبس االحتياطي تستغرق .أيام

   غوموز أن فترة احلبس االحتياطي ألي شخص قبل احملاكمـة           -  وحددت والية بنيشانغول     .الفترة إىل قرابة شهر   
  .لى شهرين يف حني أن متوسط فترة هذا احلبس االحتياطي يبلغ سبعة أيامجيوز أن تزيد ع ال

  عدد حاالت عقوبة اإلعدام

هلـذا  اً  وتنفيذ."كمعاقبة على فعل إجرامي خطري حيددها القانون  "يسمح الدستور بفرض عقوبة اإلعدام        - ٨٦
جلرائم اجلـسيمة وعلـى اجملـرمني       إال يف حاالت ا   "يسمح القانون اجلنائي بعقوبة اإلعدام       احلكم الدستوري، ال  

وتتضمن الـشروط األخـرى     " . كمعاقبة على جرائم تامة ويف غياب ظروف خمففة        ... اخلطرين بشكل استثنائي  
التأكد من عـدم    "لفرض هذه العقوبة بلوغ سن الثامنة عشرة يف وقت ارتكاب اجلرمية وتصديق رئيس الدولة و              

  ."إسقاطها أو عدم ختفيفها بعفو أو صفح

ويف حني أن هذا اإلطار القانوين العام يفسر الطابع االستثنائي للغاية الذي يتسم به فرض عقوبة اإلعدام،   - ٨٧
 فخالل .فإن غياب التنفيذ الفعلي هلذه العقوبة يف الدولة يوضح كيفية عدم إمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام يف الواقع

 ويعزى عـدم التطبيـق      .ت إعدام يف مجيع أحناء البلد     السنوات اخلمس عشرة األخرية مل تنفذ سوى ثالث عقوبا        
  الفعلي هذا إىل الشروط املسبقة الصارمة والعديدة لفرض عقوبة اإلعدام وإحجام احملاكم البـالغ عـن فـرض                  

  .هذه العقوبة

  املساعدة القانونية اجملانية

قد أرسى الدستور، فيما يتعلق      ف .من الدستور ) ٦(٢٠يستند حق كل شخص متهم يف أن ميثله حمام إىل املادة              - ٨٨
على الدولة بتوفري التمثيل القانوين على نفقة الدولة        اً  باألشخاص املتهمني الذين ال تتوافر هلم القدرة املالية، التزام        

 وعلى الرغم من أنه مل يتسن التوصل إىل معلومات إحصائية .حيثما قد حيدث إجهاض للعدالة يف حالة عدم توفريه
حيصل به األشخاص املتهمون    اً  نظام اص الذين استفادوا من املساعدة القانونية اجملانية، فإن هناك        عن نسبة األشخ  

  .بطلب ذلك من احملكمةاً على خدمات حمامي دفاع جمان
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  نسبة الضحايا الذين مت تعويضهم بعد احلكم

 من املمكن لـضحايا     على الرغم من أنه مل يتسن التوصل إىل بيانات إحصائية خبصوص هذا املؤشر، فإن               - ٨٩
 وفيما يتعلق بالـضحايا     .جرمية رفع دعوى مدنية يف احملاكم للحصول على تعويض عن األضرار اليت سببتها هلم             

 وتشكل مساعدة .الذين ال تتوافر هلم املوارد املالية الالزمة لرفع دعوى، أنشئت آلية لتحقيق إمكانية رفع الدعوى
نسان يف رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويض عن األضرار، عندما يكـون   ضحايا اجلرائم أو انتهاكات حقوق اإل     

الضحايا غري قادرين على رفع هذه الدعاوى يف احملاكم االحتادية، ومتابعة اإلجراءات القضائية إحدى املهام املناطة 
بيـا الدميقراطيـة   ومهام اهليئات التنفيذية جلمهوريـة إثيو  للتشريع املوضوع لتحديد سلطاتاً بوزارة العدل طبق

  .رة الشؤون املدنية وهي تعمل اآلنا وبناء على ذلك، أنشئت إد.االحتادية

   اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها- اً ثالث
   قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان- ألف 

  التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان

 وإثيوبيا طرف .٨٤صكوك الدولية حلقوق اإلنسان مبينة بالتفصيل يف اجلدول حالة تصديق إثيوبيا على ال  - ٩٠
يف االتفاقية الدوليـة    اً   ومل تصبح إثيوبيا بعد طرف     .يف ست من املعاهدات الدولية األساسية السبع حلقوق اإلنسان        

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

كولني االختياريني امللحقني بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       يف الربوتو اً  وإثيوبيا ليست طرف    - ٩١
 ومل ُيقبل الربوتوكوالن االختياريان التفاقية      .والسياسية واملتعلقني بآلية الشكاوى الفردية وبإلغاء عقوبة اإلعدام       

 واستغالل األطفال   حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال            
 وعالوة على ذلك، فإن إثيوبيا ليست دولة موقعة على الربوتوكولني االختياريني التفاقية القضاء .يف املواد اإلباحية

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، كما مل ُيقبل اختصاص هيئتيهما التعاهـديتني يف                 
  .لنظر فيهاتلقي التظلمات من األفراد وا

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ٤١مبوجب املادة   اً  ومل تصدر احلكومة اإلثيوبية إعالن      - ٩٢
تقبل فيه اإلجراء االختياري املتعلق باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف النظر يف الشكاوى املقدمة من دول 

جراء االختياري لقبول اختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف النظر  وباملثل، مل ُيعترف باإل.أطراف أخرى
يف الشكاوى الفردية واإلجراء االختياري لقبول اختصاص جلنة مناهضة التعذيب يف تلقي شكاوى األفراد والدول 

  .)٨٤انظر اجلدول (والنظر فيها 
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  التحفظ واإلعالنات

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٢٩ن املادة    م ٢على الفقرة   اً   حتفظ اأبدت إثيوبي   - ٩٣
ويعفي هذا التحفظ الدولة من االلتزام بأن تعرض للتحكيم املنازعات مع غريها من الدول األعضاء خبصوص تفسري 

  .الدوليةأن تعرضها، يف ظل عدم وجود اتفاق على تنظيم التحكيم، على حمكمة العدل  وأاالتفاقية أو تطبيقها 

 وقدم هذا التحفظ خشية إدراج أحكام ذات عواقب بعيدة املدى على قدرة الدولة على اختاذ التـدابري                   - ٩٤
   وحيث إن التأثريات السلبية هلذا التحفظ فيما يتعلق بالقوانني والسياسات الوطنيـة تـأثريات طفيفـة،              .الالزمة

من أعمال االستعراض والبحث املتواصلة اً تباره جزء اعن غري أن سحبه ميك.يوجد مسعى تشريعي خاص لسحبه ال
  .بسبب حمدودية املوارد يف املقام األولاً املتعلقة بالتصديقات واالنضمامات احملجم عنها حالي

  التقييدات أو القيود أو التحديدات

منصوص عليه ملا هو اً على الرغم من أن للدولة سلطة تقييد حقوق إنسان معينة يف أوقات الطوارئ، وفق  - ٩٥
  .أي تقييد مفروض على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف البلداً يوجد حالي يف الدستور، فإنه ال

  قبول اتفاقيات األمم املتحدة واالتفاقيات اإلقليمية األخرى ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان

   يتصل هبا من معاهداتالتصديق على معاهدات األمم املتحدة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان وما

صدقت الدولة على عدة معاهدات أخرى لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وما يتـصل هبـا مـن        - ٩٦
  .)٨٥انظر اجلدول (معاهدات 

  التصديق على االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة

  .)٨٧ و٨٦انظر اجلدولني (فيها  اًالبلد طرفأصبح يورد بيان باالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة اليت   - ٩٧

  التصديق على االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

طرف يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهـه،              إثيوبيا  - ٩٨
 كما وقعت احلكومـة     .اواتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقي           

اإلثيوبية بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء احملكمة األفريقية حلقـوق اإلنـسان               
 وإثيوبيا دولة موقعة على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف               .والشعوب

  .)٨٨انظر اجلدول  (.للتصديق عليهعب جملس نواب الشأفريقيا، املعروض على 
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  نسان على املستوى الوطيناإل اإلطار القانوين حلماية حقوق - باء 

  قوق اإلنسانحب املتعلقةالتشريعات الداخلية 

اإلطار املعياري حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مكفول مبوجب الدستور االحتادي ودسـاتري               - ٩٩
  .ت الداخليةالواليات وشىت التشريعا

  قوق اإلنسانحب املتعلقةاألحكام الدستورية 

يعترف دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية حبقوق اإلنسان باعتبارها أحد املبـادئ األساسـية                - ١٠٠
 وتنقسم الشرعة الدستورية للحقوق إىل     .حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية      ويكرس الدستور فصالً   .)١(للدستور

اجلزء األول يكفل حقوق اإلنسان األساسية الواجبة التطبيق على مجيع األفراد يف نطاق الوالية اإلقليمية               : ينجزأ
 .)٣( حقوق سياسية ميكن أن يتمتع هبا املواطنـون        اليت تتبلور يف   واجلزء الثاين يتعلق باحلقوق الدميقراطية       ،)٢(للبلد

 .٤٤ إىل املـادة  ١٤ويتألف من إحدى وثالثني مادة من املادة ويكفل هذا الفصل جمموعة منوعة كبرية من احلقوق       
 مما ال يتيح إمكانية إدخال تعديل على الفصل الثالث إال مبوجب          اً  عن هذا، فإن شرعة احلقوق مرسخة دستوري        وفضالً

  .)٤(شروط بالغة الصرامة

 .ولة مبوجب الدسـتور   وجل حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان مكف            - ١٠١
 حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض                ١٧ إىل   ١٤وتكفل املواد من    

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ١٨ وحتظر املادة .للتوقيف واالحتجاز واإلدانة على حنو تعسفي
  .اد واالجتار بالبشر بأي شكل من األشكالوأعمال االسترقاق واالستعب

 نظام العدالة اجلنائية وتوفر ضمانات مراعاة األصول القانونية ومحايـة           ٢٣ إىل   ١٩وتتناول املواد من       - ١٠٢
 ويتضمن هذا حق .حقوق اإلنسان األساسية لألشخاص املوقوفني واملتهمني واحملرومني من احلرية والسجناء املدانني

 ساعة، وصدور أمر إحضار،     ٤٨ حمكمة يف غضون     املثول أمام بسبب توقيفه، وحقه يف     اً  غه فور الشخص يف إبال  
وعدم التعرض لتجرمي الذات، وحقه يف حماكمة سريعة، وافتراض الرباءة، وحقه يف االستعانة مبحـام، وحقـه يف         

ة لألشخاص احملـرومني مـن      ملعاملة اإلنساني تكفل ا محاية دستورية   أيضاً   وتوجد .االستئناف أمام حمكمة خمتصة   
  .حريتهم ومبادئ أساسية مثل عدم رجعية القانون اجلنائي وحظر احملاكمة مرتني على ذات اجلرم

                                                      

  ، )١٩٩٥(إعالن دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتاديـة        : ١/١٩٩٥، اإلعالن رقم    ١٠املادة   )١(
حتترم حقوق اإلنسان ): ٢(١٠حقوق اإلنسان النابعة من طبيعة البشرية مصونة وغري قابلة للتصرف؛ املادة ): ١(١٠املادة 

 .مواطنني والشعوبواحلقوق الدميقراطية املكفولة لل

 .حقوق اإلنسان: ٢٨- ١٤اجلزء األول، املواد  )٢(

 .احلقوق الدميقراطية: ٤٤- ٢٩اجلزء الثاين، املواد  )٣(

 . من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية١٠٥املادة  )٤(
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 .٢٤حممي مبوجب املادة    اً  وحق الفرد يف صون شرفه ومسعته واالعتراف به يف كل مكان باعتباره شخص              - ١٠٣
ة ا اليت تضمن للجميع املساو٢٤صوص عليه مبوجب املادة وبند املساواة وعدم التمييز الوارد يف شرعة احلقوق، من  

" خـر اآلوضع ال  "    ما ُوصف ب   أمام القانون واحلماية القانونية املتساوية وحتظر التمييز على أسس متعددة من بينها           
  .للتفسري على نطاق واسع الذي يترك للمحاكم جماالً

املراسالت للتفتيش واحلجز غري القانونيني وحرمة     على احلق يف اخلصوصية وعدم تعرض        ٢٦ املادة   تنصو  - ١٠٤
 التقادم والعفو أو الصفح فيما يتعلق       ٢٨ وحتظر املادة    . حرية الدين واملعتقد والرأي    ٢٧ وتكفل املادة    .املراسالت

باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املتهمني جبرائم ضد اإلنسانية، كما حتددها االتفاقات الدولية اليت صدقت عليهـا               
  .ثيوبيا، مثل اإلبادة اجلماعية واإلعدام بإجراءات موجزة واالختفاء القسري والتعذيبإ

 حبرية الـصحافة،    ويعترفويكفل اجلزء الثاين املتعلق باحلقوق الدميقراطية حرية التعبري والفكر والرأي،             - ١٠٥
 على حـق    ٣٢ إىل   ٣٠ من    وتنص املواد  .٢٩وحيظر الرقابة، ويكفل حق الوصول إىل املعلومات، مبوجب املادة          

  .والتنقل وحقهم يف اجلنسية املواطنني يف التجمع والتظاهر السلمي والتظلم وحرية تكوين اجلمعيات

 اليت تضع األسرة، باعتبارها الوحدة      ٣٤وحق كل شخص يف الزواج وتأسيس أسرة حممي مبوجب املادة             - ١٠٦
كما ختصص حلقوق فئات حمددة مثل النساء واألطفال مادة .الطبيعية واألساسية للمجتمع، يف عهدة اجملتمع والدولة

 املتعلقـة  ٣٥ وعلى وجه اخلصوص، فإن املـادة  . من شرعة احلقوق٣٦ و٣٥مستقلة لكل منها يف إطار املادتني  
  .قوق املرأة تقر بوجوب اختاذ تدابري إجيابية للخالص من اإلرث التارخيي املتمثل يف التمييز وعدم املساواةحب

مبقتضى أيضاً ولضمان إعمال كل احلقوق املكفولة مبوجب الدستور والتشريعات األخرى، يكفل الدستور   - ١٠٧
 ٣٨ املادة   وتنص . احلق يف الوصول إىل العدالة واحلصول من اهليئات القضائية على االنتصاف املستحق            ٣٧املادة  

 منتخبني من خالل انتخابات حقيقية      على حق املشاركة يف تسيري الشؤون العامة بشكل مباشر وعن طريق نواب           
  .ودورية وحرة ونزيهة

، وبصفة خاصة حق تقرير املـصري       ٣٩ومنحت األمم والقوميات والشعوب محاية مجاعية مبوجب املادة           - ١٠٨
 احلق يف امللكية ٤٠ وينظم مبوجب املادة .واحلق يف استعمال لغاهتا وتطوير ثقافتها وتعزيزها ويف احلكم الذايت التام

  .ا يف ذلك اقتناء األراضي واالنتفاع هبامب

 . من شرعة احلقوق   ٤١بالتساوي مبوجب املادة    أيضاً  واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكفولة        - ١٠٩
وعلى وجه اخلصوص، فإن التزام الدولة بتخصيص موارد متزايدة للصحة العامة والتعليم واخلـدمات األخـرى،        

يوجد وصـي   واملسنني واألطفال الذين الاً وعقلياً  الضعيفة يف اجملتمع مثل املعوقني بدني     وختصيص موارد للشرائح    
  . منصوص عليه صراحة يف الدستور،عليهم

 على حقوق العمل مثل احلق يف تكوين النقابات العمالية، ويف اإلضراب، ويف             ٤٢وجرى النص يف املادة       - ١١٠
يف التـساوي مـع    غ، ويف بيئة عمل صحية ومأمونة، وحق املرأةساعات عمل حمددة، ويف الراحة وأوقات الفرا

 باحلق يف التنمية، مبا يف ذلك حق املواطنني يف مـشاركتهم            ٤٣ وتقر املادة    .الرجل يف األجر عن العمل املتساوي     
  .والتشاور معهم يف التنمية الوطنية والسياسات واملشاريع اليت تؤثر يف جمتمعاهتم
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 من الدستور على محاية حق كل شخص يف بيئة نظيفة وصـحية             ٤٤حة يف املادة    كما جرى النص صرا    - ١١١
  .)٥انظر الفصل الثالث من الدستور يف املرفق (

وباإلضافة إىل احلماية الصرحية حلقوق اإلنسان األساسية، يعدد الدستور بعض هذه الضمانات باعتبارها               - ١١٢
 .)٥( الدولة وسياساهتاسيوجه هبا تنفيذ تشريعاتاً مبادئ توجيهية وأهداف

  الضمانات الدستورية اليت توفرها الواليات اإلقليمية الوطنية حلقوق اإلنسان
 تتألف مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية من احلكومة االحتادية وحكومات          اً،للمعلومات املقدمة سابق  اً  وفق  - ١١٣

 وعلى وجه اخلصوص، فـإن  .ريعية وتنفيذية وقضائية وميارس كل مستوى من مستويي احلكومة سلطات تش   .الواليات
، )ب(٥٢ و )٥(٥٠باملادتني     وعمالً .جملالس الواليات سلطة التشريع فيما يتعلق باملسائل املندرجة يف إطار اختصاصها          

 وبناء على ذلك، أعدت الواليات دساتريها .فإن للواليات سلطة وضع وتنفيذ دساتري الواليات وتشريعاهتا األخرى
 وقد وضعت أكثرية دساتري الواليات على غرار الدستور االحتادي ومن مث فإهنا تشتمل على أحكـام                 .عتمدهتاوا

  .مستفيضة تكفل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

  التحديدات والقيود والتقييدات
  التحديدات

ضت عدة حتديدات    وقد فر  .الضمانات الدستورية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ليست بال حدود          - ١١٤
يف األحكام الدستورية العتبارات خمتلفة مثل محاية حقوق اآلخرين أو حرياهتم، وكرامة اإلنسان، وشرف األفراد               
أو مسعتهم، واألمن القومي، والصحة العامة، والنظام العام، واآلداب العامة، والسلم العام، ومنع اجلرائم، ومحاية               

  .ها الدولةالقيم الدميقراطية اليت ترتكز علي

وإمنا ينبغي أن تكون ممكنة التربير اً والتحديدات املقيدة حلقوق اإلنسان مبوجب الدستور ال تفرض تعسفي          - ١١٥
 وعالوة على ذلك، فإن احلقوق الدستورية ال ميكن إخضاعها، على حنـو ميكـن   .يف نطاق األسباب املبينة أعاله   

دد غرضه محاية األمن القومي، والسلم العام، ومنع اجلرمية، ومحاية لتحديدات مقيدة إال عند تعيني قانون حم تربيره،
الصحة العامة واآلداب العامة، واحلفاظ على القيم الدميقراطية، ومحاية حقوق اآلخرين، أو غري ذلك من أمـور                 

إال يف ظروف  ..."هي ذاهتا بنصوص مثل أيضاً  وبناء على ذلك، فإن البنود التحديدية مقيدة .الصاحل العام املماثلة
لإلجراءات اليت اً وفق"و" حسبما حيدده القانون ..."و" ... لقوانني حمددة غرضها محاية األمن القومياً قاهرة وطبق

  .)٦("توضع لوائح مالئمة لصاحل راحة اجلماهري ومحاية احلقوق الدميقراطية ..."و" حيددها القانون

                                                      

 املتعلقة مببادئ وأهداف السياسات الوطنية      ٩٢- ٨٥يورد الفصل العاشر من الدستور االحتادي املواد         )٥(
وينص على مبادئ العالقات اخلارجية والدفاع الوطين واألهداف السياسية واألهداف االقتصادية واألهداف االجتماعية             

 .واألهداف الثقافية واألهداف البيئية اليت ستوجه تنفيذ تشريعات الدولة وسياساهتا

قراطية االحتادية بشأن   من دستور مجهورية إثيوبيا الدمي    ) ٣(٢٦مثة مثال جيد يف هذا الصدد هو املادة          )٦(
 .احلق يف اخلصوصية
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عندما اً  الفكر والرأي والتعبري هذه النقطة بشكل جيد جدمن الدستور بشأن حرية) ٦(٢٩وتوضح املادة   - ١١٦
ال ميكن فرض حتديدات على هذه احلقوق إال من خالل قوانني هتتدي مببدأ أن حرية التعـبري                 : "يلي تنص على ما  
 وميكن فرض حتديدات    .ميكن إخضاعها لتحديدات بسبب مضمون أو تأثري وجهة النظر املعرب عنها           واإلعالم ال 

  ." من أجل محاية رفاه الشباب وشرف األفراد ومسعتهمقانونية

  التقييدات

 والظروف اليت تربر إعالن حالة      .تقييد حقوق اإلنسان األساسية يف أوقات الطوارئ اخلطرية       أيضاً  ميكن    - ١١٧
كارثة  هي حدوث غزو خارجي، أو    اً  طوارئ على نطاق الدولة وتربر تعليق بعض حقوق اإلنسان احملمية دستوري          

اهنيار للقانون والنظام يعرض النظام الدستوري للخطر وال ميكن لألجهزة النظامية واملوظفني              أو ،يعية أو وباء  طب
أيـضاً   وميكن   . من الدستور  ٩٣ملا هو منصوص عليه مبوجب املادة       اً  النظاميني إلنفاذ القوانني السيطرة عليه وفق     

  .بيعية أو وباءإعالن حاالت طوارئ على نطاق الدولة عند حدوث كارثة ط

جملـس نـواب     وينبغي عرض املرسوم على      .وجمللس الوزراء سلطة إصدار مرسوم بإعالن حالة طوارئ         - ١١٨
ـ      اً  يف غضون مثان وأربعني ساعة إذا كان هذا اجمللس منعقد         الشعب   إذا مل يكـن    اً  أو يف غضون مخسة عشر يوم
لكي جملس نواب الشعب بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء  ويتعني قبول مرسوم جملس الوزراء، بعد النظر فيه،  .اًمنعقد

ملدة ستة أشهر، كما ميكن     اً   وميكن أن يظل هذا اإلعالن ساري      .من خالل إعالن بفرض حالة طوارئ     اً  يظل ساري 
جملس حتقيق معين حبالـة     أيضاً   وينشأ   .الشعبجتديده ملدة أربعة أشهر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء جملس نواب           

 وأن التدابري املتخذة متسقة مع الدستور، وأن التدابري اً، من أن تقييد حقوق اإلنسان ليس عشوائيالطوارئ للتحقق
  .التصحيحية تتخذ ومرتكيب األفعال املخالفة للدستور يعاقبون على حنو مالئم

ضرورية، مبا يف وميكن إعالن حالة طوارئ اهليئة التنفيذية من إصدار اللوائح الالزمة واختاذ مجيع التدابري ال  - ١١٩
 بيد أن بعض املواد املتعلقة      .ذلك تعليق احلقوق واحلريات األساسية، ومواجهة الكارثة وتفاديها على حنو صحيح          

 اليت حتظر املعاملـة  ١٨املادة :  وهذه املواد هي.حبقوق اإلنسان تظل متعذرة التقييد حىت يف أشد الظروف صرامة  
جميع املساواة أمام القانون واحلماية القانونية املتـساوية وعـدم التمييـز،     اليت تضمن لل  ٢٥الالإنسانية، واملادة   

اللتان تضمنان حق الشعوب يف تقرير املصري مبا يف ذلك احلق يف االنفصال وحق الشعوب      ) ٢(و) ١(٣٩واملادتان  
 .)٥انظر املرفق  (.)٧(يف الكالم والكتابة بلغتها وتطوير لغتها وثقافتها واحلفاظ على تارخيها

 تشريعات حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان

 تشريعات حمددة سنتها اهليئـة    أيضاً  الضمانات الواسعة والعامة حلقوق اإلنسان مبوجب الدستور تنظمها           - ١٢٠
التشريعية االحتادية وجمالس الواليات، ولوائح وضعها جملس الوزراء، وتوجيهات وضعتها اهليئات التنفيذية لتعزيز             

  :  وتورد فيما يلي بعض هذه التشريعات.دستوريةتنفيذ األحكام ال

                                                      

 .من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ج)(٤(٩٣املادة  )٧(
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   املتعلق بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان؛٢١٠/٢٠٠٠اإلعالن رقم   )أ(
   املتعلق بإنشاء مؤسسة أمني املظامل؛٢١١/٢٠٠٠اإلعالن رقم   )ب(
   املتعلق بتعديل القانون االنتخايب إلثيوبيا؛٥٣٢/٢٠٠٧اإلعالن رقم   )ج(
  ؛)بصيغته املعدلة( املتعلق بتسجيل األحزاب السياسية ٤٦/١٩٩٣رقم اإلعالن   )د(
  العامة؛لمي وتنظيم االجتماعات السياسية  املتعلق بإجراءات التظاهر الس٣٩١/١٩٩١اإلعالن رقم   ) ه(
   املتعلق خبدمات البث؛٥٣٣/٢٠٠٧اإلعالن رقم   )و(
   املتعلق باجلنسية؛٣٧٨/٢٠٠٣اإلعالن رقم   )ز(
   املتعلق بالعمل؛٣٧٧/٢٠٠٣رقم اإلعالن   )ح(
  ؛)بصيغته املعدلة( املتعلق بإنشاء الوكالة االحتادية للخدمة املدنية ٨/١٩٩٥اإلعالن رقم   )ط(
   املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية االحتادية؛٥١٥/٢٠٠٧اإلعالن رقم   )ي(
   املتعلق باملعاشات التقاعدية للموظفني احلكوميني؛٣٤٥/٢٠٠٣اإلعالن رقم   )ك(
   املتعلق بقانون األسرة املنقح؛٢١٣/٢٠٠٠اإلعالن رقم   )ل(
  ؛)٩/١٩٩٥الن رقم عاإل(إنشاء اهليئة اإلثيوبية حلماية البيئة   )م(
  خل؛إمواد القانون املدين ذات الصلة اليت تنظم احلقوق الشخصية وامللكية واجلمعيات واخلالفة،   )ن(
  .مواد قانون اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة  )س(

  إدماج حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الوطين

من قانون  اً  من الدستور، تعترب مجيع االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا جزء          ) ٤(٩للمادة  اً  طبق  - ١٢١
جملس نواب  وبناء على ذلك، تشكل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدق عليها .)٢- ٥انظر املرفق (البلد 

إعـالن  "هذه الصكوك يف قانون البلد عن طريق مـا يـسمى            جملس نواب الشعب     ويدمج   .قانون البلد  الشعب
  وهبـذا  .)٣- ٥انظر املرفـق    (يصدق على االتفاقات الدولية     جملس نواب الشعب    ، وهو تشريع صادر عن      "تصديق

 مرفق هبـذه الوثيقـة    ( .الصك الدويل موضوع التصديق ويعلن أنه مصدق عليه       جملس نواب الشعب    اإلعالن، حيدد   
  والصكوك الدولية املصدق عليها يشار إليها فحسب، يف الظروف العادية، وال تستنسخ يف اجلريدة  .)منوذج إعالن تصديق  

  .(Negarit Gazette)الرمسية 

عن هذا، يوصى باستنساخ مجيع االتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها إثيوبيا مع                وفضالً  - ١٢٢
  .ها إىل األمهرية يف اجلريدة الرمسية وجيري اآلن اإلعداد إلصدار عدد خاص من اجلريدة الرمسيةترمجت

وحيث إن اهليئة التشريعية االحتادية مناط هبا التصديق على االتفاقات الدولية عن طريق إعالنات، فـإن                  - ١٢٣
ها التشريعات األخرى اليت تسنها هـذه  تقل عن املرتبة اليت تشغل   اتفاقيات حقوق اإلنسان تشغل مرتبة مرتفعة ال      
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وبصفة خاصة اإلعالن العاملي    ( بيد أن الدستور، الذي يقضي باستخدام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان            .اهليئة
مينح  يف تفسري أحكامه املتعلقة حبقوق اإلنسان،     ) حلقوق اإلنسان والعهدين والصكوك الدولية اليت اعتمدهتا إثيوبيا       

 ويعين هذا أن الصكوك الدولية، فيما يتعلق حبقوق اإلنسان .بة أعلى من مرتبة التشريعات العاديةهذه الصكوك مرت
يف  فسريية لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان    تواحلريات األساسية، أعلى مرتبة من التشريعات العادية وأهنا صكوك          

لقواعد الدولية، بصرف النظر عـن أساسـها         ويف الواقع العملي، فإن ا     .الدستور، وهو القانون األعلى يف البلد     
 والقيد  .التوافقي أو العريف وبغض النظر عن موضوعها، تطبق على حنو يتجاوز حدود التشريعات العادية ويفوقها              

  .الوحيد، الذي مل حيدث بعد، هو إمكانية تعارضها مع الدستور، ويف هذه احلالة ال جيوز تطبيقها

  إلنساناهليئات املختصة مبسائل حقوق ا

يعهد الدستور إىل اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية لالحتاد والواليات على مجيع املستويات بواجب   - ١٢٤
ومن مث، فإن   . )٨(ومسؤولية احترام وإنفاذ أحكام حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الفصل الثالث من الدستور            

قوانني جملس نواب الشعب  ويصدر .يذ قانون حقوق اإلنسانيف ضمان تنفاً مجيع هيئات الدولة يكمل بعضها بعض
خبصوص حقوق اإلنسان عن طريق التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وإصدار تشريعات، مثـل القـانون                

 وتضمن اهليئة التنفيذية تطبيق هذه االتفاقيات .اجلنائي، هتدف إىل حتقيق أمور من بينها منع انتهاك حقوق اإلنسان
  .يها والتشريعات ويفسر القضاء هذه األحكاماملصدق عل

  اهليئات القضائية

 وحيق . واحملاكمات اجلنائية علنية إال يف حاالت استثنائية.ينص الدستور على إنشاء قضاء مستقل: احملاكم  - ١٢٥
 للمدعى عليهم االستعانة مبحام، ويوجد مكتب دفاع عام لتقدمي خدمات احملامني، الذين من غريهم قد حيـدث                

  .إجهاض جسيم للعدالة، إىل املدعى عليهم املعوزين

لسياسة األخذ بالالمركزية أنشئت هيئات قضائية على غرار اهليئات القضائية االحتادية، حيـث             اً  وطبق  - ١٢٦
 وتضطلع احملكمة العالية االحتادية واحملكمة العليـا        .أنشئت حماكم على مستوى كل من الدائرة واملنطقة واإلقليم        

ية بالنظر والفصل يف القضايا األصلية واالستئنافية املنطوية على قانون احتادي ومسائل عرب إقليمية واألمن               االحتاد
 وترصد مكاتب العدالة    . والقضاء اإلقليمي متزايد االستقالل وينظر القضايا املندرجة يف إطار اختصاصه          .القومي

  .اإلقليمية ووزارة العدل التطورات القضائية احمللية

وملعاجلة النقص الشديد يف املوظفني املتمرسني يف النظام القضائي، شرعت احلكومـة يف برنـامج لتحديـد                   - ١٢٧
  .١٩٩٥وتدريب قضاة احملاكم الدنيا ومدعيها العامني عن طريق إنشاء مركز لتدريب القضاة واملدعني العامني يف عام 

                                                      

على مجيع اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية لالحتاد والواليات علـى كـل املـستويات              ): ١(١٣املادة   )٨(
 ). املتعلق بدستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية١/١٩٩٥م اإلعالن رق(مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ أحكام هذا الفصل 
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االحتادية، فإن احملاكم االحتادية خمتصة بالبـت يف         املتعلق بإنشاء احملاكم     ٢٥/١٩٩٦لإلعالن رقم   اً  وطبق  - ١٢٨
، ٣ملا تنص عليه املادة     اً   ووفق .مجيع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، عن طريق االستئناف أو النقض على األقل           

 .ةفإن للمحاكم االحتادية والية الفصل يف القضايا اليت تثار مبوجب الدستور والقوانني االحتادية واالتفاقات الدولي              
  .)٩(باعتبارها قوانني موضوعية يتعني أن تطبقها احملاكم االحتاديةأيضاً واالتفاقات الدولية منصوص عليها 

من دستور مجهوريـة إثيوبيـا   ) ٥(٣٤للمادة اً أنشئت حماكم الشريعة طبق : )١٠(حماكم الشريعة االحتادية    - ١٢٩
، القابلة الختصاصها، فيما يتعلق مبـسائل احلقـوق         الدميقراطية االحتادية وختتص بتسوية املنازعات بني األطراف      

  .الزواجية والشخصية واألسرية

 وهلذه اهليئة االختصاص احلصري املتعلق بالبت يف        .جملس االحتاد مناط به تفسري الدستور     : جملس االحتاد   - ١٣٠
ياته األساسية املكرسة يف   املنازعات اخلاصة بتفسري الدستور مبا يف ذلك الفصل الثالث املتعلق حبقوق اإلنسان وحر            

 وجمللس االحتاد، على وجه اخلصوص، الوالية احملددة املتعلقة بالبت يف مسألة حقوق األمم والقوميات .)١١(الدستور
كما أن جمللس االحتاد والية تعزيز املساواة فيما بني          .)١٢(والشعوب يف تقرير املصري مبا يف ذلك احلق يف االنفصال         

األمر بالتدخل االحتادي يف الواليات عند تعرض الدستور االحتادي أيضاً لس االحتاد مناط به وجم .)١٣(شعوب إثيوبيا
 وبناء على ذلك، فـإن  .ويتمثل أحد أسباب التدخل يف حدوث انتهاك واسع النطاق حلقوق اإلنسان    .)١٤(للخطر

واسع النطاق  اً   أن هناك انتهاك   جمللس االحتاد والية تقييم حالة حقوق اإلنسان يف الواليات والتدخل عندما يشعر           
  .يقتضي تدخل الدولة االحتادية

هلذا اجمللس، بوصفه هيئة استشارية جمللس االحتـاد، صـالحية التحقيـق يف             : جملس التحقيق الدستوري    - ١٣١
 وبناء على   .املنازعات الدستورية وتفسري الدستور، عندما يرى ضرورة لذلك، وإرسال توصياته إىل جملس االحتاد            

 ومع أن هذه اهليئة ليست هلا سلطة اختاذ         .ك، جيوز له البت يف تفسري أحكام الدستور املتعلقة حبقوق اإلنسان          ذل
القرارات وإمنا هلا فقط أن تقدم توصيات إىل جملس االحتاد، الذي له سلطة قبول أو رفض أي توصـيات، فإهنـا          

  .يقمتارس والية رفض أو قبول مسائل التفسري يف أوىل مراحل التطب

هلذه احملاكم والية على األشخاص املتهمني باجلرائم العسكرية املنـصوص عليهـا يف             : احملاكم العسكرية   - ١٣٢
القانون اجلنائي، واجلرائم اليت يرتكبها عضو يف قوات الدفاع أثناء وجوده يف اخلدمة الفعلية، واجلرائم اليت يرتكبها 

                                                      

 . املتعلق باحملاكم االحتادية٢٥/١٩٩٦من اإلعالن رقم )) أ(١(٦املادة  )٩(

 . املتعلق بتوطيد الشريعة١٨٨/١٩٩٩اإلعالن رقم  )١٠(

 . من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ١(٨٣املادة  )١١(

 . ور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتاديةمن دست) ٣(٦٢املادة  )١٢(

 .من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ٤(٦٢املادة  )١٣(

 .من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ٩(٦٢املادة  )١٤(
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 .لتناول القضايا املتزايدة العدد   اً   نقص يف املوظفني املدربني جيد      ويعاين نظام العدالة العسكرية من     .أسرى احلرب 
  .وبناء على ذلك، جرى التماس مساعدة خارجية لتدريب موظفي العدالة العسكرية

  اهليئات اإلدارية ذات االختصاص املتصل حبقوق اإلنسان

 يف املـسائل املندرجـة يف إطـار    من املهم مالحظة أن ملعظم اهليئات اإلدارية وحماكمها الكلمة األخرية        - ١٣٣
  . بيد أن قراراهتا قرارات إدارية فقط وميكن بالتايل الطعن فيها أمام احملاكم العادية.سلطتها

  جملس الوزراء

طة مبجلس الوزراء ورئيس الوزراء املسؤولني علـى حنـو          وأعلى سلطة تنفيذية يف احلكومة االحتادية من        - ١٣٤
واملهمة الرئيسية جمللس الوزراء هي ضمان تنفيذ القوانني والقرارات الـيت            .)١٥(مشترك أمام جملس نواب الشعب    

 وجمللس الوزراء سلطة تتعلق بامليزانية، وهو يضع امليزانية االحتاديـة الـسنوية             .)١٦(يعتمدها جملس نواب الشعب   
  .)١٨(ملؤلفوقد عهد إليه صراحة حبماية الرباءات وحقوق ا .)١٧(إلقرارهاجملس نواب الشعب ويعرضها على 

سلطة رسم السياسات االقتصادية واالجتماعيـة واإلمنائيـة        أيضاً  للمجلس  : رسم السياسات وتنفيذها    - ١٣٥
إىل خمتلف السياسات والربامج املوجودة لدى احلكومة لتناول شىت املسائل وتنفيـذ            اً   ويشري هذا أساس   .وتنفيذها

  . حقوق اإلنسانالتشريعات مبا يف ذلك االلتزامات املتعهد هبا يف جمال

ـ    أيضاً  وجمللس الوزراء     - ١٣٦ التمتـع حبقـوق   اً سلطة إصدار مرسوم بإعالن حالة طوارئ ميكن أن يعلق مؤقت
يف جملس نـواب الـشعب    بيد أنه يتعني تقدمي املرسوم إىل .اإلنسان األساسية باستثناء احلقوق غري القابلة للتقييد 

  .دستورغضون املهلة الزمنية املنصوص عليها مبوجب ال

  جلنة الشرطة

سلطة منع اجلرائم، والتحقيق يف اجلرائم املندرجة يف ب والشرطة اإلقليمية )١٩(جلنة الشرطة االحتاديةتضطلع   - ١٣٧
 ونتيجة لذلك، فإهنما قد متسان حبقوق اإلنسان .نطاق اختصاصهما، وتنفيذ األوامر، واملساعدة يف أوقات الطوارئ

  .ع اجلرائم ومالحقة مرتكبيهاعند أداء مهامهما املتعلقة مبن

  .هلذه اللجان سلطة املساس حبقوق األشخاص احملرومني من حريتهم: جلان إدارة السجون- ١٣٨

                                                      

 . من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية٧٢املادة  )١٥(

 .وبيا الدميقراطية االحتاديةمن دستور مجهورية إثي) ١(٧٧املادة  )١٦(

 .من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ٣(٧٧املادة  )١٧(

 .من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية) ٥(٧٧املادة  )١٨(

 . املتعلق بالشرطة االحتادية٢٠٧/٢٠٠٠اإلعالن رقم  )١٩(
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 وعلى .كقوات أمن حملية مستقلة إىل حد بعيد عن الشرطة واجليشأيضاً تعمل املليشيات : املليشيا احمللية  - ١٣٩
املناطق الريفية اليت توجد فيها قلة من ضباط الشرطة، بـدور           وجه اخلصوص، فإن املليشيات احمللية تضطلع، يف        

  .رئيسي يف إنفاذ القانون وصون القانون والنظام

للمجلس االنتخايب الوطين اإلثيويب سلطة تنظيم االنتخابـات علـى خمتلـف            : اجمللس االنتخايب الوطين    - ١٤٠
الشكاوى من شىت أصحاب املصلحة بشأن املسائل       يتلقى  أيضاً   وباإلضافة إىل إدارة االنتخابات، فإنه       .املستويات

  .طعن يف قراراته أمام احملاكم العادية وُي.املتعلقة باالنتخابات وينظر فيها

 املتعلـق   ٨/١٩٩٥هلذه الوكالة، املعاد تشكيلها مبوجب اإلعالن رقم        : الوكالة االحتادية للخدمة املدنية     - ١٤١
، والية إعداد القوانني والسياسات املتعلقة مبوظفي اخلدمة )بصيغته املعدلة(بإنشاء الوكالة االحتادية للخدمة الوطنية 

سلطة اختاذ القرارات النهائية فيما يتعلق مبسائل معينة متصلة حبقوق العمل اخلاصـة مبـوظفي               أيضاً   وهلا   .املدنية
 بني احلكومة ومـوظفي      وهلا سلطة البت يف انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عالقات العمل           .اخلدمة املدنية 
  .اخلدمة املدنية

هلذا اجمللس سلطة البت يف احلقوق اجلماعية للعاملني مبوجب قانون العمل اخلاص            : جملس عالقات العمل    - ١٤٢
  . وتكفل احملاكم حقوق أفراد العاملني.بالبلد

 وقـد   .طعن الـضرييب  للمحكمة سلطة البت يف املسائل اخلاصة بال      : احملكمة االحتادية للطعون الضريبية     - ١٤٣
ـ  املتعلق بإنشاء احملك   ٢٣٣/٢٠٠١أنشئت احملكمة االحتادية للطعون الضريبية مبوجب اإلعالن رقم          ة االحتاديـة   م

 الطعون املقدمة من دافعي الضرائب ضد التقدير الـضرييب          النظر يف  وقد أنشئت احملكمة هبدف      .للطعون الضريبية 
عقد احملكمة جلسات للنظر يف الطعون الضريبية وتصدر قرارات بـشأن           وت .الصادر عن اهليئة املعنية والبت فيها     

 وميكن استئناف قرار احملكمة أمام احملكمـة العاليـة          .الشكاوى املقدمة من دافعي الضرائب خبصوص التقديرات      
  وال تتناول حمكمة االستئناف حيثيات القضية وإمنا تبـت فقـط يف        .االحتادية على أساس وجود خطأ يف القانون      

  .املسائل املتعلقة بوجود خطأ يف القانون

هلذه اللجنة سلطة احتجاز األفراد املشتبه يف ارتكـاهبم         : اللجنة االحتادية لألخالقيات ومكافحة الفساد      - ١٤٤
   .أعمال فساد والتحقيق معهم ومقاضاهتم

اً عي املوجودة حالي  أنشئت هذه الوكالة هبدف تعزيز برامج الضمان االجتما       : وكالة الضمان االجتماعي    - ١٤٥
 وهلا على وجه اخلصوص سلطة البت يف املسائل املتعلقة حبقـوق املـوظفني احلكـوميني يف                 .يف البلد وتوسيعها  

 وباإلضافة إىل ذلك، حتدد هذه اهليئة       .غري املالية مثل احلقوق املتعلقة باملعاشات التقاعدية       االستحقاقات املالية أو  
  .اعي اليت حيق للمطالب احلصول عليهامقدار استحقاقات الضمان االجتم

 .٣٨/١٩٩٦أنشئت هذه احملكمة مبوجب اإلعالن رقـم        : حمكمة الطعون املتعلقة بالضمان االجتماعي      - ١٤٦
وللمحكمة والية فحص الطعون املقدمة ضد قرارات هيئة الضمان االجتماعي فيما يتعلق حبقوق واسـتحقاقات               
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 كما أن للمحكمة والية تثبيت أو نقض أو تغـيري           .)٢٠( بصورة هنائية  الضمان االجتماعي والبت يف هذه الطعون     
  .قرارات اهليئة اليت يطعن أفراد ضدها

  .للوكالة والية البت يف املسائل املتصلة باملنازل اململوكة للدولة واملتاحة للتأجري: وكالة املنازل احلكومية  - ١٤٧

 هبدف ضمان تنفيذ مجيع أنشطة البلد ٩/١٩٩٥عالن رقم أنشئت هذه اهليئة مبوجب اإل: هيئة محاية البيئة  - ١٤٨
املوارد اليت يعتمد عليها البشر للبقاء وتنمية هذه املوارد واالنتفاع هبا أيضاً اإلمنائية بطريقة حتمي رفاه البشر وحتمي 

  .على حنو مستدام

اد توجيهات وأنظمـة لتقيـيم      وللهيئة والية إعداد سياسات وقوانني محاية البيئة ومتابعة تنفيذها، وإعد           - ١٤٩
مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بالبيئة ومتابعة تنفيذها واإلشراف على هـذا التنفيـذ وتقـدمي                

 كما أنيطت هبا على وجه التحديد واليـة متابعـة تنفيـذ             .التعليمات والتوعية فيما يتصل بضرورة محاية البيئة      
  .)٢١(ماية البيئة واليت إثيوبيا طرف فيهااملعاهدات الدولية املتعلقة حب

 وأنيطت هبا والية إصـدار      ١٧٨/١٩٩٩أنشئت هذه اهليئة مبوجب اإلعالن رقم       : هيئة البث اإلثيوبية    - ١٥٠
سلطة إصدار تراخيص املوجات اإلذاعية املخصصة للبث ومراقبة        أيضاً   وهلا   .وتعليق وإلغاء رخص خدمات البث    

ويوجد جملس معين بالبث له سلطة التحقيق والبت يف شـكاوى محلـة رخـص           .طريقة استخدام هذه املوجات   
  .خدمات البث وشكاوى اجلمهور

  هيئات أخرى

سلطة إقرار أو رفض إعالن حالة طوارئ يـصدره الفـرع           لس نواب الشعب    جمل: جملس نواب الشعب    - ١٥١
  .للتغلب على حالة الطوارئ الوطنيةاً قت وهلذا تأثريات بعيدة املدى بالنظر إىل أن حقوق اإلنسان تعلق مؤ.التنفيذي

 .)من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتاديـة      ) ١(٥٥املادة  (سلطة تشريعية   لس نواب الشعب    وجمل  - ١٥٢
   .من قانون البلداً وقد أنيط به على وجه التحديد التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مما جيعلها جزء

والية سن تشريعات حمددة بشأن العمل والـرباءات وحقـوق   أيضاً مبجلس نواب الشعب  وقد أنيطت  - ١٥٣
املؤلف، وإعمال حقوق اإلنسان املقررة مبوجب الدستور والقوانني واإلجراءات االنتخابية، وقـضايا اجلنـسية              

ة السـتدامة   واهلجرة وحقوق الالجئني وقضايا اللجوء، وقانون العقوبات، وسن قوانني أخرى يرى أهنا ضروري            
  .جمتمع اقتصادي

حتديد تنظيم الدفاع الوطين واألمن العام وقوة شرطة وطنية، وهي مؤسسات لوالياهتـا             أيضاً  وأنيط به     - ١٥٤
  .أو احلد منها/تأثريات واسعة النطاق على التمتع حبقوق اإلنسان و

                                                      

 .ضمان االجتماعي املتعلق بإنشاء هيئة ال٣٨/١٩٩٦من اإلعالن رقم ) ١(١١املادة  )٢٠(

 . املتعلق بإنشاء هيئة محاية البيئة٩/١٩٩٥من اإلعالن رقم ) ٧(٦املادة  )٢١(
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االقتـصادية واالجتماعيـة    السياسات واالستراتيجيات العامة للتنميـة      أيضاً  جملس نواب الشعب    ويقر    - ١٥٥
والسياسة املالية والنقدية للبلد ويصدق على امليزانية االحتادية اليت هلا تأثريات واسعة النطاق فيما يتعلق بتعزيـز                 

اللجنـة  جملس نواب الـشعب      كما أنشأ    .ومحاية حقوق اإلنسان وبصفة خاصة احلقوق االجتماعية االقتصادية       
 وهو يراقب اضطالعهما بصالحياهتما . أمني املظامل وحدد صالحياهتما ومهامهمااإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة

  .ومسؤولياهتما مبوجب القانون

أن يدعو، يف حالة حدوث انتهاكات واسعة النطاق يف الواليـات           أيضاً  مناط به   جملس نواب الشعب    و  - ١٥٦
  . املالئمة لوقف هذه االنتهاكاتاإلقليمية، إىل انعقاد جلسة مشتركة مع جملس االحتاد لتحديد التدابري

 وبناء على ذلك، ميكنه االعتـراض علـى         .سلطة اإلشراف على الفرع التنفيذي    أيضاً  لس نواب الشعب    وجمل  - ١٥٧
 .))١(٧٢املادة  (تصرف املسؤولني التنفيذيني مبن فيهم رئيس الوزراء املناطة به أعلى سلطة تنفيذية للحكومة االحتادية               

  .اًاقشة سلطة اهليئة التنفيذية واختاذ قرارات بشأهنا حسبما يراه ضروريسلطة منأيضاً وله 

ومثة مثال جيد يف هذا الصدد       .)٢٢(إنشاء جلان دائمة وجلان خمصصة من أجل أغراض حمددة        أيضاً  وميكن    - ١٥٨
وات األمـن   للتحقيق يف إدعاء باستخدام ق٢٠٠٥أكتوبر /هو جلنة التحقيق الربملانية اليت أنشئت يف تشرين األول    

جلنة أيضاً  أنشئت   ،٢٠٠٤ ويف عام    .للقوة املفرطة أثناء مظاهرات نشبت، وهو إدعاء تبني للجنة أنه غري صحيح           
اللجنة   وأظهرت النتائج اليت خلصت إليها     .حتقيق برملانية مستقلة للتحقيق يف العنف الذي اندلع يف إقليم غامبيال          

  .هم لتورطهم يف أعمال القتلأنه جرى توقيف ستة من أفراد اجليش وحماكمت

  .)٢٣(جملالس الواليات سلطة التشريع يف املسائل املندرجة يف نطاق اختصاص الواليات: جمالس الواليات  - ١٥٩

هذا الصندوق مناط به املساعدة يف بناء قدرات املرأة ويف تعزيز ومحايـة       : صندوق تنمية املرأة اإلثيوبية     - ١٦٠
  .حقوق املرأة

  أنشئت اللجنـة اإلثيوبيـة حلقـوق اإلنـسان مبوجـب اإلعـالن             : يوبية حلقوق اإلنسان  اللجنة اإلث   - ١٦١
 وقد أنشئت اللجنة هبدف توفري التثقيف للجماهري يف جمال حقوق اإلنسان، وضمان محايـة               .٢١٠/٢٠٠٠رقم  

  .)٢٤(سانحقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلا، وضمان اختاذ التدابري الالزمة عند حدوث انتهاكات حلقوق اإلن

واللجنة، باعتبارها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مناط هبا ضمان احترام أحكام الدسـتور املتعلقـة         - ١٦٢
وضمان  ،)٢٥(حبقوق اإلنسان من جانب مجيع هيئات الدولة والتنظيمات السياسية واملواطنني والرابطات األخرى           

كومة وأوامرها ألحكام الدسـتور املتعلقـة حبقـوق         عدم خمالفة التشريعات واللوائح والتوجيهات وقرارات احل      
                                                      

 . املتعلق بدستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية١/١٩٩٥ من اإلعالن رقم ٥٥املادة  )٢٢(

 . من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية٥١املادة  )٢٣(

 . املتعلق بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان٢١٠/٢٠٠٠ من اإلعالن رقم ٥املادة  )٢٤(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ١(٦املادة  )٢٥(
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ريي وغريها هبدف تعزيـز تقاليـدها       هوتوفري التثقيف اجلماهريي باالستعانة بوسائط اإلعالم اجلما       ،)٢٦(اإلنسان
وتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق         ،)٢٧(املتعلقة باحترام احلقوق واملطالبة بإعماهلا    

وتقدمي  ،)٢٩(وتقدمي التوصيات املتعلقة بتنقيح القوانني القائمة وسن قوانني جديدة ورسم السياسات           ،)٢٨(اإلنسان
وإرسال رأيها خبصوص تقرير حقوق اإلنسان الذي يتعني      ،)٣٠(اخلدمات االستشارية بشأن مسائل حقوق اإلنسان     

ان اليت تعتمدها إثيوبيا إىل اللغات احمللية ونشر وترمجة الصكوك الدولية حلقوق اإلنس ،)٣١(تقدميه إىل اهليئات الدولية
 ،)٣٣( واملشاركة يف االجتماعات أو املؤمترات أو الندوات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،)٣٢(هذه الصكوك املترمجة

  .)٣٤(من أنشطة أخرى لبلوغ غايتهااً واالضطالع مبا قد تراه ضروري

وبعد تلقـي شـكوى      .)٣٥( يدعون فيها حدوث انتهاك حلقوقهم     وحيق لألفراد تقدمي شكاوى إىل اللجنة       - ١٦٣
وميكن للجنة، أثناء حتقيقها  .)٣٦(سم مقدمها أو غري ذلك، تقوم اللجنة بالتحقيق فيهاامقدمة إىل اللجنة، غفل من 

  .)٣٧(يف الشكاوى، أن تأمر بأن حيضر املتهمون أمامها ويدافعوا عن أنفسهم

 وعلى اللجنة، عند إصدار قرارها، أن تعلن .)٣٨(اف من خالل تسوية وديةوميكن للجنة توفري سبل انتص   - ١٦٤
صراحة أن الفعل املسبب للتظلم قد توقف وأن التوجيه املستند إليه يف التظلم مل يعد له انطباق وأن الظلم املرتكب 

  .)٣٩(قد حتقق اإلنصاف منه أو أنه سيجري اختاذ التدابري املالئمة

                                                      

  .  من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٢(٦املادة  )٢٦(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٣(٦املادة  )٢٧(

 .نمن اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسا) ٤(٦املادة  )٢٨(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٥(٦املادة  )٢٩(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٦(٦املادة  )٣٠(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٧(٦املادة  )٣١(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٨(٦املادة  )٣٢(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٩(٦املادة  )٣٣(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ١١(٦املادة  )٣٤(

 . من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان٢٢املادة  )٣٥(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٤(و) ٣(٢٢املادة  )٣٦(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ١(٢٥املادة  )٣٧(

 .إلنسانمن اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق ا) ١(٢٦املادة  )٣٨(

 .من اإلعالن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان) ٣(٢٦املادة  )٣٩(
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   واإلعـالن   ١٩٩٤أنشئت مؤسـسة أمـني املظـامل مبوجـب دسـتور عـام              : مؤسسة أمني املظامل    - ١٦٥
 املتعلق بإنشائها هبدف حتقيق احلوكمة الرشيدة ذات اجلودة والكفاءة والشفافية الرفيعة املستوى ٢١١/٢٠٠٠رقم 

  .)٤٠(والقائمة على سيادة القانون وذلك بضمان احترام اهليئات التنفيذية حلقوق املواطنني واستحقاقاهتم

ومؤسسة أمني املظامل مناط هبا مراقبة ما تصدره اهليئات التنفيذية من توجيهات إدارية وما تتخذه مـن                   - ١٦٦
 وتلقي الشكاوى املتعلقة    ،)٤١( وممارسات هذه اهليئات، لضمان عدم خمالفتها حلقوق املواطنني الدستورية         ،قرارات

 .)٤٢(صاف عندما تعتقد أن سوء اإلدارة قد حدث فعالً        بسوء اإلدارة والتحقيق فيها، والسعي إىل توفري سبل االنت        
إجراء دراسات بشأن سبل كبح سوء اإلدارة وتقدمي توصيات بشأن القوانني والسياسات أيضاً واملؤسسة مناط هبا 
  .)٤٤(ويناط بأمني مظامل واحد رئاسة شؤون األطفال والنساء .)٤٣(بغية حتسني احلوكمة

 .)٤٥( واملؤسسة مسؤولة أمام جملس نواب الشعب      .٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤  وقد بدأت املؤسسة أعماهلا يف      - ١٦٧
 ويف حالة حدوث تداخل يف االختصاص مع اللجنة       .واملؤسسة هيئة خمتلطة جتمع بني حقوق اإلنسان وأمني املظامل        

  .)٤٦(اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، يتخذ القرار بالتشاور مع اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان

   اهليئات اإلدارية األخرىملباشر حلقوق اإلنسان الدولية من جانب احملاكم واهليئات القضائية أواإلعمال ا

ميكن االحتجاج باألحكام املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان أمام احملاكم واهليئـات القـضائية        - ١٦٨
ملشار إليه أعاله، الذي مفـاده أن       ويستند هذا بصفة رئيسية إىل التأكيد الدستوري، ا        .واهليئات اإلدارية األخرى  

 ففي تشريع ينص على إنشاء      .االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا تشكل أجزاء ال تتجزأ من قانون البلد            
احملاكم االحتادية، على سبيل املثال، تكون احملاكم ملزمة بالفصل يف القضايا أو املنازعات على أسس من بينـها                  

اً  وتتسم بذات القدر من األمهية التشريعات، مثل القانون اجلنائي للدولة، اليت تتضمن أحكام."املعاهدات الدولية"
" القانون الـدويل العـام    "و" االتفاقات الدولية "تؤكد تطبيق القواعد الدولية يف احملاكم باستخدام عبارات مثل          

  ."االتفاقيات اإلنسانية الدولية"و" العرف الدويل"و

 العملية، تشري احملاكم بشكل روتيين إىل االتفاقات الدولية واألعراف الدوليـة باعتبارهـا              ويف املمارسة   - ١٦٩
ما يستشهد يف القـرارات     اً   وعلى سبيل املثال، فإنه كثري     .مصادر القواعد اليت تطبق على القضايا املعروضة عليها       

                                                      

 . املتعلق بإنشاء مؤسسة أمني املظامل٢١١/٢٠٠٠ من اإلعالن رقم ٥املادة  )٤٠(

 .من اإلعالن املتعلق بأمني املظامل) ١(٦املادة  )٤١(

 .من اإلعالن املتعلق بأمني املظامل) ٢(٦املادة  )٤٢(

 . املظاملمن اإلعالن املتعلق بأمني) ٦(٦املادة  )٤٣(

 . املتعلق بأمني املظامل٢١١/٢٠٠٠من اإلعالن رقم ) ج)(٢(٨املادة  )٤٤(

 . املتعلق بأمني املظامل٢١١/٢٠٠٠ من اإلعالن رقم ١٣املادة  )٤٥(

 . من اإلعالن املتعلق بأمني املظامل٢٩املادة  )٤٦(
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وبالعديد من   يف القضايا املتعلقة باألطفالالقضائية للمحاكم االحتادية واإلقليمية على السواء باتفاقية حقوق الطفل
 وللتوضيح، ميكن ذكر حالتني تتعلقان باإلعمال املباشر        .اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف املسائل املتعلقة بالعمل       

 واحلالة األوىل  .حلقوق اإلنسان الدولية يف احملاكم احمللية، إحدامها من حمكمة احتادية واألخرى من حمكمة إقليمية             
اليت إثيوبيا طرف   ) ١٩٨٤(هي قرار شعبة النقض يف احملكمة العليا االحتادية الذي أعلن أن اتفاقية حقوق الطفل               

شعبة الـنقض يف    (من قانون البلد ومن مث فإهنا واجبة اإلنفاذ بشكل مباشر من جانب احملاكم              اً  فيها تشكل جزء  
 وقد متحورت القضية حول ما إذا كان ينبغي أن يعني .)٠٠٠/٠٠١/٢٣٦٣٢احملكمة العليا االحتادية، القضية رقم 

) طوال السنوات العشر  اً  الذي مل يقم برعاية الطفل أبد     (على طفل بعد وفاة أمه أبوه الباقي على قيد احلياة           اً  وصي
، الواردة يف   "مصاحل الطفل الفضلى  " واستخدمت احملكمة عبارة     .)تولت رعاية الطفل طوال حياته    (أم خالة ترعاه    

 ومع أن الزوج الباقي     .يف حكمها بتعيني اخلالة وصية    اً  رئيسياً   من االتفاقية، بوصفها اعتبار    ٣ من املادة    ١الفقرة  
مبوجب قوانني األسرة، فإن هذه اً هو أول من يكون وصي  ) يف هذه احلالة أب باق على قيد احلياة       (على قيد احلياة    

 وهذا قرار   . احلالة القائمة يف القضية املعروضة على احملكمة       األولوية جيب أن ختضع ملصلحة الطفل الفضلى، وهي       
  .مهم ألن قرار شعبة النقض ملزم للمحاكم الدنيا على كل من املستويني االحتادي واإلقليمي

  وهي قضية موضوع حماكمة على إبـادة مجاعيـة         .واحلالة األخرى هي قضية من والية أمهرة اإلقليمية         - ١٧٠
، تـشرين   ٢١/٩٨القضية اجلنائية رقم    ) (ات ملسؤولني يف احلكومة العسكرية السابقة     واحدة من سلسلة حماكم   (

 وقد استشهدت احملكمة باتفاقية منع جرمية اإلبـادة         .)، احملكمة العليا لوالية أمهرة اإلقليمية     ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
أمور  التمييز العنصري لتأكيد مجلة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ١٩٤٨اجلماعية لعام 

  .اًمن بينها اختصاصها ولبيان اتساق قانون العقوبات السابق مع املعايري الدولية ومن حيث األسس املوضوعية أيض

  سبل االنتصاف لألشخاص الذين يدعون أن حقوقهم انتهكت

  سبل االنتصاف الدستورية

احلقـوق  "  وحتت العنوان.إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانيكفل الدستور جل حقوق اإلنسان الواردة يف ا     - ١٧١
 ومبوجب .، أوردت حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية وقسمت إىل جزأين يف الفصل الثالث"واحلريات األساسية

ومسؤولية على مجيع هيئات احلكومة االحتادية وحكومات الواليات يلزماهنـا          اً  هذا الفصل يفرض الدستور واجب    
عن هذا، فإن الدستور يأمر بتفسري احلقوق واحلريات احملددة يف هذا الفصل   وفضالً.وإنفاذ أحكام الفصلباحترام 
وافقة مع مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك             تبطريقة م 

حكومية عليها التزام بإعمال احلقوق، وميكن للشخص  وبناء على ذلك، فإن كل هيئة .الدولية اليت اعتمدهتا إثيوبيا
انتصاف من اهليئات املعنية املنشأة      الذي يدعي حدوث انتهاك حلقوقه املكفولة مبوجب هذا الفصل أن حيصل على           

  .هلذا الغرض

واحلق يف الوصول إىل العدالة أو عرض مسألة، قابلة ألن ينظر فيها القضاء، على حمكمة أو أي هيئـة                      - ١٧٢
 .)٤٧(حكم هو أحد احلقوق املكفولة مبوجب هذا الفصل        خمتصة أخرى ذات سلطة قضائية واحلصول على قرار أو        

                                                      

 . من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية٣٧املادة  )٤٧(
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من حقوقه انتهك ميكنه عرض املسألة على حمكمة أو أي هيئة خمتصة أخـرى              اً  وبالتايل، فإن أي فرد يدعي أن أي      
  .ذات سلطة قضائية واحلصول على قرار أو حكم

  عم أن حقوقه وحرياته األساسية انتهكت بقرار هنائي من أي هيئـة حكوميـة              وميكن ألي شخص، يز     - ١٧٣
 والقرار النـهائي    .أو مسؤول حكومي، أن يعرض حالته على جملس التحقيق الدستوري إلصدار تفسري دستوري            

  .استنفدت سبل االعتراض عليه وال ميكن الطعن فيهاً يعين أمر

  جملس االحتاد

سري الدستور، وجيري التفسري، حيثما تتعلق القضية الدستورية املعروضـة عليـه            جمللس االحتاد سلطة تف     - ١٧٤
ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية       اً  باحلقوق واحلريات األساسية املكرسة يف الدستور، وفق      

  .اليت اعتمدهتا إثيوبيا

  وللقـرار  .تها إىل جملس التحقيق الدستوري    وعندما تعرض قضية على جملس االحتاد مباشرة، يقوم بإحال          - ١٧٥
النهائي الذي يصدره جملس االحتاد وضع السابقة القانونية، ومن مث فإنه واجب التطبيق على املسائل املماثلة اليت قد 

  .تنشأ فيما بعد

  جملس التحقيق الدستوري

جملس االحتاد يف مهمته املتعلقـة      جملس التحقيق الدستوري هيئة أنشأها الدستور لتقدمي الدعم املهين إىل             - ١٧٦
 وعندما حيال إىل جملس التحقيق الدستوري أي قانون أو قرار صادر عـن أي هيئـة                 .بتفسري الدستور االحتادي  

حكومية أو مسؤول حكومي، يدعى أنه يتعارض مع الدستور، حيقق هذا اجمللس يف املسألة ويقدم توصياته بشأهنا                 
  .ائي خبصوصهاإىل جملس االحتاد الختاذ قرار هن

وجيوز ألي طرف له قضية معروضة على حمكمة، عندما يعتقد أنه توجد حاجة إىل تفسري دستوري مـن       - ١٧٧
أجل البت يف املسألة، أن يعرض املسألة على جملس التحقيق الدستوري يف الوقت الذي تنظر فيه احملكمة القضية                  

 وينبغي للطرف الذي يسعى إىل      .عرض املسألة على اجمللس    كما جيوز للمحكمة املعروضة عليها القضية أن ت        .ذاهتا
  .احلصول على تفسري دستوري أن يعرض املوضوع، قبل عرض املسألة على اجمللس، على احملكمة اليت تنظر القضية

للنظام الداخلي للمجلس، يقوم اجمللس، حيثما تتعلق مسألة دستورية معروضة عليـه بـاحلقوق              اً  وطبق  - ١٧٨
ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين اً ساسية املكرسة يف الدستور، بتفسري هذه املسألة وفقواحلريات األ

الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان اللذين اعتمدهتما إثيوبيا، وهو ما يقتضي تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
  .على املسألة املختلف عليها

  وسبل االنتصافاإلجراءات القضائية املدنية 

ليس الدستور وحده الذي يتضمن حقوق األفراد، فالقانون املدين يورد احلقوق املمنوحة للشخص حتت                - ١٧٩
 ويف إطار هذا القسم، جيري سرد احلق يف اخلصوصية وحرية اإلقامة وحرية الفكـر               ."حقوق الشخصية "العنوان  
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مام الشعب املدنية للمحكمـة إذا حـدث أي          وميكن ألي شخص رفع دعوى أ      .والدين وحرية التصرف وغريها   
  .انتهاك هلذه احلقوق

 .ويف الوقت نفسه، جرى النص بتوسع، من خالل تشريعات خمتلفة، على احلقوق املكفولة يف الدسـتور                 - ١٨٠
وحيثما يوجد تشريع عادي الغرض منه إعمال احلقوق الواردة يف الدستور، ميكن ألي فـرد يـدعي حـدوث                   

ن يرفع دعواه أمام احملكمة أو غريها من اهليئات القضائية املنـشأة لتـوفري االنتـصاف مـن                  انتهاكات حلقوقه أ  
 املتعلق حبرية الصحافة الذي ٣٤/٩٢ ومثة مثال يف هذا الصدد هو اإلعالن رقم .االنتهاكات مبوجب التشريع احملدد

ك حلرياته املكفولة مبوجب     وميكن ألي شخص يدعي حدوث انتها      .حقق إعمال احلق يف التعبري مبوجب الدستور      
  .هذا اإلعالن أن يرفع دعواه أمام احملاكم

 وسنت تشريعات حمددة مثل التشريعات .ويف الوقت ذاته، سن قانون إلعمال احلقوق السياسية للمواطنني  - ١٨١
وبيا الدميقراطية  إعالن لضمان توافق اإلعالن املتعلق بالقانون االنتخايب إلثيوبيا مع دستور مجهورية إثي           (االنتخابية  

اليت مبقتـضاها ميكـن تقـدمي       ) ٥٣٢/٢٠٠٧ واملعدل اآلن باإلعالن رقم      ١١١/١٩٩٥االحتادية، اإلعالن رقم    
التظلمات املتعلقة حبدوث انتهاك ملمارسة هذه احلقوق إىل اهليئة املنشأة مبوجب التشريع، وهي اجمللس االنتخـايب                

  .لمة، إىل اهليئات املختلفة اليت أنشأها اجمللس هلذا الغرضلطبيعة املظاً الوطين اإلثيويب، وكذلك، تبع

ومينح القانون املواطنني احلق يف التظلم من انتهاكات حقوق اإلنسان أمام احملاكم املدنية، بيد أنه مل ترفع                   - ١٨٢
كتب أنشأه  وباإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، وهي م.دعاوى من هذا القبيل خالل السنة

لتلقي الشكاوى املتعلقة حبقوق اً الربملان لتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان، أنشئت بغرض أن تعمل بصفتها مركز
  . ولكن اللجنة مل حتقق هذه الصفة بعد.اإلنسان من املواطنني األفراد

يف غضون الفترة على إصدار أمر إحضار إذا مل يعرض الشخص احملتجز على حمكمة أيضاً وينص الدستور   - ١٨٣
 وميكن للمحتجز احلصول على إنصاف .املقررة املنصوص عليها مبوجب القانون أو إذا مل يتم إبالغه بسبب توقيفه

 .بتقدمي التماس إىل حمكمة

 االنتصاف عن طريق احملاكم املختصة واحملاكم اإلدارية األخرى

 ٢٠٣٥للمادة اً  وطبق. أو الشعبة اجلنائية حسب احلالةميكن ألي فرد رفع دعوى أمام احملاكم أو الشعبة املدنية  - ١٨٤
  من القانون املدين اإلثيويب، يرتكب الشخص خمالفة عندما خيرق أي حكم حمدد وصريح منصوص عليه يف قانون                 

 ٢٠٢٨لإلشارة إىل خطأ مدين، وتنص املادة       " خمالفة" ويستخدم القانون املدين التعبري      .أو مرسوم أو الئحة إدارية    
  .لشخص آخر بارتكابه خمالفة أن جيرب هذا الضرراً  املبدأ الذي يقضي بأن على أي شخص يسبب ضررعلى

وعلى سبيل املثال، ميكن ألي شخص التقدم إىل الشعبة املدنية يف حمكمة خمتصة باملوضوع ورفع دعوى،                  - ١٨٥
مسؤولية غري تعاقدية عن جرب الضرر  ويتحمل املدعى عليه .إىل حدوث انتهاك حلقاً مبوجب القانون املدين، استناد

 كما ميكن ألي .حقيق فيها ورفع دعوى عن طريق املدعي العامتوإال جاز للمدعي إبالغ الشرطة حبالة االنتهاك لل
يف إطار اً شخص تنتهك حقوقه املكفولة مبوجب قانون العمل اللجوء إىل جملس العمل إذا مل يكن املوضوع مندرج

  .ديةاختصاصات احملاكم العا
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  طرق تعويض الضحايا

  يف القضايا املدنية

 . لقيمة الضرر الناجم عن العمل الذي تترتب عليه املسؤولية         اً مكافئ اً تعويضي اًمنح ضحية املخالفة مبلغ   ُت  - ١٨٦
   .وباإلضافة إىل ذلك، يسمح هذا القانون بالتعويض عن الضرر املعنوي حيثما يـنص القـانون عليـه صـراحة                 

  رى هي رد املمتلكات املستوىل عليها أو قيمتها والتعويض عـن التكـاليف الـيت يتكبـدها                 التعويض األخ وطرق  
  املدعي، والرد العيين، والتراجع عن االدعاءات عند تعرض الشرف والسمعة لألذى، واألوامر الزجرية بوقف األعمال 

  .الضارة باملدعي

  يف القضايا اجلنائية

اً كبرياً   وعندما تسبب جرمية ضرر    .ظام للتعويض عن األعمال اإلجرامية    يوجد يف جمال القضايا اجلنائية ن       - ١٨٧
للشخص املتضرر أو لألشخاص الذين هلم حقوق عليه، حيق للشخص املتضرر أو لألشخاص الذين هلم حقوق عليه 

  .اًاملطالبة بأمر مرتكب اجلرمية جبرب الضرر أو رد احلق أو التعويض عن الضرر مالي

  شراف على إعمال حقوق اإلنساناآلليات الوطنية لإل

  جملس نواب الشعب

مبسؤوليته عن اإلشراف على إعمال حقوق اإلنسان عن طريق جلانه الدائمة           جملس نواب الشعب    يضطلع    - ١٨٨
 على ضمان محاية احلقـوق املكفولـة        تعمل وعلى سبيل املثال، فإن اللجنة الدائمة املعنية بشؤون املرأة           .املختلفة

 وباملثل، فإن اللجنة القانونية واإلدارية الدائمة تراقب ما إذا كانت .تور وتراقب إعمال هذه احلمايةللمرأة يف الدس
 عنـدما  اً،أيضجملس نواب الشعب  ويقوم .احلقوق واحلريات املكفولة يف الدستور جيري إعماهلا على حنو صحيح   

 على بناًءاً  حتقق يف احلالة ويصدر قرار     يتلقى شكوى خبصوص انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان، بإنشاء هيئة مستقلة         
 .توجد جلنة دائمة مستقلة تنحصر مسؤوليتها يف رصد حقوق اإلنسان  بيد أنه ال.حتقيقها

  جملس األقليات

هذا نوع فريد من جمالس الواليات اإلقليمية موجود يف والية األمم والقوميـات والـشعوب اجلنوبيـة                   - ١٨٩
 أنـشئ  وقـد    . يف املائة من جمموع األمم والقوميات املوجودة يف البلد         ٦٥ من    أكثر تضماإلقليمية، وهي والية    

  . منها عضو واحد على األقلالً حيث ميثل ك،الدستور اإلقليمي، وهو يتألف من نواب مجيع األمم والقومياتمبوجب 

نصوص عليهـا   وللمجلس سلطة تفسري الدستور اإلقليمي، وهو يراقب إعمال االحترام التام للحقوق امل             - ١٩٠
لكل األمم والقوميات يف الدستور اإلقليمي والدستور االحتادي على السواء ويضمن التمثيل الدميقراطي جلميـع               

  .األمم والقوميات يف كل هيئة
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  أمني املظامل

م مؤسسة أمني املظامل مؤسسة حكومية أنشأها الربملان االحتادي ملراقبة إعمال محاية حقوق املواطنني وحرياهت  - ١٩١
واألوامـر    الرشيد وسيادة القانون، وإلجراء التصحيح الالزم للقراراتاحلكممن جانب السلطة التنفيذية، ولضمان     

 ولتحقيق احلكم الرشيد، يقدم أمني      .اجلائرة اليت تصدر عن اهليئات التنفيذية واملسؤولني التنفيذيني أو ملنع صدورها          
  .ملمارسات أو التوجيهات القائمة وسن قوانني جديدة ورسم السياساتا املظامل توصيات تتعلق بتنقيح القوانني أو

  تصدره اهليئات التنفيذية من توجيهات إدارية وما تتخذه مـن قـرارات،    وألمني املظامل سلطة مراقبة ما     - ١٩٢
املؤسسة عن هذا، فإن       وفضالً .ممارسات لضمان عدم خمالفتها حلقوق املواطنني الدستورية وللقانون       ما تتبعه من    و

 .للقانون ومنع حـدوث سـوء اإلدارة  اً خمولة سلطة اإلشراف بغية ضمان اضطالع السلطة التنفيذية مبهامها وفق   
وتتلقى املؤسسة الشكاوى املتعلقة بسوء اإلدارة وحتقق فيها وتسعى إىل توفري سبل االنتصاف عندما تعتقد أن سوء 

   .اإلدارة قد حدث

  : املتعلقة بالتحقيق ال تشمل املسائل التاليةبيد أن والية أمني املظامل  - ١٩٣

   بصفتها التشريعية؛ املنشأة عن طريق االنتخابالقرارات اليت تتخذها اجملالس  )أ(
  القضايا قيد النظر يف احملاكم من أي مستوى؛  )ب(
  املسائل قيد البحث يف مكتب مراجع احلسابات العام؛  )ج(
  .وحدات قوات الدفاع فيما يتعلق بشؤون األمن أو الدفاع القوميالقرارات اليت تصدرها قوات األمن و  )د(

  اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان

اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان هيئة تضطلع بدور رئيسي يف تنفيذ ومراقبة إعمال حقوق اإلنـسان يف                  - ١٩٤
 ووفرت سبل انتـصاف     .ق اإلنسان  فقد اضطلعت اللجنة، منذ إنشائها، بأنشطة كثرية متعلقة حبماية حقو          .البلد

فيما يتعلق بالعديد من الشكاوى اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق اختاذ تدابري مببادرة منها، والتحقيق 
  .يف املسألة، وتقدمي املشورة القانونية بشأن املوضوع

  :راقبة إعمال حقوق اإلنسان واليتها املتعلقة مبيف إطاراملهام واملسؤوليات التالية بللجنة تضطلع او  - ١٩٥

إذكاء وعي اجلماهري حبقوق اإلنسان، وضمان محاية حقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلا بشكل              )أ(
  تام، واختاذ التدابري الالزمة عند حدوث انتهاك؛

ضمان عدم خمالفة القوانني واللوائح والتوجيهات، والقرارات واألوامر احلكومية، حلقوق اإلنسان   )ب(
  كفولة للمواطنني يف الدستور؛امل

  اإلنسان؛نها، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق االضطالع بالتحقيق، عند تلقي شكوى أو مببادرة م  )ج(
  تقدمي توصيات تتعلق بتنقيح القوانني القائمة وسن قوانني جديدة ورسم السياسات؛  )د(
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  سان؛تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن املسائل اخلاصة حبقوق اإلن  ) ه(
  ترمجة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعتمدها إثيوبيا إىل اللغات احملليـة ونـشر هـذه                  )و(

  .الصكوك املترمجة

  إدارة شؤون الالجئني والعائدين

 وينفذ املكتـب    . حالة الالجئني هي مكتب إدارة شؤون الالجئني والعائدين         عن اهليئة املسؤولة يف البلد     - ١٩٦
 وينسق املكتب اخلدمات املقدمة إىل الالجئني عن        .ح والتوجيهات املوضوعة لتنظيم حالة الالجئني     القوانني واللوائ 

  .طريق مكاتبه الفرعية املوجودة يف األقاليم اليت تقع فيها خميمات الالجئني ويشرف على هذه اخلدمات

فوضية األمم املتحـدة الـسامية      وبالتعاون مع برنامج األغذية العاملي ومكتب االتصال اإلقليمي التابع مل           - ١٩٧
لشؤون الالجئني واملؤسسات اخلريية األخرى، يقدم املكتب الغذاء واملاء واملأوى واخلدمات االجتماعية األخرى،             

 وتوىل عناية خاصة لالجئني من األطفال والنساء مـن أجـل            .مبا فيها اخلدمات الصحية والتعليم، إىل الالجئني      
 وباإلضافة إىل خدمات الرعاية هذه، يلتزم . يواجهوهنا بسبب مواطن ضعفهم اخلاصةمحايتهم من املصاعب اليت قد

  .املكتب بضمان أمن الالجئني ورفاههم خالل إقامتهم يف املخيمات

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 حالة املـسنني    وزارة العمل والشؤون االجتماعية هي اهليئة املعنية املعهود إليها بوالية ومسؤولية متابعة             - ١٩٨
ضمان وحتسني الرعايـة االجتماعيـة      املتعلقة ب  وعلى الوزارة واجب إجراء، وتيسري إجراء الدراسات         .واملعوقني

 حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني وتوفري الرعاية للمسنني والتشجيع على مشاركتهم           وال سيما من حيث   للمواطنني،  
  .يف مجيع جوانب احلياة العامة

  أةوزارة شؤون املر

 هبا، ضمن أمـور  منوط والوزارة .أنشئت الوزارة للقيام على وجه التحديد مبعاجلة الوضع اخلاص للمرأة      - ١٩٩
أخرى، سلطة ومهمة وضع توصيات بشأن محاية حقوق ومصاحل النساء على الصعيد الوطين ومتابعـة تنفيـذها                 

للقضايا اجلنسانية عند قيام اهليئات احلكومية باستنباط استراتيجيات وآليات متابعة لضمان إيالء االعتبار الواجب        
عن هذا، فإن للوزارة والية إجراء         وفضالً .االحتادية بإعداد السياسات، والتشريعات، والربامج واملشاريع اإلمنائية      

  .دراسات لتعزيز رفاه األمهات واألطفال وتنفيذ ما ختلص إليه هذه الدراسات بالتعاون مع اهليئات األخرى

  نمية املرأة اإلثيوبيةصندوق ت

 ويضطلع  .ليات املوجودة يف البلد، وقد أنشئ للنهوض بوضع املرأة يف البلد          آلهذا الصندوق هو إحدى ا      - ٢٠٠
الصندوق بأنشطة كثرية من بينها مساعدة املنظمات اليت يهدف عملها إىل حتقيق احترام حقوق املرأة يف اكتساب      

  .برامج التدريب يف جمال بناء القدرات والربامج املماثلة األخرىاملهارات اإلدارية وذلك بتنسيق تنفيذ 
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ولتمكني النساء ذوات املستويات املعيشية املنخفضة من تنظيم أنفسهن يف أنشطة مدرة للـدخل بغيـة                  - ٢٠١
رة لألنشطة املـد  اً  وتقنياً  ومادياً  مالياً  التخفيف من حدة مشاكلهن االقتصادية واالجتماعية، يوفر الصندوق دعم        

  . والصندوق مسؤول أمام وزارة شؤون املرأة.للدخل اليت تديرها اجلماعات النسائية املنظمة

  سياسة واستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

  السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة اإلثيوبية

ملا تنص عليـه    اً  يز، وفق ترتكز السياسة الوطنية على احترام حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية دون متي            - ٢٠٢
 وهتدف السياسة إىل تيسري املساواة بني       .اتفاقات األمم املتحدة واالتفاقات الدولية األخرى اليت إثيوبيا طرف فيها         
  .الرجل واملرأة يف مجيع جوانب احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 من مشاركة النساء يف وضع الـسياسات        وتطمح هذه السياسة، ضمن أهداف أخرى كثرية، إىل التأكد          - ٢٠٣
 .والقوانني واللوائح والربامج واخلطط واملشاريع احلكومية اليت تفيد النساء وهتمهن بشكل مباشر أو غري مباشـر               

ولتحقيق هذا اهلدف، حتدد السياسة استراتيجيات تنفيذ كثرية من بينها إنشاء إدارة لـشؤون املـرأة يف مجيـع                   
 ووزارة شؤون املرأة هي .كومية، يعهد إليها باملسؤولية عن تنظيم النساء وتعزيز مصلحتهن  الوزارات واهليئات احل  

  .اهليئة املعهود إليها باملسؤولية عن متابعة وتنسيق تنفيذ هذه السياسة

  خطة حتقيق التنمية املتسارعة واملستدامة إلهناء الفقر

 وهي إطـار    .فقر هي وثيقة حتدد اخلطة اإلمنائية الوطنية      خطة حتقيق التنمية املتسارعة واملستدامة إلهناء ال        - ٢٠٤
 وهـي تنقـل     .٢٠٠٩/٢٠١٠- ٢٠٠٥/٢٠٠٦استراتيجي لتوجيه جهود البلد خالل فترة السنوات اخلمـس          

قبل اعتماد اً التوجهات االستراتيجية اهلامة املتبعة يف إطار برنامج التنمية املستدامة واحلد من الفقر الذي كان مطبق
  .التنمية املتسارعة واملستدامة إلهناء الفقرخطة حتقيق 

وإطالق إمكانات النساء اإلثيوبيات، الالئي يشكلن حنو نصف السكان، ذو أمهية أساسية السـتراتيجية                - ٢٠٥
نتاجية وزيادة إل ويشمل هذا حترير النساء من املهام املنخفضة ا.خطة حتقيق التنمية املتسارعة واملستدامة إلهناء الفقر

 وقد حددت تدابري معينة لتحقيق هذا اهلدف    .تهن يف قوة العمل والعمليات االجتماعية والسياسية يف البلد        مشارك
  .تيات والنساءفمن بينها إعطاء دفعة كبرية للتوسع يف تعليم ال

وباإلضافة إىل هذه التدابري، فإن صون حقوق مثل احلصول على األرض واالئتمان واملـوارد اإلنتاجيـة                  - ٢٠٦
رى ذو أمهية أساسية لالستراتيجية، بالنظر إىل أنه حيمي النساء من أشكال احلرمان املتعددة األخرى، مثل أيام األخ

مواجهة هـذه     وتدابري .تزال واسعة االنتشار يف البلد     العمل األطول والعنف والتمييز ضد النساء، وهي أمور ال        
  . التنمية املتسارعة واملستدامة إلهناء الفقرخطة حتقيق الستراتيجيةأيضاً املسائل ذات أمهية أساسية 

وقد حتركت احلكومة حبسم لتعزيز الربنامج املتعلق باألبعاد اجلنسانية للفقر أثناء تنفيذ برنـامج التنميـة        - ٢٠٧
املستدامة واحلد من الفقر وجيري اآلن إطالق عدد كبري من املبادرات، مبا فيها خطة العمـل املتعلقـة بـاملنظور       
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واملستدامة  ين، اليت تشكل أساس االستراتيجية املتعلقة باملنظور اجلنساين يف إطار خطة حتقيق التنمية املتسارعة             اجلنسا
بالبيانـات   إلهناء الفقر، واملبادرات التحليلية مثل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عملية امليزنة، وتعزيز اإلبـالغ              

  . املعلومات الالزمة لرسم السياسات وحتسني التأثري يف رسم السياساتاملصنفة حسب نوع اجلنس بغية حتسني توفري

  اآلليات اإلقليمية

 .إثيوبيا طرف يف صكني أفريقيني حلقوق اإلنسان ينصان على آليات معينة لرصد إعمال حقوق اإلنسان                - ٢٠٨
ألفريقية حلقوق اإلنسان   وأحد هذين الصكني هو امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي أنشأ اللجنة ا            

دى آليات الرصد تقدمي تقريـر دوري       ح وتتطلب إ  .والشعوب لتعزيز احلقوق املنصوص عليها يف امليثاق ومحايتها       
 .كل سنتني إىل اللجنة عن التدابري التشريعية أو غري التشريعية إلعمال احلقوق واحلريات احملمية مبوجب امليثـاق                

بتقدمي بالغات مشتركة بني الدول، ولو      أيضاً   ويسمح امليثاق    .إىل اللجنة األفريقية   اًوتتوقع إثيوبيا أن تقدم تقرير    
 مثل البالغات ،بتقدمي بالغات أخرىأيضاً  ويسمح .أنه مل حيدث جلوء إىل ذلك يف املسائل اليت إلثيوبيا دخل فيها

 وهناك .ن املكفولة له مبوجب امليثاقماعات أنه حيدث انتهاك حلقوق اإلنسااليت يقدمها من يعتقد من األفراد أو اجل
 ويتعلق أحـد هـذه   .اآلن ثالثة بالغات تتعلق بإثيوبيا قيد النظر أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     

البالغات بإدعاء حدوث إجهاض للعدالة، ويتعلق البالغ الثاين بعدم توافق بعض التشريعات اإلثيوبية مع اتفاقية               
 وبالنظر إىل أن هذه البالغـات كلـها   .نسان، ويتعلق البالغ الثالث حبقوق األشخاص املتهمني  متعلقة حبقوق اإل  

تتوافر تفاصيل   مازالت يف املرحلة املبكرة اخلاصة بالنظر يف مقبوليتها، وهي مرحلة تكون فيها البالغات سرية، ال              
  .عن الوقائع

لتعزيز ومحاية حقـوق    "خرباء   اهه، الذي أنشأ جلنة   والصك الثاين هو امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورف         - ٢٠٩
 ويقضي امليثاق بتقدمي تقرير أويل يف غضون عامني من بدء النفاذ وتقريـر دوري كـل ثـالث           ."الطفل ورفاهه 

 ومل تقدم   . ويتعني أن تبني التقارير التدابري املعتمدة إلنفاذ أحكام امليثاق والتقدم احملرز يف التمتع باحلقوق              .سنوات
قدمي بالغات من شخص أو مجاعة أو منظمـة غـري           ت ومع أن امليثاق يسمح ب     .إىل جلنة اخلرباء  اً  يوبيا بعد تقرير  إث

بروتوكول أيضاً   وقد وقعت احلكومة اإلثيوبية      .حكومية، فإنه مل يقدم حىت اآلن بالغ أمام اللجنة يتعلق بإثيوبيا          
  .كمة األفريقيةامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء احمل

يف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف            أيضاً  وإثيوبيا طرف     - ٢١٠
جملس  وبروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا معروض على               .أفريقيا

  .ملناقشة التصديق عليهنواب الشعب 

  إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين - م جي

  الربملانات واجملالس النيابية الوطنية واإلقليمية

ترام ح ا ى خمتلف مستويات احلكم   ينص الدستور على أنه يتعني على مجيع اهليئات التشريعية للحكومة عل            - ٢١١
 الربملانات االحتادية واإلقليمية حىت اآلن  وقد اختذت.حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وضمان تعزيزها ومحايتها
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 وهي، بضماهنا توافق القوانني الداخلية مع معايري حقوق اإلنسان، تضطلع .إجراءات خمتلفة يف أداء هذه املسؤولية    
  .بدور حاسم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

أو جمالس الواليات بـشأن     الشعب  لس نواب    االعتبار الواجب يف أي قرار جمل      وباإلضافة إىل ذلك، يوىل     - ٢١٢
 وعلـى وجـه     .القرار على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     هذا   لتأثري   القتصادية واالجتماعية والسياسية  املسائل ا 

ل، عند إقرار اخلطة اإلمنائية اخلمسية حىت اآلن، إدماج حقوق اإلنسان فَكَقد جملس نواب الشعب اخلصوص، فإن   
  .رمها عنصرين رئيسيني من عناصر الربامجوإرساء الدميقراطية باعتبا

وجمالس الواليات جلان دائمة خمتلفة تشرف على أعمال خمتلف هيئات الـسلطة            لس نواب الشعب    وجمل   - ٢١٣
جملس  وتقدم اهليئات التنفيذية االحتادية واإلقليمية تقارير أداء دورية إىل اللجان أو .التنفيذية يف نطاق اختصاصاهتا

 ومتكن جلسات االستماع هذه اهليئات التشريعية من مراقبة .جمالس الواليات عند انعقاد جلساهتاأو نواب الشعب 
 ومت توفري تدريب ألعضاء الربملانات فيما يتعلق        .ة مع معايري حقوق اإلنسان    يمدى توافق إجراءات اهليئات التنفيذ    

  . هلم االضطالع مبسؤولياهتم على حنو فعالمبسائل حقوق اإلنسان لتزويدهم بفهم أفضل حلقوق اإلنسان كيما يتسىن

ويقوم جملس نواب الشعب، بوصفه اهليئة العليا للدولة، بإنشاء جلان حتقيق بغية التحقيق يف االدعـاءات                  - ٢١٤
 كما أن بعض جمالس الواليات اإلقليميـة        .املتعلقة حبدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف بعض أحناء البلد         

لس نواب الشعب    وجمل . لبحث االدعاءات حبدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف أقاليمها         لديها إجراء قائم  
 وميكن هذا اإلجراء اهليئات .سلطة إقرار إعالن حالة الطوارئ يف نطاق اختصاص كل منهاأيضاً وجمالس الواليات 

والية أيضاً   وللهيئات التشريعية    .ئالتشريعية من التحقق من مدى مالءمة قرار اهليئة التنفيذية بإعالن حالة طوار           
إنشاء جملس حتقيق معين حبالة الطوارئ للتحقق من عدم انطواء أي من التدابري املتخذة من جانب اهليئة التنفيذية                  

  .إنسانية على معاملة ال

اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل بوصفهما مؤسـستني          جملس نواب الشعب    وأنشأ    - ٢١٥
 ويكفل هـذا اهليكـل      .ط هبما على وجه اخلصوص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومسؤولتني أمامه مباشرة           ومن

  .استقاللية املؤسستني ونزاهتهما

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان

 .٢٠٠٠يوليـه   /مستقلة يف متوز  أنشئت اللجنة اإلثيوبية الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها هيئة حكومية            - ٢١٦
وتتضمن أهداف اللجنة تثقيف اجلماهري فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وضمان محاية حقوق اإلنسان واحترامهـا               

اللجنة  وقد أنشئت    .وإعماهلا على حنو تام، واختاذ التدابري الضرورية حيثما يتبني حدوث انتهاك حلقوق اإلنسان            
 وبناء على ذلك، فإهنا حتتفظ مبركز مستقل .ركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مببادئ باريس املتعلقة مب     عمالً

اللجنة من أي شكل من أشكال التـأثري          وحيمي هذا اهليكل   .مباشرةجملس نواب الشعب    وختضع للمساءلة أمام    
  .والتدخل من جانب اهليئة التنفيذية
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ائب كبري املفوضني ومفوض شؤون األطفال والنـساء،  وتتألف القيادة العليا للجنة من كبري املفوضني ون      - ٢١٧
 وال جيوز . وتكفل ملفوضي اللجنة وحمققيها احلصانة من التوقيف أو االحتجاز.ويعينهم كلهم جملس نواب الشعب

قبض عليهم متلبسني أو من كبري املفوضني إال عندما قد ُيجملس نواب الشعب توقيفهم أو احتجازهم إال بإذن من 
  .رائم خطريةبارتكاب ج

 واللجنة هلا مدير تنفيذي مسؤول عن تنسيق إداراهتا .وللجنة إدارات خمتلفة ويعمل فيها موظفون خمتلفون  - ٢١٨
إدارة التثقيف والتحقيق، وإدارة شكاوى حقوق اإلنسان والتحقيق فيها ومحاية حقوق اإلنـسان،             : اخلمس وهي 

 وتتـألف   .دارة اخلطة والتعاون الدويل، وإدارة الشؤون املالية      وإدارة محاية حقوق األطفال والنساء واملعوقني، وإ      
املوارد املالية للجنة من امليزانية السنوية املخصصة من احلكومة وشىت املساعدات واملنح املقدمة من مصادر حمليـة                 

  .ودولية وحكومية وغري حكومية

 وتتضمن .وق اإلنسان ومحايتها وإعماهلاوتضطلع اللجنة منذ بدء عملها بأنشطة خمتلفة يف جمال تعزيز حق  - ٢١٩
، وبرنامج محايـة    ) أدناه تناولهري  جي(هذه األنشطة التثقيف والتدريب فيما يتعلق بربنامج محاية حقوق اإلنسان           

تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وتقـدمي املـشورة        (حقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى املتعلقة هبا والتحقيق فيها         
، وتقييم مدى توافق التشريعات القائمة مع معايري حقوق اإلنـسان، واملـشاركة يف              )لسجونالقانونية، وزيارة ا  

االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتوزيع الكتب واملقاالت والنشرات وامللصقات 
 .قوق اإلنسان على الصعيد الـوطين     والشعارات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتنسيق االحتفال بيوم األمم املتحدة حل         

  .دراسة أولية لفتح فروع يف بعض أقاليم البلداً وجتري اللجنة حالي

 .وحتقق اللجنة يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس الشكاوى املقدمة إليها أو مببادرة منـها      - ٢٢٠
  ، وفـصلت اللجنـة     ٢٠٠٨يناير  /ين كانون الثا  ١٣منذ إنشائها حىت    اً  شكوى واهتام  ٢ ٣٩٩وقد تلقت اللجنة    

 كما قدمت اللجنة مشورة .، قيد النظر اآلن١٨ وبقية هذه الشكاوى واالهتامات، البالغ عددها .منها ٢ ٣٨١يف 
زيارة سجون، مشلت أكثر من سبعة مراكز شـرطة وعـشرة           أيضاً   ومتت   . من الشاكني  ٢٢٢قانونية جمانية إىل    

تزال   ومت حل بعض مشاكل مراكز االحتجاز بينما ال    .سجناء واحملتجزين سجون، لتقييم أحوال حقوق اإلنسان لل     
  وتتضمن هـذه املـشاكل     .اللجنة تعمل على حل املشاكل اليت حتتاج إىل تدخل من مؤسسات حكومية أخرى            

اكتظاظ مراكز االحتجاز والسجون، وحجم الزنزانات ونوعيتها، وعدم كفاية اخلدمات الصحية املقدمة، وحجز             
  . مع أمهاهتم السجيناتاألطفال

ملدى توافق القوانني والسياسات الداخلية القائمة مع املعاهدات واملبادئ التوجيهية          اً  وجتري اللجنة تقييم    - ٢٢١
والقرارات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بغية تعديل القوانني القائمة لضمان امتثاهلا ملعايري حقوق اإلنـسان أو،     

  .د تشريعات وسياسات جديدة تعزز حقوق اإلنسان وحتميهاعند االقتضاء، العتما

 نسخة  ٦٠ ٠٠٠وقد وزعت اللجنة، يف معرض أداء دورها املتعلق بإذكاء الوعي العام حبقوق اإلنسان،                - ٢٢٢
 على املؤسسات   -  األمهرية وأوروميفا وتيغرينيا     - من كتيب عن االنتخاب وحقوق اإلنسان بثالث لغات حملية          

 كما وزعت نشرات وكتيبات خمتلفة على اجلمـاهري، واسـتخدمت ملـصقات             . شرائح اجملتمع  املختلفة وشىت 
  .وشعارات لتوعية اجلماهري بقضايا حقوق اإلنسان ومعايريها يف مجيع أرجاء البلد
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 / كـانون األول   ١٠(وجرى االحتفال بالذكرى السنوية الثامنة واخلمسني لليوم الدويل حلقوق اإلنسان             - ٢٢٣
ألول مرة على نطاق البلد بناء على مبادرة اللجنة بالتنسيق مع املنظمات األخرى حتت شـعار                ) ٢٠٠٦ديسمرب  

ينبغي أن يعزز كل شخص حقوق اإلنسان، وهو مسؤول عن جتنب ما يقوم على نوع اجلنس من عنف وفقـر                    "
 نقص املناعة البشرية     وأن حيمي، على وجه اخلصوص، املصابني بفريوس       ،واستغالل ومتييز من مجيع شرائح اجملتمع     

  ."واملعوقنياً من النساء واألطفال والالجئني واملشردين داخلي

 بقرار من جملس نواب الشعب، فتح مكاتب فرعية يف       هلا وجيوز   .مقر رئيسي يف أديس أبابا    اً  وللجنة حالي   - ٢٢٤
عية فيها، كما أجريت دراسات     املناطق ذات األولوية اليت ينبغي فتح مكاتب فر         جنة فعالً ددت للّ  وقد حُ  .األقاليم

  .جدوى أولية يف واليات عفار وتيغراي وأورميا وصومايل اإلقليمية ومت إعداد التقرير املتعلق هبذه الدراسات

  مؤسسة أمني املظامل

 .أنشئت مؤسسة أمني املظامل بوصفها هيئة حكومية مستقلة مسؤولة مباشرة أمام جملس نواب الـشعب                - ٢٢٥
 وللمؤسسة كبري أمناء مظامل     .عدم خضوع نزاهة املؤسسة لتدخل اهليئة التنفيذية للحكومة       وبذلك يتحقق ضمان    

 وألمناء املظـامل    .ونائب لكبري أمناء املظامل وأمني مظامل يرأس شؤون األطفال والنساء وحمققني وموظفني آخرين            
  .واحملققني حصانة من التوقيف أو االحتجاز لضمان استقالليتهم وحسن سري عملهم

 وتتألف املوارد املالية للمؤسسة مـن امليزانيـة         .يناسب تنفيذ براجمها  اً  وللمؤسسة إدارات منظمة تنظيم     - ٢٢٦
ومن املساعدات واملنح املقدمة من املنظمات احمللية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية          اً  احلكومية املخصصة سنوي  

ة تتألف بصفة رئيسية من تعزيز دورها يف حتقيق احلوكمة           وقد اضطلعت املؤسسة حىت اآلن بأنشطة خمتلف       .الدولية
 كما أهنا تعمل على تعزيز حقوق األطفال والنساء واملعوقني وحبث الـشكاوى             .الرشيدة بغية إذكاء الوعي العام    

  .املتعلقة بسوء اإلدارة

يع من أجـل    وقد نظمت املؤسسة دورات تدريبية وحلقات عمل خمتلفة بشأن جمموعة كبرية من املواض              - ٢٢٧
 ومت تنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للموظفني املهنيني العاملني يف املؤسـسة            .جمموعة متنوعة من الفئات املستهدفة    

 وعقدت الدورات التدريبية وحلقات العمل عن مواضيع كثرية من بينها أهداف املؤسسة .نفسها بغية بناء قدراهتم
ة حقوق الطفل، ومسؤولية املؤسسة يف جمال احلوكمة الرشيدة، ودور  وأنشطتها، ومسؤولية املؤسسة يف جمال محاي     

املؤسسة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وهدف املؤسسة من منظور محاية حقوق النساء واألطفال، ومحاية حقوق 
ـ     ( وبوجه عام، فإن أعضاء اهليئة التشريعية        .املعوقني، واحلاجة إىل سن قانون إداري      اد على كل من مستوى االحت

، ومسؤويل اهليئات التنفيذية على كل من مستوى االحتـاد ومـستوى الواليـات              )ومستوى الواليات اإلقليمية  
اإلقليمية، وأعضاء منظمات اجملتمع املدين، وضباط الشرطة يف احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية، واملهنيني             

تويني االحتادي واإلقليمي، كانوا الفئات املـستهدفة       من وسائط اإلعالم اجلماهريي احلكومية واخلاصة على املس       
 ٣٠ عقدت -   واملؤسسة منخرطة يف برنامج تدرييب واسع النطاق إلذكاء الوعي      .للدورات التدريبية وحلقات العمل   

 بغية بناء قدرات مهنيني عديدين سيقومون بـدورهم بتعزيـز           - دورة تدريبية وحلقة عمل يف فترة عام ونصف         
  .دة وإعمال سيادة القانوناحلوكمة الرشي
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واملؤسسة منخرطة بشكل خاص يف الترويج ألهدافها ودورها يف معاجلة املمارسات اإلدارية السيئة لدى                - ٢٢٨
اجلمهور عامة وذلك بنشر املعلومات املتعلقة بأهدافها وصالحياهتا وواجباهتا، وأنواع االلتماسات الـيت ميكـن               

 وباملثـل، تتـوفر     . اتباعها، واألدلة اليت ينبغي تقدميها إلثبات االدعاءات       عرضها عليها، واإلجراءات اليت يتعني    
  .املؤسسة على إذكاء الوعي العام من خالل اإلعالنات واإلشهارات يف اإلذاعة والتلفزيون واجملالت

أشاد وفيما يتعلق مبعاجلة الشكاوى اخلاصة بسوء اإلدارة، تقوم املؤسسة اآلن ببحث شكاوى عديدة، وقد   - ٢٢٩
  .تزال هناك قيود فيما يتعلق بكفاية املوارد البشرية واملادية  بيد أنه ال.اجلمهور بفعالية إجراءاهتا

ولضمان مشاركة اجلماهري يف إدارة البلد على خمتلف املستويات، أعدت املؤسسة آلية ملشاركة األطفال                - ٢٣٠
يف  ، أنشئ برملان لألطفال   ٢٠٠٦سبتمرب  /في أيلول ف .يف عملية احلوكمة الرشيدة وذلك بإنشاء برملانات لألطفال       

 وقد أجنز الربملان مهام خمتلفة من بينـها  . طفال٩٦ًدائرة كونسو، وهي دائرة يف اإلقليم اجلنويب للبلد، يتألف من      
ة تعزيز الزيادة يف معدل قيد البنات باملدارس ومعدل إعادة قيد الطالب املتسربني من املدارس، وإنشاء نواد للطلب                

اإليـدز، والـدعوة إىل     /يف بعض املدارس، والتوصية بأن يتوخى الشباب احلذر إزاء فريوس نقص املناعة البشرية            
 ويعتقـد أن  . واسترعى الربملان اهتمام اهليئة التنفيذية إىل مشاكل األطفال .القضاء على عمل األطفال واستغالهلم    

ية واحلوكمة الرشيدة اليت من شأهنا أن متكنهم مـن إدارة           هذه التجربة ستعرف األطفال مببادئ العملية الدميقراط      
  .أجهزة دولة إثيوبيا يف املستقبل

، أبرز رؤساء جمالس الواليات اإلقليمية وممثلو اهليئات التنفيذيـة للواليـات            ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران    - ٢٣١
ة كونسو وحثوا على إنـشاء برملانـات        اإلقليمية وممثلو هيئات احلكومة االحتادية املعنية أمهية برملان أطفال دائر         

 كـانون   ٩ وبناء على ذلك، أنشئ برملان دائرة أسوسا النمـوذجي يف            .مجيع األقاليم  منوذجية من هذا القبيل يف    
جبمع القواعـد واللـوائح     أيضاً   وتقوم املؤسسة    . غوموز اإلقليمية  -  يف والية بنيشانغول     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ة لتقييم مدى توافقها مع الدستور االحتادي وقوانني البلـد األخـرى ومبـادئ    اإلدارية من كل مؤسسة حكومي    
  .احلوكمة الرشيدة

  نشر صكوك حقوق اإلنسان

 على املؤسسات العاملة يف جمال حقوق       ُعّممتترمجت اتفاقية حقوق الطفل إىل إحدى عشرة لغة حملية            - ٢٣٢
 وقد .ق اإلنسان املنشور على نطاق واسع يف إثيوبياتزال الصك الدويل حلقو  عامة، وهي الاجلمهورالطفل وعلى  

 وأصدرت وزارة العدل، بالتعاون مـع  .أدجمت يف الكتب املدرسية للمرحلة االبتدائية يف بعض الواليات اإلقليمية 
 السفارة الفرنسية يف أديس أبابا، جمموعة صكوك إقليمية ودولية رئيسية باللغة اإلنكليزية أثناء االحتفال بالذكرى         

للمدعني العامني وكليات احلقوق وموظفي إنفاذ      اً  السنوية اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ووفرهتا جمان       
 وأصدرت وزارة العدل، بدعم مايل من السفارة النروجيية يف أديس أبابا، جمموعة             .القوانني على خمتلف املستويات   

 نسخة ووزعـت    ٥ ٠٠٠ وقد أصدرت اجملموعة يف      .هريةأخرى من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان باللغة األم       
شاركوا يف الربنامج الواسع النطاق للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان الذي تشاركت يف اً  متدرب٤ ١٧٠على حنو   

 ووزعت اجملموعة على نطاق واسع عن طريق البيع واملنح على           .تنظيمه وزارة العدل والسفارة النروجيية يف إثيوبيا      



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 52 

 

 

 نسخة من اجملموعة، وتقوم     ١٠ ٠٠٠ وأعادت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان إصدار        .سسات واملهنيني شىت املؤ 
  .اللجنة بتوزيعها على املشاركني يف التدريب وموظفي إنفاذ القوانني

عمليات ترمجة وتوزيع للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين تقوم هبا منظمات أيضاً وهناك   - ٢٣٣
 ومن اجلهود اجلديرة باملالحظة يف هذا الصدد قيام اجمللس اإلثيويب حلقوق اإلنسان بترمجة الصكوك               .جملتمع املدين ا

 إثيوبيـا   - الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان إىل اللغات احمللية وإصدارها، واضطالع جلنة الصليب األمحر الدولية              
 كما قام مكتب االتصال . والربوتوكولني اإلضافيني١٩٤٩ عام بترمجة وإصدار اتفاقيات جنيف األربع املعقودة يف

اإلقليمي التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بترمجة الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان              
  .عها على نطاق واسع على اجملتمع الصومايل احمللياللغة الصومالية وتوزيإىل 

 مجهورية  دستوَرعلى نطاق واسعووزارة العدل ووزارة التعليم جملس نواب الشعب د و جملس االحتاووزع  - ٢٣٤
 والنسخة اإللكترونيـة مـن      . على أحكام متعلقة حبقوق اإلنسان     إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، الذي حيتوي ثلثه     

  .ة العليا االحتادية واحملكمبعلى املواقع الشبكية جمللس االحتاد وجملس نواب الشعأيضاً الدستور متاحة 

  التدريب والتثقيف يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

من احلكومة اإلثيوبية لعدم قدرة خمتلف األطراف الفاعلة املنخرطة يف تنفيذ استراتيجية احلد من              اً  إدراك  - ٢٣٥
بناء القدرات علـى النطـاق      بناء عملية إرساء الدميقراطية، استهلت برامج ل      يف  الفقر والربامج اإلمنائية األخرى و    

 وأحد برامج بناء القدرات الوطنية هذه هو برنامج السنوات اخلمس االحتادي املسمى برنامج بناء قدرات           .الوطين
، هبدف حتسني نطاق وكفاءة   ٢٠٠٤نوفمرب  / وقد صمم هذا الربنامج، الذي استهل يف تشرين الثاين         .القطاع العام 

لى املستويات االحتادي واإلقليمي واحمللي لتمكني املواطنني من املشاركة مبزيد          واستجابة تقدمي اخلدمات العامة ع    
  . واملساءلةاحلكم الرشيدمن الكفاءة يف التنمية االقتصادية لبلدهم وتعزيز 

يف إطار برنامج بنـاء قـدرات   اً فرعياً باعتباره برناجمأيضاً وبرنامج إصالح نظام العدالة برنامج مصمم        - ٢٣٦
 ويتمثل هدفه يف تعزيز سيادة القانون وكفاءة وفعالية أداء نظام العدالة يف إطار عملية توسيع نطاق            .عامالقطاع ال 

برنامج إصالح نظام العدالة، يف مرحلة التصميم، تعزيز        ومشل   .إرساء الدميقراطية وتطوير القطاع العام يف إثيوبيا      
 اهليئات القضائية، وإنفاذ القوانني     من جانب العدل بكفاءة    ةفعالية أجهزة سن القوانني واهليئات التابعة هلا، وإقام       

 وتبني خالل سنة التنفيذ األوىل أن برنامج .بكفاءة، وتدريب املهنيني والباحثني القانونيني، وإقامة نظام عدالة فعال
يف الوقـت   و.اإلصالح القضائي ينبغي االضطالع به على حنو مستقل ألن القضاء هيئة مستقلة من هيئات الدولة           

 معهد حبوث العدالة والنظم القانونية      يشرفاحلايل، تتوىل احملكمة العليا االحتادية برنامج اإلصالح القضائي بينما          
 وعلى مستوى الواليات اإلقليمية، تتـوىل تنـسيق         . على برنامج إصالح نظام العدالة     وزارة بناء القدرات  التابع ل 

لقدرات وتتوىل تنسيق برامج اإلصالح القضائي احملاكم العليا للواليات         برنامج إصالح نظام العدالة مكاتب بناء ا      
  .اإلقليمية يف الواليات املعنية

للمـشرعني  موّجهة  الع بأعمال تدريب وتثقيف واسعة النطاق يف جمال حقوق اإلنسان           طاالضيشكل  و  - ٢٣٧
 .نات برنامج إصالح نظام العدالة     مكو والقضاة واملدعني العامني ومسؤويل الشرطة ومسؤويل إدارة السجون أحدَ        
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 وفرت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، وهي اهليئة املسؤولة عن االضطالع بأعمال التدريب يف جمال حقوق                لذا
من األعمال التدريبية ألعضاء الربملان االحتادي والربملانـات        اً  عدد اإلنسان يف إطار برنامج إصالح نظام العدالة،      

، أي بعد سنة من بدء عمل اللجنة، وفرت اللجنة األنـشطة التدريبيـة التاليـة                ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ويف   .اإلقليمية
للمشرعني االحتاديني واإلقليميني بشأن مواضيع مثل التعريف حبقوق اإلنسان وحرياته ودور اهليئات التشريعية يف              

  .وحقوق املرأة وحقوق الطفل تعزيز وإعمال حقوق اإلنسان

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧نة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، التدريب الذي وفرته اللج

 عدد املشاركني اآلخرين عدد أعضاء اهليئات التشريعية
 اجملموع اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث الدوائر االنتخابية للمشاركني

 ١٨٢ ٥ ٥ صفر ١٧٧ ١٠٠ ٧٧ اجلولة األوىل جمللس ممثلي الشعب
 ٢٤٧ ٢٠ ١٤ ٦ ٢٢٧ ٢١٣ ١٤ اجلولة الثانية جمللس ممثلي الشعب

 جملس واليـة األمـم والقوميـات      
  والشعوب اجلنوبية اإلقليمية  

٤٠٢ ٢٢ ٢١ ١ ٣٨٠ ٣٠٢ ٧٨ 

 ٢٦٢ ٤٠ ٣٨ ٢ ٢٢٢ ١٥٢ ٧٠ الوطنية جملس والية أمهرة اإلقليمية
 ١ ٠٩٣ 

 واليات يف جمالساً  عضو٨٧٧، أعمال تدريب مماثلة استهدفت ٢٠٠٧ونفذت، يف النصف الثاين من عام   - ٢٣٨
 واستفاد الصحفيون من أعمال     . غوموز اإلقليمية وموظفي هذه اجملالس     - تيغراي وغامبيال وأوروميا وبنيشانغول     

يف وسائط اإلعالم   اً  وحمرر   مراسالً ١١٤ ومت تدريب    .التدريب املتعلقة بدورهم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
من مسؤويل االنتخابـات     ٨٥٠ وجرى تدريب    .ذكور أعاله اجلماهريي احلكومية واخلاصة يف جمال املوضوع امل      

 تلفزيونية تـروج لتعزيـز    مشاهد ومت إنتاج    .يف جمايل االنتخابات وحقوق اإلنسان    ) وريدا(التنفيذيني يف الدوائر    
م مشروع جلعل املدارس مراكز لتعزيز حقوق اإلنسان وجـرى     مِّ وصُ .اًحقوق اإلنسان وجيري اآلن بثها تلفزيوني     

 مدارس منوذجية يف ميكيل، عاصمة والية تيغراي اإلقليمية، وهواسا، عاصمة واليـة األمـم               ١٠ ل اختيار بالفع
 ومت تدريب املعلمني والطالب وآبائهم ومديري املدارس        .والقوميات والشعوب اجلنوبية اإلقليمية، لتنفيذ املشروع     

ن هذا، جرى توفري التدريب يف جمـال حقـوق        ع   وفضالً .لتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة لتنفيذ املشروع     
  .اإلنسان لزعماء العشائر وقضاة حماكم الشريعة يف والييت عفار وصومايل اإلقليميتني

بأعمال تدريبية متتالية ألعضاء    أيضاً  ويف إطار برنامج إصالح نظام العدالة، اضطلعت الواليات اإلقليمية            - ٢٣٩
 ففي تيغراي، مت، يف دورة تدريبيـة        .ني ومسؤويل إدارة شرطتها وسجوهنا    جمالس والياهتا وقضاهتا ومدعيها العام    

يف جملس الوالية يف جمال املواضيع املتعلقة حبقـوق اإلنـسان وإرسـاء             اً   عضو ١٤٢استغرقت ستة أيام، تدريب     
 ٢٨٢ني، حضر  ويف السنتني األخريت.الدميقراطية يف سياق النظام االحتادي والتحديات املتصلة بإعمال حقوق اإلنسان

 ويف والية   .حلقات عمل وحلقات دراسية عن دور املدعني العامني يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            اً  عاماً  مدعي
فيما يتعلق بالقانون اً مخسة عشر يوممدته  اًتدريباً قانونياً وخبرياً عاماً ومدعياً  قاضي٩٨٠ تلقىأوروميا اإلقليمية، 

 ١ ٣٠٠ ويف والية األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية اإلقليمية، تلقى حنو           . اإلنسان اجلنائي املنقح من منظور حقوق    
يف جمال تعزيـز  اً   من املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى تدريب      ١٢٨من مسؤويل الشرطة وإدارة السجون وحنو       



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 54 

 

 

سؤويل شرطة السجون    من م  ٤٠ غوموز اإلقليمية، مت تدريب      -  ويف والية بنيشانغول     .حقوق اإلنسان ومحايتها  
يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومسؤولياهتم عن محاية حقوق اً  قاضي٦٥و) مرتني( من أعضاء جملس الوالية ١٠٠و

من أعمال التدريب املنفذة برعاية مكاتـب       اً   وأعمال التدريب املذكورة حىت اآلن تشكل جزء       .اإلنسان وإعماهلا 
  .الل برنامج إصالح نظام العدالةبناء القدرات يف الواليات اإلقليمية من خ

ومبساعدة مالية من احلكومة النروجيية، اضطلعت احلكومة اإلثيوبية بتوفري تدريب على نطاق الدولـة يف                 - ٢٤٠
جمال حقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ القوانني على خمتلف املستويات بغية تعزيز قدراهتم على إعمال معايري حقـوق           

مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدقت           اإلنسان املكرسة يف دستور     
 قاض ومدع عام وضابط شرطة يف جمال املعايري الوطنية والدولية           ٤ ٠٠٠ وتوخى املشروع تدريب     .عليها إثيوبيا 

 مجيع أقاليم الدولة يف عدة       ونفذ تدريب ملدة عشرة أيام يف      .حلقوق اإلنسان الواجبة التطبيق يف جمال إقامة العدل       
حىت اآلن، ومازالت هناك بضع جوالت تدريبية أخرى اً  من موظفي إنفاذ القوانني تدريب     ٤ ٣٠٠ وتلقى   .جوالت

 ويغطي الدليل مسائل    ."حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل     " ومت إعداد دليل للتدريب عنوانه       .سيجري تنفيذها 
ن، وتنمية حقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان والنظام القـانوين اإلثيـويب،           مثل السمات األساسية حلقوق اإلنسا    

  .وحقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة وأثناء احملاكمة، وحقوق النساء واألطفال

وباإلضافة إىل دليل التدريب، مت تزويد مجيع املشاركني باملواد املرجعية الالزمة إلعمال معايري حقـوق                 - ٢٤١
تضمن هذه املواد نسخة من دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، وجمموعة اتفاقات وصكوك              وت .اإلنسان

باللغة األمهرية مؤلفة من االتفاقات الدولية واإلقليمية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها إثيوبيا وغريها               
اء، وجمموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبمايـة  من الصكوك مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة السجن   

مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وإعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ          
األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة، وإعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف               

رأة، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، وقرار األمم املتحـدة املتعلـق                ضد امل 
باستقالل القضاء، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، ومدونة األمم املتحدة لقواعد           

على املتدربني مادة مرجعية بشأن معايري احلقوق الواجبة        أيضاً   ووزعت   .نيسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوان    
التربع بنسخ من اجملموعة املعدة باللغـة       أيضاً   ومت   .التطبيق أثناء التحقيق والسجن وجرى توفريها للبيع للجمهور       

 يزهااألمهرية، واحملتوية على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، للمؤسسات العاملة يف محاية حقوق اإلنسان وتعز   
  .كما جرى توفري الكتيب للبيع للجمهور .مثل اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل

 بيد أن التعليقات اجملمعة من املتدربني عند إمتام الدورات          .ومل يتم بعد إجراء تقييم شامل لتأثري املشروع         - ٢٤٢
يم املشترك املبكر الذي أجرته احلكومتـان اإلثيوبيـة         التدريبية، وشهادة رؤسائهم اليت أشادت بالتدريب، والتقي      

  .والنروجيية، تشري إىل جناح املشروع

االستعدادات الالزمة لتويل املسؤولية عن املشروع بإنشاء معهـد حلقـوق           اً  وجتري احلكومة االحتادية حالي     - ٢٤٣
 نظمت   كما .لقوانني حبقوق اإلنسان  اإلنسان تابع لوزارة العدل لتحقيق أهداف من بينها تعزيز وعي موظفي إنفاذ ا            

هيئات حكومية خمتلفة أنشطة إلذكاء وعي موظفيها املهنيني مببادرة منها ومن ميزانيتها أو مبساعدة من مـصادر                 
   .مالية أو تقنية خارجية
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وأدخلت التربية الوطنية يف نظام التعليم لتعزيز مثل حقوق اإلنسان والدميقراطية والنظـام الدسـتوري                 - ٢٤٤
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ وجرى تنقيح منهج التربية الوطنية الدراسـي يف          .١٩٩٣إدماجها يف املناهج املدرسية يف عام       و

واعتمد، على كل مستويات الصفوف املدرسية، منهج تربية وطنية وأخالقية جديد يرتكز على القيم االجتماعية               
دالة، والوطنية، واملسؤولية، واالعتماد علـى       والع ،الرئيسية مثل بناء نظام دميقراطي، وسيادة القانون، واملساواة       

 ومت إعداد كتب مدرسية مالئمة لكـل صـف          .الذات، واملثابرة، واملشاركة النشطة للمجتمع، وتوخي احلكمة      
 ونتيجة لذلك، بدأ تدريس التربية الوطنية واألخالقية .مدرسي ومستوى دراسي وتزويد املعلمني بتدريب ختصصي

بتدائي والثانوي والعايل يف مجيع أحناء الدولة يف املدارس سواء كانت عامة أم خاصة وسواء يف مستويات التعليم اال
  .كانت علمانية أم دينية

 فقد أدجمت القيم    .ولتعزيز فعالية التربية الوطنية واألخالقية، اختذت وزارة التعليم تدابري خمتلفة حىت اآلن             - ٢٤٥
سة، على كل من املستويني االبتدائي والثانوي، ملساعدة الطالب         االجتماعية للموضوع يف مجيع موضوعات الدرا     
 كما بذلت جهود لبناء قدرات املعلمني القائمني بتدريس التربية          .على التوصل إىل هذه القيم وفهمها وامتالكها      

مكني الطالب  وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت نواد للتربية الوطنية واألخالقية يف مجيع املدارس لت         .الوطنية واألخالقية 
  .من ممارسة ما تعلموه يف فصوهلم املدرسية وتنمية مهاراهتم الالزمة للمشاركة النشطة

وأجرت اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان دراسة عن مدى إدماج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج املدارس                 - ٢٤٦
رة التعليم واملكاتـب التعليميـة       وعرضت نتائج الدراسة ونوقشت يف منتدى شارك فيه مسؤولو وزا          .االبتدائية

 ومت التوصل إىل توافـق آراء علـى         .اإلقليمية ومصممو املناهج الدراسية واملعلمون واملهنيون العاملون يف اللجنة        
 وبناء على ذلك، استهل     .إدماج مزيد من معايري حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية عند تنقيح الكتب املدرسية            

الدراسة األساسية املتعلقة مبد نطاق الربنـامج إىل        اً   وجترى حالي  .بتدائيةامدرسة  ) مخسني (٥٠برنامج جترييب يف    
  .اجلامعات ومعاهد تدريب املعلمني

ويف مؤسسات التعليم العايل، جرى إدماج املقرر الدراسي للتربية الوطنية واألخالقية، الذي يتألف جزء                - ٢٤٧
 .ة حبقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية، يف منهج كل برنامج مهـين          كبري منه من مواضيع متعلقة باملسائل اخلاص      

 وهي متكنهم،   .وحققت هذه اخلطوة تعريف مجيع الطالب باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وإقامة نظام دميقراطي            
 وبعض  .إلنسانباإلضافة إىل ذلك، من أداء واجباهتم املهنية مبعايري أخالقية متوافقة مع املعايري األساسية حلقوق ا              

املقررات اليت تدرس لطالب القانون يف برامج التعليم القانوين يف املرحلة اجلامعية األوىل هـي قـانون حقـوق                   
اإلنسان، والقانون الدويل العام، والقانون الدستوري اإلثيويب، والقانون اإلنساين، والقانون والقضايا اجلنسانية،            

  .ون اإلجراءات اجلنائيةوقانون األسرة، وقانون األشخاص، وقان

ويضطلع مركز تدريب املهنيني العاملني يف جمال العدالة، وهو مركز حكومي لتدريب القضاة واملـدعني                 - ٢٤٨
:  وللمركز أربعة برامج تدريبية.العامني املرتقبني، بدور حاسم يف تعزيز حقوق اإلنسان من خالل براجمه التدريبية           

ملرشحني للمحكمة العالية، وتدريب القضاة واملدعني العامني املرشحني حملـاكم          تدريب القضاة واملدعني العامني ا    
 .الدوائر، وتدريب القضاة واملدعني العامني العاملني على خمتلف املستويات، وتدريب خاص حسب املتطلبـات             

 املنهجان  ويتألف.لتنفيذومها اآلن بسبيلهما إىل ا ويستغرق الربناجمان األوالن عامني، وقد مت إعداد منهجي الربناجمني
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 وقد أدرجت يف املنهجني مقررات دراسية، مثل قانون حقوق .من مقررات قانونية خمتلفة مصحوبة مبمارسة عملية
   .اإلنسان وقانون األسرة وقانون اإلجراءات اجلنائية، ومقررات دراسية أخرى كثرية ذات صلة حبقوق اإلنسان

لتزويد املتدربني بفهـم متعمـق      اً  خاصاً  ن حقوق اإلنسان مصمم تصميم    واملقرر الدراسي املتعلق بقانو     - ٢٤٩
لألساس الدستوري والدويل ملعايري حقوق اإلنسان والتطبيق الداخلي لقانون حقوق اإلنـسان وحلقـوق املـرأة                

 .نيعلى دبلوم أو درجة جامعية يف القانون لكي يقبل يف هذين الربناجم    وينبغي أن يكون املتدرب حاصالً     .والطفل
 وينفذ املركز دورات    .األجل يتعلقان مبواضيع قانونية خمتلفة    اً  أما الربناجمان اآلخران فإهنما برناجمان تدريبيان قصري      

 وباإلضافة إىل ذلك، جرى تنظـيم       .تدريبية مواضيعية للقضاة واملدعني العامني بشأن شىت قضايا حقوق اإلنسان         
قضايا املتصلة هبا للقضاة واملدعني العـامني وضـباط الـشرطة           دورات تدريبية خاصة بشأن حقوق اإلنسان وال      

  .ومسؤويل إدارة السجون

  أفراد قوات الدفاع

تعزز وزارة الدفاع حقوق اإلنسان من خالل دورات التدريب العسكري الرمسية اليت توفرها وعن طريق                 - ٢٥٠
ـ اً  إذاعياً   وتبث الوزارة برناجم   .حلقات العمل وبرامج التوعية اليت تنفذها عرب وسائط اإلعالم اجلماهريي          اً منتظم

 ويتمثل أحد أهداف الربنامج يف إذكاء وعي األفراد العسكريني بأدوارهم           .مجهوره املستهدف األفراد العسكريون   
 والعسكريني، وأسـرى    أفراد اجملتمع  وتتضمن املواضيع املشمولة يف الربنامج       .يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها    

لعسكريني للدستور ومراعاهتم حلقوق املواطنني وحرياهتم، واألنشطة التدريبية اليت توفرها جلنة الصليب            احلرب، ووالء ا  
  .بشأن الدستوراً األمحر الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وقوانني احلرب، والقيم األساسية للعسكريني، ودروس

وتوزعهـا علـى األفـراد      ) الفجـر ( Wugagenصحيفة نصف أسبوعية عنواهنا     أيضاً  وتصدر الوزارة     - ٢٥١
األخبار واملقاالت واألعمدة الواردة يف الصحيفة بصفة رئيسية القضايا املتعلقة حبماية حقـوق             تثري   و .العسكريني

 وتربز يف الصحيفة معايري حقوق اإلنسان مثـل املـساواة بـني    .اإلنسان وحرياته األساسية املكرسة يف الدستور 
 ويوجـد يف    .ألمم والقوميات، وحرية الرأي، واحلقوق األخرى لألفـراد واجلماعـات         األديان، واملساواة بني ا   

  .عمود خمصص للقانون اإلنساين، يتم إعداده بالتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدوليةأيضاً الصحيفة 

حلقات عمل ودورات تدريبية خمتلفة بشأن حقوق اإلنسان لكبار الضباط العـسكريني،            أيضاً  وعقدت    - ٢٥٢
واملهنيني العاملني يف جمال العدالة العسكرية، واملسؤولني الذين شاركوا يف بعثات حفظ السالم الدولية، والعاملني             

 ويف إطار محلة لتثقيف العسكريني فيما يتعلق مبعايري القانون اإلنساين الدويل، متت             .يف وسائط اإلعالم العسكرية   
  .إىل األمهرية وجيرى اآلن عرضها على األفراد العسكرينيترمجة أفالم وثائقية عن احلربني العامليتني 

 وحقوق اإلنسان اجلوهريـة     . يف جمال حقوق اإلنسان    واسعة النطاق  اتتدريب املدارس العسكرية    وتقدم  - ٢٥٣
 وينصب التشديد يف الدروس على دور العسكريني يف محاية          .مدرجة يف مناهج مجيع الكليات واملعاهد العسكرية      

 وتوزع على مجيع املرشحني نسخ من الدستور حبجم اجليب لتمكينهم من .ن ويف إنفاذ قوانني احلربحقوق اإلنسا
دراسة حقوق اإلنسان األساسية املكفولة للمواطنني واليت يناضلون من أجلها ومناقشة هذه احلقوق وفهمها فهما               
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اون مع جلنة الصليب األمحر الدولية، مؤمترات يف مجيع مراكز التدريب العسكري، بالتعأيضاً م ما تنظَّاً  وكثري.اًتام
  .وحلقات دراسية متعلقة حبقوق اإلنسان

  التعاون اإلمنائي واملساعدة اإلمنائية

توجد معلومات حمددة عن التعاون اإلمنائي واملساعدات اإلمنائية اليت يستفيد منها البلد لغرض تعزيـز                ال  - ٢٥٤
  .مت تقدمي البيانات املتعلقة باملساعدات العامة اليت حيصل عليها البلد بيد أنه .حقوق اإلنسان على وجه التحديد

وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد نام ذو قدرة حمدودة على تقدمي مساعدات إمنائية إىل بلدان أخرى من أجل   - ٢٥٥
م داخـل    قدم قوات حلفظ السالم بغية مساعدة البلدان يف حفـظ الـسال            همحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، فإن    

 وقد خدمت قوات حفظ الـسالم       .أراضيها، وهو أمر بالغ األمهية لوجود النظام القانوين ومحاية حقوق اإلنسان          
اإلثيوبية يف رواندا وبوروندي وليبرييا والصومال وقدمت العون إىل قوات هذه البلدان من أجل حفظ الـسالم                 

عن هذا،   وفضالً.اهلا إىل دارفور يف السودان لغرض مماثلبتجهيز قوة إلرساً  ويقوم البلد حالي.واالستقرار داخلها
  .يلزم من تعاون إمنائي ومساعدة إمنائية حلماية حقوق اإلنسان يف الصومال وتعزيزها فإن إثيوبيا توفر ما

  عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين - دال 

، مبساعدة تقنية من مفوضية األمـم املتحـدة         استهلت وزارة اخلارجية واللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان       - ٢٥٦
ن إثيوبيا من الوفاء بالتزاماهتا الدولية بتقدمي تقارير أولية ودورية إىل هيئات           ميكّاً  السامية حلقوق اإلنسان، مشروع   

ت د هلذه الغاية مؤمتر وطين بشأن التزاما   ِق وعُ .رصد املعاهدات مبوجب املعاهدات الدولية املختلفة حلقوق اإلنسان       
 واعتمد املؤمتر الوطين توصيات طويلـة األجـل        .إثيوبيا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       

وإحدى التوصيات، اليت يتعني تنفيذها يف األجل الطويل، هي اعتماد التشريع املالئم لقيام احلكومة  .وقصرية األجل
والية اإلشراف على كامل عملية إعداد التقارير ومتابعة توصـيات  عهد إليها باإلثيوبية بإنشاء جلنة وطنية دائمة يُ    

  .هيئات املعاهدات

ـ                - ٢٥٧ ط هبـا   وويف الوقت نفسه، أوصى املؤمتر بإنشاء جلنة خمصصة مشتركة بني الوزارات وجلنة صياغة من
 ،فتها الوزارة املنسقة وتتألف اللجنة األوىل من وزارة اخلارجية بص.اإلشراف على صياغة التقارير املتأخرة وتقدميها

 ، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة الشؤون االحتادية، ووزارة املالية والتنمية االقتصادية،ووزارة العدل
هذه تتوىل و . وجلنة الشرطة االحتادية، والوكالة املركزية لإلحصاء، ووزارة الدفاع،ووزارة التعليم ووزارة الصحة 

املكلفـة  ملية إعداد التقارير، وتنسيق وتيسري مجع البيانات واملعلومات، وحتديد الوفـود            اللجنة اإلشراف على ع   
 وتتـألف جلنـة     .عرض التقارير على هيئات املعاهدات املعنية، واإلشراف على نشر توصيات هيئات املعاهدات           ب

  .الصياغة من خرباء قانونيني مستقلني ذوي اختصاص يف قوانني وقضايا حقوق اإلنسان

 ممثلي وزارات ووكاالت احلكومـة االحتاديـة،        ضمتوشاركت يف املؤمتر الوطين جهات معنية خمتلفة          - ٢٥٨
ملؤمتر الـوطين   ا وحظي .واحلكومات اإلقليمية، ومكاتب األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية         

 .مي التقارير إىل هيئات املعاهدات وبالغرض منها إذكاء الوعي العام بعملية تقدهدفهاتغطية إعالمية واسعة النطاق ب
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بالغ األمهية يف توعية اجلهات املعنية واجلماهري عامة باحلاجة إىل ضمان تـوافر عمليـة      اً  وأدى املؤمتر الوطين دور   
  .تشاركية إلعداد تقارير

مبوجب معاهـدات   وبعد املؤمتر الوطين عقدت ثالث دورات تدريبية ختصصية عن عملية إعداد التقارير               - ٢٥٩
حقوق اإلنسان لألشخاص الذين سيشاركون يف عملية إعداد التقارير ويف مجع املعلومات وصياغة مشاريع التقارير 

 تقاسم اخلربات يف    أدرج كما   .وعرضها على هيئات املعاهدات   اً  األولية وحترير التقارير النهائية وتوحيدها قياسي     
 ومتكن عضو يف جلنة الصياغة وأحد مفوضي اللجنة اإلثيوبيـة حلقـوق             .وضع التقارير يف صيغها النهائية    عملية  

خرباهتما مع جلنة الـصياغة     اً  اإلنسان من حضور اجتماعات جلنة القضاء على التمييز العنصري كمراقبني وتقامس          
  .واللجنة املخصصة واخلرباء القانونيني

 والوكاالت واهليئات واللجان واحلكومات     اهليئات التشريعية على خمتلف املستويات والوزارات     وكلفت    - ٢٦٠
تيسري تدفق املعلومات بني املؤسسات واخلرباء القانونيني القائمني بني داخل مؤسساهتا اإلقليمية واحملاكم العليا منسق

 من موظفي احلكومـة االحتاديـة       ٤٠٠ واتصل اخلرباء القانونيون بأكثر من       .بإعداد التقارير يف وزارة اخلارجية    
 وأعد اخلرباء   .ات اإلقليمية وعقدوا عدة اجتماعات إعالمية وتشاورية كفلت الطابع التشاركي للعملية          واحلكوم

القانونيون املشروع األول للوثيقة األساسية املشتركة وعرضوه على جلنة الصياغة إلبداء تعليقاهتا وإدراج مدخالهتا 
لصياغة املشروع النهائي، عقدت حلقة عمل تعزيزية        وبعد أن أعدت جلنة ا     .اإلضافية عند إعداد املشروع النهائي    

اً  وأتيحت هلذه املنظمات الفرصة للتعليق على مشاريع الوثائق شـفوي          .لضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية    
 وحيث إن اإلعالن رقم     . وأدرجت تعليقات املنظمات غري احلكومية هذه يف مشروع التقرير         .على السواء اً  وخطي
للجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان التعليق على تقارير حقوق اإلنسان اليت تعدها احلكومة، فقد              خول ا  ٢١٠/٢٠٠٠

 .أرسل املشروع النهائي، الذي أقرته اللجنة املخصصة، إىل اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان إلبداء تعليقاهتا عليـه        
  .ي املقدموأدرجت تعليقات اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان يف التقرير النهائ

  متابعة املؤمترات الدولية - هاء 

 وسيستنبط املكتـب    .شاركت يف املؤمترات الدولية املكاتب احلكومية املعنية مبوضوع املؤمتر ذي الصلة            - ٢٦١
املشارك، بالتشاور مع غريه من املكاتب احلكومية عند االقتضاء، آلية ملتابعة اإلعالنات والتوصيات وااللتزامات              

 وعلى سبيل املثال، فإن اهليئة اإلثيوبية حلماية البيئة خمولة صالحية املشاركة .املؤمتر وملراجعتها بعد ذلكاملعتمدة يف 
  .يف املؤمترات العاملية املتعلقة بالقضايا البيئية، كما أهنا مسؤولة عن متابعة نتائج هذه املؤمترات

   املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة- اً رابع
  واة وعدم التمييزاملسا

 وبناء على ذلك، .يضمن النظام القانوين اإلثيويب بوضوح املساواة أمام القانون واحلماية القانونية املتساوية  - ٢٦٢
ينص دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية على أن مجيع األشخاص متساوون أمام القـانون وحيـق هلـم        

 وعلى ضوء هذا، ينص دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطيـة          .ساوية دومنا متييز  احلصول على احلماية القانونية املت    
  االحتادية على أن يضمن القانون جلميع األشخاص احلماية القانونية املتساوية والفعالة دومنا متييز بـسبب العـرق      
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ن أو الرأي السياسي أو غري أو األمة أو القومية أو أي أصل اجتماعي آخر أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدي
بدستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، أدجمت قوانني   وعمالً.السياسي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر

 وعلى سبيل املثال، فإن القانون اجلنائي إلثيوبيا حيظر التمييز          .بشأن املساواة وعدم التمييز   اً  خاصة أخرى أحكام  
  ف االجتماعية للفرد أو عرقه أو أمته أو قوميته أو أصله االجتماعي أو لونه أو نـوع جنـسه                   على أساس الظرو  

  .أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غري السياسي أو ملكيته أو مولده أو أي وضع آخر

وق اإلنـسان  على أن تفسر أحكامه املتعلقة حبقأيضاً وينص دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية      - ٢٦٣
للمعاهدات الدولية اليت البلد طرف فيها، مما يعين أن األحكام املتعلقة باملساواة وعدم             اً  واحلقوق الدميقراطية وفق  

ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ولصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت البلد         اً  التمييز يتعني تفسريها وفق   
  .طرف فيها

 مجيع الواليات اإلقليمية يف إثيوبيا املساواة وعدم التمييز بالطريقة نفسها اليت يضمنها             كما تضمن دساتري    - ٢٦٤
عن النص على أحكام تتناول املساواة وعدم التمييز، ينص   وفضالً.هبا دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

هليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية لالحتاد     دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية بوضوح على أن مجيع ا         
والواليات على كل املستويات عليها مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ أحكام الفصل الثالث، الذي ينص علـى                

  .احلقوق واحلريات األساسية مبا فيها احلق يف املساواة وعدم التمييز

أمني املظامل بدورين مهمني يف التصدي النتهاكات       وستضطلع اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة         - ٢٦٥
  .حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف املساواة وعدم التمييز

ويف مسعى لتناول حق األفراد املتهمني بارتكاب جرائم يف املساواة، بذلت جهود لتوفري متثيل قانوين جماين   - ٢٦٦
  .الالزمة للحصول على هذا التمثيلتتوافر هلم املوارد  لألفراد املتهمني جبرائم خطرية وال

  وحيظر القانون اجلنائي إلثيوبيا التمييز على أساس الظروف االجتماعية للفرد أو عرقه أو أمته أو قوميته                  - ٢٦٧
أو أصله االجتماعي أو لونه أو نوع جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غري السياسي أو ملكيته أو مولده                      

على كل اجلهات الفاعلة املنخرطة يف إنفاذ القانون اجلنائي، مثل احملاكم واالدعـاء العـام                و .أو أي وضع آخر   
 وتضطلع مؤسسات خمتلفة بأدوار هامة يف مكافحة التمييز .والشرطة، مسؤولية إنفاذ األحكام املتعلقة بعدم التمييز

ستويات والشرطة واالدعـاء العـام      احملاكم على مجيع امل   :  ويف طليعة هذه املؤسسات    .بكل أشكاله ومنع حدوثه   
 فـإن   اً، وكما ذكر سابق   .وجملس التحقيق الدستوري وجلنة حقوق اإلنسان وأمني املظامل وجلنة مكافحة الفساد          

دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ينص بوضوح على أن مجيع اهليئات التشريعية والتنفيذية والقـضائية               
  ل املستويات عليها مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنـسان            لالحتاد والواليات على ك   

  .مبا فيها األحكام اليت تنص على احلق يف املساواة وعدم التمييز

وتدعو القوانني اإلثيوبية إىل إيالء اهتمام حمدد حلقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص الذين، ألسباب خمتلفة،   - ٢٦٨
 فالنساء، على الرغم من الدور املتعدد اجلوانب .ناية خاصة مثل النساء واألطفال واملعوقني واملسننيحيتاجون إىل ع
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يتمتعن بثمار مسامهتهن ويتخلفن عن الرجال بسبب التحيـز الـسياسي            واهلام الذي يضطلعن به يف اجملتمع، ال      
  . مرتبة من الرجال وأخضعن للتمييزما اعتربت النساء أدىناً  وكثري.واالقتصادي والثقايف ضدهن يف املاضي

 وبناء على .متعلقة حبقوق املرأةاً ولتصحيح هذا، أورد دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية أحكام  - ٢٦٩
ذلك، كرس دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية احلق يف املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع بـاحلقوق                 

ليت ينص عليها الدستور وحقوق املرأة املساوية حلقوق الرجل يف الـزواج ويف العمـل ويف اقتنـاء                  واحلمايات ا 
 وباإلضافة إىل ذلك، ينص دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية على القـضاء علـى               .املمتلكات وإدارهتا 

  .جسدية أو عقليةاً  املرأة أو تسبب هلا أضرارالعادات املضرة باملرأة وحيظر القوانني واألعراف واملمارسات اليت تقهر

باإلرث التارخيي املتمثل يف التمييـز وعـدم        أيضاً  ويعترف دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية         - ٢٧٠
 وتوفر هـذه    .املساواة اللذين تعاين منهما املرأة يف إثيوبيا وينص على تدابري إجيابية بغية اخلالص من هذا اإلرث               

ابري عناية خاصة للمرأة من أجل متكينها من التنافس واملشاركة على أساس التساوي مع الرجـل يف احليـاة                   التد
 وتفرض أحكام دسـتور مجهوريـة إثيوبيـا         .السياسية واالجتماعية واالقتصادية ويف املؤسسات العامة واخلاصة      

كومة يلزمها بضمان مشاركة املرأة مع الرجل يف على احلاً الدميقراطية االحتادية املتعلقة باألهداف االقتصادية واجب 
 ومتت ترمجة احلكم الدستوري املتعلق باإلجراءات اإلجيابية إىل ممارسة .مجيع جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية

   .يف جماالت خمتلفة مثل العمل وااللتحاق مبؤسسات التعليم العايل

 ويف طليعة هذه القوانني . حبقوق املرأة يف القوانني اخلاصة للبلد األحكام الدستورية املتعلقةتفصيلوجرى   - ٢٧١
اً ثورياً  وقد أحدث قانون األسرة املنقح ما ميكن اعتباره تغيري.قانون األسرة املنقح والقانون اجلنائي وقوانني العمل

 ومن .١٩٦٠القانون املدين لعام يف أجزاء القانون املدين املتعلقة بالزواج وألغى معظم األحكام التمييزية الواردة يف 
د يف خمتلف األحكام سِّمث، فإن الركيزة األساسية لقانون األسرة املنقح هي مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة الذي ُج

 فهو، على سبيل املثال، ينص على وجوب أن يرتكز الزواج على االحترام والدعم .اليت تتناول العالقة بني الزوجني
  يههـا  املساعدة املتبادلة بني الزوجني وخيول الزوجني على السواء احلق يف إدارة شؤون أسرهتما وتوج             املتبادلني و 

  .مبا يف ذلك تربية أبنائهما

وعلى الصعيد اإلقليمي، اعتمدت واليتا أمهرة وتيغراي اإلقليميتان الوطنيتان ووالية األمم والقوميات والشعوب               - ٢٧٢
  .باملثل، قوانينها املنقحة املتعلقة باألسرة والقائمة على مبدأ املساواة بني املرأة والرجلاجلنوبية اإلقليمية الوطنية، 

 وحل حمل قانون العقوبات     ٢٠٠٥مايو  /ويتضمن قانون إثيوبيا اجلنائي املنقح، الذي بدأ سريانه يف أيار           - ٢٧٣
 وبناء على ذلك، يتـصدى  . عامجديدة ومنقحة تتعلق حبماية حقوق اإلنسان للمرأة بوجهاً  ، أحكام ١٩٥٥لعام  

 لألحكام املبهمة القائمـة وإمـا       واضحة صياغة   من خالل القانون اجلنائي للعنف ضد املرأة مبختلف أشكاله إما         
عن هذا، فقد أعاد القانون اجلنائي حتديد عناصر بعض اجلرائم القائمة وأضاف   وفضالً. جرائم جديدةبإدراج ذكر

  .ت الواجبة التطبيق يف حاالت االنتهاكح العقوباتشديدية ونقّاً ظروف

واإلعالن اجلديد املتعلـق  ) ٢٦٢/٢٠٠٢اإلعالن رقم (وقد أدمج كل من اإلعالن اجلديد املتعلق بالعمل     - ٢٧٤
ـ        )٥١٥/٢٠٠٧اإلعالن رقم   (مبوظفي اخلدمة املدنية االحتادية       اً،، ومها القانونان املنظمان للعمل املطبقـان حالي
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 وقـد   .التمييز يف العمل ألسباب من بينها نوع اجلنس       اً   وجرم اً،تاماً  واملرأة يف العمل، إدماج   املساواة بني الرجل    
 على إجراء إجيايب لـصاحل      بأن نص ذهب اإلعالن املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية االحتادية، يف الواقع، خطوة أبعد            

 الترشحساويات يف املؤهالت مع الرجال عند  وبناء على ذلك، تعطى األولوية للمرشحات املت.املرأة يف جمال العمل
  .وظيفة معينةل

هذه  وكانت   .، اعتمدت حكومة إثيوبيا االنتقالية سياسة وطنية متعلقة باملرأة اإلثيوبية         ١٩٩٣ويف عام      - ٢٧٥
قد و .أول وثيقة سياسات تظهر عزم احلكومة على تعزيز حقوق املرأة يف إثيوبيا ومحايتهاُمَضّمنة يف السياسة وطنية 
 السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة اإلثيوبية تقييم لوضع املرأة يف إثيوبيا خلص إىل أن التمييز ضد املرأة أجري يف إطار

أن املرأة اإلثيوبية ختضع حلظر مينعها من أيضاً  واسُتنتج .النتمائها العرقي وثقافتها ودينهااً س بأشكال خمتلفة تبعرِّكُ
 وأهنا ضحية كوارث طبيعية وكوارث من صنع اإلنسان، وأهنا تواجه مواقف حتيزيـة يف               امتالك وسائل اإلنتاج،  

 وتتضمن األهداف الرئيـسية     .احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلد، وأهنا مازالت ختضع لقوانني متييزية         
  : للسياسة الوطنية املتعلقة باملرأة اإلثيوبية

   تسريع حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة؛تيسري توافر ظروف تفضي إىل  )أ(
ن املرأة من احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسـية         تيسري توافر الظروف الالزمة اليت متكِّ       )ب(

  وعلى سبل ووسائل التخفيف من عبء عملها؛
ور ارسات القائمة على سيادة الـذك     القضاء على التحيزات واملمارسات العرفية وغريها من املم         )ج(

  . العامة واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات على مجيع املستوياتالقياديةومتكني املرأة من شغل املناصب 

أنه ينبغي االسترشاد يف السياسات والقـوانني       على  أيضاً   السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة اإلثيوبية       وتنص  - ٢٧٦
دف ضمان املساواة بني الرجل واملرأة، مع إيالء اهتمـام          واللوائح احلكومية ويف األنشطة األخرى ذات الصلة هب       

   .خاص للمرأة الريفية لتمكينها من املشاركة على قدم املساواة مع الرجل يف جمال التنمية

وقد أولت احلكومة اإلثيوبية، عند وضع سياساهتا واستراتيجياهتا وبراجمها، االعتبار الواجب لتعميم مراعاة   - ٢٧٧
 ومن مث، فإن القضايا اجلنسانية روعيت يف خمتلف السياسات واالستراتيجيات والـربامج الـيت               .املنظور اجلنساين 
  : وتتضمن بعض السياسات واالستراتيجيات والربامج املشتملة على أحكام تراعي املنظور اجلنساين.اعتمدهتا احلكومة

  سياسة التنمية والرعاية االجتماعية؛  )أ(
  مة واحلد من الفقر؛برنامج التنمية املستدا  )ب(
  استراتيجية تطوير املشاريع الصغرى والصغرية؛  )ج(
  السياسة الزراعية الوطنية؛  )د(
  السياسة البيئية؛  ) ه(
  السياسة السكانية؛  )و(



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 62 

 

 

  السياسة الصحية؛  )ز(
  اإليدز؛/السياسة املتعلقة مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  )ح(
  .الشاملةالسياسة التعليمية والتدريبية   )ط(

 وينص دسـتور مجهوريـة إثيوبيـا      .وباملثل، اختذت إثيوبيا تدابري خمتلفة حلماية حقوق الطفل وتعزيزها          - ٢٧٨
سم وجنسية، وأن   لطفل يف احلياة، ويف أن يكون له ا       الدميقراطية االحتادية على قائمة حبقوق الطفل مبا فيها حق ا         

  لعقوبـة بدنيـة     وأال يتعرض ملمارسات استغاللية، وأال خيضع     يعرف والديه أو األوصياء عليه ويتمتع برعايتهم،        
على احلكومة يلزمها بتخصيص املوارد، يف حدود اإلمكانـات      اً   كما يفرض واجب   .إنسانية أو معاملة قاسية أو ال    

يـورد   كما .املتاحة، لتوفري إعادة التأهيل واملساعدة للفئات الضعيفة مثل األطفال الذين ليس هلم آباء أو أوصياء   
أن تكون مصلحة الطفل الفضلى املبدأ املهيمن        قانون األسرة املنقح عدة أحكام حلماية حقوق الطفل وينص على         

  .الذي يوجه أي قرار خبصوص األسرة

 .صدر قانون خاص ينص على حق املعوقني يف العمل        اكل اخلطرية اليت متس املعوقني،      وملعاجلة إحدى املش    - ٢٧٩
 كما ينص   .دون متييز إال إذا كانت طبيعة العمل تقتضي خالف ذلك          يف العمل  عوقنيحق امل  القانون على  وينص

على عدم قانونية أي قانون أو ممارسة أو عرف أو موقف أو وضع متييزي آخر خيل بتكافؤ فرص شخص معوق يف 
  .احلصول على عمل

ومة يلزمها بتخصيص املـوارد، يف      على احلك اً  ويفرض دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية واجب        - ٢٨٠
واملسنني واألطفال الذين ليس هلم اً وعقلياً حدود اإلمكانات املتاحة، لتوفري إعادة التأهيل واملساعدة للمعوقني بدني

  .آباء أو أوصياء

مبلغ املعاش التقاعدي بغية مواجهة االحتياجات اخلاصة للمـسنني لتلبيـة           اً  وقد رفعت احلكومة مؤخر     - ٢٨١
  .اجاهتم االجتماعية االقتصادية بالنظر إىل ازدياد التضخم واالجتاه التصاعدي ألسعار السلع األساسيةاحتي

على اً وفيما يتعلق بالنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، يفرض الدستور يف الفصل العاشر منه واجب   - ٢٨٢
يف جمال التنمية االقتصادية    اً   والشعوب حرمان  احلكومة يلزمها بتقدمي مساعدات خاصة إىل أشد األمم والقوميات        

وهي عفار  اً  خاصة لتوفري الدعم اإلجيايب لألقاليم األقل منو      ) لوائح(قوانني  أيضاً   وهلذه الغاية، تسن     .واالجتماعية
اطق الرعوية يف إقليمي أوروميا واألمم والقوميـات والـشعوب           غوموز واملن  - امبيال وبنيشانغول   وصومايل ووغ 

  .) لالطالع على الفصل العاشر من الدستور٥انظر املرفق  (.يةاجلنوب

احلاجة إىل متثيل األقليات يف الربملان حيث تشغل        أيضاً  ويليب دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية         - ٢٨٣
 حتظى   ومن الناحية العملية،   . وتصدر إعالنات ولوائح خاصة إلعمال هذا احلق الدستوري        .اًمقعد) ٢٠(عشرين  

األمم والقوميات والشعوب بتمثيل واسع النطاق يف الربملان على كل من مستوى االحتاد ومستوى الواليات حيث 
  .يف الربملاناً  مقعد٢٠تشغل جمموعات األقليات 
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 روعيت فيها االحتياجات والظروف اخلاصة ٢٠٠٧وقد اعتمد جملس االحتاد صيغة جديدة للمنح يف عام   - ٢٨٤
يف املكاتـب      ويف جمال العمل، تتخذ إجراءات إجيابية من أجل األمم والقوميات األقل متثيالً            .اًقل منو لألقاليم األ 
  . وميارس هذا على نطاق واسع يف كل مكتب حكومي على املستويني االحتادي واإلقليمي.احلكومية

بول منخفضة للطالب الذي  وبناء على ذلك، ختصص شروط ق.تدابري إجيابية يف جمال التعليم  أيضاً  وتتخذ    - ٢٨٥
أمت التعليم الثانوي يف إقليم نام واملنتمي إىل القومية املوجودة يف هذا اإلقليم أو للطالب املنتمي إىل القوميـة ذات             

 وباإلضافة إىل ميزة خاصة متنح عند االلتحاق، يقدم إىل هؤالء الطالب دعم             .املشاركة املنخفضة يف التعليم العايل    
  . يف املؤسسة التعليميةخاص خالل وجودهم

ولزيادة معدل قيد األطفال يف املناطق الرعوية وشبه الرعوية بالتعليم االبتدائي والثانوي، أعدت احلكومة                - ٢٨٦
 ويعتقد أن هـذه التـدابري       . كما أنشأت مدارس لالجئني    .آليات مثل املدارس الداخلية وبرنامج الغذاء والتعليم      

  .الأسهمت يف زيادة معدل قيد األطف
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  ١املرفق 

  املؤشرات الدميغرافية

  حجم السكان

 ٧٩ ٢٢١ ٠٠٠  يبلـغ   كان ٢٠٠٨يوليه  / متوز حىتقط  ساملُتشري التقديرات إىل أن جمموع سكان البلد          - ١
  . يف املناطق احلضرية١٣ ٢٢٥ ٠٠٠ يف املناطق الريفية و٦٥ ٩٩٦ ٠٠٠منهم نسمة 

  ١اجلدول 

  ٢٠٠٨- ١٩٧٠حجم سكان إثيوبيا يف الفترة 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ سنةال

 ٧٩ ٢٢١ ٧٣ ٠٤٤ ٦٣ ٤٩٥ ٥٤ ٦٤٩ ٥٠ ٧٧٤٫١ ٣٥٠ ٤٣ ٣٧ ٦٨٤٫٧ ٣٣ ٠٨٥٫٨ ٢٩ ٤٨٨٫٢  )باآلالف(السكان 

  .١٩٩٩، ١٩٩٤الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام  :املصدر

  معدل النمو السكاين

 وقد حدث اخنفاض .٢٠٠٦يوليه /وزمتيف اً  يف املائة سنوي٢,٦٢يبلغ  يف إثيوبيا كان معدل النمو السكاين  - ٢
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢,٦٢ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٢,٩٦طفيف يف معدل النمو السكاين خالل العقد، من 

  ٢اجلدول 

  تقديرات معدل النمو السكاين

 الفترة
١٩٧٠-
١٩٧٥ 

١٩٧٥-
١٩٨٠ 

١٩٨٠-
١٩٨٥ 

١٩٨٥-
١٩٩٠ 

١٩٩٠-
١٩٩٥ 

١٩٩٥-
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-
٢٠١٠ 

 معدل النمو 
 )يف املائة(

٢,٦٢ ٢,٧٣ ٢,٩٢ ٢,٩ ٣,٠ ٢,٩ ٢,٨ ٢,٦ 

  .١٩٩٩، ١٩٩٤لتعداد عام  الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي: املصدر

  الكثافة السكانية

 وكانت  .يف الكيلومتر املربع  اً   شخص ٦٨  تبلغ  كانت ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١الكثافة السكانية يف إثيوبيا يف        - ٣
 أمـا غـامبيال   .وبعدها هـراري وديـر داوا  )  أشخاص يف الكيلومتر املربع٥ ٦٠٨(أعلى كثافة يف أديس أبابا      

  . غوموز وعفار وصومايل فهي أقاليم ذات كثافة سكانية منخفضة- وبنيشانغول 
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  ٣اجلدول 

  )٢٠٠٦يوليه / متوز١(الكثافة عدد سكان إثيوبيا حسب اإلقليم والنسبة املئوية و

 عدد السكان اإلقليم
  النسبة املئوية من 
 جمموع السكان

  الكثافة السكانية
 ٢كم/نسمة

 ٨٧ ٥,٧٨ ٤ ٣٣٤ ٩٩٦  تيغراي
 ١٦ ١,٨٥ ١ ٣٨٩ ٠٠٤  عفار 
 ١٢٠ ٢٥,٤٧ ١٩ ١٢٠ ٠٠٤  أمهرة

 ٧٥ ٣٥,٣٧ ٢٦ ٥٥٣ ٠٠٠  أوروميا
 ١٧ ٥,٧٧ ٤ ٣٢٩ ٠٠١  صومايل

 ١٣ ٠,٨٤ ٦٢٥ ٠٠٠  ز غومو- بنيشانغول 
 ١٣٣ ١٩,٨٥ ١٤  ٩٠١ ٩٩٠ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ١٠ ٠,٣٣ ٢٤٧ ٠٠٠  غامبيال
 ٦٣٠ ٠,٢٦ ١٩٦ ٠٠٠  هراري

 ٥ ٦٠٨ ٣,٩٦ ٢  ٩٧٣ ٠٠٤  أديس أبابا
 ٣٢٨ ٠,٣٥ ٣٩٨ ٠٠٠  دير داوا
 ٦٨ ١٠٠      ٧٥  ٠٦٧ ٠٠٠  إثيوبيا

  .٢٠٠٦وجز اإلحصائي، الوكالة املركزية لإلحصاء، امل  :املصدران
  .٢٠٠٦ البيانات السكانية اإلثيوبية، ،وزارة املالية والتنمية االقتصادية  

  توزيع السكان حسب اللغة األم والدين والعرق يف املناطق الريفية واحلضرية

  اللغة

. ٤ل  معـروض يف اجلـدو    املتحدث هبا   لغة الثانية   التوزيع السكان حسب اللغة األم و      ٤يرد يف اجلدول      - ٤
من السكان يستخدمون اللغة )  يف املائة٣٢,٧(، فإن األغلبية الساحقة ٤اجلدول  لبيانات الواردة يف استناداً إىل ا  و

اللغة الثانية األكثـر     يف املائة من السكان، هي       ٣١,٦ وأوروميفا، اليت يستخدمها     .األمهرية بوصفها لغتهم األم   
 يف املائة من    ٢٩,٦ ويستخدم حنو    . يف املائة من السكان    ٦,٠٧تخدمها  تليها تيغرينيا اليت يس    ، كلغة أم  استخداماً

  . يف املائة فقط من السكان لغات أجنبية كلغة أم٠,٠٤ ويستخدم .السكان بقية اللغات اإلثيوبية

 يف املائة من السكان ليست هلم لغة ٨٤,٢ أن ٤وفيما يتعلق باللغة الثانية، تبني األرقام الواردة يف اجلدول   - ٥
 يف ٢,٩من السكان كلغة ثانية تليها أوروميفا اليت يتكلمها ) يف املائة ٩,٦١( واألمهرية تتكلمها أعلى نسبة .ثانية

 يف املائة ٠,٤٣ ويتكلم . يف املائة فقط من السكان بقية اللغات اإلثيوبية كلغة ثانية٢,٦ ويتكلم .املائة من السكان
 واخلالصـة أن  . يف املائة من السكان لغتهم الثانية٠,٢٤نما مل يذكر فقط من السكان لغات أجنبية كلغة ثانية بي 

ق بلغة أوروميفا   ل والرقم املقابل فيما يتع    . وإما كلغة ثانية    من السكان يتكلمون األمرية إما كلغة أمّ       ٤٢,٣١حنو  
  . يف املائة٣٤,٦٧هو 
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  ٤اجلدول 

  ١٩٩٤: ريفية يف إثيوبياتوزيع اللغات األم واللغات الثانية يف املناطق احلضرية وال

 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد اللغات

 ١٠٠٫٠٠ ٤٥  ٨١٦ ٣٤ ١٠٠٫٠٠ ٤٥ ٨١٦ ٠٣٧ ٧١٠٠٫٠٠  ٣١٤ ٧٤٣ ١٠٠٫٠٠ ٧  ٣١٤ ٧٤٢ ١٠٠٫٠٠ ٥٣  ١٣٠ ٧٧٧ ١٠٠٫٠٠ ٥٣ ١٣٠ ٧٧٩ مجيع األشخاص

 ٠٫٠٣ ١١ ٦٣٥ ٢٫٠٦ ٩٤٢ ٠٣٤ ٠٫١٥ ١١ ٢١٣ ٠٫٣٢ ٢٣ ٤٢٨ ٠٫٠٤ ٢٢ ٨٤٨ ١٫٨٢ ٩٦٥ ٤٦٢ أفاريغنا

 ٠٫١٢ ٥٥ ١٢٩  ٠٫٧٤ ٣٣٩ ٣٨٨ ٠٫١٣ ٩ ٢٩٦ ٠٫٢٤ ١٧ ٥٩٢ ٠٫١٢ ٦٤ ٤٢٥ ٠٫٦٧ ٣٥٦ ٩٨٠ أوينغبغنا/أغيو

 ٠٫٠٢ ٩ ٢٨١ ٠٫٣٠ ١٣٨ ٠٧٦ ٠٫٠٢ ١ ٧٤٥ ٠٫٠٧ ٥ ٢٩٣ ٠٫٠٢ ١١ ٠٢٦ ٠٫٢٧ ١٤٣ ٣٦٩ مريغناكا/أغيو

 ٧٫٣١ ٣  ٣٤٨ ٦٣٩ ٢٨٫٩١ ١٣ ٢٤٣ ٢١٩ ٢٤٫٠٠ ١ ٧٥٥ ٥١١ ٥٦٫٤٦ ٤  ١٢٩ ٦٩٤ ٩٫٦١ ٥  ١٠٤ ١٥٠ ٣٢٫٧٠ ١٧  ٣٧٢ ٩١٣ أماريغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٧٢٤ ٠٫٠٨ ٣٥ ٦١٨ ٠٫٠١ ٣٩٠ ٠٫١٤ ١٠ ٠٢٨ ٠٫٠٠ ٢ ١١٤ ٠٫٠٩ ٤٥ ٦٤٦ أنييواكغنا

 ٠٫٠١ ٢ ٥٠٩ ٠٫٠١ ٤ ٠٥٥ ٠٫٠١ ٥٩٩ ٠٫٠١ ٣٨٦ ٠٫٠١ ٣ ١٠٨ ٠٫٠١ ٤ ٤٤١ أربوريغنا

 ٠٫٠١ ٢ ٣٦١ ٠٫٠٢ ٨ ٩٩٠ ٠٫٠١ ٨٧٥ ٠٫٠٣ ١ ٨٧٠ ٠٫٠١ ٣ ٢٣٦ ٠٫٠٢ ١٠ ٨٦٠ أرغوبيغنا

 ٠٫٠٢ ٩ ٦٠٥ ٠٫٣٤ ١٥٥ ٥٨٤ ٠٫٠٥ ٣ ٧١٤ ٠٫٠٤ ٣ ٢٧٣ ٠٫٠٣ ٣١٩ ١٣ ٠٫٣٠ ١٥٨ ٨٥٧ أريغنا

 ٠٫٠٢ ٧ ٩٢٧ ٠٫١٢ ٥٤ ٨٠٠ ٠٫٠١ ١ ٠٣٤ ٠٫٠٤ ٣ ٠٠٥ ٠٫٠٢ ٨ ٩٦١ ٠٫١١ ٥٧ ٨٠٥ باسكيتيغنا

 ٠٫٠٥ ٢٠ ٦٦٧ ٠٫٣٧ ١٧١ ١١٧ ٠٫٠٣ ١ ٩٧٣ ٠٫٠٣ ٢ ٤٦٩ ٠٫٠٤ ٢٢ ٦٤٠ ٠٫٣٣ ١٧٣ ٥٨٦ بنشيغنا

 ٠٫٠١ ٣ ٤٩٧ ٠٫٠٣ ١٣ ٠٩٥ ٠٫٠٠ ١٧ ٠٫٠٠ ٢١ ٠٫٠١ ٣ ٥١٤ ٠٫٠٢ ١٣ ١١٦ شيغنا

 ٠٫٠٠ ٦٤ ٠٫٠٠ ٩٧١ ٠٫٠٠ ١١ ٠٫٠٠ ١٨ ٠٫٠٠ ٧٥ ٠٫٠٠ ٩٨٩ مرييغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٩٤٢ ٠٫٠٦ ٢٨ ٧٥٠ ٠٫٠٢ ١ ١٠٣ ٠٫١٠ ٦ ٩٨١ ٠٫٠١ ٣ ٠٤٥ ٠٫٠٧ ٣٥ ٧٣١ بورجيغنا

 ٠٫٠٠ ٦٦٣ ٠٫٠٢ ٦ ٩٠٦ ٠٫٠٠ ٥ ٠٫٠٠ ٢٦ ٠٫٠٠ ٦٦٨ ٠٫٠١ ٦ ٩٣٢ تشاريغنا

 ٠٫٠٠ ١٤٦ ٠٫٠٧ ٣١ ٦٦٥ ٠٫٠٠ ٨٥ ٠٫٠١ ٣٩٩ ٠٫٠٠ ٢٣١ ٠٫٠٦ ٣٢ ٠٦٤ داسينيتشغنا

 ٠٫٠٠ ٤٥٢ ٠٫٠١ ٦ ١٧١ ٠٫٠٠ ٧٧ ٠٫٠٠ ٣٣٠ ٠٫٠٠ ٥٢٩ ٠٫٠١ ٦ ٥٠١ دمييغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٠٤٢ ٠٫٠٤ ١٩ ٠٦٧ ٠٫٠١ ١ ٠١٢ ٠٫٠٣ ٢ ٠٠٨ ٠٫٠٠ ٢ ٠٥٤ ٠٫٠٤ ٢١ ٠٧٥ ديزيغنا

 ٠٫٠٠ ١٩٠ ٠٫٠٠ ١ ٣٦٥ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠ ٢٥ ٠٫٠٠ ١٩٦ ٠٫٠٠ ١ ٣٩٠ غانيجوليغنا

 ٠٫١٠ ٤٣ ٨٠٣ ١٫٣٦ ٦٢٣ ٥٠٤ ٠٫٠٦ ٤ ١٤٧ ٠٫١٩ ١٣ ٥٧٨ ٠٫٠٩ ٤٧ ٩٥٠ ١٫٢٠ ٦٣٧ ٠٨٢ غيديوغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٢٦٧ ٠٫٠٧ ٣٢ ٢٩٨ ٠٫٠٠ ١٠٠ ٠٫٠١ ٤٠٠ ٠٫٠٠ ١ ٣٦٧ ٠٫٠٦ ٣٢ ٦٩٨ غيواديغنا
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد اللغات

 ٠٫٠٠ ٧٥٣ ١ ٠٫١١ ٢١٣ ٤٨ ٠٫٠٠ ٢٢١ ٠٫٠٣ ٢ ١١٥ ٠٫٠٠ ١ ٩٧٤ ٠٫٠٩ ٥٠ ٣٢٨ غيدوليغنا

 ٠٫٠٠ ٣٠ ٠٫٠٠ ٤٨ ٠٫٠٠ ٢١ ٠٫٠٠ ٥٥ ٠٫٠٠ ٥١ ٠٫٠٠ ١٠٣ غواغوغنا

 ٠٫٠١ ٩١٣ ٣ ٠٫٢٦ ٧١٢ ١١٩ ٠٫٠١ ٤٦٦ ٠٫٠١ ٧١٢ ٠٫٠١ ٤ ٣٧٩ ٠٫٢٣  ١٢٠ ٤٢٤ غوموزيغنا

 ٠٫٢٦ ٥٠٢ ١١٨ ٣٫٣٨ ٦٣٠ ٥٤٦ ١ ١٫٢٣ ٨٥٦ ٨٩ ٤٫٥٨ ٣٣٤ ٩٤٤ ٠٫٣٩ ٢٠٨ ٣٥٨ ٣٫٥٤ ١ ٨٨١ ٥٧٤ غوراغينا

 ٠٫٢٩ ٠٤٧ ١٣٥ ١٫٩٢ ٦٣٤ ٨٧٩ ٠٫٢٢ ٨٤٢ ١٥ ٠٫٦١ ٤٤ ٣٢٤ ٠٫٢٨ ١٥٠ ٨٨٩ ١٫٧٤ ٩٢٣ ٩٥٨ هادييغنا

 ٠٫٠٢ ٧٦٤ ٨ ٠٫٠٨ ٩٨٨ ٣٤ ٠٫٠١ ٤١٤ ٠٫٠٢ ١ ٦٢٤ ٠٫٠٢ ٩ ٢٠٨ ٠٫٠٧ ٣٦ ٦١٢ ماريكوغنا

 ٠٫٠١ ٥٢٥ ٦ ٠٫٠٩ ٥٢٠ ٤٢ ٠٫٠١ ٥٩٥ ٠٫٠٠ ٣١٨ ٠٫٠١ ٧ ١٢٠ ٠٫٠٨ ٤٢ ٨٣٨ هامرييغنا

 ٠٫٠٠ ٣١٣ ٠٫٠٠ ٣١٩ ٠٫١٠ ٤٥٣ ٧ ٠٫٢٩ ٢٠ ٩٦٤ ٠٫٠١ ٧ ٧٦٦ ٠٫٠٤ ٢١ ٢٨٣ هاريريغنا

 ٠٫٠٣ ٤٦١ ١٢ ٠٫٢٥ ٨٨١ ١١٢ ٠٫٠٤ ٢٧٧ ٣ ٠٫٠٤ ٣ ٢٠٣ ٠٫٠٣ ١٥ ٧٣٨ ٠٫٢٢ ١١٦ ٠٨٤ جيبيالويغنا

 ٠٫٠٠ ٧٥١ ٠٫٠٢ ٤٧٧ ٨ ٠٫٠٠ ٤٤ ٠٫٠٠ ٢٣٨ ٠٫٠٠ ٧٩٥ ٠٫٠٢ ٨ ٧١٥ فاداشيغنا

 ٠٫٠٠ ٣٤ ٠٫٠٠ ٨٤ ٠٫٠٠ ١١ ٠٫٠٠ ٦٠ ٠٫٠٠ ٤٥ ٠٫٠٠ ١٤٤ غاميليغنا

 ٠٫٠٠ ٤٤ ٠٫٠٠ ٦٦ ٠٫٠٠ ٨ ٠٫٠٠ ١٢ ٠٫٠٠ ٥٢ ٠٫٠٠ ٧٨ غيباتوغنا

 ٠٫٠٠ ٢١٧ ٠٫٠١ ٦٢٤ ٢ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠ ٥٨ ٠٫٠٠ ٢٢٣ ٠٫٠١ ٢ ٦٨٢ كيتشاميغنا

 ٠٫٠٩ ٢٢٥ ٤٠ ١٫١٦ ٤١٢ ٥٣١ ٠٫٠٩ ٤٩٥ ٦ ٠٫٥٢ ٣٨ ٢١٤ ٠٫٠٩ ٤٦ ٧٢٠ ١٫٠٧ ٥٦٩ ٦٢٦ كيفيغنا

 ٠٫٠١ ٩٢٥ ٢ ٠٫١١ ٥٩٥ ٤٩ ٠٫٠١ ٥٥١ ٠٫٠٧ ٥ ٢٩٩ ٠٫٠١ ٣ ٤٧٦ ٠٫١٠ ٥٤ ٨٩٤ موتشاغنا

 ٠٫٠١ ٠٧٥ ٣ ٠٫٠٠ ٥٩٢ ١ ٠٫٠٠ ١٠٦ ٠٫٠٠ ٥٨ ٠٫٠١ ٣ ١٨١ ٠٫٠٠ ١ ٦٥٠ كيمانتيغنا

 ٠٫١٤ ١١٨ ٦٢ ٠٫٩٧ ٢١٤ ٤٤٦ ٠٫٠٩ ٤٨٩ ٦ ٠٫٥٧ ٤١ ٤٤١ ٠٫١٣ ٦٨ ٦٠٧ ٠٫٩٢ ٤٨٧ ٦٥٥ تيغناكيمبا

 ٠٫٠٥ ٤١٥ ٢٣ ٠٫٢٧ ١٠٥ ١٢٤ ٠٫٠٣ ٨٥٦ ١ ٠٫٠٣ ٢ ١٥٢ ٠٫٠٥ ٢٥ ٢٧١ ٠٫٢٤ ١٢٦ ٢٥٧ ألبيغنا

 ٠٫٠١ ٢١١ ٤ ٠٫٠٧ ٢٩٣ ٣٤ ٠٫٠٠ ٢١٧ ٠٫٠٢ ١ ٤٩٠ ٠٫٠١ ٤ ٤٢٨ ٠٫٠٧ ٣٥ ٧٨٣ كيبيناغنا

 ٠٫٠٢ ٢٩٦ ١٠ ٠٫١٧ ٠٨٥ ٨٠ ٠٫٠١ ٤١٩ ٠٫٠٤ ٢ ٧١٨ ٠٫٠٢ ١٠ ٧١٥ ٠٫١٦ ٨٢ ٨٠٣ تيمباروغنا

 ٠٫٠٠ ٣٧ ٠٫٠٠ ٨٧ ٠٫٠٠ ٧ ٠٫٠٠ ١٢ ٠٫٠٠ ٤٤ ٠٫٠٠ ٩٩ كيواميغنا

 ٠٫٠٠ ١٣٩ ٠٫٠٠ ٣٨٤ ١ ٠٫٠٠ ٩ ٠٫٠٠ ٥١ ٠٫٠٠ ١٤٨ ٠٫٠٠ ١ ٤٣٥ كوميغنا

 ٠٫٠١ ٠٢٧ ٥ ٠٫٣٢ ٥٤٩ ١٤٦ ٠٫٠١ ٦٣١ ٠٫٠٤ ٢ ٩٥٩ ٠٫٠١ ٥ ٦٥٨ ٠٫٢٨ ١٤٩ ٥٠٨ كونسوغنا

 ٠٫٠٠ ٢ ٠٠٣ ٠٫٢٢ ٩٩ ٧٤٩ ٠٫٠١ ٣٦٨ ٠٫٠٦ ٤ ١٣٠ ٠٫٠٠ ٢ ٣٧١ ٠٫٢٠ ١٠٣ ٨٧٩ كويريغنا

 ٠٫٠٠ ١١٢ ٠٫٠٠ ١ ٦٩٨ ٠٫٠٠ ٣٢ ٠٫٠٠ ١٨٥ ٠٫٠٠ ١٤٤ ٠٫٠٠ ١ ٨٨٣ كوناميغنا
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد اللغات

 ٠٫٠٠ ٥ ٠٫٠٠ ١٤ ٠٫٠٠ ١٤ ٠٫٠٠ ١١ ٠٫٠٠ ١٩ ٠٫٠٠ ٢٥ مابانغنا

 ٠٫٠٠ ٥٠٣ ٠٫٠٣ ١٣ ٥٨٧ ٠٫٠٠ ٢٤ ٠٫٠٠ ٧٠ ٠٫٠٠ ٥٢٧ ٠٫٠٣ ١٣ ٦٥٧ ماوغنا

 ٠٫٠١ ٤ ٧١٠ ٠٫١١ ٥٠ ٨٨٨ ٠٫٠٢ ١ ٢٤٨ ٠٫٠٢ ١ ١٢٧ ٠٫٠١ ٥ ٩٥٨ ٠٫١٠ ٥٢ ٠١٥ مينيغنا

 ٠٫٠٠ ٢٥٦ ٠٫٠١ ٤ ٥٥٣ ٠٫٠٠ ٨٦ ٠٫٠٠ ١٧ ٠٫٠٠ ٣٤٢ ٠٫٠١ ٤ ٥٧٠ بوديغنا

 ٠٫٠١ ٦ ٦٣٥ ٠٫١٢ ٥٣ ٥٩٧ ٠٫٠٠ ٩٥ ٠٫٠٠ ١٨٢ ٠٫٠١ ٦ ٧٣٠ ٠٫١٠ ٥٣ ٧٧٩ ماليغنا

 ٠٫٠٠ ٤١٩ ٠٫٠٣ ٤١ ٩٩١ ٠٫٠٠ ١٩ ٠٫٠٠ ١٦١ ٠٫٠٠ ٤٣٨ ٠٫٠٣ ١٥ ١٥٢ ميسينغوغنا

 ٠٫٠٠ ٩٠١ ٠٫٠١ ٦ ٥٥٦ ٠٫٠٠ ١٩ ٠٫٠٠ ٦٨ ٠٫٠٠ ٩٢٠ ٠٫٠١ ٦ ٦٢٤ موسيياغنا

 ٠٫٠٠ ٢٦ ٠٫٠١ ٣ ٢٦٨ ٠٫٠٠ ٨ ٠٫٠٠ ١٠ ٠٫٠٠ ٣٤ ٠٫٠١ ٣ ٢٧٨ مورسيغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٨٧٠ ٠٫٠١ ٣ ٦٣٥ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠ ٢١ ٠٫٠٠ ١ ٨٧٦ ٠٫٠١ ٣ ٦٥٦ ناوغنا

 ٠٫٠٠ ٨٠٧ ٠٫١٣ ٦١ ٤٩٩ ٠٫٠٠ ٣١٥ ٠٫٠٥ ٣ ٤٠٨ ٠٫٠٠ ١ ١٢٢ ٠٫١٢ ٦٤ ٩٠٧ نويريغنا

 ٠٫٠٠ ١٢٠ ٠٫٠٣ ١٤ ١٤٠ ٠٫٠٠ ٣ ٠٫٠٠ ٣٧ ٠٫٠٠ ١٢٣ ٠٫٠٣ ١٤ ١٧٧ نيانغاتوميغنا

 ٢٫١٦ ٩٩٠ ٣٦٣ ٣٣٫٨٥ ١٥  ٥١٠ ٦٦٧ ٧٫٤٥ ٥٤٥ ٠٧١ ١٧٫٣٣ ١  ٢٦٧ ٣٠٩ ٢٫٨٩ ١  ٥٣٥ ٤٣٤ ٣١٫٥٨ ١٦ ٧٧٧ ٩٧٦ أوروميغنا

 ٠٫٠١ ٣ ٨٧٠ ٠٫٠٤ ١٦ ٢٤٢ ٠٫٠٠ ١٧٠ ٠٫٠٠ ٣٥٥ ٠٫٠١ ٤ ٠٤٠ ٠٫٠٣ ١٦ ٥٩٧ أوديغنا

 ٠٫٠١ ٣ ٠٦٣ ٠٫٠٥ ٢١ ١٦٠ ٠٫٠٠ ٣١٥ ٠٫٠٢ ١ ٥٩٩ ٠٫٠١ ٣ ٣٧٨ ٠٫٠٤ ٢٢ ٧٥٩ ساهوغنا

 ٠٫٠١ ٤ ٦٩٣ ٠٫٠٥ ٢٣ ٨٢٢ ٠٫٠٠ ٢٢٧ ٠٫٠٠ ٢٨٤ ٠٫٠١ ٤ ٩٢٠ ٠٫٠٥ ٢٤ ١٠٦ شيكوغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٨٩٦ ٠٫٠٤ ١٦ ٦٣٤ ٠٫٠٠ ٣٣٥ ٠٫٠٤ ٣ ١٠٠ ٠٫٠٠ ٢ ٢٣١ ٠٫٠٤ ١٩ ٧٣٤ شيناسيغنا

 ٠٫٠٠ ٤٩ ٠٫٠٠ ٢٧٣ ٠٫٠٠ ٢٣ ٠٫٠٠ ٢٨ ٠٫٠٠ ٧٢ ٠٫٠٠ ٣٠١ شيتاغنا

 ٠٫١٦ ٧٢ ٢٥٨ ٤٫٠٢ ١  ٨٤٠ ٩٢٣ ٠٫٤٠ ٢٩ ٠٨٢ ٠٫٤٨ ٣٥ ٤٠٦ ٠٫١٩ ١٠١ ٣٤٠ ٣٫٥٣ ١ ٨٧٦ ٣٢٩ سيداميغنا

 ٠٫١٥ ٦٩ ٠٣٣ ٦٫٠١ ٢  ٧٥٤ ٨٨١ ٠٫٣٦ ٢٦ ٥٣٩ ٥٫٩١ ٤٣٢ ١٧٢ ٠٫١٨ ٩٥ ٥٧٢ ٦٫٠٠ ٣ ١٨٧ ٠٥٣ صوماليغنا

 ٠٫٠٠ ١٧٨ ٠٫٠٤ ١٩ ٥٩٠ ٠٫٠٠ ٣٤ ٠٫٠٠ ٣٢ ٠٫٠٠ ٢١٢ ٠٫٠٤ ١٩ ٦٢٢ سوريغنا

 ٠٫١٣ ٦١ ٢٢٢ ٥٫٧١ ٢  ٦١٤ ٩٤٩ ١٫١٧ ٨٥ ٧١١ ٨٫٣٤ ٦٠٩ ٩٢٦ ٠٫٢٨ ١٤٦ ٩٣٣ ٦٫٠٧ ٣ ٢٢٤ ٨٧٥ تيغرينيا

 ٠٫٠٠ ١ ١١٢ ٠٫٠٢ ٨ ٤٨٦ ٠٫٠٠ ٨٨ ٠٫٠٠ ١٣٥ ٠٫٠٠ ١ ٢٠٠ ٠٫٠٢ ٨ ٦٢١ تسامايغنا

 ٠٫١٥ ٦٩ ٦٣٠ ٢٫٤٦ ١ ١٢٩ ٠٤٢ ٠٫٢٨ ٢٠ ١٧١ ١٫٤٠ ١٠٢ ٦٣١ ٠٫١٧ ٨٩ ٨٠١ ٢٫٣٢ ١ ٢٣١ ٦٧٣ وياليتيغنا

 ٠٫٠٠ ١٢٢ ٠٫٠١ ٢ ٤٩٧ ٠٫٠٥ ٣ ٤٧٥ ٠٫٢٥ ١٨ ٢٨٥ ٠٫٠١ ٣ ٥٩٧ ٠٫٠٤ ٢٠ ٧٨٢ دورزيغنا

 ٠٫٠٣ ١١ ٦٠١ ١٫٤٢ ٦٥١ ٢٩٨ ٠٫١٨ ١٢ ٨٣٧ ٠٫٥٣ ٣٨ ٧٧١ ٠٫٠٥ ٢٤ ٤٣٨ ١٫٣٠ ٦٩٠ ٠٦٩ غاموغنا
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم لغة ثانية لغة أم

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد اللغات

 ٠٫٠٦ ٢٦ ٩٧٣ ٠٫٤٧ ٢١٥ ٨٧٠ ٠٫٠٩ ٦ ٤٧٦ ٠٫٢٤ ١٧ ٤٧٠ ٠٫٠٦ ٣٣ ٤٤٩ ٠٫٤٤ ٢٣٣ ٣٤٠ غوفيغنا

 ٠٫٠١ ٢ ٧٢٥ ٠٫١٠ ٤٦ ٤٥٥ ٠٫٠٠ ١٩٥ ٠٫٠٣ ٢ ٥٣٢ ٠٫٠١ ٢ ٩٢٠ ٠٫٠٩ ٤٨ ٩٨٧ كونتيغنا

 ٠٫٠٤ ١٧ ٦٩٦ ٠٫٦٤ ٢٩٥ ٢٣٢ ٠٫٠٣ ٢ ٣٠٠ ٠٫٢٥ ١٧ ٩٩٦ ٠٫٠٤ ١٩ ٩٩٦ ٠٫٥٩ ٣١٣ ٢٢٨ كولوغنا

 ٠٫٠١ ٤ ٦٠٨ ٠٫٠٤ ١٩ ٩٥١ ٠٫٠٠ ٤٩ ٠٫٠٠ ٢٠٠ ٠٫٠١ ٤ ٦٥٧ ٠٫٠٤ ٢٠ ١٥١ ميلوغنا

 ٠٫٠١ ٣ ٨١٢ ٠٫١٦ ٧٤ ٨٨٠ ٠٫٠١ ٥٤٤ ٠٫٠٩ ٦ ٧٣٣ ٠٫٠١ ٤ ٣٥٦ ٠٫١٥ ٨١ ٦١٣ ميساغنا

 ٠٫٠٠ ٩٨٤ ٠٫٠٢ ٩ ٨٨٩ ٠٫٠٠ ٣٣ ٠٫٠٠ ٢٨٣ ٠٫٠٠ ١ ٠١٧ ٠٫٠٢ ١٠ ١٧٢ زيسيغنا

 ٠٫٠٠ ١ ٧٩٤ ٠٫٠٢ ٧ ٥٨٩ ٠٫٠٠ ٤ ٠٫٠٠ ٣٦ ٠٫٠٠ ١ ٧٩٨ ٠٫٠١ ٧ ٦٢٥ زيرغوليغنا

 ٠٫٠٥ ٢٠ ٦٩٠ ٠٫٢٩ ١٣١ ٤٢٦ ٠٫٠٥ ٣ ٧٥٧ ٠٫١٠ ٧ ٦٢١ ٠٫٠٥ ٢٤ ٤٤٧ ٠٫٢٦ ١٣٩ ٠٤٧ يوبية أخرىلغات إث

 ٠٫٠٣ ١٣ ٢٣٤ ٠٫٠٠ ٢٨٦ ٢٫١٤ ١٥٦ ٤٩٢ ٠٫٠٢ ١ ٧٠٠ ٠٫٣٢ ١٦٩ ٧٢٦ ٠٫٠٠ ١ ٩٨٦ اإلنكليزية

 ٠٫٠٦ ٢٧ ٩٦٩ ٠٫٠١ ٥ ١٥٩ ٠٫٤٢ ٣٠ ٤٠٣ ٠٫٢١ ١٥ ٢٥٩ ٠٫١١ ٥٨ ٣٧٢ ٠٫٠٤ ٢٠ ٤١٨ لغات أجنبية أخرى

 ٠٫١٨ ٨١ ٢١١ ٠٫٠١ ٢ ٤٧٦ ٠٫٦٢ ٤٥ ٤٩٤ ٠٫٠٢ ١ ٦٠٧ ٠٫٢٤ ١٢٦ ٧٠٥ ٠٫٠١ ٤ ٠٨٣ ات غري مبينةلغ

 ٨٨٫٠٦ ٤٠ ٣٤٤ ٤٨٦   ٦٠٫٣٥ ٤ ٤١٤ ٧٧٤   ٨٤٫٢٤ ٤٤ ٧٥٩ ٢٦٠   ال توجد لغة ثانية

 .١٩٩٩، ١٩٩٤الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام   :املصدر

فهي لغة إضافية يستخدمها " اللغة الثانية"شخص للتخاطب مع أفراد أسرته أو األوصياء عليه خالل طفولته، أما اللغة يستخدمها هي هذا اجلدول، اللغة األم، يف   :مالحظة
  .يف االستخداماً  ويف حالة استخدام اجمليب أكثر من لغة إضافية، تسجل اللغة األكثر تواتر.اجمليبون
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  الدين

 تصنيف سكان إثيوبيا حسب     ٥ ويبني اجلدول    .ة ذات عقيدة دينية وروحية حمددة     الدين انتماء إىل مجاع     - ٦
  .نوع اجلنس والدين

من املقـيمني يف إثيوبيـا      )  يف املائة  ٥٠,٦(، فإن األغلبية الساحقة     )١٩٩٤(نتائج التعداد   واستناداً إىل     - ٧
 ١٠,٢ ويشكل الربوتستانت    .ملائة يف ا  ٣٢,٨ ويلي املسلمون املسيحيني األرثوذوكس بنسبة       .مسيحيون أرثوذوكس 

 وأعـداد أتبـاع املـسيحية       . يف املائـة   ٤,٦ ويشكل أتباع الديانات التقليدية      .يف املائة من جمموع سكان البلد     
 للسكان يف املناطق احلضرية والريفية      ة الديني ة والتركيب .واألديان األخرى بالغة الصغر   ) يف املائة  ٠,٩(الكاثوليكية  

 يف املائـة يف     ٥,٣ لسكان البلد، باستثناء أتباع الديانات التقليدية الذين تبلغ نسبتهم حنو            ةديني ال ةمشابه للتركيب 
  . يف املائة فقط يف املناطق احلضرية٠,٢املناطق الريفية و

 فاملسيحيون . للمقيمني حسب الدينة الدينيةيف التركيباً بسيطاً  تباين٦وتظهر البيانات الواردة يف اجلدول   - ٨
يف املائـة يف     ٠,٩ يف املائة يف إقليم تيغراي و      ٩٥,٤وذوكس يقيمون يف مجيع األقاليم وتتراوح نسبتهم بني         األرث

  .يف املائة يف إقليم تيغراي ٤,١ يف املائة يف إقليم صومايل و٩٨,٨ وتتراوح نسبة املسلمني بني .إقليم صومايل

  ٥اجلدول 

  توزيع السكان حسب الدين ونوع اجلنس
 إناث ذكور عاجملمو

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد الدين

       الريفية+ احلضرية 

 ١٠٠٫٠ ٢٦ ٣٩٨ ٢٢٢ ١٠٠٫٠ ٢٦ ٧٣٢ ٥٥٩ ١٠٠٫٠ ٥٣ ١٣٠ ٧٨١ مجيع األشخاص

 ٥١٫١ ١٣ ٤٩٩ ٢٨١ ٥٠٫٠ ١٣ ٣٧٨ ٣٧٩ ٥٠٫٦ ٢٦ ٨٧٧ ٦٦٠ أرثوذوكس

 ١٠٫٣ ٢ ٧١١ ١٥٢ ١٠٫١ ٢ ٦٩٣ ٩٥٥ ١٠٫٢ ٥ ٤٠٥ ١٠٧ بروتستانت

 ٠٫٩ ٢٢٨ ٦٠٣ ٠٫٩ ٢٣٠ ٩٤٥ ٠٫٩ ٤٥٩ ٥٤٨ كاثوليك

 ٣٢٫١ ٨ ٤٧٧ ٢٢٦ ٣٣٫٤ ٨ ٩٣٥ ٢٠٥ ٣٢٫٨ ١٧ ٤١٢ ٤٣١ مسلمون

 ٠٫٩ ٢٣٥ ٩٥٠ ٠٫٩ ٢٤٢ ٢٧٦ ٠٫٩ ٤٧٨ ٢٢٦ ديانات أخرى

 ٤٫٦ ١ ٢٢٥ ٣١٠ ٤٫٦ ١ ٢٢٩ ٧٤٣ ٤٫٦ ٢ ٤٥٥ ٠٥٣ ديانات تقليدية

 ٠٫١ ٢٠ ٧٠٠ ٠٫١ ٢٢ ٠٥٦ ٠٫١ ٤٢ ٧٥٦ ديانات غري مبينة

       املناطق احلضرية

 ١٠٠٫٠ ٣ ٧٨٤ ٦٣٦ ١٠٠٫٠ ٣ ٥٣٠ ١١٠ ١٠٠٫٠ ٧ ٣١٤ ٧٤٦ مجيع األشخاص

 ٧١٫١ ٢ ٦٩١ ٠٧٨ ٦٧٫٢ ٢ ٣٧٣ ٣٣٩ ٦٩٫٢ ٥ ٠٦٤ ٤١٧ أرثوذوكس

 ٥٫٣ ٢٠١ ٧٢٨ ٥٫٥ ١٩٣ ٩٢٤ ٥٫٤ ٣٩٥ ٦٥٢ بروتستانت

 ٠٫٦ ٢٣ ٤٥٥ ٠٫٧ ٢٣ ٢٤٣ ٠٫٦ ٤٦ ٦٩٨ كاثوليك

 ٢٢٫٣ ٨٤٤ ٢٢٨ ٢٥٫٩ ٩١٤ ١٧٠ ٢٤٫٠ ١ ٧٥٨ ٣٩٨ مسلمون

 ٠٫٣ ١٢ ٧١١ ٠٫٤ ١٣ ٣٢٦ ٠٫٤ ٢٦ ٠٣٧ ديانات أخرى

 ٠٫٢ ٨ ٦٩٨ ٠٫٣ ٨ ٩٣٧ ٠٫٢ ١٧ ٦٣٥ ديانات تقليدية

 ٠٫١ ٢ ٧٣٨ ٠٫١ ٣ ١٧١ ٠٫١ ٥ ٩٠٩ ديانات غري مبينة
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 إناث ذكور عاجملمو

 يف املائة العدد يف املائة العدد يف املائة العدد الدين

       املناطق الريفية

٢٣ ٢٠٢ ٤٤٩ ١٠٠٫٠ ٤٥ ٨١٦ ٠٣٥ مجيع األشخاص  ١٠٠٫٠ ٥٨٦ ٦١٣ ٢٢ ١٠٠٫٠ 

١١ ٠٠٥ ٠٤٠ ٤٧٫٦ ٢١ ٨١٣ ٢٤٣ أرثوذوكس  ٤٧٫٨ ٢٠٣ ٨٠٨ ١٠ ٤٧٫٤ 

٢ ٥٠٠ ٠٣١ ١٠٫٩ ٥ ٠٠٩ ٤٥٥ بروتستانت  ١١٫١ ٤٢٤ ٥٠٩ ٢ ١٠٫٨ 

 ٠٫٩ ١٤٨ ٢٠٥ ٠٫٩ ٧٠٢ ٢٠٧ ٠٫٩ ٤١٢ ٨٥٠ كاثوليك

 ٣٣٫٨ ٩٩٨ ٦٣٢ ٧ ٣٤٫٦ ٠٣٥ ٠٢١ ٨ ٣٤٫٢ ١٥ ٦٥٤ ٠٣٣ مسلمون

 ١٫٠ ٢٣٩ ٢٢٣ ١٫٠ ٩٥٠ ٢٢٨ ١٫٠ ٤٥٢ ١٨٩ ديانات أخرى

 ٥٫٤ ٦١٢ ٢١٦ ١ ٥٫٣ ٨٠٦ ٢٢٠ ١ ٥٫٣ ٢ ٤٣٧ ٤١٨ ديانات تقليدية

 ٠٫١ ٩٦٢ ١٧ ٠٫١ ٨٨٥ ١٨ ٠٫١ ٣٦ ٨٤٧ ديانات غري مبينة

   .١٩٩٩، ١٩٩٤لتعداد عام   الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي:املصدر

  ٦اجلدول 

  ١٩٩٤: يوبياالنسب املئوية لتوزيع السكان حسب الدين واإلقليم، إث
 الدين

 مسلمون كاثوليك بروتستانت أرثوذوكس  اإلقليم

ديانات 
 ديانات تقليدية أخرى

ديانات غري 
 اجملموع مبينة

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٫١ ٠٫٤ ٠٫٠ ٩٥٫٤ تيغراي

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٩٥٫٧ ٠٫١ ٠٫٤ ٣٫٨ عفار

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٨٫٤ ٠٫٠ ٠٫١ ٨١٫٤ أمهرة

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ٤٫٢ ١٫٠ ٤٤٫٣ ٠٫٦ ٨٫٦ ٤١٫٣ أوروميا

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٩٨٫٨ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٩ صومايل

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ١٣٫١ ١٫٥ ٤٤٫١ ٠٫٥ ٥٫٨ ٣٤٫٨  غوموز- بنيشانغول 

 األمـم والقوميــات 
  والشعوب اجلنوبية  

١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ١٥٫٤ ٢٫٤ ١٦٫٧ ٣٫٠ ٣٤٫٨ ٢٧٫٦ 

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥ ١٠٫٣ ١٢٫٧ ٥٫١ ٣٫٢ ٤٤٫٠ ٢٤٫١ غامبيال

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫١ ٦٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٩ ٣٨٫١ هراري

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٦ ١٢٫٧ ٠٫٨ ٣٫٩ ٨٢٫٠ أديس أبابا

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫١ ٦٣٫١ ٠٫٧ ١٫٥ ٣٤٫٥ اإلقليميةإدارة دير داوا 

 ٧٧٨ ١٣٠ ٥٣ ٧٥٨ ٤٢ ٠٥٢ ٤٥٥ ٢ ٢٢٥ ٤٧٨ ٤٣٠ ٤١٢ ١٧ ٥٥٠ ٤٥٩ ١٠٦ ٤٠٥ ٥ ٦٥٧ ٨٧٧ ٢٦ العدد    اجملموع    

 ١٠٠٫٠٠ ٠٫١ ٤٫٦ ٠٫٩ ٣٢٫٨ ٠٫٩ ١٠٫٢ ٥٠٫٦ يف املائة  

  .١٩٩٩، ١٩٩٤الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام : املصدر
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  ة العرقيةالتركيب

   مليون نسمة إىل أقـل   ١٨ من أكثر من      السكاين ها مجاعة عرقية متفاوتة يف حجم     ٨٠إثيوبيا موطن حنو      - ٩
  . نسمة١٠٠من 

وتوزيع اجلماعات العرقية حـسب نـوع اجلـنس         .أصله العرقي ب اهلوية العرقية للشخص     ُيستّدل على و  - ١٠
 وتـشكل   . يف املائة من سكان البلد     ٣٢,١ وأورومو هي أكرب مجاعة عرقية حيث تشكل         .٧معروض يف اجلدول    

 يف املائة ٧,٩عرقية أخرى  وتشكل مجاعات . يف املائة٥,٩ يف املائة وصومايل ٦,٢ يف املائة وتيغراي ٣٠,١أمهرة 
  . يف املائة فقط٠,٢من جمموع سكان البلد بينما يشكل األجانب 

ويف املناطق احلضرية، تشكل تيغراي وغوراغي وصومايل أكرب اجلماعات العرقية من حيث احلجم وفـق                 - ١١
يف املرتبة الثانية بعد أورومو  وهنا تأيت أمهرة . وفيما يتعلق باملناطق الريفية، فإن صورة الوضع خمتلفة.ترتيب معني

  .بينما تليها صومايل وتيغراي

 أن أورومو هي أكرب     ٨وفيما خيص التوزيع اإلقليمي للجماعات العرقية، تبني األرقام الواردة يف اجلدول              - ١٢
عة عرقية أكرب مجاأيضاً  ومجاعة أمهرة العرقية هي .مجاعة عرقية يف إقليمي أوروميا وهراري وإدارة مدينة دير داوا

 .يف إقليم أمهرة وأديس أبابا

  ة العمريةالتركيب

تتسم التركيبة العمرية لسكان إثيوبيا، وهي تركيبة منطية لبلد نام، بشدة ارتفاع نسبة األعمار الصغرية                 - ١٣
 ويشكل الـسكان الـذين تقـل        .واخنفاض نسبة األعمار األكرب، وهو ما يعكس معدل اخلصوبة املرتفع السائد          

تفـوق  ممن  ( يف املائة من جمموع السكان بينما يشكل السكان يف فئة كبار السن              ٤٧,١ سنة   ١٥عن  أعمارهم  
 يف املائة ٤٩,٦ سنة ٦٤- ١٥ ويشكل السكان يف الفئة العمرية .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣,٢)  سنة٦٥أعمارهم 

   .٢٠٠٥من جمموع السكان يف عام 

 فنمط العمـر  .بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيةاً  تفاوت حسب نوع اجلنس     ةالعمرية   التركيب توأظهر  - ١٤
 املنـاطق   يف ومنط العمر حسب نوع اجلنس       .البلدالسائد يف   املناطق الريفية مشابه للنمط     يف  حسب نوع اجلنس    

ر زيادة  ، مما يظه  ٨ إىل   ٩ وتبلغ النسبة اإلمجالية بني اجلنسني       . املناطق الريفية  السائد يف احلضرية خمتلف عن النمط     
 .عدد اإلناث على عدد الذكور
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  ٧اجلدول 
   ١٩٩١توزيع اجلماعات العرقية حسب نوع اجلنس واملناطق احلضرية والريفية، إثيوبيا، 

 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 اجملموع اجملموع اجملموع

 إناث ذكور يف املائة العدد إناث ذكور ئةيف املا العدد إناث ذكور يف املائة العدد اجلماعة العرقية

 ٧٦٥ ٦١٣ ٢٢ ٨٢٤ ٢٠٢ ٢٣ ١٠٠٫٠ ٥٨٩ ٨١٦ ٤٥ ٦٥٦ ٧٨٤ ٣ ٠٣١ ٥٣١ ٣ ١٠٠٫٠ ٦٨٧ ٣١٥ ٧ ٤٢١ ٣٩٨ ٢٦ ٨٥٥ ٧٣٣ ٢٦ ١٠٠٫٠ ٢٧٦ ١٣٢ ٥٣ مجيع األشخاص

 ١٥٩ ٤٠٨ ٣٢٩ ٥٤١ ٢٫١ ٤٨٨ ٩٤٩ ٢٣٥ ١٣ ٦٤٤ ١٦ ٠٫٤ ٨٧٩ ٢٩ ٣٩٤ ٤٢١ ٩٧٣ ٥٥٧ ١٫٨ ٣٦٧ ٩٧٩ عفار 

 ٧٠٤ ١٨٥ ٤٤٠ ١٨٦ ٠٫٨ ١٤٤ ٣٧٢ ٧٧٦ ١٣ ٥٧١ ١١ ٠٫٣ ٣٤٧ ٢٥ ٤٨٠ ١٩٩ ٠١١ ١٩٨ ٠٫٧ ٤٩١ ٣٩٧ أوينغي /أغيو

 ٢٥١ ٧٣ ٧٢٣ ٧٥ ٠٫٣ ٩٧٤ ١٤٨ ٣٠١ ٥ ٩٥٦ ٣ ٠٫١ ٢٥٧ ٩ ٥٥٢ ٧٨ ٦٧٩ ٧٩ ٠٫٣ ٢٣١ ١٥٨ كامري /أغيو

 ٠٩٣ ٣٥١ ٦ ٨٤٣ ٥٥١ ٦ ٢٨٫٢ ٩٣٦ ٩٠٢ ١٢ ٨٥٢ ٦٨٧ ١ ١٤٥ ٤١٧ ١ ٤٢٫٤ ٩٩٧ ١٠٤ ٣ ٩٤٥ ٠٣٨ ٨ ٩٨٨ ٩٦٨ ٧ ٣٠٫١ ٩٣٣ ٠٠٧ ١٦ أمهرة

 ٧٩٦ ١٨ ٨٣٢ ١٦ ٠٫١ ٦٢٨ ٣٥ ٩٥٧ ٤ ٠٨٠ ٥ ٠٫١ ٠٣٧ ١٠ ٧٥٣ ٢٣ ٩١٢ ٢١ ٠٫١ ٦٦٥ ٤٥ أنيواك

 ٩٠٩ ٢ ٨٢٦ ٢ ٠٫٠ ٧٣٥ ٥ ٤١٥ ٤٠٩ ٠٫٠ ٨٢٤ ٣٢٤ ٣ ٢٣٥ ٣ ٠٫٠ ٥٥٩ ٦ أربوريك

 ٦١٣ ٢٥ ٢٦٠ ٢٦ ٠٫١ ٨٧٣ ٥١ ٧٦٨ ٥ ١٩٠ ٥ ٠٫١ ٩٥٨ ١٠ ٣٨١ ٣١ ٤٥٠ ٣١ ٠٫١ ٨٣١ ٦٢ أرغوبا

 ٦٤١ ٧٥ ٥٥٣ ٧٥ ٠٫٣ ١٩٤ ١٥١ ٥٦٨ ١ ٢٤٠ ٢ ٠٫١ ٨٠٨ ٣ ٢٠٩ ٧٧ ٧٩٣ ٧٧ ٠٫٣ ٠٠٢ ١٥٥ ري آ

 ٠٩٤ ٢٤ ٧٥٤ ٢٣ ٠٫١ ٨٤٨ ٤٧ ٥٨٥ ١ ٦٦٤ ١ ٠٫٠ ٢٤٩ ٣ ٦٧٩ ٢٥ ٤١٨ ٢٥ ٠٫١ ٠٩٧ ٥١ باسكيتو 

 ٤٦٧ ٨٦ ٥٥٠ ٨٣ ٠٫٤ ٠١٧ ١٧٠ ٣٥٦ ١ ٧٥٠ ١ ٠٫٠ ١٠٦ ٣ ٨٢٣ ٨٧ ٣٠٠ ٨٥ ٠٫٣ ١٢٣ ١٧٣ بينتش

 ٧٩٧ ٦ ٤١٩ ٦ ٠٫٠ ٢١٦ ١٣ ٣٠ ٤٤ ٠٫٠ ٧٤ ٨٢٧ ٦ ٤٦٣ ٦ ٠٫٠ ٢٩٠ ١٣ شي

 ٦٤٦ ٥٦٢ ٠٫٠ ٢٠٨ ١ ٣٣ ٢٩ ٠٫٠ ٦٢ ٦٧٩ ٥٩١ ٠٫٠ ٢٧٠ ١ مري

 ٩٠٩ ١٦ ٦٣٦ ١٦ ٠٫١ ٥٤٥ ٣٣ ٣٣٢ ٦ ٦٥٨ ٦ ٠٫٢ ٠٢٠ ١٣ ٢٧١ ٢٣ ٢٩٤ ٢٣ ٠٫١ ٥٦٥ ٤٦ بورجي

 ٣٨٣ ٣ ٥٦٧ ٣ ٠٫٠ ٩٥٠ ٦ ١٥ ١٩ ٠٫٠ ٣٤ ٣٩٨ ٣ ٥٨٦ ٣ ٠٫٠ ٩٨٤ ٦ تشارا

 ٤٠٨ ١٥ ٢٤١ ١٦ ٠٫١ ٦٤٩ ٣١ ١٤٧ ٣٠٣ ٠٫٠ ٤٥٠ ٥٥٥ ١٥ ٥٤٤ ١٦ ٠٫١ ٠٩٩ ٣٢ داسينيتش

 ٠٣١ ٣ ٨٥٩ ٢ ٠٫٠ ٨٩٠ ٥ ١٠٠ ٢٠٧ ٠٫٠ ٣٠٧ ١٣١ ٣ ٠٦٦ ٣ ٠٫٠ ١٩٧ ٦ دامي

 ٠٥٤ ١٠ ٤٠١ ٩ ٠٫٠ ٤٥٥ ١٩ ٣١٠ ١ ١٢٩ ١ ٠٫٠ ٤٣٩ ٢ ٣٦٤ ١١ ٥٣٠ ١٠ ٠٫٠ ٨٩٤ ٢١ ديزي

 ١٠٨ ١١٥ ٠٫٠ ٢٢٣ ١١٣ ١ ٩٨٥ ٠٫٠ ٠٩٨ ٢ ٢٢١ ١ ١٠٠ ١ ٠٫٠ ٣٢١ ٢ فالشا 

 ٥٨٦ ٥٢٣ ٠٫٠ ١٠٩ ١ ٢٢ ١٥ ٠٫٠ ٣٧ ٦٠٨ ٥٣٨ ٠٫٠ ١٤٦ ١ غاجنول

 ٤٣٦ ٣١٢ ٩٤٦ ٣١١ ١٫٤ ٣٨٢ ٦٢٤ ٩٠٨ ٦ ٦١٥ ٨ ٠٫٢ ٥٢٣ ١٥ ٣٤٤ ٣١٩ ٥٦١ ٣٢٠ ١٫٢ ٩٠٥ ٦٣٩ غيديو 

 ٦١٢ ١٦ ٤٦٦ ١٦ ٠٫١ ٠٧٨ ٣٣ ٤٤٣ ٤٥٠ ٠٫٠ ٨٩٣ ٠٥٥ ١٧ ٩١٦ ١٦ ٠٫١ ٩٧١ ٣٣ غيوادا
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 اجملموع اجملموع اجملموع

 إناث ذكور يف املائة العدد إناث ذكور ئةيف املا العدد إناث ذكور يف املائة العدد اجلماعة العرقية

 ٨٩٩ ٢٥ ٥٣٥ ٢٤ ٠٫١ ٤٣٤ ٥٠ ٩٢٤ ١ ٩٩٦ ١ ٠٫١ ٩٢٠ ٣ ٨٢٣ ٢٧ ٥٣١ ٢٦ ٠٫١ ٣٥٤ ٥٤ غيدول

 ٣٢ ٣١ ٠٫٠ ٦٣ ٤٧ ٦٣ ٠٫٠ ١١٠ ٧٩ ٩٤ ٠٫٠ ١٧٣ غواغو

 ٠٥١ ٥٩ ٣٨٨ ٦١ ٠٫٣ ٤٣٩ ١٢٠ ٣٦٩ ٦٧٩ ٠٫٠ ٠٤٨ ١ ٤٢٠ ٥٩ ٠٦٧ ٦٢ ٠٫٢ ٤٨٧ ١٢١ غوموز

 ٦٤٩ ٨٣٨ ٩٩٥ ٧٨٣ ٣٫٥ ٦٤٤ ٦٢٢ ١ ٣٥٠ ٣٠٧ ٢٨٠ ٣٦٠ ٩٫١ ٦٣٠ ٦٦٧ ٩٩٩ ١٤٥ ١ ٢٧٥ ١٤٤ ١ ٤٫٣ ٢٧٤ ٢٩٠ ٢ غوراغي

 ٤١٧ ٤٣٤ ٢٩٥ ٤٣٣ ١٫٩ ٧١٢ ٨٦٧ ١٢٥ ٢٩ ٠٩٦ ٣١ ٠٫٨ ٢٢١ ٦٠ ٥٤٢ ٤٦٣ ٣٩١ ٤٦٤ ١٫٧ ٩٣٣ ٩٢٧ هاديا

 ٤٣٨ ١٧ ٢٣٣ ١٨ ٠٫١ ٦٧١ ٣٥ ١٤٧ ١ ٢٧٨ ١ ٠٫٠ ٤٢٥ ٢ ٥٨٥ ١٨ ٥١١ ١٩ ٠٫١ ٠٩٦ ٣٨ ماريكو

 ٢١٢ ٢١ ٨٥٥ ٢٠ ٠٫١ ٠٦٧ ٤٢ ١١٢ ٢٨٧ ٠٫٠ ٣٩٩ ٣٢٤ ٢١ ١٤٢ ٢١ ٠٫١ ٤٦٦ ٤٢ هامري 

 ٣١٦ ٢٩٥ ٠٫٠ ٦١١ ٨٥٣ ١٠ ٢٩٣ ١٠ ٠٫٣ ١٤٦ ٢١ ١٦٩ ١١ ٥٨٨ ١٠ ٠٫٠ ٧٥٧ ٢١ هراري 

 ١٤٦ ٥٧ ٧٩٢ ٥٧ ٠٫٣ ٩٣٨ ١١٤ ٥٥١ ١ ٠٤١ ٢ ٠٫٠ ٥٩٢ ٣ ٦٩٧ ٥٨ ٨٣٣ ٥٩ ٠٫٢ ٥٣٠ ١١٨ جيبيالوي

 ٦٣٥ ٣ ٤١٢ ٣ ٠٫٠ ٠٤٧ ٧ ١٢١ ١٥٥ ٠٫٠ ٢٧٦ ٧٥٦ ٣ ٥٦٧ ٣ ٠٫٠ ٣٢٣ ٧ فاداشي

 ٥٢ ٦٦ ٠٫٠ ١١٨ ٢٧ ٤١ ٠٫٠ ٦٨ ٧٩ ١٠٧ ٠٫٠ ١٨٦ غاميلي 

 ٢٥ ٢٤ ٠٫٠ ٤٩ ١٢ ١٤ ٠٫٠ ٢٦ ٣٧ ٣٨ ٠٫٠ ٧٥ غيباتو 

 ٣٤٣ ١ ٣٣٨ ١ ٠٫٠ ٦٨١ ٢ ٣٣ ٢٦ ٠٫٠ ٥٩ ٣٧٦ ١ ٣٦٤ ١ ٠٫٠ ٧٤٠ ٢ كيتشاما

 ٣٠٨ ٢٧٩ ٣٢٩ ٢٧١ ١٫٢ ٦٣٧ ٥٥٠ ٥٠٩ ٢٦ ٠٤٢ ٢٢ ٠٫٧ ٥٥١ ٤٨ ٨١٧ ٣٠٥ ٣٧١ ٢٩٣ ١٫١ ١٨٨ ٥٩٩ كيفا

 ١٧٧ ٢٥ ٦٥١ ٢٣ ٠٫١ ٨٢٨ ٤٨ ٦٣٢ ٢ ٤٣٧ ٢ ٠٫١ ٠٦٩ ٥ ٨٠٩ ٢٧ ٠٨٨ ٢٦ ٠٫١ ٨٩٧ ٥٣ موتشا

 ٤١٧ ٨١ ١٩٥ ٨٤ ٠٫٤ ٦١٢ ١٦٥ ٠٠٤ ٤ ٧١١ ٢ ٠٫١ ٧١٥ ٦ ٤٢١ ٨٥ ٩٠٦ ٨٦ ٠٫٣ ٣٢٧ ١٧٢ كيمانت

 ٣٧٢ ٢٢١ ١٢٩ ٢٢٢ ١٫٠ ٥٠١ ٤٤٣ ٧٧٦ ٢٦ ٥٤٨ ٢٩ ٠٫٨ ٣٢٤ ٥٦ ١٤٨ ٢٤٨ ٦٧٧ ٢٥١ ٠٫٩ ٨٢٥ ٤٩٩ كيمباتا

 ٦٠٩ ٦٠ ٧٨٤ ٦١ ٠٫٣ ٣٩٣ ١٢٢ ٦٩٥ ١ ٨١٢ ١ ٠٫٠ ٥٠٧ ٣ ٣٠٤ ٦٢ ٥٩٦ ٦٣ ٠٫٢ ٩٠٠ ١٢٥ أالبا

 ٣٩١ ١٦ ٥٠٤ ١٦ ٠٫١ ٨٩٥ ٣٢ ٩٣٧ ٢٤٠ ١ ٠٫٠ ١٧٧ ٢ ٣٢٨ ١٧ ٧٤٤ ١٧ ٠٫١ ٠٧٢ ٣٥ كيبينا

 ٦٥٦ ٤٢ ٨١٧ ٤٠ ٠٫٢ ٤٧٣ ٨٣ ٥٦٥ ١ ٤٧٢ ١ ٠٫٠ ٠٣٧ ٣ ٢٢١ ٤٤ ٢٨٩ ٤٢ ٠٫٢ ٥١٠ ٨٦ تيمبارو

 ٥٦ ٤٤ ٠٫٠ ١٠٠ ٢١ ٢٠ ٠٫٠ ٤١ ٧٧ ٦٤ ٠٫٠ ١٤١ كيواما 

 ٧١١ ٧١٥ ٠٫٠ ٤٢٦ ١ ٤٧ ٥٣ ٠٫٠ ١٠٠ ٧٥٨ ٧٦٨ ٠٫٠ ٥٢٦ ١ كوما 

 ٠٨١ ٧٥ ٢٨٤ ٧٣ ٠٫٣ ٣٦٥ ١٤٨ ٢٨٩ ٢ ٧٦٥ ٢ ٠٫١ ٠٥٤ ٥ ٣٧٠ ٧٧ ٠٤٩ ٧٦ ٠٫٣ ٤١٩ ١٥٣ كونسو

 ٧٣٤ ٥٠ ٩٦١ ٥٠ ٠٫٢ ٦٩٥ ١٠١ ٥٢٩ ٢ ٣٧١ ٣ ٠٫١ ٩٠٠ ٥ ٢٦٣ ٥٣ ٣٣٢ ٥٤ ٠٫٢ ٥٩٥ ١٠٧ كويرا
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 اجملموع اجملموع اجملموع

 إناث ذكور يف املائة العدد إناث ذكور ئةيف املا العدد إناث ذكور يف املائة العدد اجلماعة العرقية

 ٩٠٣ ٨٥٦ ٠٫٠ ٧٥٩ ١ ١١٩ ١٢٩ ٠٫٠ ٢٤٨ ٠٢٢ ١ ٩٨٥ ٠٫٠ ٠٠٧ ٢ كوناما

 ٢ ٤ ٠٫٠ ٦ ١٠ ٧ ٠٫٠ ١٧ ١٢ ١١ ٠٫٠ ٢٣ مابان

 ١٤٦ ٨ ٠٠٢ ٨ ٠٫٠ ١٤٨ ١٦ ٤٢ ٤٦ ٠٫٠ ٨٨ ١٨٨ ٨ ٠٤٨ ٨ ٠٫٠ ٢٣٦ ١٦ ماو

 ١٩٨ ٢٥ ٣٠٧ ٢٦ ٠٫١ ٥٠٥ ٥١ ٥٩٩ ٧١١ ٠٫٠ ٣١٠ ١ ٧٩٧ ٢٥ ٠١٨ ٢٧ ٠٫١ ٨١٥ ٥٢ ميعني

 ٤٠٨ ٢ ٢٢٦ ٢ ٠٫٠ ٦٣٤ ٤ ٢١ ٣١ ٠٫٠ ٥٢ ٤٢٩ ٢ ٢٥٧ ٢ ٠٫٠ ٦٨٦ ٤ بودي

 ٢٩٤ ٢٢ ٩٥٠ ٢٣ ٠٫١ ٢٤٤ ٤٦ ٥٩ ١٥٥ ٠٫٠ ٢١٤ ٣٥٣ ٢٢ ١٠٥ ٢٤ ٠٫١ ٤٥٨ ٤٦ مايل 

 ٦٠٧ ٧ ٥٥٢ ٧ ٠٫٠ ١٥٩ ١٥ ٤٦ ١٣٦ ٠٫٠ ١٨٢ ٦٥٣ ٧ ٦٨٨ ٧ ٠٫٠ ٣٤١ ١٥ ميسينغو

 ٤٠٠ ٤ ٥٠١ ٤ ٠٫٠ ٩٠١ ٨ ١٥٥ ١٥١ ٠٫٠ ٣٠٦ ٥٥٥ ٤ ٦٥٢ ٤ ٠٫٠ ٢٠٧ ٩ موسيا 

 ٦٠٨ ١ ٦٣٦ ١ ٠٫٠ ٢٤٤ ٣ ٥ ٩ ٠٫٠ ١٤ ٦١٣ ١ ٦٤٥ ١ ٠٫٠ ٢٥٨ ٣ مورسي

 ٠٤٣ ٢ ٩٤٨ ١ ٠٫٠ ٩٩١ ٣ ١١ ٣ ٠٫٠ ١٤ ٠٥٤ ٢ ٩٥١ ١ ٠٫٠ ٠٠٥ ٤ ناو

 ٧٣٢ ٢٩ ٧٥٠ ٣١ ٠٫١ ٤٨٢ ٦١ ٤٠٤ ١ ٦٤٨ ١ ٠٫٠ ٠٥٢ ٣ ١٣٦ ٣١ ٣٩٨ ٣٣ ٠٫١ ٥٣٤ ٦٤ نوير

 ١٧١ ٧ ٩٧٩ ٦ ٠٫٠ ١٥٠ ١٤ ٦ ٤٥ ٠٫٠ ٥١ ١٧٧ ٧ ٠٢٤ ٧ ٠٫٠ ٢٠١ ١٤ نيانغاتوم

 ٩٣١ ٧٠١ ٧ ٦٥٢ ٧٤٨ ٧ ٣٣٫٧ ٥٨٣ ٤٥٠ ١٥ ٠٦٩ ٨٣٦ ٦٦٦ ٧٩٣ ٢٢٫٣ ٧٣٥ ٦٢٩ ١ ٠٠٠ ٥٣٨ ٨ ٣١٨ ٥٤٢ ٨ ٣٢٫١ ٣١٨ ٠٨٠ ١٧ أورومو

 ٥٩٧ ٣ ٧٥١ ٣ ٠٫٠ ٣٤٨ ٧ ٧٣٣ ٦ ٤٥٥ ٦ ٠٫٢ ١٨٨ ١٣ ٣٣٠ ١٠ ٢٠٦ ١٠ ٠٫٠ ٥٣٦ ٢٠ ويرجي

 ٦٤٧ ٦ ٩٨٨ ٦ ٠٫٠ ٦٣٥ ١٣ ٢٠٤ ٢٣٦ ٠٫٠ ٤٤٠ ٨٥١ ٦ ٢٢٤ ٧ ٠٫٠ ٠٧٥ ١٤ أويدا

 ٨٧٨ ١٠ ٥٣١ ١٠ ٠٫٠ ٤٠٩ ٢١ ٩٢٥ ٩٤١ ٠٫٠ ٨٦٦ ١ ٨٠٣ ١١ ٤٧٢ ١١ ٠٫٠ ٢٧٥ ٢٣ ساهو 

 ٨٥٦ ١١ ٥٨٨ ١١ ٠٫١ ٤٤٤ ٢٣ ١٤٤ ١٩٧ ٠٫٠ ٣٤١ ٠٠٠ ١٢ ٧٨٥ ١١ ٠٫٠ ٧٨٥ ٢٣ شيكو 

 ٥٨١ ١٤ ٢٩١ ١٤ ٠٫١ ٨٧٢ ٢٨ ٨٨١ ١ ٩٤٥ ١ ٠٫١ ٨٢٦ ٣ ٤٦٢ ١٦ ٢٣٦ ١٦ ٠٫١ ٦٩٨ ٣٢ سيناشا 

 ٦٤٧ ٦ ٩٨٨ ٦ ٠٫٠ ٦٣٥ ١٣ ٢٠٤ ٢٣٦ ٠٫٠ ٤٤٠ ٨٥١ ٦ ٢٢٤ ٧ ٠٫٠ ٠٧٥ ١٤ أويدا 

 ٨٧٨ ١٠ ٥٣١ ١٠ ٠٫٠ ٤٠٩ ٢١ ٩٢٥ ٩٤١ ٠٫٠ ٨٦٦ ١ ٨٠٣ ١١ ٤٧٢ ١١ ٠٫٠ ٢٧٥ ٢٣ ساهو 

 ٨٥٦ ١١ ٥٨٨ ١١ ٠٫١ ٤٤٤ ٢٣ ١٤٤ ١٩٧ ٠٫٠ ٣٤١ ٠٠٠ ١٢ ٧٨٥ ١١ ٠٫٠ ٧٨٥ ٢٣ شيكو 

 ٥٨١ ١٤ ٢٩١ ١٤ ٠٫١ ٨٧٢ ٢٨ ٨٨١ ١ ٩٤٥ ١ ٠٫١ ٨٢٦ ٣ ٤٦٢ ١٦ ٢٣٦ ١٦ ٠٫١ ٦٩٨ ٣٢ سيناشا 

 ١٤٨ ١١٨ ٠٫٠ ٢٦٦ ١٥ ٢٦ ٠٫٠ ٤١ ١٦٣ ١٤٤ ٠٫٠ ٣٠٧   شيتا

 ٨٢٣ ٨٨٧ ٨٣١ ٩١٦ ٣٫٩ ٦٥٤ ٨٠٤ ١ ١٢٤ ١٧ ٥٣٦ ٢٠ ٠٫٥ ٦٦٠ ٣٧ ٩٤٧ ٩٠٤ ٣٦٧ ٩٣٧ ٣٫٥ ٣١٤ ٨٤٢ ١ سيداما 

 ٢٦٧ ٢٣٨ ١ ١٢٧ ٥٠٢ ١ ٦٫٠ ٣٩٤ ٧٤٠ ٢ ٧٣٥ ١٩٥ ٤١١ ٢٢٤ ٥٫٧ ١٤٦ ٤٢٠ ٠٠٢ ٤٣٤ ١ ٥٣٨ ٧٢٦ ١ ٥٫٩ ٥٤٠ ١٦٠ ٣ صومايل 
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 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 اجملموع اجملموع اجملموع

 إناث ذكور يف املائة العدد إناث ذكور ئةيف املا العدد إناث ذكور يف املائة العدد اجلماعة العرقية

 ٨٧٦ ٩ ٧٠٠ ٩ ٠٫٠ ٥٧٦ ١٩ ٢٥ ٣١ ٠٫٠ ٥٦ ٩٠١ ٩ ٧٣١ ٩ ٠٫٠ ٦٣٢ ١٩ سوري

 ٦٧٦ ٣٠٢ ١ ٠٤٣ ٢٩٣ ١ ٥٫٧ ٧١٩ ٥٩٥ ٢ ٦٢٧ ٣٦٦ ٢٢٢ ٣٢٢ ٩٫٤ ٨٤٩ ٦٨٨ ٣٠٣ ٦٦٩ ١ ٢٦٥ ٦١٥ ١ ٦٫٢ ٥٦٨ ٢٨٤ ٣  تيغراواي

 ٣٧٤ ٤ ٠٠٩ ٥ ٠٫٠ ٣٨٣ ٩ ١٣٢ ١٨٧ ٠٫٠ ٣١٩ ٥٠٦ ٤ ١٩٦ ٥ ٠٫٠ ٧٠٢ ٩ تساماي

 ٥٩٥ ٥٧٤ ١٠٥ ٥٦٦ ٢٫٥ ٧٠٠ ١٤٠ ١ ٥٩٢ ٦٣ ٩٢٤ ٦٤ ١٫٨ ٥١٦ ١٢٨ ١٨٧ ٦٣٨ ٠٢٩ ٦٣١ ٢٫٤ ٢١٦ ٢٦٩ ١ وياليتا

 ١٤٤ ١ ٨٢٥ ١ ٠٫٠ ٩٦٩ ٢ ٣٦٤ ٩ ٦٥٧ ١٦ ٠٫٤ ٠٢١ ٢٦ ٥٠٨ ١٠ ٤٨٢ ١٨ ٠٫١ ٩٩٠ ٢٨ دورزي

 ٦٩٤ ٣٣٣ ٤٦١ ٣٢٨ ١٫٤ ١٥٥ ٦٦٢ ٠٣٥ ٢٦ ٦٥٧ ٣١ ٠٫٨ ٦٩٢ ٥٧ ٧٢٩ ٣٥٩ ١١٨ ٣٦٠ ١٫٤ ٨٤٧ ٧١٩ غامو

 ٤١٢ ١١٢ ١٥١ ١١٢ ٠٫٥ ٥٦٣ ٢٢٤ ٦٢٢ ٨ ٣٤٥ ٨ ٠٫٢ ٩٦٧ ١٦ ٠٣٤ ١٢١ ٤٩٦ ١٢٠ ٠٫٥ ٥٣٠ ٢٤١ غوفا

 ٣٤٤ ٢٤ ٨٣٥ ٢٢ ٠٫١ ١٧٩ ٤٧ ٣١٦ ١ ١٣٢ ١ ٠٫٠ ٤٤٨ ٢ ٦٦٠ ٢٥ ٩٦٧ ٢٣ ٠٫١ ٦٢٧ ٤٩ كونتا

 ١٦٦ ١٥٥ ٧٧٣ ١٤٩ ٠٫٧ ٩٣٩ ٣٠٤ ٠٠٦ ١٤ ٥٣٨ ١٢ ٠٫٤  ٥٤٤ ٢٦ ١٧٢ ١٦٩ ٣١١ ١٦٢ ٠٫٦ ٤٨٣ ٣٣١ كولو

 ٢٨٧ ٩ ١٩٦ ٩ ٠٫٠ ٤٨٣ ١٨ ٨٦٤ ٨٤٢ ٠٫٠ ٧٠٦ ١ ١٥١ ١٠ ٠٣٨ ١٠ ٠٫٠ ١٨٩ ٢٠ ميلو

 ٥٧٨ ٥٩٠ ٠٫٠ ١٦٨ ١ ٢٣٣ ٢٣٠ ٠٫٠ ٤٦٣ ٨١١ ٨٢٠ ٠٫٠ ٦٣١ ١ ويتو 

 ٤١١ ٧٧ ٢٩٨ ٧٧ ٠٫٣ ٧٠٩ ١٥٤ ٦٨٦ ٥ ٧٨٩ ٤ ٠٫١ ٤٧٥ ١٠ ٠٩٧ ٨٣ ٠٨٧ ٨٢ ٠٫٣ ١٨٤ ١٦٥ ميسا

 ٠٠٨ ٥ ٢٩٦ ٥ ٠٫٠ ٣٠٤ ١٠ ٢٥١ ٢٨٧ ٠٫٠ ٥٣٨ ٢٥٩ ٥ ٥٨٣ ٥ ٠٫٠ ٨٤٢ ١٠ زيسي

 ١٦٤ ١٤٨ ٠٫٠ ٣١٢ ٤٠ ٣٨ ٠٫٠ ٧٨ ٢٠٤ ١٨٦ ٠٫٠ ٣٩٠ زيرغوال

 ١٤٨ ٤٦ ٧٦٥ ٤٩ ٠٫٢ ٩١٣ ٩٥ ٤٠٦ ٥ ٧٥٤ ٥ ٠٫٢ ١٦٠ ١١ ٥٥٤ ٥١ ٥١٩ ٥٥ ٠٫٢ ٠٧٣ ١٠٧ مجاعات عرقية وطنية أخرى

 ٨٨٧ ٢ ٣٢١ ٣ ٠٫٠ ٢٠٨ ٦ ٣٠٦ ١٠ ٢٥٦ ١٠ ٠٫٣ ٥٦٢ ٢٠ ١٩٣ ١٣ ٥٧٧ ١٣ ٠٫١ ٧٧٠ ٢٦ من آباء خمتلفني

 ٨٤٦ ١١ ٠٨٣ ١٣ ٠٫١ ٩٢٩ ٢٤ ٣٨٦ ١٨ ٥٤٢ ١٨ ٠٫٥ ٩٢٨ ٣٦ ٢٣٢ ٣٠ ٦٢٥ ٣١ ٠٫١ ٨٥٧ ٦١ إريتريون

 ٥ ٥ ٠٫٠ ١٠ ١٧٦ ١٨١ ٠٫٠ ٣٥٧ ١٨١ ١٨٦ ٠٫٠ ٣٦٧ جيبوتيون

 ٢٣٤ ٢ ٤٠٢ ٢ ٠٫٠ ٦٣٦ ٤ ٦٢٧ ٩ ٤٦٣ ١٠ ٠٫٣ ٠٩٠ ٢٠ ٨٦١ ١١ ٨٦٥ ١٢ ٠٫٠ ٧٢٦ ٢٤ صوماليون

 ١٢ ٢١ ٠٫٠ ٣٣ ٤٧ ٥٤ ٠٫٠ ١٠١ ٥٩ ٧٥ ٠٫٠ ١٣٤ كينيون

 ١٤٧ ٢٢٧ ٠٫٠ ٣٧٤ ٥٢٢ ١٣٩ ١ ٠٫٠ ٦٦١ ١ ٦٦٩ ٣٦٦ ١ ٠٫٠ ٠٣٥ ٢ سودانيون

 ٦٤١ ٧٧٨ ٠٫٠ ٤١٩ ١ ٠١١ ٧ ٨٧٢ ٧ ٠٫٢ ٨٨٣ ١٤ ٦٥٢ ٧ ٦٥٠ ٨ ٠٫٠ ٣٠٢ ١٦ أجانب آخرون

 ٤٥٢ ١ ٦٨٧ ١ ٠٫٠ ١٣٩ ٣ ١٠٤ ١ ٥٨٤ ١ ٠٫٠ ٦٨٨ ٢ ٥٥٦ ٢ ٢٧١ ٣ ٠٫٠ ٨٢٧ ٥ مجاعات عرقية غري مبينة

  .١٩٩٩، ١٩٩٤ الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي للتعداد لعام :املصدر
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  ٨اجلدول 

   نسمة أو أكثر٥٠٠ ٠٠٠النسب املئوية لتوزيع اجلماعات العرقية الرئيسية املؤلفة من 
  ١٩٩٤ثيوبيا، إحسب اإلقليم، 

 اإلقليم

 اجملموع

مياأورو أمهرة عفار تيغراي اجلماعة العرقية  غوموز صومايل 

م ــاألم
 والقوميات
والشعوب 
 أديس أبابا هراري غامبيال اجلنوبية

 إدارة دير داوا
 يف املائة العدد اإلقليمية

 ١٫٨ ٣٦٨ ٩٧٩ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٩٢٫٠ ٠٫٢ عفار

 ٣٠٫١ ٩٣٤ ٠٠٧ ١٦ ٢٧٫٧ ٤٨٫٣ ٣٢٫٦ ٧٫٧ ٣٫٠ ٢٢٫٢ ٠٫٧ ٩٫١ ٩١٫٢ ٤٫٤ ٢٫٦ أمهرة

 ١٫٢ ٩٠٥ ٦٣٩ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٫٤ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ غيديو

 ٤٫٣ ٢٧٤ ٢٩٠ ٢ ٤٫٥ ١٧٫٥ ٣٫٢ ٠٫٤ ١٥٫٩ ٠٫١ ٠٫١ ١٫٣ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ غوراغي

 ١٫٧ ٩٣٥ ٩٢٧ ٠٫٥ ٠٫٤ ٠٫٠ ٠٫٦ ٨٫٤ ٠٫٥ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ هاديا

 ١٫١ ١٨٧ ٥٩٩ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٤٫٢ ٥٫٣ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ كيفا

 ٣٢٫١ ٣١٨ ٠٨٠ ١٧ ٤٨٫٠ ١٩٫٢ ٥٢٫٣ ٦٫٥ ٢٫٠ ١٢٫٨ ٢٫٢ ٨٥٫٠ ٣٫٠ ٠٫٨ ٠٫١ أورومو

 ٣٫٥ ٣١٤ ٨٤٢ ١ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٧٫٥ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ سيداما

 ٥٫٩ ٥٤١ ١٦٠ ٣ ١٣٫٩ ٠٫٢ ١٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٩٥٫٧ ٠٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ صومايل

 ٦٫٢ ٥٦٧ ٢٨٤ ٣ ١٫٨ ٧٫٦ ١٫٧ ١٫٦ ٠٫٢ ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٨ ٩٤٫٨ تيغراواي

 ٢٫٤ ٢١٦ ٢٦٩ ١ ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫١ ٠٫٢ ١١٫٧ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫٥ ٠٫٠ وياليتا

 ١٫٤ ٨٤٦ ٧١٩ ٠٫٠ ٠٫٩ ٠٫٠ ٠٫٠ ٦٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ غامو

مجاعـات عرقيــة  
 وطنية أخرى

٧٫٩ ٦٤٣ ٢١٩ ٤ ٢٫٢ ٣٫٠ ٨٫٢ ٧٨٫٧ ٢٤٫٨ ٦٣٫٥ ٠٫٥ ١٫٨ ٥٫٤ ١٫١ ١٫٣ 

 ٠٫٢ ٤٢٠ ١٠٥ ٠٫٩ ٢٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫١ ١٫٩ أجانب

 مجاعات عرقية غري  
  مبينة  

٠٫٠ ٨٢٨ ٥ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ 

 ١٠٠٫٠ ٢٩٦ ١٣٢ ٥٣ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع

  .١٩٩٩، ١٩٩٤كزية لإلحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام الوكالة املر: املصدر
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  ٩اجلدول 

  توزيع جمموع السكان حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس والنسبة بني اجلنسني
  ٢٠٠٥: واملناطق احلضرية والريفية

 ريفية حضرية ريفية+ حضرية 

 إناث ذكور اجملموع النسبة إناث ذكور اجملموع  الفئة العمرية

بني النسبة 
 إناث ذكور اجملموع اجلنسني

النسبة بني 
 اجلنسني

 ٩٩٫٠ ٨٠٥ ٢١٠ ٢٧ ١٩٦ ٠٤٣ ٢٧ ٠٠١ ٢٥٤ ٥٤ ٨٩٫٠ ٤٠٣ ٧٣٦ ٤ ١٩٤ ٢٣٨ ٤ ٥٩٧ ٩٧٤ ٨ ٩٨٫٠ ٢٠٨ ٩٤٧ ٣١ ٣٩٠ ٢٨١ ٣١ ٥٩٨ ٢٢٨ ٦٣ مجيع األعمار

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  

             

 ١٠٦٫٠ ١٩٫٧ ٢١٫٠ ٢٠٫٣ ١٠٢٫٠ ١٠٫٩ ١٢٫٤ ١١٫٦ ١٠٥٫٠ ١٨٫٤ ١٩٫٨ ١٩٫١ ٤- صفر

١٠٥٫٠ ١٦٫٣ ١٧٫٢ ١٦٫٧ ٩٨٫٠ ١١٫٤ ١٢٫٤ ١١٫٩ ١٠٤٫٠ ١٥٫٥ ١٦٫٦ ١٦٫٠ ٩-٥ 

١١٠٫٠ ١١٫٣ ١٢٫٦ ١١٫٩ ٩٢٫٠ ١٢٫٢ ١٢٫٥ ١٢٫٣ ١٠٧٫٠ ١١٫٤ ١٢٫٥ ١٢٫٠ ١٤-١٠ 

٩٥٫٠ ٩٫٩ ٩٫٥ ٩٫٧ ٩١٫٠ ١٥٫٨ ١٦٫٠ ١٥٫٩ ٩٤٫٠ ١٠٫٨ ١٠٫٣ ١٠٫٦ ١٩-١٥ 

٨١٫٠ ٨٫٣ ٦٫٧ ٧٫٥ ٧٩٫٠ ١١٫٤ ١٠٫١ ١٠٫٨ ٨١٫٠ ٨٫٧ ٧٫٢ ٨٫٠ ٢٤-٢٠ 

٨٠٫٠ ٧٫٩ ٦٫٤ ٧٫١ ٧٥٫٠ ١٠٫٠ ٨٫٤ ٩٫٢ ٧٩٫٠ ٨٫٢ ٦٫٦ ٧٫٤ ٢٩-٢٥ 

٩٨٫٠ ٥٫٥ ٥٫٤ ٥٫٥ ٩٣٫٠ ٦٫١ ٦٫٣ ٦٫٢ ٩٧٫٠ ٥٫٦ ٥٫٦ ٥٫٦ ٣٤-٣٠ 

٩٤٫٠ ٥٫٠ ٤٫٧ ٤٫٩ ٨٨٫٠ ٥٫٨ ٥٫٧ ٥٫٨ ٩٣٫٠ ٥٫١ ٤٫٨ ٥٫٠ ٣٩-٣٥ 

٩٣٫٠ ٣٫٧ ٣٫٥ ٣٫٦ ٩٩٫٠ ٣٫٨ ٤٫٢ ٤٫٠ ٩٤٫٠ ٣٫٧ ٣٫٦ ٣٫٧ ٤٤-٤٠ 

٩١٫٠ ٣٫٤ ٣٫٢ ٣٫٣ ٨٩٫٠ ٣٫٤ ٣٫٤ ٣٫٤ ٩١٫٠ ٣٫٤ ٣٫٢ ٣٫٣ ٤٩-٤٥ 

٨٩٫٠ ٢٫٧ ٢٫٤ ٢٫٥ ٧٩٫٠ ٢٫٥ ٢٫٢ ٢٫٤ ٨٨٫٠ ٢٫٧ ٢٫٤ ٢٫٥ ٥٤-٥٠ 

١٠٥٫٠ ١٫٨ ١٫٩ ١٫٩ ٨٣٫٠ ١٫٩ ١٫٧ ١٫٨ ١٠١٫٠ ١٫٨ ١٫٩ ١٫٩ ٥٩-٥٥ 

١١٣٫٠ ١٫٦ ١٫٩ ١٫٨ ٧٧٫٠ ١٫٧ ١٫٥ ١٫٦ ١٠٧٫٠ ١٫٧ ١٫٨ ١٫٧ ٦٤-٦٠ 

١٣١٫٠ ٢٫٨ ٣٫٧ ٣٫٣ ٨٥٫٠ ٣٫٢ ٣٫١ ٣٫٢ ١٢٣٫٠ ٢٫٩ ٣٫٦ ٣٫٢  +٦٥ 

   .١٩٩٩، ١٩٩٤الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام   :املصدر
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  ١الشكل 

  ٢٠٠٥: توزيع السكان حسب العمر ونوع اجلنس، اجملموع القطري

  
  االستقصاء الوطين للقوى العاملـة لعـام       الوكالة املركزية لإلحصاء،      :املصدر

٢٠٠٦، ٢٠٠٥.  

  نسبة اإلعالة

 الفئة إىلنسبة اإلعالة، وهي عدد األشخاص دون سن اخلامسة عشرة وفوق سن اخلامسة والستني بالقياس   - ١٥
 شخص يف الفئة العمرية ١٠٠، كان على كل ٢٠٠٦ ففي عام .، شديدة االرتفاع) سنة٥٤- ١٥(العمرية املنتجة 

 وعند تفصيل نسبة اإلعالة،     .لتلبية احتياجاهتم األساسية وغريها من االحتياجات        معاالً ٨٥تجة أن ينفقوا على     املن
ـ .، على التوايل٥ و ٨٠يتبني أن نسبة إعالة صغار السن ونسبة إعالة كبار السن تبلغان             سهم  ويظهر هذا أن ما ُي

  .لنامجة عن النمو السكاين السريعبصفة رئيسية يف عبء اإلعالة املرتفع هو إعالة األطفال ا

  ١٠اجلدول 

  )يف املائة(نسبة اإلعالة لطة سقَاالجتاهات املُ
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ املؤشر العمر

 ٨٥ ٧٩٫٥ ٨٢٫٢ ٨٣٫٨ صغر السن ١٥ >
 ٥ ٥٫٢ ٥٫٦ ٦٫٦ كرب السن +٦٥

 ٨٠ ٨٤٫٧ ٨٧٫٨ ٩٠٫٤ كرب السن+صغر ٦٥ < و١٥ >

، ١٩٩٤السكان واإلسكان على املستوى القطري لعـام         اء، التقرير التحليلي لتعداد   الوكالة املركزية لإلحص    :املصدر
   ١٩٩٩املكتب الوطين للسكان، موجز البيانات السكانية إلثيوبيا، 

رية
لعم
ة ا
لفئ
ا

  

  النسبة املئوية
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  معدل املواليد اخلام
، كـان  ٢٠٠٠ ويف عام .معدل املواليد اخلام هو عدد الوالدات لكل ألف من السكان خالل فترة حمددة     - ١٦

  .٣٦,٨٩ إىل ٢٠٠٥يف عام اً طفيفاً ، وقد اخنفض اخنفاض٣٩,٩ من السكان ١٠٠٠واليد اخلام لكل معدل امل
  ٢الشكل 

  )املتغري املتوسط(االجتاهات املسقطة يف معدل املواليد اخلام 

  
  يات اخلامفمعدل الو

حتسينات يف أنظمة تقدمي خدمات القطاع      تسجيل  ات و على الرغم من وجود اجتاه تناقصي يف مجيع أسباب الوفي           - ١٧
  .يف العقدين األخرييناً بسيطاً  وقد أظهر معدل الوفيات اخلام تناقص.اًيزال مرتفع الصحي، فإن مستوى الوفيات ال

  ٣الشكل 
  االجتاهات يف معدل الوفيات اخلام

 

  .١٩٩٩بيا، املكتب الوطين للسكان، موجز البيانات السكانية إلثيو: املصدر

 من السكان٠٠٠١معدل املواليد اخلام لكل
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 لكلاخلاممعدل املواليد
  من السكان١ ٠٠٠

 .١٩٩٩املكتب الوطين للسكان، موجز البيانات السكانية إلثيوبيا،:املصدر

  من السكان١ ٠٠٠كل معدل الوفيات اخلام ل

وية
 املئ
سبة

الن
  

 نةالس

   من السكان٠٠٠١معدل الوفيات اخلام لكل
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  متوسط العمر املتوقع

يشري متوسط العمر املتوقع عند امليالد إىل متوسط عدد السنوات اليت ميكن لطفل حديث الوالدة أن يتوقع   - ١٨
 سـنة   ٤٨، كان متوسط العمر املتوقع عند امليالد        ٢٠٠٦ ويف عام    .أن يعيشها يف ظل مستويات الوفيات احلالية      

 وخالل .سط العمر املتوقع لإلناث أعلى بسنتني من متوسط العمر املتوقع للذكور ومتو. سنة لإلناث٥٠للذكور و
  .العقد، مل يتحسن متوسط العمر املتوقع لكل من الذكور واإلناث

  ١١اجلدول 

  االجتاهات املقدرة يف متوسط العمر املتوقع عند امليالد

 اجملموع إناث ذكور السنة
٥٠٫٧ ٥١٫٨ ٤٩٫٨ ١٩٩٥- ١٩٩٠ 
٥٢ ٥٣ ٥٠٫٩ ٢٠٠٠- ١٩٩٥ 
٥٤ ٥٥٫٤ ٥٣٫٤ ٢٠٠٥- ٢٠٠٠ 
٤٩ ٥٠ ٤٨ ٢٠٠٦ 

 مكتب املراجع السكانية، صحيفة البيانات      .١٩٩٩املكتب الوطين للسكان، موجز البيانات السكانية إلثيوبيا،          :املصدر
  .٢٠٠٦السكانية العاملية، 

  معدل اخلصوبة

ية فترهتا اإلجنابية يف حالة إجناهبا خالل تلك        يشري معدل اخلصوبة اإلمجايل إىل عدد والدات املرأة حىت هنا           - ١٩
 ٥,٤ وقد بلغ معدل اخلصوبة اإلمجـايل إلثيوبيـا         .اًالسنوات وفق معدالت اخلصوبة حسب العمر املالحظة حالي       

 فمعـدل   .يف املناطق الريفية منه يف املناطق احلضرية      اً   ومعدل اخلصوبة أعلى كثري    .٢٠٠٥والدات للمرأة يف عام     
 .)٢,٤( وهو أعلى مبرتني ونصف من معدل اخلصوبة اإلمجايل يف املناطق احلضرية ،٦,٠ملناطق الريفية اخلصوبة يف ا

 ومعدل اخلصوبة منخفض بني املراهقني ويزداد إىل ذروة .اًويبني منط اخلصوبة العمري العام أن اإلجناب يبدأ مبكر   
  .ويتناقص بعد ذلك  سنة٢٩- ٢٥بني النساء يف الفئة العمرية  ١ ٠٠٠ والدة لكل ٢٤١مقدارها 

طفل للمرأة  ١,٤وهناك تفاوتات كبرية يف معدل اخلصوبة بني األقاليم، تتراوح بني معدل منخفض قدره   - ٢٠
 وباستثناء أقاليم أوروميـا وصـومايل واألمـم    . طفل للمرأة يف أوروميا٦,٢يف أديس أبابا ومعدل مرتفع قدره      

  .ت اخلصوبة يف األقاليم األخرى أقل من املتوسط الوطينوالقوميات والشعوب اجلنوبية، فإن مستويا

 طفل بني ٦,١مبستوى املرأة التعليمي، حيث يتناقص بسرعة من اً عكسياً ويرتبط مستوى اخلصوبة ارتباط  - ٢١
كما ترتبط اخلصوبة    . بني النساء الالئي لديهن قدر من التعليم الثانوي على األقل          ٢,٠النساء غري املتعلمات إىل     

 أي ضعف معـدل   ،٦,٦ فمعدل اخلصوبة اإلمجايل للنساء يف أدىن شرحية مخسية للثروة           .لشرحية اخلمسية للثروة  با
  .)٣,٢(اخلصوبة اإلمجايل للنساء يف أعلى شرحية مخسية للثروة 
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  ١٢اجلدول 

  معدالت اخلصوبة احلالية

عدل املواليد اخلام للـسنوات     معدل اخلصوبة حسب العمر ومعدل اخلصوبة اإلمجايل ومعدل اخلصوبة العام وم          
 ٢٠٠٥الثالث السابقة لالستقصاء حسب حمل اإلقامة، إثيوبيا، 

 حمل اإلقامة
 اجملموع مناطق ريفية مناطق حضرية الفئة العمرية

١٠٤ ١٢٢ ٣٥ ١٩-١٥ 
٢٢٨ ٢٦٠ ١٠٥ ٢٤-٢٠ 
٢٤١ ٢٦١ ١٣٣ ٢٩-٢٥ 
٢٣١ ٢٥٣ ١٠١ ٣٤-٣٠ 
١٦٠ ١٧٨ ٥٨ ٣٩-٣٥ 
٨٤ ٩٤ ٢٨ ٤٤-٤٠ 
٣٤ ٣٨ ١٤ ٤٩-٤٥ 

    
 معدل اخلصوبة اإلمجـايل   

  ) ٤٩- ١٥(  
٥,٤ ٦,٠ ٢,٤ 

 ١٧٩ ٢٠٠ ٧٧  معدل اخلصوبة العام
 ٣٥,٧ ٣٧,٣ ٢٣,٤  معدل املواليد اخلام

  .٢٠٠٥االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا،   :املصدر
  .مرأة ا١ ٠٠٠معدل اخلصوبة حسب العمر حمدد لكل   :مالحظة

  . قد يشوهبا تأثري طفيف بسبب االختصار٤٩- ٤٥الفئة العمرية املعدالت اخلاصة ب  
  .عنه للمرأة الواحدةاً ، معرب٤٩- ١٥معدل اخلصوبة اإلمجايل للفئة العمرية : معدل اخلصوبة اإلمجايل  
، )٤٤- ١٥الوالدات مقسومة على عدد النساء يف الفئة العمرية         (معدل اخلصوبة العام    : معدل اخلصوبة العام    

  .مرأة ا١ ٠٠٠ه لكل عناً معرب
  .من السكان ١ ٠٠٠عنه لكل اً معدل املواليد اخلام، معرب: معدل املواليد اخلام  

  متوسط حجم األسرة املعيشية

 توزيع األسر املعيشية حسب نوع جنس عائل األسرة املعيشية وعدد أفـراد األسـرة               ١٣يبني اجلدول     - ٢٢
  .املعيشية يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية

 وتعول .فريقيةألواألسر املعيشية يف إثيوبيا يعوهلا يف الغالب ذكور، وهذه مسة مشتركة بني معظم البلدان ا  - ٢٣
النساء أكثر من أسرة معيشية واحدة بني كل مخس أسر معيشية، مع كون نسبة األسر املعيشية اليت تعوهلا إنـاث    

  .فيةيف املناطق احلضرية منها يف املناطق الرياً أعلى كثري
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  أشخاص، وهو أعلى قليالً    ٥ يبلغ   ٢٠٠٥ومتوسط حجم األسرة املعيشية املالحظ يف االستقصاء يف عام            - ٢٤
 واألسر املعيشية الريفية يبلغ .) شخص٤,٨ (٢٠٠٠وسط يف االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا يف عام من املت

 واألسر املعيشية املكونة من شـخص  .ية احلضريةشخص وهي أكرب من األسر املعيش ٥,٢عدد أفراد األسرة منها   
 يف املائة فقط من     ٧ و .) يف املائة  ٤(منها يف املناطق الريفية     )  يف املائة  ١٣(يف املناطق احلضرية    اً  واحد أكثر شيوع  

  .األسر املعيشية يبلغ عدد أفرادها تسعة أو أكثر

  ١٣اجلدول 

  تركيب األسرة املعيشية

حملل اإلقامة،  اً  ر املعيشية حسب نوع جنس عائل األسرة وحسب حجم األسرة وفق          النسب املئوية لتوزيع األس   
 ٢٠٠٥إثيوبيا، 

 حمل اإلقامة
 اجملموع مناطق ريفية مناطق حضرية اخلصائص

    عائلو األسر املعيشية
 ٧٧٫٢  ٧٩٫٩  ٦١٫٤  ذكور

 ٢٢٫٨  ٢٠٫١  ٣٨٫٦  إناث

 ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  اجملموع  

    د املعتادينعدد األفرا

٥٫٠  ٣٫٧  ١٣٫٠  ١ 

٩٫٠  ٨٫٤  ١٣٫٠  ٢ 

١٣٫٨  ١٣٫٤  ١٦٫٤  ٣ 

١٥٫٧  ١٥٫٣  ١٧٫٦  ٤ 

١٦٫٨  ١٧٫٢  ١٤٫٤  ٥ 

١٤٫٠  ١٤٫٦  ١٠٫٥  ٦ 

١١٫١  ١١٫٩  ٦٫٤  ٧ 

٧٫٢  ٧٫٧  ٣٫٩  ٨ 

٧٫٤  ٧٫٨  ٤٫٨  +٩ 

 ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  اجملموع  

 ٧٢١ ١٣  ٧٤٧ ١١  ٩٧٤ ١  عدد األسر املعيشية

 ٥٫٠  ٥٫٢  ٤٫٢  متوسط احلجم

 .إىل أفراد مقيمني، أي مقيمني معتاديناً اجلدول موضوع استناد: مالحظة

  .٢٠٠٥االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا، : املصدر

  نسبة سكان املناطق الريفية واملناطق احلضرية
 .تقيم يف املناطق احلضرية    ) يف املائة  ٨٣,٣(الساحقة   فاألغلبية   .توزيع السكان يف إثيوبيا شديد التفاوت       - ٢٥

  . يف املائة فقط من السكان١٦,٧وتبلغ نسبة املقيمني يف املناطق احلضرية 
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  ١٤اجلدول 

  السكان اإلثيوبيون حسب حمل اإلقامة والنسبة املئوية

٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٤ 

 النسبة املئوية حجم السكان النسبة املئوية حجم السكان بة املئويةالنس حجم السكان النسبة املئوية حجم السكان حمل اإلقامة

 ١٦٫٧ ٠٠٠ ٢٢٥ ١٣ ١٦ ٠٠٠ ٦٧٥ ١١ ١٤٫٩٢ ٠٠٠ ٤٧٣ ٩  ١٣٫٨ ٦٨٠ ٣١٥ ٧ مناطق حضرية

  ٨٣٫٣ ٠٠٠ ٩٩٦ ٦٥ ٨٤ ٠٠٠ ٣٦٩ ٦١ ٨٥٫٠٨ ٠٠٠ ٠٢٢ ٥٤ ٨٦٫٢ ٥٧٧ ٨١٦ ٤٥ مناطق ريفية
 ١٠٠ ٠٠٠ ٢٢١ ٧٩ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٤٤ ٧٣ ١٠٠ ٠٠٠ ٤٩٥ ٦٣ ١٠٠ ٢٥٧ ١٣٢ ٥٣ اجملموع

  .١٩٩٩، ١٩٩٤الوكالة املركزية لإلحصاء، التقرير التحليلي للتعداد لعام   :املصدر
  .٢٠٠٧الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي،   
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  ٢املرفق 

  املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

   إنفاق األسر املعيشية

 ويقاس بعد الفقر    .يف البعد املايل للفقر املسمى انعدام الفرصة أو احلرمان املادي         يتمثل أحد أبعاد الرفاه       - ١
ألن البيانات اليت تقدمها األسر املعيشية، يف معظـم البلـدان           اً  املتعلق بالدخل باإلنفاق االستهالكي الفعلي نظر     

  .تقدمها عن اإلنفاق االستهالكيالنامية، عن الدخل تكون على األرجح أقل من الواقع باملقارنة بالبيانات اليت 

  ١٥اجلدول 

  إنفاق األسر املعيشية
٢٠٠٤/٢٠٠٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٩٩٥/١٩٩٦ 

 البند
ق ـمناط

 حضرية
ق ـمناط

 اجملموع ريفية
ق ـمناط

 حضرية
ق ـمناط

 اجملموع ريفية
ق ـمناط

 حضرية
ق ـمناط

 اجملموع ريفية

 ٢٥٦ ١ ٩٠٩ ١ ١٤٧ ١ ٠٥٧ ١ ٤٥٣ ١ ٩٩٥ ٠٨٨ ١ ٤١١ ١ ٠٣٥ ١ اإلنفاق اإلمجايل الفعلي للفرد
اإلنفاق اإلمجايل الفعلـي    

 للشخص البالغ
٥٤١ ١ ٢٦٠ ٢ ٤٢٢ ١ ٣٢٧ ١ ٧٥١ ١ ٢٦١ ١ ٣١٢ ١ ٦٩٣ ١ ٢٥٠ ١ 

الكيلو سعرات حراريـة    
اليت يستهلكها الـشخص    

 يومياً البالغ

٧٤٦ ٢ ٣٨٧ ٢ ٨٠٦ ٢ ٦٠٦ ٢ ٨٦١ ١ ٧٢٣ ٢ ٩٥٤ ١ ٠٥٠ ٢ ٩٣٨ ١ 

 نصيب الغذاء يف اإلنفاق   
 اإلمجايل

٠.٦٠ ٠,٥٦ ٠,٦  ٠.٥٧ ٠,٦٥ ٠,٥٣ ٠,٦٧  ٠,٥٦ ٠,٥٠ 

٥.٠ ٤,٧ ٥,١ حجم األسرة املعيشية  ٤,٨ ٤,٣ ٤,٩ ٤,٩ ٤,٦ ٤,٩ 
حجم األسـرة املعيـشية     
 املكافئ لألشخاص البالغني

٤.٢ ٣,٩ ٤,٢  ٣,٩ ٣,٦ ٤,٠ ٣,٩ ٣,٨ ٣,٩ 

) االستهالك(معامل جيين   
 )يف املائة(

٣٠ ٤٤ ٢٦ ٢٨ ٣٨ ٢٦ ٢٩ ٣٤ ٢٧ 

 -  ٢٠٠٧استعراض اجمللس االقتصادي واالجتماعي املوضوعي السنوي على املستوى الـوزاري لعـام               :املصدر
  .٢٠٠٧يونيه /التقرير الوطين الطوعي، حزيران

اً  دوالر ١٤٦(اً   بر ١ ٢٥٦ وبلغ مستوى نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة املعيشية           - ٢
 ٦٧٨على الغذاء والباقي وقدره اً  بر٥٧٧ أنفق منه ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف  ) ة األمريكية من دوالرات الواليات املتحد   

، زاد نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي اإلمجـايل    ١٩٩٩/٢٠٠٠ وباملقارنة بعام    .على البنود غري الغذائية   اً  بر
 يف ٥٠ زيادة مقدارها ، وذلك، يف املقام األول، بسبب٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٩لألسرة املعيشية بنسبة   

 يف املائة باملقارنة ٦، اخنفض اإلنفاق الغذائي للفرد بنسبة ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ويف .املائة يف اإلنفاق غري الغذائي الفعلي
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خنفاض يف اإلنفاق الغذائي    ال وقد حدث ا   .١٩٩٥/١٩٩٦ يف املائة باملقارنة بعام      ٥ وبنسبة   ١٩٩٩/٢٠٠٠بعام  
إىل ارتفاع معدل تضخم أسعار األغذية، الذي أظهرت اً  ويعزى هذا جزئي. رئيسيةالفعلي يف املناطق الريفية بصفة

 وباملثل، اخنفض نصيب الغذاء يف .٢٠٠٤/٢٠٠٥ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة من ٣٤احلسابات أنه بلغ 
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة يف ٥٦ إىل ١٩٩٥/١٩٩٦ يف املائة يف ٦٥اإلنفاق اإلمجايل من 

 كيلو سعر ٢ ٧٤٦,٤ (٢٠٠٤/٢٠٠٥ن املتوسط الوطين الستهالك الفرد للسعرات احلرارية كان أعلى يف      بيد أ   - ٣
 .١٩٩٩/٢٠٠٠ و ١٩٩٥/١٩٩٦: ين الـسابقني  ءمن املستوى املبني خالل االستقصا    ) للشخص البالغ اً  حراري يومي 

 حـراري   يلو سـعر   ك ٢ ٦٠٦,٢ و ١ ٩٥٤,٠ مبقدار   ١٩٩٩/٢٠٠٠ ويف   ١٩٩٥/١٩٩٦وقدر املستوى املقابل يف     
، حتولـت إىل مـصادر      ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ورمبا كان سبب هذا أن األسر املعيشية، يف          .للشخص البالغ، على التوايل   

  .اًأرخص للسعرات احلرارية عندما أصبح الغذاء مرتفع الثمن نسبي

خدم وكان مستوى نصيب الشخص البالغ من اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة املعيشية، الذي يست              - ٤
 ١٦ بنحو ١٩٩٥/١٩٩٦ و١٩٩٩/٢٠٠٠ وهذا املستوى الضخم أعلى من املستوى يف .اً بر١ ٥٤٢حلساب الفقر، 

 ويعادل هذا على األقل الزيادة الكلية يف الرفاه املادي خالل           . يف املائة بالقيمة احلقيقية، على التوايل      ١٧يف املائة و  
  .هذه السنوات

، فإن أكرب فئة إنفاق هي ٢٠٠٤/٢٠٠٥شية واستهالكها وإنفاقها لعام الستقصاء دخل األسر املعياً وطبق  - ٥
 ١٨,١ ويشكل اإلسكان واملاء والوقود ثاين أكرب عنصر إنفاق بنسبة           . يف املائة من اإلنفاق اإلمجايل     ٥٦الغذاء بنسبة   

  .يف املائة، كما تشكل األلبسة واألحذية ثالث أكرب نسبة مكونة لإلنفاق

  عدم املساواة

ملا بينه معامل جيين املتعلق باإلنفاق االستهالكي، تزايد معدل عدم املساواة باستمرار مع مرور الوقت               اً  وفق  - ٦
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف   ٠,٤٤ وإىل   ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف   ٠,٣٨ إىل   ١٩٩٥/١٩٩٦ يف   ٠,٣٤يف املناطق احلضرية مـن      

امل جيين املتعلق باالستهالك الريفـي       ومع .بينما مل يتغري معدل عدم املساواة يف املناطق الريفية خالل هذه الفترة           
  .ملعامل جيين املتعلق باالستهالك على املستوى الوطيناً مماثل تقريب

  الفقر املدقع

، بلغ تقدير نسبة الفقراء     ٢٠٠٤/٢٠٠٥الستقصاء دخل األسر املعيشية واستهالكها وإنفاقها لعام        اً  طبق  - ٧
 ومن املقدر أن نسبة الفقـراء الـذين         .٢٠٠٤/٢٠٠٥ملائة يف    يف ا  ٣٨,٧يف البلد   ) الرقم القياسي لعدد الفقراء   (

 يف  ٣٩,٣ يف املائة يف املناطق احلضرية بينما كانـت          ٣٥,١،  ٢٠٠٤/٢٠٠٥يعيشون حتت خط الفقر بلغت، يف       
 وأكد كل من االختبار اإلحصائي والتحليل العشوائي للعوامل املسيطرة أن معدل الفقر يف .املائة يف املناطق الريفية

 بيد .ناطق احلضرية أقل منه يف املناطق الريفية، وأشارا إىل أن الفقر مازال ظاهرة ريفية أكثر منه ظاهرة حضرية                 امل
، ١٩٩٩/٢٠٠٠ وباملقارنة بعـام     .أنه مبرور الوقت تضيق الفجوة يف الفقر بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية           

 أنه حدث تناقص كبري يف الفقر خالل فترة السنوات اخلمس            يف املائة، مما يبني    ١٢اخنفضت نسبة الفقراء مبقدار     
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥املنتهية يف 
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 .ويعزى قدر كبري من التناقص يف الفقر على املستوى الوطين إىل تناقص يف الفقر يف املنـاطق الريفيـة                    - ٨
 يف ١٣ أقل بنسبة  فيما يتعلق باملناطق الريفية٢٠٠٤/٢٠٠٥فمؤشرات عدد الفقراء وفجوة الفقر وشدة الفقر يف       

   والفـرق يف املؤشـرات      .١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة، على التوايل، مـن املـستويات يف           ٤١ يف املائة و   ٣١املائة و 
 وبوجه عام، فإن التناقص الكبري يف الفقر الريفي يعزى          . ذو أمهية إحصائية   ١٩٩٩/٢٠٠٠ و ٢٠٠٤/٢٠٠٥بني  

 الفقراء جرى تنفيذها يف املناطق الريفية مثـل بـرامج   بوضوح إىل برامج واسعة النطاق ومتعددة اجلوانب لصاحل     
اإلرشاد املرتكزة على قوائم الطعام لدعم تسويق املنتجات الزراعية ألصحاب احليازات الصغرية، وبرامج األمـن               

  . ضمن غريها من الربامجاً،الغذائي، وبرامج شبكات األمان املنتجة، املنفذة مؤخر

 . على عمق الفقر وشدته فقـط   ١٩٩٩/٢٠٠٠ و ٢٠٠٤/٢٠٠٥حلضري بني   واقتصر التناقص يف الفقر ا      - ٩
وميكن أن يعزى التناقص يف فجوة الفقر احلضري وشدته إىل السياسات احلكومية املبينة يف برامج التنمية القطاعية            

وفري بيئة مواتية كما ذكرت يف برنامج التنمية املستدامة واحلد من الفقر وإىل اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة لت
  .الستثمار القطاع اخلاص وإنشاء الوظائف يف املناطق احلضرية

يعطي التناقص يف املقاييس اإلمجالية النسبية، مثل األرقام القياسية ألعداد الفقراء، صورة تامة عن             وقد ال   - ١٠
 وبوجه عام، اخنفض العدد املطلق      .وضع الفقر مبرور الوقت إال إذا جرى إكماهلا باالجتاهات يف العدد املطلق للفقراء            

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف   ٢٧ ٥٢٣ ٤١٤ إىل   ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف   ٢٨ ٠٦٣ ٩٠٩للفقراء، على املستوى الوطين، مـن       
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة من ٢وبعبارة أخرى، اخنفض عدد الفقراء بنحو 

  الفقر الغذائي

 وأظهر هذا أن مؤشر الفقر      .لسكان حتت خط الفقر الغذائي     يف املائة من ا    ٣٨، كان   ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف    - ١١
 ويبدو أن العمل على احلد من .) يف املائة٤٢ (١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة عما كان عليه يف ٩الغذائي اخنفض بنسبة 

ة يف التدخالت اجلاري/اللذين يشكالن خطة احلكومة اإلمنائية املهيمنة، والربامج    الفقر واستئصاله يف خامتة املطاف،    
القطاعات املراعية ملصاحل الفقراء، مثل التنمية الريفية واألمن الغذائي واملياه والصحة والتعليم، قد أسـهمت يف                

  .حتقيق االخنفاض يف الفقر الغذائي

وعند تقسيم الفقر الغذائي إىل فقر يف املناطق الريفية وفقر يف املناطق احلضرية، يتبني أن الرقم القياسـي                    - ١٢
 يف املائـة    ٧ين يعانون من الفقر الغذائي يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية على السواء اخنفض بنسبة               لعدد الذ 
 يف املائة، على التوايل، ولو أن االخنفاض يف الرقم القياسي لعدد الذين يعانون من الفقر الغـذائي يف                   ٢٥ونسبة  

  .املناطق الريفية ليست له أمهية إحصائية

  معدل البطالة

 ١ ٦٥٣ ٦٨٥ كـان    ٢٠٠٥مارس  /تظهر نتيجة االستقصاء أن عدد األشخاص العاطلني عن العمل يف آذار           - ١٣
 ويعين هذا أن معدل البطالة يف هنج الوضع احلايل ملنـاطق البلـد              . إناث ١ ٢٢٥ ٧٧٠ ذكور و  ٤٢٧ ٩١٥منهم  

 ومعدال البطالة للـذكور     .املائة فقط  يف   ٢,٦ ومعدل البطالة يف املناطق الريفية يبلغ        . يف املائة  ٢٠,٦احلضرية يبلغ   
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 ويبني هذا أن معدل البطالة مشكلة بالنسبة لإلناث         . يف املائة، على التوايل    ٢٧,٢ و  يف املائة  ١٣,٧واإلناث يبلغان   
  .أكثر منه مشكلة بالنسبة للذكور

يليها إقليم )  املائة يف٣١,٢( وتظهر النتيجة أن معدل البطالة يف أعلى مستوى له يف إدارة مدينة أديس أبابا  - ١٤
، بينما يتبني أن أدىن مستويات معدل البطالة        ) يف املائة  ٢٣,٩(واجمللس اإلداري لدير داوا     )  يف املائة  ٢٥,٦(غامبيال  

 ويالحظ أعلى تفاوت يف معـدل بطالـة   .موجودة يف أقاليم األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية وأمهرة وأوروميا      
  .يف غامبيال واجمللس اإلداري لدير داوا)  يف املائة١٨,٠ و يف املائة٢٢,٨(اإلناث 

 ٢٦,٤ يف املائة مث ارتفع إىل ٢٢، كان معدل البطالة يف املناطق احلضرية        ١٩٩٤ويف تعداد السكان واإلسكان لعام        - ١٥
ين ءقصااالست وكان معدل البطالة املسجل يف .)٢٠٠٠، ١٩٩٧الوكالة املركزية لإلحصاء،  (١٩٩٩يف املائة يف عام 

 ٢٦,٢، ٢٠٠٤أبريل / ونيسان٢٠٠٣أكتوبر /نصف السنويني للعمالة والبطالة يف احلضر، الصادرين يف تشرين األول
 ،٢٠٠٥مارس  /، الصادر يف آذار   ٢٠٠٥ ويف االستقصاء الوطين للقوى العاملة لعام        . يف املائة، على التوايل    ٢٢,٩يف املائة و  

ن أن يعزى االخنفاض يف معدل البطالة إما إىل إنشاء وظائف وإما إىل التحول  وميك. يف املائة٢٠,٦اخنفض املعدل إىل 
  .من حالة البطالة إىل حالة عدم العمل

  ١٦اجلدول 

  معدل البطالة
 معدل البطالة جمموع السكان العاطلني عن العمل

 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع املتغريات
 ٧٫٨ ٢٫٥ ٥٫٠ ٧٧٠ ٢٢٥ ١ ٩١٥ ٤٢٧ ٦٨٥ ٦٥٣ ١ املستوى الوطين

 ٢٧٫٢ ١٣٫٧ ٢٠٫٦ ٤٦٨ ٦٠١ ٧٠٩ ٢٩٢ ١٧٧ ٨٩٤ املناطق احلضرية
 ٤٫٦ ٠٫٩ ٢٫٦ ٣٠٢ ٦٢٤ ٢٠٦ ١٣٥ ٥٠٨ ٧٥٩ املناطق الريفية

  األقاليم
 ٧٫٤ ٣٫٣ ٥٫٣ ٤٩١ ٧٦ ٢٢٠ ٣٤ ٧١١ ١١٠ تيغراي
 ١٩٫٥ ٥٫٢ ١١٫٤ ٨٩٩ ٨ ١٠٤ ٣ ٠٠٣ ١٢ عفار
 ٥٫٢ ١٫٥ ٣٫٢ ٨٧١ ٢٢١ ٤٩٦ ٧١ ٣٦٧ ٢٩٣ أمهرة

 ٦٫٩ ١٫٧ ٤٫١ ٦١٣ ٤١٨ ٨٨٩ ١١٤ ٥٠٢ ٥٣٣ أوروميا
 ١٥٫٩ ٧٫١ ١١٫١ ٩٥٢ ٢٠ ١٢٨ ١١ ٠٨٠ ٣٢ صومايل

 ٦٫٦ ٢٫٢ ٤٫٤ ٥٩٩ ١١ ١٣٥ ٤ ٧٣٤ ١٥  غوموز-بنيشانغول 
ـ  األمم ات ـوالقومي

 والشعوب اجلنوبية
٥٫٩ ١٫٢ ٣٫٥ ٠٩٨ ١٩٨ ٩٣٣ ٤٢ ٠٣١ ٢٤١ 

 ٣٧٫٠ ١٤٫٢ ٢٥٫٦ ٧٩٢ ١ ٦٨٨ ٤٨٠ ٢ غامبيال
 ٢٣٫٨ ١٠٫٢ ١٦٫٨ ٨٧٨ ٨ ٠٢١ ٤ ٨٩٩ ١٢ هراري

 ٣٩٫٨ ٢٢٫٥ ٣١٫٢ ٧٣٦ ٢٣١ ٠٢١ ١٣٠ ٩٦٤ ٣٦١ إدارة مدينة أديس أبابا
 ٣٢٫٨ ١٤٫٦ ٢٣٫٩ ٨٤٢ ٢٦ ٠٧٣ ١١ ٩١٥ ٣٧ جملس دير داوا

   .٢٠٠٦ مايو/، الوكالة املركزية لإلحصاء، أيار٢٠٠٥االستقصاء الوطين للقوى العاملة لعام  تقرير عن  :املصدر
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  الشعب املهنية للسكان العاملني

البالغني من العمر عشر سنوات فـأكثر    اً   النسب املئوية لتوزيع السكان العاملني حالي      ١٧يعرض اجلدول     - ١٦
 تشكل الزراعة، اليت تتضمن ، وإمجاالً.حسب الشعب املهنية الرئيسية ونوع اجلنس ومناطق البلد احلضرية والريفية

 يف املائة من مجيع ٨٠,٢ة احليوانات وصيد احليوانات واحلراجة وصيد األمساك نسبة تصل إىل إنتاج احملاصيل، وتربي
 يف املائة من مجيع األشخاص العاملني يف املناطق الريفيـة  ٨٨,٥ وباملثل، فإن .األنشطة املهنية لألشخاص العاملني   
لذكور العاملني يف املناطق الريفية يشتغلون      ثنان وتسعون يف املائة من ا     ا وكان   .كانوا يشتغلون باألنشطة الزراعية   
  . يف املائة من اإلناث العامالت يف املناطق الريفية مستخدمة يف هذا القطاع٨٣,٦هبذه األنشطة، بينما كانت نسبة 

 من األشخاص العاملني يف املناطق احلضرية كانوا يشتغلون بتجـاريت           ٢١,٨ومن الناحية األخرى، فإن       - ١٧
 ويف املنـاطق    .)يف املائة  ١٠,٨(والفنادق واملطاعم   )  يف املائة  ١٤,٣(ة، تليهما الصناعة التحويلية     اجلملة والتجزئ 

احلضرية، كانت نسبة مشاركة اإلناث أعلى من نسبة مشاركة الذكور يف الشعب املهنية املتمثلة يف جتاريت اجلملة         
 ٣,٤ -  بشكل خاص يف جمال الفنادق واملطاعم  والفجوة واسعة.والتجزئة والصناعة التحويلية والفنادق واملطاعم    

  . يف املائة لإلناث١٩,٢يف املائة للذكور و

  نسبة العمالة إىل السكان

للبيانات اً   وطبق .حتسب نسبة العمالة إىل السكان كنسبة مئوية جملموع العمالة إيل جمموع السكان يف سن العمل                - ١٨
 يف املائة ٧٧,٠  ويعين هذا أن حنو. يف املائة٧٦,٧لسكان يف البلد مقدارها ، فإن نسبة العمالة إىل ا١٨الواردة يف اجلدول 

 ونسبة العمالة .من جمموع سكان البلد البالغني من العمر عشر سنوات فأكثر كانوا يعملون خالل الفترة املرجعية          
  .) يف املائة٦٩(ناث من النسبة اخلاصة باإلاً  يف املائة، وهي أعلى كثري٨٤,٧) الذكور(إىل السكان ) الذكور(

 ٥٠,٢(من نسبة العاملني يف املناطق احلضرية اً أعلى كثري)  يف املائة٨٢(ونسبة العاملني يف املناطق الريفية   - ١٩
أعلى من نسبة العاملني من السكان امللمني )  يف املائة٨١,٤( وكانت نسبة العاملني من السكان األميني .)يف املائة

 ومن الواضح أن أعلى نسبة للعمالة إىل السكان، يف االستقصاء الوطين للقوى .) يف املائة٦٨,٧(بالقراءة والكتابة 
   ٧٩,٨ و٨٠,٥(، لوحظت فيما خيص إقليمي أمهرة واألمم والقوميات والشعوب اجلنوبيـة،       ٢٠٠٥العاملة لعام   

  .) يف املائة٣٨,١(اري  وسجلت أدىن نسبة للعمالة إىل السكان فيما خيص إقليم هر.، على التوايل)يف املائة
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  ١٧ اجلدول

  الرئيسية البالغون من العمر عشر سنوات فأكثر حسب نوع اجلنس والشعب املهنيةاً السكان العاملون حالي
  ٢٠٠٥): اجملموع القطري(ومناطق البلد احلضرية والريفية 

 ريفية حضرية ريفية + حضرية  الشعبة املهنية الرئيسية
 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور موعاجمل إناث ذكور اجملموع 

 ٨٣٫٦ ٩٢٫٧ ٨٨٫٥ ٩٫٦ ١٥٫٩ ١٣٫٠ ٧٥٫٥ ٨٤٫٣ ٨٠٫٢ الزراعة وصيد احليوانات واحلراجة وصيد األمساك
 ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٧ ٠٫٥ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٣ املعادن واحملاجر

 ٦٫٥ ١٫٣ ٠٫٧ ١٥٫٥ ١٣٫٢ ١٤٫٣ ٧٫٥ ٢٫٦ ٤٫٩ الصناعة التحويلية
 ٠٫٥ ١٫٣ ٠٫٩ ٢٫١ ٨٫٣ ٥٫٤ ٠٫٧ ٢٫١ ١٫٤ البناء

جتارة اجلملة وجتارة التجزئة وإصالح املركبـات       
 والسلع الشخصية واملرتلية

٤٫٧ ١٫٩ ٣٫٢ ٢٣٫٤ ٢٠٫٣ ٢١٫٨ ٦٫٨ ٣٫٩ ٥٫٢ 

 ٢٫٨ ٠٫٢ ١٫٤ ١٩٫٢ ٣٫٤ ١٠٫٨ ٤٫٦ ٠٫٦ ٢٫٥ الفنادق واملطاعم
 ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٧ ٥٫٩ ٣٫٥ ٠٫١ ٠٫٨ ٠٫٥ النقل واالتصاالت

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫٠ ١٫١ ١٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ يةالوساطة املال
 ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٩ ١٫٨ ١٫٤ ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٢ العقارات والتأجري واألنشطة التجارية

 ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٤ ٤٫٨ ٩٫١ ٧٫١ ٠٫٩ ١٫٤ ١٫٢ اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
 ٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٥ ٥٫٧ ٧٫٢ ٦٫٥ ٠٫٩ ١٫٣ ١٫٢ التعليم والصحة واخلدمة االجتماعية

األنشطة االجتماعية والثقافية والشخصية واألسرية 
 األخرى

٠٫٥ ٠٫٨ ٠٫٦ ٤٫٦ ١٠٫٣ ٧٫٦ ٠٫٩ ١٫٨ ١٫٤ 

 ٠٫٣ ٠٫٠ ٠٫٢ ١١٫٣ ١٫١ ٥٫٩ ١٫٦ ٠٫١ ٠٫٨ األسر املعيشية اخلاصة اليت تستخدم أشخاصا
 ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٤ ٠٫٩ ٠٫٧ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ املنظمات واهليئات العاملة خارج البلد

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ شعب مهنية غري مبينة

  .٢٠٠٦ مايو/، الوكالة املركزية لإلحصاء، أيار٢٠٠٥االستقصاء الوطين للقوى العاملة لعام  تقرير عن :املصدر



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 91 

  ١٨اجلدول 

  نسبة العمالة إىل السكان
العمالة إىل السكاننسبة  جمموع السكان العاملني جمموع السكان  

 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع املتغريات األساسية

 ٦٩٫٠ ٨٤٫٧ ٧٦٫٦ ٨٤٤ ٥٧٤ ١٤ ٢٦٤ ٨٦٠ ١٦ ١٠٨ ٤٣٥ ٣١ ٣٩٨ ١٠٩ ٢١ ٦٩٠ ٩٠٨ ١٩ ٠٨٨ ٠١٨ ٤١ البلد

 ٤٣٫٧ ٥٧٫٧ ٥٠٫٢ ٧٧٩ ٦٠٧ ١ ٣١٣ ٨٣٨ ١ ٠٩٢ ٤٤٦ ٣ ٣٢٥ ٦٨١ ٣ ٧٢٠ ١٨٥ ٣ ٠٤٥ ٨٦٧ ٦ املناطق احلضرية

 ٧٤٫٤ ٨٩٫٨ ٨٢٫٠ ٠٦٥ ٩٦٧ ١٢ ٩٥١ ٠٢١ ١٥ ٠١٦ ٩٨٩ ٢٧ ٠٧٣ ٤٢٨ ١٧ ٩٧٠ ٧٢٢ ١٦ ٠٤٣ ١٥١ ٣٤ املناطق الريفية

 حالة اإلملام بالقراءة والكتابة

 ٥٣٫٤ ٧٧٫٦ ٦٨٫٧ ٠٨٠ ٠٢٣ ٣ ١٩١ ٦١٥ ٧ ٢٧١ ٦٣٨ ١٠ ٣٧٦ ٦٦١ ٥ ٣١٥ ٨١٦ ٩ ٦٩١ ٤٧٧ ١٥ ملمون بالقراءة والكتابة

 ٧٤٫٨ ٩١٫٦ ٨١٫٤ ٧٦٤ ٥٥١ ١١ ٠٧٢ ٢٤٥ ٩ ٨٣٦ ٧٩٦ ٢٠ ٠٢٢ ٤٤٨ ١٥ ٣٧٥ ٠٩٢ ١٠ ٣٩٧ ٥٤٠ ٢٥ أميون

 األقاليم

 ٦٧٫٠ ٨٠٫٢ ٧٣٫٢ ٢٣٢ ٩٥٢ ١٢٤ ٠١١ ١ ٣٥٦ ٩٦٣ ١ ٥٢٤ ٤٢١ ١ ٢٠٣ ٢٦١ ١ ٧٢٧ ٦٨٢ ٢ تيغراي

 ٥١٫٦ ٧٧٫٩ ٦٤٫٩ ٧٠٠ ٣٦ ٣٦٤ ٥٦ ٠٦٤ ٩٣ ١٢٣ ٧١ ٣٠٩ ٧٢ ٤٣٢ ١٤٣ عفار

 ٧٢٫٨ ٨٨٫٥ ٨٠٫٥ ٣١٠ ٠٣٨ ٤ ٨١٠ ٧٥٢ ٤ ١٢٠ ٧٩١ ٨ ٠٥٩ ٥٤٨ ٥ ٩٥٦ ٣٦٨ ٥ ٠١٥ ٩١٧ ١٠ أمهرة

 ٦٩٫٨ ٨٥٫٤ ٧٧٫٥ ٩٩٣ ٦٧١ ٥ ٥٤١ ٧٢٤ ٦ ٥٣٤ ٣٩٦ ١٢ ٣٤٤ ١٢٧ ٨ ١٤٢ ٨٧٢ ٧ ٤٨٦ ٩٩٩ ١٥ أوروميا

 ٥٥٫٥ ٧٦٫٢ ٦٥٫٧ ٦١٧ ١١٠ ٥٨١ ١٤٦ ١٩٨ ٢٥٧ ٤٠٢ ١٩٩ ٢٦٥ ١٩٢ ٦٦٧ ٣٩١ صومايل

 ٦٧٫٦ ٨٢٫٣ ٧٤٫٦ ٣٠٩ ١٦٣ ٩٠٥ ١٨١ ٢١٤ ٣٤٥ ٦٧٢ ٢٤١ ٠٠٣ ٢٢١ ٦٧٥ ٤٦٢  غوموز- بنيشانغول 

 ٧٢٫٩ ٨٧٫٤ ٧٩٫٨ ٣٤٥ ١٦٣ ٣ ٢٢٢ ٤٣٤ ٣ ٥٦٧ ٥٩٧ ٦ ٢٣٢ ٣٣٧ ٤ ٧٤٥ ٩٢٨ ٣ ٩٧٧ ٢٦٥ ٨ والشعوب اجلنوبية األمم والقوميات

 ٣١٫٨ ٤٤٫٧ ٣٨٫١ ٠٤٩ ٣ ١٤٧ ٤ ١٩٦ ٧ ٥٩٩ ٩ ٢٧٩ ٩ ٨٧٨ ١٨ غامبيال

 ٤٩٫٣ ٦٦٫٧ ٥٧٫٦ ٤٨٤ ٢٨ ٣٦١ ٣٥ ٨٤٥ ٦٣ ٧٥٣ ٥٧ ٠١٤ ٥٣ ٧٦٧ ١١٠ هراري

 ٣٥٫٩ ٥٤٫٥ ٤٤٫٤ ٣٠٤ ٣٥١ ٢٥٨ ٤٤٨ ٥٦٢ ٧٩٩ ٢٤٢ ٩٧٨ ٤٢٧ ٨٢٢ ٦٦٩ ٨٠٠ ١ إدارة مدينة أديس أبابا

 ٤٧٫٣ ٦٠٫٥ ٥٣٫٦ ٥٠٢ ٥٥ ٩٥١ ٦٤ ٤٥٣ ١٢٠ ٤٤٨ ١١٧ ٣٤٨ ١٠٧ ٧٩٦ ٢٢٤ اجمللس اإلداري لدير داوا

   .٢٠٠٦ مايو/ية لإلحصاء، أيار، الوكالة املركز٢٠٠٥االستقصاء الوطين للقوى العاملة لعام  تقرير عن: املصدر

  الناتج احمللي اإلمجايل

 .أظهرت األنشطة االجتماعية واالقتصادية إلثيوبيا نتائج مشجعة منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي              - ٢٠
فقد قامت احلكومة بعمل جيد فيما يتعلق بتحقيق االستقرار االقتصادي واإلبقاء على التضخم عنـد مـستوى                 

ل االقتصاد اإلثيويب نتائج مشجعة، ولكنها خمتلطة، مع معدل سليب للنمو الفعلي للنـاتج احمللـي                 وسج .منخفض
 على التوايل، نتيجة لتأثري احلرب بـني إثيوبيـا          ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و ١٩٩٧/١٩٩٨ يف   ٢,٠و ٣,٧اإلمجايل قدره   

اً ام اليت أعقبت احلرب منو     وشهدت األعو  .وإريتريا بالنسبة للمعدل األول وبسبب اجلفاف بالنسبة للمعدل الثاين        
 ١١,٨، سجل معدل أداء إجيايب قوي قدره ٢٠٠٢/٢٠٠٣ وبعد .حىت قبيل سنة اجلفاف مباشرةاً مستمراً اقتصادي

 ومن املتوقع أن يسجل     . يف املائة خالل األعوام األربعة التالية      ١١,٣ يف املائة و   ١١,٨ يف املائة و   ١٢,٧يف املائة و  
   ٢٠٠٠/٢٠٠١ وخـالل األعـوام مـن        . يف املائـة   ١٠,١عدل منـو قـدره      ، م ٢٠٠٧/٢٠٠٨االقتصاد، يف   

الذي   يف املائة٥,٨ يف املائة، وهو أعلى من املتوسط البالغ ٦,٧، سجل االقتصاد معدل منو متوسطه ٢٠٠٦/٢٠٠٧إىل 
 يف ١١,٩متوسـطه   وسجل معدل منو فعلي للناتج احمللي اإلمجايل   .مت حتقيقه يف البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى       

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠٠٣/٢٠٠٤املائة بني 
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كان كبري النطاق   اً  ومع أن القطاع الزراعي ظل احملرك الرئيسي لالقتصاد، فإن التوسع الذي جرى مؤخر              - ٢١
 وعلى الرغم من اخنفاض القيمة املضافة .بإسهام ضخم من قطاعات الصناعة التحويلية والبناء واخلدماتاً ومصحوب
، فـإن اإلنتـاج     ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة يف أعقاب اجلفاف الذي حدث يف          ١١,٤ن منو الزراعة بنسبة     الناجتة ع 

الزراعي، بفضل انتشار أحوال مواتية من بينها سقوط أمطار كافية وتوفري إمدادات كافية من املدخالت الزراعية، 
 .ائة يف السنوات األربع التالية على التوايل يف امل٩,٤ يف املائة و١٠,٩ يف املائة و١٣,٤ يف املائة و١٧,٣زاد بنسبة 

 يف ١١,٥ يف املائة و١٠,٦متوسطه اً وخالل الفترة ذاهتا سجل القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات معدل منو متسق 
 يف املائة ومعدل منو القطاع الـصناعي        ٧,٥ ومن املتوقع أن يكون معدل منو القطاع الزراعي          .املائة على التوايل  

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف املائة، على التوايل، يف ١٤ يف املائة و١٢مات وقطاع اخلد

، ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و ٢٠٠٣/٢٠٠٤ومعدل التضخم، الذي كان متوسطه أحادي الرقم طـوال معظـم              - ٢٢
   وارتفع هـذا املعـدل بـسرعة خاطفـة          . يف املائة  ١٢,٣عند  اً   وظل مرتفع  ٢٠٠٥/٢٠٠٦تسارع حبلول هناية    

 يف  ١٩ سجل معدل قياسي قـدره       ٢٠٠٨مارس  / ويف آذار  . يف املائة  ١٧,٦ عنداً   وظل مرتفع  ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف  
 وأحد األسباب الرئيسية ملعدل التضخم احلايل هو . وأسباب هذا التضخم املتنامي على الدوام متباينة ومعقدة.املائة

بالسوق اً  حتمياً   ارتباط مرتبطةاً   وبالنظر إىل أن أسعار السلع املنتجة حملي       .الزيادات يف األسعار يف السوق العاملية     
جتعل البلد  أيضاً  تؤثر يف أسعار الواردات فحسب، وإمنا        العاملية، فإن الزيادات يف األسعار على الصعيد الدويل ال        

 فالتكلفة اإلضافية ملعظم املنتجات . والتكاليف اإلضافية للنقل وغريه من اجملاالت تعقد املشكلة.زائدةاً يدفع أسعار
 وعلى أساس هذا، حيقق اإلنتاج احمللي الكايف . يف املائة أو أكثر عن تكلفة اإلنتاج يف بلدان املنشأ٣٠مرتفعة بنسبة 

لبعض أصناف الواردات الرئيسية جتنب تكلفة النقل وغريها من التكاليف ذات الصلة، وبذلك يقلل مـن تـأثري                  
  .الزمة لتحقيق اإلنتاج احمللي لكميات كافيةبذل اجلهود الاً  والواقع أنه جيري حالي.التضخم العاملي إىل أدىن حد

وسوف يساعد ختفيض تكاليف النقل والتكاليف ذات الصلة على السيطرة على التضخم، ولكن هذا لن                 - ٢٣
 وبالنظر إىل أن من غري احملتمل أن تتغري         .دامت األسعار العاملية مرتفعة    حيول دون حدوث زيادات يف األسعار ما      

من هذه اً  وانطالق .جلني القصري واملتوسط، فإن احلل املستدام الوحيد هو زيادة دخل الناس          زيادات األسعار يف األ   
القناعة، أعطت احلكومة األولوية للجهود الرامية إىل حتقيق منو اقتصادي سريع واختذت إجراءات خمتلفة لزيـادة                

   .دخل السكان مبا يف ذلك دخل موظفي اخلدمة املدنية

 حـدودمها، أيضاً مهمان يف تأمني حلول مستدامة وجديران بأقصى اهتمام، ولكن هلما       وهذان التدبريان     - ٢٤
 ولذلك تتخذ احلكومة تدابري مؤقتة مالئمة لتقليل العبء الواقع على اجلماهري إىل .مثل طول الوقت الالزم للتنفيذ   

انات املباشرة اإلنفاق احلكومي     وتتضمن اإلع  . ومن هذه التدابري اإلعانات املباشرة وغري املباشرة       .أدىن حد ممكن  
 وتتضمن  .لتحقيق استقرار أسعار الوقود وتوفري القمح وزيت الطعام للسكان ذوي الدخل املنخفض بتكلفة أقل             

  املتمثل يف إلغاء الرسوم اجلمركية املفروضة علـى األمسنـت،           اإلعانات غري املباشرة الدعم احلكومي غري املباشر      
 وباإلضافة إىل ذلك، ألغت احلكومة ضـريبة القيمـة   .قوى العاملة فيه مواصلة االزدهارمما يتيح لقطاع البناء وال 

  .املضافة وضريبة رقم األعمال املفروضتني على احلبوب
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  ١٩اجلدول 

  مؤشرات أداء االقتصاد الكلي
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٧/١٩٩٨ املتغريات

جمموع النـاتج احمللـي اإلمجـايل بأسـعار         
  الثابتة١٩٩٩/٢٠٠٠

٣٣٧٫٦ ١١٦ ٠٤٤٫٩ ١٠٥ ٣٩٢٫٨ ٩٤ ٤٤٣٫٢ ٨٤ ٩٤٥٫٨ ٧٤ ٠٤٩٫٨ ٦٧ ٤١٧٫٦ ٦٨ ٥٥٢٫٤ ٦٧ ٩٠٧٫٨ ٦٢ ٣٣٠٫٢ ٥٩ ٣٧٥٫٨ ٥٦ 

 ٨٤٢٫٧ ٥١ ٢٢٥٫٨ ٤٨ ٠٦٢٫٦ ٤٤ ٧٢٨٫٨ ٣٩ ٩٩٠٫٢ ٣٤ ٩٢٠٫٢ ٢٩ ٤٢٤٫٧ ٣٣ ٠٦٣٫٥ ٣٤ ٠٧٣٫٠ ٣١ ١٥٢٫٤ ٣٠ ١٦١٫٦ ٢٩ الزراعة واألنشطة املرتبطة هبا

 ٦١٦٫٦ ١٥ ٩٤٣٫٤ ١٣ ٥٦١٫٠ ١٢ ٤٠٢٫٣ ١١ ٤١٩٫٤ ١٠ ٣٣٢٫٦ ٩ ٧٦٥٫٠ ٨ ٠٩١٫٤ ٨ ٦٩٧٫٧ ٧ ٣٠٧٫٠ ٧ ٩٢٧٫٠ ٦ الصناعة

 ٨٧٨٫٣ ٤٨ ٨٧٥٫٧ ٤٢ ٧٦٩٫١ ٣٧ ٣١٢٫١ ٣٣ ٥٣٦٫٢ ٢٩ ٧٩٧٫٠ ٢٧ ٢٢٧٫٩ ٢٦ ٣٩٧٫٤ ٢٥ ١٣٧٫١ ٢٤ ٨٧٠٫٨ ٢١ ٢٨٧٫٢ ٢٠ اخلدمات

 ٣٧٧٫١ ١٢٤ ١٣٤٫٤ ١١٢ ٩٢٨٫٨ ١٠٠ ٠٤٤٫١ ٩١ ٤٢١٫١ ٨١ ٦٩٠٫٩ ٧١ ٢٧٤٫٤ ٧٣ ١٨١٫١ ٧٢ ٦٤٨٫٣ ٦٦ ٨٣٢٫٦ ٦٢ ٧٤٨٫٢ ٥٩ الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار السوقية الثابتة

٣٫٧-   الثابتة١٩٩٩/٢٠٠٠معدل النمو السنوي بأسعار   ١٠٫٨ ١١٫٣ ١١٫٨ ١٢٫٧ ١١٫٨ -٢٫٠ ١٫٣ ٧٫٤ ٦٫٠ ٥٫٢ 

 ٧٫٥ ٩٫٤ ١٠٫٩ ١٣٫٥ ١٦٫٩ -١٠٫٥ -١٫٩ ٩٫٦ ٣٫١ ٣٫٤ -٩٫٦ الزراعة واألنشطة املرتبطة هبا

 ١٢٫٠ ١١٫٠ ١٠٫٢ ٩٫٤ ١١٫٦ ٦٫٥ ٨٫٣ ٥٫١ ٥٫٣ ٥٫٥ ٥٫٢ الصناعة

 ١٤٫٠ ١٣٫٥ ١٣٫٤ ١٢٫٨ ٦٫٣ ٦٫٠ ٣٫٣ ٥٫٢ ١٠٫٤ ٧٫٨ ٣٫٢ اخلدمات

 ١٠٫٩ ١١٫١ ١٠٫٩ ١١٫٨ ١٣٫٦ -٢٫٢ ١٫٥ ٨٫٣ ٦٫١ ٥٫٢ -٣٫٥ الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار السوقية الثابتة

 ٣٠٩٫٨ ١٩٣ ٢٠٧٫٤ ١٥٩ ٢١١٫٦ ١٢٢ ١١٣٫٠ ٩٨ ٨٥٠٫٤ ٧٨ ٩٧٣٫٤ ٦٧ ٥٦٩٫٣ ٦١ ٧٨٨٫٥ ٦٢ ٠٩٥٫٤ ٦٢ ٩٨١٫٠ ٥٤ ٩٥٤٫٢ ٥١ الدخل القومي اإلمجايل باألسعار األساسية احلالية

 ٢٢٨٫٣ ٢٠٨ ٣٣٦٫٣  ١٧١ ٩٠٩٫٦ ١٣١ ٥٨٠٫٠ ١٠٦ ٣٢٦٫٤ ٨٦ ٢٠١٫٤ ٧٣ ٣٤٧٫٣ ٦٦ ٧٤٦٫١ ٦٧ ٤٤٤٫٤ ٦٦ ٧١٨٫٢ ٥٨ ٤٦٦٫٣ ٥٥ الدخل القومي اإلمجايل باألسعار السوقية احلالية

 ٧٨٫٢ ٧٦٫١ ٧٤٫١ ٧٢٫١ ٧٠٫١ ٦٨٫٢ ٦٦٫٣ ٦٤٫٤ ٦٢٫٦ ٦٠٫٨ ٥٩٫٠ )باملاليني(عدد السكان يف منتصف العام 

 ٨٫٧٩ ٨٫٧٩ ٨٫٦٨ ٨٫٦٥ ٨٫٦٣ ٨٫٥٨ ٨٫٥٤ ٨٫٣٣ ٨٫١٤ ٧٫٥١ ٦٫٨٦ متوسط سعر الصرف

بدوالرات (الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي للفرد      
 )الواليات املتحدة األمريكية

٣٠٢ ٢٥٥ ٢٠٥ ١٧١ ١٤٣ ١٢٦ ١١٨ ١٢٧ ١٣١ ١٢٩ ١٣٧ 

بـدوالرات  (الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي للفـرد       
 )الواليات املتحدة األمريكية

١٩٥ ١٨١ ١٦٧ ١٥٥ ١٤٣ ١٢٩ ١٣٦ ١٣٨ ١٣١ ١٢٧ ١٢٤ 

  .)ت اإلثيوبيةمباليني الربا(
  .٢٠٠٨أبريل /وزارة املالية والتنمية االقتصادية، نيسان: املصدر
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  الرقم القياسي ألسعار االستهالك

  ٢٠اجلدول 

  الرقم القياسي ألسعار االستهالك على املستوى القطري

  ١٠٠ = ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٢/٢٠٠٣ الرقم القياسي العام  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
 ١٦٩٫٦ ١٤٣٫٩ ١٢٨٫٢ ١٢٠٫٤ ١١٠٫٥ املتوسط السنوي

 ١٨٨٫٧ ١٥٨٫٨ ١٣٩٫٣ ١٢٨٫٤ ١١٥٫٧ األغذية

 ١١٨٫٩ ١٠٧٫٢ ١٠٠٫٣ ٩٩٫٤ ٩٩٫٧ املشروبات

 ١٠٦٫٧ ١٠٣٫٩ ٩٣٫٤ ١٠٤٫٣ ١٠٧٫٢ السجائر والتبغ

 ١٠٨٫٥ ١٠٠٫٠ ٩٦٫٩ ٩٦٫٠ ٩٥٫٥ األلبسة واألحذية

 ١٦٨٫٩ ١٣٩٫١ ١٢٣٫٢ ١١٢٫٨ ١٠٦٫١ املياه، والوقود والطاقةإجيار املساكن، ومواد البناء، و

 ١١٩٫٨ ١٠٥٫٤ ٩٩٫٦ ٩٧٫٣ ٩٧٫٦ األثاث والتجهيزات واألجهزة املرتلية وتشغيلها

 ١٠٥٫٠ ٩٩٫٧ ٩٨٫١ ٩٣٫٤ ٩٤٫٧ الرعاية الطبية والصحة

 ١٤٩٫٨ ١٢٣٫٤ ١١٦٫٠ ١٠٧٫٥ ١٠٥٫٥ النقل واالتصاالت

 ١٣٠ ١٢١٫٣ ١١٦٫٤ ١١٢٫٨ ١١٣٫٧ الترفيه والتسلية والتعليم

 ١٥٦٫٤ ١٣٣٫٩ ١٢٠٫٠ ١٠٧٫٥ ١٠٠٫٦ الرعاية الشخصية واللوازم الشخصية

 ١٠٣٫٧ ١٠٣٫٧ ١٠٣٫٧ ١٣٣٫٣ ١٠٣٫٧ سلع متنوعة

  .٢٠٠٣/٢٠٠٤/٢٠٠٥/٢٠٠٦/٢٠٠٧الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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 وهذان السببان مها    . بالسوق الدولية، يفاقمان املشكلة    ان حمليان إضافيان، غري متصلني    بسبأيضاً  وهناك    - ٢٥
  ولتدنيـة .ان عناية خاصـة   بالزيادة الكبرية يف تداول األموال وأوجه القصور يف نظام التسويق، ومها سببان يتطل            

مقدار األموال املتداولة يف االقتصاد، ضوعف مقدار املال، الذي يلزم على املصارف االحتفاظ به كاحتياطي من                
 وباملثل، جرى اإلبقاء على االقتراض احلكومي لتغطية عجز امليزانية          . يف املائة  ١٠ إىل   ٥األموال اليت حتصلها، من     
   . يف املائة فقط من الدخل القومي٢,٧عند أدىن مستوى، وهو 

ض  التخفيف من بع   اً،ومن املأمول أن حيقق مركز عصري لتبادل السلع األساسية، أنشأته احلكومة مؤخر             - ٢٦
حماوالت لتشجيع الناس علـى إنـشاء       أيضاً   وبذلت   .املشاكل املتجذرة يف نظام الدولة لتسويق السلع األساسية       

قانون من املشتغلني بالتجارة، تتخذ احلكومة  اجلماهري والغالبية املمتثلة لل وبالتعاون الوثيق مع.رابطات مستهلكني
   .توجدها األنشطة التجارية غري املشروعة املشوهة للسوقتدابري قانونية قوية ملعاجلة املشاكل اليت أيضاً 

  اإلنفاق احلكومي على القطاعات املراعية ملصاحل الفقراء

يوجه ختصيص واستخدام املوارد احلكومية منذ وقت طويل حنو االسـتثمارات يف قطاعـات التنميـة                  - ٢٧
 أدناه، فقد زاد املنفق على القطاعات املوجهة ٢١ل ملا هو مبني يف اجلدواً  ووفق.والقطاعات املراعية ملصاحل الفقراء

   يف املائـة    ٤٣ مـن    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائـة يف      ٦٢,٤إىل التصدي للفقر، من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل، إىل         
 ويعين هذا أن اإلنفاق     . يف املائة من اإلنفاق احلكومي     ٦٠، شكل الرقم    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ويف   .٢٠٠١/٢٠٠٢يف  

فتـئ التـزام      وما . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٦,٦ت املراعية ملصاحل الفقراء بلغ      احلكومي على القطاعا  
  .احلكومة بتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية يف البلد يتجلى من خالل مساع مثل استهداف خدمة الفقراء

  ٢١اجلدول 

  قراءقطاعات املراعية ملصاحل الفاالجتاهات يف امليزانية املخصصة لل
  )يف املائة(من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل 

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠١/٢٠٠٢٢٠٠٢/٢٠٠٣ القطاع

 ١٦٫٥ ٢١٫٨ ١٩٫٧ ٢٠٫٤ ١٦٫١ ١٤٫٢ التعليم

 ٦٫١ ٤٫٦ ٤٫٨ ٤٫٣ ٤٫٩ ٥٫٩ الصحة

 ١٦٫٤ ١٦٫٨ ١٦٫٣ ١٣٫٤ ٨٫١ ٩٫٢ الزراعة واألمن الغذائي

 ١٢٫٧ ١٤٫٨ ١١٫٣ ٩٫٦ ٩٫٩ ١٠٫٧ الطرق

 ٦٫٩ ٤٫٤ ٤٫٥ ٢٫٠ ٢٫٩ ٢٫٨ املياه والتصحاح

 ٥٩٫٧ ٦٢٫٤ ٥٧ ٥٠ ٤٢ ٤٣ اجملموع

 التقريـر   -  ٢٠٠٧استعراض اجمللس االقتصادي واالجتماعي املوضوعي السنوي على املستوى الوزاري لعام             :املصدر
  .٢٠٠٧يونيه /الوطين الطوعي، حزيران
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  الدين العام اخلارجي واحمللي

مليون دوالر   ٢ ٢٨٢,٢ بلغ   ٢٠٠٦/٢٠٠٧إمجايل الدين اخلارجي املستحق على البلد يف هناية سنة          إن    - ٢٨
 يف املائة باملقارنة بالدين املستحق يف ٦٢,٢نسبته اً من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، وهو ما يظهر اخنفاض

 وما حدث من اخنفـاض يف سـداد الـدين     الدينعبءالسنة املالية السابقة بسبب ما مت احلصول عليه لتخفيف  
 مستحقة لدائنني متعددي    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة من إمجايل الدين اخلارجي املستحق يف          ٥١,٥ ونسبة   .اخلارجي

 يف املائة على التوايل، يف احلـسابات        ١٣,٧ يف املائة و   ٣٤,٨األطراف بينما قيدت النسبتان املتبقيتان، البالغتان       
  .على التوايلاً وجتارياً ثنائياً حقمستاً باعتبارمها دين

  ٢٢اجلدول 

  الدين اخلارجي املستحق مبا يف ذلك املتأخرات حسب مصدر التمويل

  )باملاليني من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 السنة املالية
منظمات متعددة 

 ديون ثنائية األطراف
 ديون أخرى

 )جتارية(
إمجايل الديون 
 املستحقة

وية النسبة املئ
 للتغري

٧٧١٫٥ ٦ ٨٦٫٨ ٤٣٨٫٢ ٢ ٢٤٦٫٥ ٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣  - 
٨٫٩ ٣٧٧٫٥ ٧ ٢٥٣٫٣ ٤٤٤٫٣ ٢ ٦٧٩٫٩ ٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
١٨٫٤-  ٠٢١٫٠ ٦ ٣٥٢٫٦ ٧٨٧٫٦ ٨٨٠٫٨ ٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٢ ٠٣٥٫٧ ٦ ٣٥٤٫٢ ٧٩٦٫٨ ٨٨٤٫٧ ٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٦٢٫٢-  ٢٨٢٫٢ ٢ ٣١٢٫٦ ٧٩٤٫٦ ١٧٥٫١ ١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  .٢٠٠٧ نوفمرب/، تشرين الثاين)وزارة املالية والتنمية االقتصادية( االئتمانات إدارة شؤون إدارة: املصدر

 وبإلقاء نظرة على الدين . بليون بر  ٤٧,٨، كان إمجايل الدين احمللي املستحق حنو        ٢٠٠٦/٢٠٠٧وخالل    - ٢٩
  ت  يف املائـة بينمـا بلغـت نـسبة الـسندا           ٤٣,٥املستحق حسب الصكوك، يتبني أن السلف املباشرة بلغت         

 وباملقارنة بالسنة املالية السابقة، زاد مبلـغ الـدين احمللـي    . يف املائة على التوايل  ٢,٨٥  و ٣٠,٦وأذون اخلزانة   
 وعندما ننظر إىل مكونات الدين الداخلي املستحق، يتبني أنه بينما زادت السلف             . يف املائة  ١٨,٤املستحق بنسبة   

 ٠,١ على التوايل، فإن أذون اخلزانة زادت زيادة طفيفة مقدارها  يف املائة١٧,٥ و٣٣,٥املباشرة والسندات بنسبة 
  . وعلى نقيض الدين اخلارجي، تزايد الدين احمللي على حنو متسق خالل الفترة.٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف السنة املالية 
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  ٢٣اجلدول 

  الدين احمللي املستحق حسب أنواع صكوك االقتراض

  )بباليني الربات اإلثيوبية(

  املاليةالسنة
السلف 
 املباشرة

 النسبة
 السندات)يف املائة(

 النسبة
)يف املائة(  

أذون 
 اخلزانة

 النسبة 
)يف املائة(  

إمجايل الدين 
 املستحق

نسبة التغري 
)يف املائة(  

٢٦٫٥ ٣٣٫٠ ٨٫٨ ٤٩٫٤ ١٣٫١ ١٧٫٦ ٤٫٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - 

٢٣٫١ ٣٢٫٦ ٤٧٫١ ١٥٫٤ ٤٠٫٥ ١٣٫٢ ١٢٫٤ ٤٫١ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١٫٩ ٣٣٫٣ ٢١٫٧ ٧٫٢ ٣٨٫٤ ١٢٫٨ ٣٩٫٩ ١٣٫٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٢١٫٤ ٤٠٫٤ ٣٠٫٦ ١٢٫٣ ٣٠٫٩ ١٢٫٥ ٣٨٫٦ ١٥٫٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١٨٫٤ ٤٧٫٨ ٢٥٫٨ ١٢٫٤ ٣٠٫٦ ١٤٫٧ ٤٣٫٥ ٢٠٫٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٧ نوفمرب/، تشرين الثاين)وزارة املالية والتنمية االقتصادية(إدارة شؤون إدارة االئتمانات : املصدر

  املساعدة الدولية

 يف املائة، يف املتوسط، من الدخل ٥,١٤بلغت نسبة املساعدة الدولية املقدمة مليزانية احلكومة خالل الفترة   - ٣٠
إىل اخنفـاض   أيـضاً   ، الذي أدى    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وعلى الرغم من اخنفاض مساعدة امليزانية يف         .القومي اإلمجايل 

املساعدة الدولية،   غري أنه يبدو أن.ن حيث مقدارهانسبتها، فإن املساعدة الدولية كانت متزايدة على حنو متسق م
من حيث نسبتها إىل الناتج القومي اإلمجايل، كانت ثابتة وحىت متناقصة حبيث أخفقت يف جماراة الدخل القومي                  

  .اإلمجايل املطرد واملرتفع النمو

  ٢٤اجلدول 

  نسبة املساعدة الدولية إىل الدخل القومي اإلمجايل
٢٠٠٣/٢٠٠٤ البنود  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

ــايل  ــومي اإلمج ــدخل الق ال
 باألسعار السوقية احلالية

٢٢٨٫٣ ٢٠٨ ٣٣٦٫٣  ١٧١ ٩٠٩٫٦ ١٣١ ٥٨٠٫٠ ١٠٦ ٣٢٦٫٤ ٨٦ 

٧٤٥٫٧ ٩ ٤٩٢٫٧ ٧ ٨١٦٫٧ ٣ ٦٧٠٫١ ٤ املساعدة الدولية  ٩٨٣٫٦ ١٠ 
نسبة املـساعدة الدوليـة إىل      

 الدخل القومي اإلمجايل
٥٫٣ ٥٫٧ ٥٫٧ ٣٫٦ ٥٫٤ 

  .٢٠٠٨أبريل / نيسانالشعب، وجملس نواب ٢٠٠٨ مارس/وزارة املالية والتنمية االقتصادية، آذار: املصدر
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  الصحة

  نقص الوزن

  ٢٥اجلدول 

  اً  شهر٥٩و  أشهر٣معدل انتشار نقص الوزن بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
  )دون سن اخلامسة(

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ الشرحية السكانية اإلقليم
 ٤١٫٨٧    إناث تيغراي

 ٣٨٫٨٩    ذكور 
 ٤٢٫٤٧ ٥٥٫٩ ٥٧٫٦ ٥٧ ريفية 
 ٢٧٫٢٧    حضرية 
 ٤٠٫٣٢    اجملموع   

 ٣٧٫٦١    إناث عفار
 ٣٧٫٨١    ذكور 
 ٤٠٫٦٦ ٣٠٫٥ ٣٦٫٤ ٣٩ ريفية 
 ٣٢٫١٤ ٢٠٫٣   حضرية 
 ٣٧٫٧٢ ٢٩٫٢   اجملموع   

 ٤٥٫٣٩    إناث أمهرة
 ٤٥٫٤    ذكور 
 ٤٦٫٣٢ ٥٣٫٥ ٥٤٫٨ ٥٥٫٦ ريفية 
 ٢٩٫٦٨ ٣٧٫١   حضرية 
 ٤٥٫٤ ٥٢٫٦   اجملموع   

 ٣٢٫١٦    إناث أوروميا
 ٣٤٫٨٩    ذكور 
 ٣٤٫٧٦ ٤١٫٥ ٤١ ٣٧٫٤ ريفية 
 ١٦٫٩٣ ٢٦٫٢   حضرية 
 ٣٣٫٥٥ ٤٠٫٤   اجملموع   

 ٣٢٫٢٧    إناث صومايل
 ٣٤٫٧٣    ذكور 
 ٣٥٫٨٢ ٤٣٫٦ ٤٣٫١ ٤١٫٢ ريفية 
 ٢٧٫٩٤ ٢٣٫٨   حضرية 
 ٣٣٫٥ ٣٧٫٢   اجملموع   
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ الشرحية السكانية اإلقليم
 ٣٨٫٤٧    إناث  غوموز- بنيشانغول 

 ٤٠٫٠٣    ذكور 
 ٤١٫٠٩ ٤٤٫٨ ٤٩٫٩ ٣٠٨ ٤ ريفية 
 ٣٩٫٢٣ ٤٣٫٧   حضرية 
 ٢٣٫٩٢ ٢٨٫٢   اجملموع   

ــات  ــم والقومي  األم
 اجلنوبية  والشعوب  

     إناث

 ٣٦٫٢    ذكور 
 ٣٥٫٨١ ٤٧٫١ ٤٣٫٢ ٤٩٫٦ ريفية 
 ٢٢٫٢٨ ٢٨٫١   حضرية 
 ٣٦٫٢ ٤٦٫٢   اجملموع   

     إناث هراري
     ذكور 
 ٢٨٫٤٤ ٣٣٫٢ ٢٧٫٦ ٢٧٫٨ ريفية 
 ١٥٫٨٩ ١٧٫٢   حضرية 
 ٢٤٫٨٣ ٢٨٫٣   اجملموع   

 ١١٫٦    إناث أديس أبابا
 ١٤٫٠٩    ذكور 
 ٣١٫٩٨ ٣٨ ٢٨٫٢ ٤٥٫٤ ريفية 
 ١٢٫١٨ ١٧٫١٦   حضرية 
 ١٢٫٧٢ ١٨٫٢   اجملموع   

 ٢٥٫٥٣    إناث دير داوا
 ٢٣٫٠٥    ذكور 
 ٣٠٫٨٥ ٤٠٫٧ ٢٩٫٦ ٤٢٫٥ ريفية 
 ١٧٫٠٢ ٢٤٫٢   حضرية 
 ٢٤٫٢٩ ٣١   اجملموع   

 ٣٦٫٦٨ ٤٤٫١ ٤٣٫٢ ٤٢٫٩ إناث إثيوبيا
 ٣٧٫٥٨ ٤٥٫٩ ٤٦٫٥ ٤٧٫٨ ذكور 
 ٣٨٫٧ ٤٦٫٧ ٤٦٫٣ ٤٦٫٧ ريفية 
 ٢٠٫٧٨ ٢٧ ٣٠٫٧ ٣٤٫٤ حضرية 
 ٣٧٫١٤ ٤٥ ٤٤٫٩ ٤٥٫٤ اجملموع   

  .www.csa.gov.et :املصدر
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  معدل وفيات الرضع ووفيات األمهات
  ٢٦اجلدول 

  ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 
 ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٠ اإلقليم

 ٦٧ ١٠٢٫٢ ١٠٣٫٦ تيغراي
 ٦١ ٩٩٫٩ ١٢٩٫٢ عفار
 ٩٤ ٩٦٫٠ ١١٢٫٤ أمهرة

 ٧٦ ٩٨٫٠ ١١٦٫٢ أوروميا
 ٥٧ ٨٣٫٠ ٩٩٫٤ صومايل

 ٨٤ ١١٧٫٠ ٩٧٫٦  غوموز- بنيشانغول 
 ٨٥ ١٠٧٫٠ ١١٣٫٤ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ٩٢ ٨٠٫٠ ١٢٢٫٦ غامبيال
 ٦٦ ٩٣٫٠ ١١٨٫٣ هراري

 ٤٥ ٦١٫٠ ٨١٫٠ أديس أبابا
 ٧١ ٩٤٫٠ ١٠٥٫٦ دير داوا

 ٧٧ ٩٦٫٨ ١١٢٫٩ املستوى الوطين

 واالستقصاء ١٩٩٥، ١٩٩٨، ١٩٩٩ات الصحية احليوية واملؤشرات الصحية اإلحصاء  :املصدر
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٠الدميغرايف والصحي إلثيوبيا، 

  ٢٧اجلدول 
   سنوات٦ - صفر التقديرات املباشرة لوفيات األمهات للفترة 

  ٢٠٠٠السابقة لالستقصاء، إثيوبيا، 

 وفيات األمهات العمر
عدد سنوات 
 معدل الوفيات التعرض

وفيات األمهات إىل نسبة 
 اإلناث وفيات

١٨٫٨ ٠٫٩١٩ ٢٧٧ ٣٤ ٣٢ ١٩-١٥ 

٣٠٫٦ ١٫٨٤٣ ٠٨٢ ٣٤ ٦٣ ٢٤-٢٠ 

٣١٫٨ ١٫٩٥٧ ٦٤١ ٢٨ ٥٦ ٢٩-٢٥ 

٣١٫٦ ٢٫٥٨٥ ٧٥٧ ٢٣ ٦١ ٣٤-٣٠ 

٢٢٫٩ ١٫٩٤٠ ٤٤٥ ١٧ ٣٤ ٣٩-٣٥ 

١٣٫٣ ١٫١٠٢ ٩٦٨ ١٠ ١٢ ٤٤-٤٠ 

 ٨٫٦ ٠٫٦٩٠ ١٦٤ ٧ ٥ 

 ٢٥٫٣ ١٫٦٨٠ ٣٣٤ ١٥٦ ٢٦٣ اجملموع

  ٠٫١٩٠   اخلصوبة العاممعدل

  ٨٧١  )٢(نسبة وفيات األمهات

  .٢٠٠٠الوكالة املركزية لإلحصاء، االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا، : املصدر
  .مرأةا ١ ٠٠٠عنه بعدد سنوات تعرض كل اً معرب  )١(  

علـى    مولود حي، وحمسوبة بقسمة معدل وفيات األمهات       ١٠٠ ٠٠٠عنها لكل   اً  معرب  )٢(   
  .معدل حسب العمر دل اخلصوبة العاممع
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  ٢٨اجلدول 

   سنوات٦ - صفر التقديرات املباشرة لوفيات األمهات للفترة 
  ٢٠٠٥السابقة لالستقصاء، إثيوبيا، 

 وفيات األمهات العمر
عدد سنوات 
 )١(معدل الوفيات التعرض

نسبة وفيات األمهات إىل 
 اإلناث وفيات

١٢٫١ ٠٫٤٧٠ ١٦٨ ٣٢ ١٥  ١٩-١٥ 
٢٥٫٤ ١٫٣٥٣ ١٧١ ٣٢ ٤٤  ٢٤-٢٠ 
٢٩٫٠ ١٫٨٧٠ ٣٠٥ ٢٨ ٥٣  ٢٩-٢٥ 
٢٤٫٤ ١٫٩٦٠ ٨٨١ ٢٢ ٤٥  ٣٤-٣٠ 
٢٦٫٦ ٢٫١٧٠ ١٧٠ ١٦ ٣٥  ٣٩-٣٥ 
٥٫٧ ٠٫٤٣٣ ٧٤٢ ٩ ٤  ٤٤-٤٠ 
٢٫١ ٠٫٢٠٢ ٩٩٧ ٥ ١  ٤٩-٤٥ 

)أ(١٫٣٣٦ ٤٣٣ ١٤٧ ١٩٧  اجملموع  ٢١٫٣ 
 ٠٫١٩٣  معدل اخلصوبة العام

 ٦٧٣  )٢(نسبة وفيات األمهات

 

  .٢٠٠٠الوكالة املركزية لإلحصاء، االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا، : دراملص
  . امرأة١ ٠٠٠عنه بعدد سنوات تعرض كل اً معرب  )١(  
 مولود حي، وحمسوبة بقسمة معدل وفيات األمهات على معدل          ١٠٠ ٠٠٠عنها لكل   اً  معرب  )٢(  

  .اخلصوبة العام معدل حسب العمر
 .معدل حسب العمر  )أ(  

 .للخربة التراكمية لسكان ميارسون تنظيم األسـرة      اً  يوفر استخدام وسائل منع احلمل يف وقت ما مقياس          - ٣١
مجيع النساء، والنساء املتزوجـات     :  استخدام وسائل منع احلمل بني ثالث فئات من النساء         ٢٩ويعرض اجلدول   

 يف املائة من مجيـع      ١٨وتبني النتائج أن     . حسب العمر احلايل   اً، والنساء غري املتزوجات الناشطات جنسي     اً،حالي
 اً، وفيما بني النساء املتزوجات حالي.استخدمن وسيلة يف وقت مااً  يف املائة من النساء املتزوجات حالي٢٤النساء و

 وتصل إىل ذروهتا ١٩- ١٥ يف املائة بني النساء يف الفئة العمرية ١٦ترتفع نسبة استخدام أي وسيلة يف وقت ما من 
 ٤٤- ٤٠بشكل ثابت حىت املرحلة العمرية   وتبقى مرتفعة٢٩- ٢٥  يف املائة بني النساء يف الفئة العمرية٢٧ة البالغ

 وعلى الرغم من أن نسبة استخدام . يف املائة بني النساء يف أكرب فئة عمرية١٤إىل اً شديداً قبل أن تنخفض اخنفاض
، فإهنا تبلغ ذروهتا بني النساء غري املتزوجـات         أي وسيلة يف وقت ما حددت على أساس عدد صغري من احلاالت           

وسيلة منع  اً   وقد استخدمت مخس وستون يف املائة من النساء غري املتزوجات الناشطات جنسي            .اًالناشطات جنسي 
  .محل يف وقت ما يف املاضي
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  استخدام وسائل منع احلمل يف وقت ما

  ٢٩اجلدول 
   والنساء غري املتزوجاتاً،ملئوية لتوزيع مجيع النساء، والنساء املتزوجات حاليالنسب ا: االستخدام احلايل لوسائل منع احلمل
  ٢٠٠٥والعمر، إثيوبيا، اً املستخدمة حالي حسب وسيلة منع احلمل اً،الناشطات جنسي

 وسيلة تقليدية وسيلة حديثة

 أي وسيلة العمر
أي وسيلة 
 حبوب تعقيم اإلناث حديثة

وسيلة 
 غرسات رفاالت حقن رمحية

قطع الطمث 
 باإلرضاع

أي وسيلة 
 عزل نظم تقليدية

ال يستخدمن 
 نساءعدد ال اجملموع حالياً

 مجيع النساء

٢٦٦ ٣ ١٠٠٫٠ ٩٧٫٥ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٠ ١٫٨ ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٠ ٢٫٥ ٢٫٥  ١٩-١٥ 

٥٤٧ ٢ ١٠٠٫٠ ٨٨٫٦ ٠٫٢ ٠٫٩ ١٫١ ٠٫٠ ٠٫٥ ٠٫١ ٧٫٣ ٠٫١ ٢٫٣ ٠٫٠ ١٠٫٤ ١١٫٤  ٢٤-٢٠ 

٥١٧ ٢ ١٠٠٫٠ ٨٤٫٨ ٠٫٢ ٠٫٦ ٠٫٨ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٢ ١٠٫٠ ٠٫١ ٣٫٣ ٠٫١ ١٤٫٤ ١٥٫٢  ٢٩-٢٥ 

٨٠٨ ١ ١٠٠٫٠ ٨٦٫٨ ٠٫١ ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٢ ٩٫٤ ٠٫١ ٢٫٤ ٠٫٢ ١٢٫٦ ١٣٫٢  ٣٤-٣٠ 

٦٠٢ ١ ١٠٠٫٠ ٨٤٫٧ ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٩ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٤ ٩٫١ ٠٫٥ ٣٫٩ ٠٫٢ ١٤٫٤ ١٥٫٣  ٣٩-٣٥ 

١٨٧ ١ ١٠٠٫٠ ٨٨٫١ ٠٫٢ ٠٫٦ ٠٫٨ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫١ ٨٫٠ ٠٫٣ ١٫٩ ٠٫٦ ١١٫١ ١١٫٩  ٤٤-٤٠ 

١٤٣ ١ ١٠٠٫٠ ٩٣٫٧ ٠٫٠ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٩ ٠٫٣ ١٫٠ ٠٫٥ ٥٫٧ ٦٫٣  ٤٩-٤٥ 

 ٠٧٠ ١٤ ١٠٠٫٠ ٨٩٫٧ ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫١ ٠٫٣ ٠٫١ ٦٫٨ ٠٫١ ٢٫١ ٠٫٢ ٩٫٧ ١٠٫٣ اجملموع
 النساء املتزوجات حاليا

٧١١ ١٠٠٫٠ ٩١٫١ ٠٫٣ ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٠ ٧٫٠ ٠٫٠ ١٫٣ ٠٫٠ ٨٫٦ ٨٫٩  ١٩-١٥ 

٥٧٤ ١ ١٠٠٫٠ ٨٣٫٣ ٠٫٣ ١٫٠ ١٫٣ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٢ ١١٫٢ ٠٫١ ٣٫٧ ٠٫٠ ١٥٫٤ ١٦٫٧  ٢٤-٢٠ 

٠٦٦ ٢ ١٠٠٫٠ ٨٣٫١ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٧ ٠٫٥ ٠٫٢ ٠٫٢ ١١٫٣ ٠٫١ ٣٫٩ ٠٫٠ ١٦٫٢ ١٦٫٩  ٢٩-٢٥ 

٥٥١ ١ ١٠٠٫٠ ٨٥٫٦ ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٢ ١٠٫٣ ٠٫١ ٢٫٨ ٠٫٠ ١٣٫٧ ١٤٫٤  ٣٤-٣٠ 

٣٤٣ ١ ١٠٠٫٠ ٨٢٫٨ ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٩ ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫٤ ١٠٫٥ ٠٫٥ ٤٫٣ ٠٫٢ ١٦٫٤ ١٧٫٢  ٣٩-٣٥ 

٩٦٠ ١٠٠٫٠ ٨٥٫٨ ٠٫٣ ٠٫٧ ١٫٠ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٢ ٩٫٨ ٠٫٤ ٢٫١ ٠٫٦ ١٣٫٢ ١٤٫٢  ٤٤-٤٠ 

٨٦٢ ١٠٠٫٠ ٩١٫٩ ٠٫٠ ٠٫٧ ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٥٫٠ ٠٫٤ ١٫٣ ٠٫٦ ٧٫٤ ٨٫١  ٤٩-٤٥ 

 ٠٦٦ ٩ ١٠٠٫٠ ٨٥٫٣ ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٨ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٩٫٩ ٠٫٢ ٣٫١ ٠٫٢ ١٣٫٩ ١٤٫٧ اجملموع
)١(اء غري املتزوجات الناشطات جنساًالنس

 

٢٨ ١٠٠٫٠ ٣٩٫٣ ٠٫٠ ١١٫٨ ١١٫٨ ٠٫٠ ٣٦٫١ ٠٫٠ ٨٫٤ ٠٫٠ ٤٫٤ ٠٫٠ ٤٨٫٩ ٦٠٫٧  ٢٤-١٥ 

٢٥ ١٠٠٫٠ ٥١٫٧ ٠٫٠ ١١٫٤ ١١٫٤ ٠٫٠ ٨٫٨ ٠٫٠ ٢٦٫٤ ٠٫٠ ١٫٧ ٠٫٠ ٣٦٫٩ ٤٨٫٣  ٤٩-٢٥ 

 ٥٢ ١٠٠٫٠ ٤٥٫١ ٠٫٠ ١١٫٦ ١١٫٦ ٠٫٠ ٢٣٫٣ ٠٫٠ ١٦٫٩ ٠٫٠ ٣٫١ ٠٫٠ ٤٣٫٣ ٥٤٫٩ اجملموع

  .٢٠٠٥ الوكالة املركزية لإلحصاء، االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا،   :املصدر
  .يف حالة استخدام أكثر من وسيلة، تؤخذ الوسيلة األشد فعالية يف االعتبار يف هذا اجلدول  :مالحظة

  .ابق لالستقصاءمارسن اجلماع اجلنسي يف الشهر الس  )١(
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  معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
  ٣٠اجلدول 

  معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
  ٢٠٠٥بني النساء والرجال حسب العمر، 

النساء يف الفئة العمرية  
٤٩- ١٥ 

الرجال يف الفئة العمرية 
٥٩- ١٥ 

  جمموع الفئة العمرية
٤٩- ١٥ 

 النسبة املئوية النسبة املئوية يةالنسبة املئو 

 العمر

ات ـاملصاب
روس ـبفي

نقص املناعة 
 العدد البشرية

ون ـاملصاب
روس ـبفي

نقص املناعة 
 العدد البشرية

ون ـاملصاب
روس ـبفي

نقص املناعة 
 العدد البشرية

٥٧٢ ٢ ٠٫٤ ١٧٥ ١ ٠٫١ ٣٩٧ ١ ٠٫٧  ١٩-١٥ 
٩٥٤ ١ ١٫١ ٩٢٩ ٠٫٤ ٠٢٥ ١ ١٫٧  ٢٤-٢٠ 
٦٤٥ ١ ١٫٦ ٦٤٠ ٠٫٧ ٠٠٤ ١ ٢٫١  ٢٩-٢٥ 
٣٩٨ ١ ١٫٧ ٦٦٤ ١٫٩ ٧٣٤ ١٫٥  ٣٤-٣٠ 
٢٣١ ١ ٣٫٢ ٥٨١ ١٫٨ ٦٥٠ ٤٫٤  ٣٩-٣٥ 
٩٢٥ ٣٫٠ ٤٣٨ ٢٫٨ ٤٨٧ ٣٫١  ٤٤-٤٠ 
٨١٥ ٠٫٥ ٣٧٦ ٠٫٠ ٤٣٩ ٠٫٨  ٤٩-٤٥ 
.م. غ  ٥٤-٥٠ .م. غ  .م. غ ٢٩٣ ٠٫٩  .م. غ   
.م. غ  ٥٩-٥٥ .م. غ  .م. غ ٢٠٨ ٠٫٣  .م. غ   

 ٥٤٠ ١٠ ١٫٤ ٨٠٤ ٤ ٠٫٩ ٧٣٦ ٥ ١٫٩ ٤٩- ١٥ية جمموع الفئة العمر
.م. غ ٥٩- ١٥جمموع الفئة العمرية  .م. غ  .م. غ ٣٠٦ ٥ ٠٫٩  .م. غ   

  .٢٠٠٥الوكالة املركزية لإلحصاء، االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا،   :املصدر
  .غري منطبق. = م. غ

، أن مستويات انتشار اإلصابة بفريوس نقص       ، فيما يتعلق بالرجال والنساء على السواء      ٣٠يبني اجلدول     - ٣٢
املناعة البشرية ترتفع مع ارتفاع السن، حيث تبلغ ذروهتا بني النساء يف أواخر الثالثينيات من أعمـارهن وبـني                   

 ويوحي النمط العمري بأن الشابات معرضات بشكل خاص لإلصابة          .الرجال يف أوائل األربعينيات من أعمارهم     
 بفريوس نقص املناعـة     ١٩- ١٥ فنسبة املصابات يف الفئة العمرية       .لبشرية باملقارنة بالشبان  بفريوس نقص املناعة ا   

 ٠,١ هبذا الفريوس البالغة ١٩- ١٥ يف املائة باملقارنة بنسبة املصابني يف الفئة العمرية ٠,٧البشرية، على سبيل املثال، 
 يبلغ أكثر من    ٢٤- ٢٠ني النساء يف الفئة العمرية       ومعدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ب        .يف املائة 

  .) يف املائة، على التوايل٠,٤ يف املائة و١,٧(ثالثة أمثال معدل انتشار اإلصابة به بني الرجال يف الفئة العمرية ذاهتا 
  معدل االنتشار حسب اخلصائص االجتماعية االقتصادية والتفاوت اإلقليمي

اً تعرض ، فإن املقيمني يف املناطق احلضرية أكثر)٣١اجلدول ( ٢٠٠٥ والصحي لعام لالستقصاء الدميغرايفاً طبق  - ٣٣
 .) يف املائـة   ٠,٧(من املقيمني يف املناطق الريفيـة       )  يف املائة  ٦(إىل حد بعيد لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         

 يف حني أن    اً،ناطق الريفية متماثل تقريب   والتعرض خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء والرجال يف امل           
  .تعرض النساء يف املناطق احلضرية خلطر اإلصابة يزيد على ثالثة أمثال تعرض الرجال يف املناطق احلضرية هلذا اخلطر
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 فمستويات .٣٢يف اجلدول أيضاً والتباينات اإلقليمية يف انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية معروضة   - ٣٤
 أعلـى   ٢٠٠٦/٢٠٠٧، بينما سجل يف عام      ) يف املائة  ٥(وأديس أبابا   )  يف املائة  ٦(نتشار بلغت ذروهتا يف غامبيال      اال

يف اً   وسجل أدىن معدل لالنتشار عموم     .) يف املائة  ٤,٢( يف املائة ودير داوا      ٧,٥(معدلني لالنتشار يف أديس أبابا      
  .)٠,٨(إقليم صومايل 

  ٣١اجلدول 
  بة بفريوس نقص املناعة البشريةمعدل انتشار اإلصا

  حسب اخلصائص االجتماعية االقتصادية
 معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية حسب اخلصائص االجتماعية االقتصادية

  ،٤٩- ١٥النسبة املئوية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية من النساء والرجال يف الفئة العمرية 
 ٢٠٠٥الختبارات الالزمة، حسب اخلصائص االجتماعية االقتصادية، إثيوبيا، الذين أجريت هلم ا

 رجال نساء

 اخلاصية
  مصابات بفريوس نقص

  املناعة البشرية
  مصابون بفريوس نقص

  املناعة البشرية

  

 العدد اجملموع العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية حمل اإلقامة
 ٦٦٤ ١ ٥٫٥ ٦٨٤ ٢٫٤ ٩٨٠ ٧٫٧ مناطق حضرية
 ٨٧٥ ٨ ٠٫٧ ١٢٠ ٤ ٠٫٧ ٧٥٦ ٤ ٠٫٦ مناطق ريفية

  .٢٠٠٥الوكالة املركزية لإلحصاء، االستقصاء الدميغرايف والصحي إلثيوبيا، : املصدر
  ٣٢اجلدول 

  معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام 

 البشريةمعدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥ 

 اجملموع إناث ذكور  اجملموع إناث ذكور  اإلقليم
 ٢٫٧ ٣٫٢ ٢٫٢ ٢٫١ ٢٫٦ ١٫٦ تيغراي
 ١٫٩ ٢٫٣ ١٫٥ ٢٫٩ ٣٫٣ ٢٫٤ عفار
 ٢٫٧ ٣٫٢ ٢٫٢ ١٫٧ ١٫٨ ١٫٦ أمهرة

 ١٫٥ ١٫٨ ١٫٢ ١٫٤ ٢٫٢ ٠٫٤ أوروميا
 ٠٫٨ ٠٫٩ ٠٫٦ ٠٫٧ ١٫٣ ٠٫٠ صومايل

 ١٫٨ ٢٫٢ ١٫٥ ٠٫٥ ٠٫٩ ٠٫٠  غوموز- بنيشانغول 
 ١٫٤ ١٫٧ ١٫٢ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٤ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ٢٫٤ ٢٫٨ ١٫٩ ٦٫٠ ٥٫٥ ٦٫٧ غامبيال
 ٣٫٢ ٣٫٨ ٢٫٦ ٣٫٥ ٤٫٦ ٢٫٢ هراري

 ٧٫٥ ٨٫٩ ٦٫٠ ٤٫٧ ٦٫١ ٣٫٠ أديس أبابا
 ٤٫٢ ٥٫٠ ٣٫٣ ٣٫٢ ٤٫٤ ١٫٩ دير داوا

 ٢٫١ ٢٫٦ ١٫٧ ١٫٤ ١٫٩ ٠٫٩ املستوى الوطين

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ الصحة، املؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، وزارة: املصدر
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  )املستوى الوطين(األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة 
  ٣٣اجلدول 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 

 التشخيص املرتبة
دد ـع

 يف املائة احلاالت
 ٢٧٫٠ ٢٠٤ ١ مجيع أنواع املالريا ١

 ١١٫٥ ٥١١ مجيع أنواع التدرن ٢

 ٦٫٢ ٢٧٨ االلتهاب القصيب الرئوي ٣

األويل والتـهابات    االلتهاب الرئوي الالمنطي   ٤
 رئوية أخرى وغري حمددة

٤٫٤ ١٩٤ 

 ٢٫٣ ١٠١ الكزاز ٥

 ٠٫٩ ٤٢ احلمى الراجعة ٦

 ٢٫٠ ٨٩ االلتهاب الرئوي الفصي ٧

 ١٫٨ ٨٢ الزحار ٨

 ٢٫٠ ٩٠ كر القلبارتفاع ضغط الدم دون ذ ٩

 ١٫٥ ٦٨ )محى(سخونة جمهولة األصل  ١٠

 ٥٩٫٦ ٦٥٩ ٢ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

      ١٠٠ ٤٥٩ ٤ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣وزارة الصحة، املؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، : املصدر
  ٣٤اجلدول 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣إلناث، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل وفاة ا

 التشخيص املرتبة
دد ـع

 يف املائة احلاالت
 ٢٦٫٧ ٥٢٤ مجيع أنواع املالريا ١

 ١١٫٨ ٢٣١ مجيع أنواع التدرن ٢

 ٥٫٠ ٩٨ االلتهاب القصيب الرئوي ٣

االلتهاب الرئوي الالمنطي األويل والتهابات      ٤
 رئوية أخرى وغري حمددة

٤٫٧ ٩٢ 

 ٢٫٣ ٤٥ احلمى الراجعة ٥

 ٢٫١ ٤٢ اعفات األخرى للحمل والوالدة والنفاساملض ٦

 ١٫٩ ٣٨ الزحار ٧

 ١٫٩ ٣٨ ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب ٨

 ١٫٨ ٣٦ االلتهاب الرئوي الفصي ٩

 ١٫٧ ٣٣ احلمى التيفية ١٠

 ٦٠٫٠ ١٧٧ ١ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

 ١٠٠٫٠ ٩٦١ ١ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، وزارة الصحة، امل: املصدر
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  ٣٥اجلدول 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 

 التشخيص املرتبة
دد ـع

 يف املائة احلاالت
 ٢١٫٨ ٤٣٤ ١ مجيع أنواع املالريا ١

 ١٠٫٢ ٦٧١ تدرن اجلهاز التنفسي ٢

 ٦٫٦ ٤٣٥ االلتهاب القصيب الرئوي ٣

االلتهاب الرئوي الالمنطي األويل والتهابات      ٤
 رئوية أخرى وغري حمددة

٥٫٤ ٣٥٨ 

 ٤٫١ ٢٦٩ التهاب املعدة واألمعاء والتهاب القولون ٥

 ٣٫٠ ١٩٩ ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب ٦

عدا التهاب   ما(يا األخرى   التهابات السحا  ٧
 )باملكورات السحائيةالسحايا 

٢٫٧ ١٧٨ 

 ٢٫٥ ١٦٤ رئوي الفصيااللتهاب ال ٨

 ٢٫٤ ١٦١ الكزاز ٩

 ٢٫٣ ١٤٩ دون فتق انسداد األمعاء ١٠

 ٦١٫١ ٠١٨ ٤ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

    ١٠٠ ٥٩١ ٦ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦وزارة الصحة، املؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، : املصدر
  ٣٦اجلدول 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦املفضية إىل وفاة اإلناث، األسباب العشرة الرئيسية 

 التشخيص املرتبة
عـدد 
 يف املائة احلاالت

 ٢٥٫٥ ٧٢٩ مجيع أنواع املالريا ١

 ٩٫٤ ٢٨٠ تدرن اجلهاز التنفسي ٢

 ٦٫٦ ١٩٦ االلتهاب القصيب الرئوي ٣

االلتهاب الرئوي الالمنطي األويل والتـهابات       ٤
 رئوية أخرى وغري حمددة

٥٫٤ ١٦١ 

٥    

 ٢٫٤ ٧٢ رتفاع ضغط الدم دون ذكر القلبا ٦

عـدا التـهاب     ما(يا األخرى   التهابات السحا  ٧
 )باملكورات السحائيةالسحايا 

١٫٩ ٥٧ 

 ١٫٩ ٥٦ االلتهاب الرئوي الفصي ٨

 ١٫٧ ٥١ حاالت فقر دم أخرى غري حمددة ٩

 ١٫٦ ٤٦ مضاعفات احلمل األخرى ١٠

 ٥٥٫٤ ٦٤٨ ١ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

    ١٠٠ ٩٧٦ ٢ جمموع كل األسباب 

   .٢٠٠٥/٢٠٠٦وزارة الصحة، املؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، : املصدر
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  )املستوى اإلقليمي(األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة 
  ٣٧اجلدول 

   والية تيغراي اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧املفضية إىل الوفاة، 

 اجملموع التشخيص املرتبة
 ١٦٩ مالريا، غري حمددة ١

 ١٤١ اإليدز ٢

 ١١٨ االلتهاب القصيب الرئوي ٣

 ٩٩ تدرن اجلهاز التنفسي ٤

 ٩١ االلتهابات الرئوية األخرى ٥

 ٦٢ مالريا املتصورة املنجلية ٦

 ٤١ داء الليشمانيات ٧

 ٣٣ ارتفاع ضغط الدم ٨

 ٣١ اض الطفيليةاألمراض املعدية، األمر ٩

 ٢٧ زحار غري حمدد ١٠

 ٨١٢ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

 ٥٨٩ ١ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
  ٣٨اجلدول 

   قليمية، األسباب العشرة الرئيسيةوالية تيغراي اإل
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧املفضية إىل وفاة اإلناث، 

 اجملموع التشخيص املرتبة
 ٦٧ مالريا، غري حمددة  ١

 ٦٠ اإليدز ٢

 ٥٤ تدرن اجلهاز التنفسي ٣

 ٤٣ االلتهاب القصيب الرئوي ٤

 ٣٩ االلتهابات الرئوية األخرى ٥

 ٢٧ مالريا املتصورة املنجلية ٦

 ١٩ ارتفاع ضغط الدم ٧

 ١٩ األمراض املعدية، األمراض الطفيلية ٨

 ١٥ فقر دم غري حمدد ٩

 ١٥ زحار غري حمدد ١٠

 ٣٥٨ يةجمموع األسباب العشرة الرئيس 

 ٧٠١ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
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  ٣٩اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧والية صومايل اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 
 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ٢٩٫٤٦ ٤٩٢ مجيع أنواع املالريا ١

 ١٦٫٢٣ ٢٧١ االلتهاب القصيب الرئوي ٢

 ٨٫٠٢ ١٣٤ الزحار ٣

 ٦٫٦٥ ١١١ سوء التغذية ٤

 ٦٫٤١ ١٠٧ الزحار العصوي ٥

 ٥٫٥٧ ٩٣ التدرن ٦

 ٥٫١٥ ٨٦ التهاب املعدة واألمعاء والتهاب القولون ٧

 ٢٫٩٩ ٥٠ الربو القصيب ٨

 ١٫٩٨ ٣٣ احلوادث ٩

 ١٫٥٠ ٢٥ داء غويت ١٠

 ٨٣٫٩٥ ٤٠٢ ١ العشرة الرئيسيةجمموع األسباب  

  ٦٧٠ ١ جمموع كل األسباب 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
  ٤٠ اجلدول

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 
 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ١٦٫٨٩ ١٣٦  املتصورة املنجليةمجيع أنواع املالريا مبا فيها مالريا ١

 ١٣٫٠٤ ١٠٥ االلتهاب الرئوي ٢

 ٩٫٤٤ ٧٦ مجيع أنواع التدرن ٣

 ٥٫٨٤ ٤٧ مرض القلب ٤

 ٤٫٦ ٣٧ سوء التغذية ٥

 ٣٫٩٨ ٣٢ اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ٦

 ٣٫٣٥ ٢٧ أمراض جهاز الدورة الدموية األخرى ٧

 ٢٫٩٨ ٢٤ مرض الكبد ٨

 ٢٫٨٦ ٢٣ هلضمي األخرىأمراض اجلهاز ا ٩

ما عدا التهاب السحايا    (التهابات السحايا األخرى     ١٠
 )باملكورات السحائية

٢٫٣٦ ١٩ 

 ٦٥٫٣٤ ٥٢٦ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

  ٨٠٥ جمموع كل األسباب 

٣٨٢= اإلناث     ١٠٠٫٠٠ 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
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  ٤١ اجلدول

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥مية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، والية هراري اإلقلي
 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ١٦٫٨٩ ٧٢ االلتهاب الرئوي ١

 ١٣٫٠٤ ٦٧ مجيع أنواع التدرن ٢

 ٩٫٤٤ ٥٢ مجيع أنواع املالريا مبا فيها مالريا املتصورة املنجلية ٣

 ٥٫٨٤ ٣٧ مرض الكبد ٤

   ٤٫٦ ٣٧  اهلضمي األخرىأمراض اجلهاز ٥

 ٣٫٩٨ ٣٦ مرض القلب ٦

 ٣٫٣٥ ٢٨ اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ٧

 ٢٫٩٨ ٢٧ سوء التغذية ٨

 ٢٫٨٦ ٢٥ التهاب املعدة واألمعاء ٩

 ٢٫٣٦ ٢٤ فقر الدم ١٠

 ٦٥٫٣٤ ٤٠٥ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

 ١٠٠٫٠٠ ٦٧٧ جمموع كل األسباب 

٢٨٩ =اإلناث      

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
  ٤٢اجلدول 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 
 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ١٠٫٣٦ ٦١ اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ١

 ١٠٫١٩ ٦٠ مجيع أنواع التدرن ٢

 ٩٫٠٠ ٥٣ يااللتهاب الرئو ٣

 ٧٫٤٧ ٤٤ مجيع أنواع املالريا مبا فيها مالريا املتصورة املنجلية ٤

 ٤٫٠٧ ٢٤ مرض سوء التغذية الكبدي ٥

 ٣٫٩٠ ٢٣ أمراض جهاز الدورة الدموية األخرى ٦

 ٣٫٧٤ ٢٢ مرض القلب ٧

 ٣٫٥٧ ٢١ دون فتق انسداد األمعاء ٨

 ٣٫٤٠ ٢٠ التهاب املعدة واألمعاء ٩

 ٣٫٢٣ ١٩ اب العارضة األخرىمجيع األسب ١٠

 ٥٨٫٩١ ٣٤٧ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

 ١٠٠٫٠٠ ٥٨٩ جمموع كل األسباب 

  ٢٨٠= اإلناث   

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
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  ٤٣اجلدول 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧والية هراري اإلقليمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة، 

 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ١٣٫٦٤ ٧٩ مجيع أنواع التدرن ١

 ١٣٫١٣ ٧٦ اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ٢

 ٩٫١٥ ٥٣ اللتهاب الرئوي ٣

 ٥٫٠١ ٢٩ مجيع أنواع املالريا مبا فيها مالريا املتصورة املنجلية ٤

 ٤٫٨٤ ٢٨ مرض الكبد ٥

 ٣٫٤٥ ٢٠ القتل واإلصابة ٦

 ٣٫٤٥ ٢٠  الدموية األخرىأمراض جهاز الدورة ٧

 ٣٫٢٨ ١٩ انسداد األمعاء دون فتق ٨

 ٣٫١١ ١٨ مرض القلب ٩

 ٢٫٩٤ ١٧ مرض القرحة اهلضمية ١٠

 ٦٢ ٣٥٩ جمموع األسباب العشرة الرئيسية 

٢٥٤= اإلناث  جمموع كل األسباب   ١٠٠٫٠٠ 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر

  ٤٤اجلدول 
  يمية، األسباب العشرة الرئيسية املفضية إىل الوفاة،والية غامبيال اإلقل

  )نصف سنة( ٢٠٠٧/٢٠٠٨
 يف املائة عدد احلاالت التشخيص املرتبة
 ٣٦ ٢٧ املالريا ١

 ١٦ ٢٢ مجيع أمراض اجلهاز البويل التناسلي األخرى ٢

 ١١ ٨ تدرن اجلهاز التنفسي ٣

 رئويـة   االلتهاب الرئوي الالمنطي األويل والتهابات     ٤
 خرى وغري حمددةأ

٩ ٧ 

 ٨ ٦ إسهال الولدان ٥

 ٧ ٥ حاالت فقر دم أخرى غري حمددة ٦

 ٥ ٤ التهاب املعدة واألمعاء والتهاب القولون ٧

 ٤ ٣ التسمم الغذائي ٨

 ٢,٧ ٢ الزحار العصوي ٩

 ١ ١ التهابات اجلهاز التنفسي العلوي احلادة ١٠

 ١٠٠ ٧٥ اجملموع 

  .٢٠٠٨ أبريل/مكتب الصحة، نيسان: املصدر
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  حالة التحصني

  ٤٥اجلدول 

  ذين مت حتصينهم،دون سن اخلامسة، ال النسب املئوية لتوزيع األطفال
  ٢٠٠٤وحمل اإلقامة، عام حسب نوع التحصني 

 نوع التحصني
 شلل األطفال اللقاح الثالثي يب سي جي احلصبة سنة االستقصاء حمل اإلقامة

 -  ٤٠٫٠ ٤٠٫١ ٣٩٫١ ١٩٩٦ البلد
 ٧٩٫٤ ٥١٫٦ ٥٠٫٩ ٤٦٫٩ ١٩٩٨ 
 ٨٣٫٦ ٥٠٫٥ ٤٩٫١ ٤٨٫١ ٢٠٠٠ 
 ٨٣٫١ ٥٨٫١ ٥٤٫٩ ٥٦٫٨ ٢٠٠٤ 

 -  ٣٥٫٠ ٣٥٫١ ٣٤٫٦ ١٩٩٦ املناطق الريفية
 ٧٧٫٩ ٤٨٫٠ ٤٧٫٢ ٤٣٫٤ ١٩٩٨ 
 ٨٢٫٦ ٤٧٫٤ ٤٥٫٩ ٤٤٫٨ ٢٠٠٠ 
 ٨٢٫١ ٥٥٫٥ ٥٢٫٥ ٥٤٫٧ ٢٠٠٤ 

 -  ٨٢٫٤ ٨٢٫٥ ٧٧٫٦ ١٩٩٦ املناطق احلضرية
 ٩٤٫٠ ٨٦٫٨ ٨٦٫٦ ٨٠٫٨ ١٩٩٨ 
 ٩٤٫١ ٨٣٫٨ ٨٣٫٠ ٨٢٫٩ ٢٠٠٠ 
 ٩٣٫٠ ٨٣٫٦ ٧٨٫٨ ٧٧٫٨ ٢٠٠٤ 

  .٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، استقصاء رصد الرعاية،   :املصدر
  :مالحظة

 تتعلق باألطفال الذين تتـراوح      ١٩٩٨ و ١٩٩٦البيانات الواردة يف استقصائي رصد الرعاية لعامي          - ١
 فيغطيـان   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ االستقصاءان اخلاصان بعامي      أما اً، شهر ٥٩أعمارهم بني ثالثة أشهر و    
    .األطفال دون سن اخلامسة

ولقاح شلل األطفال ) DPT) (لقاح ضد اخلناق والشاهوق والكزاز(التغطية بالتطعيم باللقاح الثالثي   - ٢
)Polio ( تتعلق بأي نوع من املستويات املختلفة) أيDPT1-3 و Polio 0-3واحلملة(.  
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  ٤الشكل 

  هات يف التغطية بالتحصني باللقاح الثالثي ولقاح احلصبةاالجتا
  والنسبة املئوية لألطفال الذين مت حتصينهم بشكل كامل

 
يف املناطق الريفية   اً  متزايداً  مبرور الوقت، أظهرت التغطية بالتحصني بني األطفال دون سن اخلامسة اجتاه            - ٣٥

 ١٩٩٦ فقد زادت التغطية يف املناطق الريفية يف الفترة من عام .)٤٥اجلدول ( املناطق احلضرية يفاً متناقصاً واجتاه
  يف املائة فيما يتعلق فيما يتعلق بلقاح يب سي جي          ١٧ يف املائة فيما يتعلق بلقاح احلصبة و       ٢٠ بنسبة   ٢٠٠٤ إىل عام 

 مماثلة ٢٠٠٤ناطق احلضرية، كانت التغطية يف عام  ويف امل. يف املائة فيما يتعلق باللقاح الثالثي    ٢١و) لقاح السل (
 يف املائة فيما يتعلق باللقـاح الثالثـي   ١,٢ فيما يتعلق بلقاح احلصبة بينما زادت بنسبة         ١٩٩٦ملستواها يف عام    
أن التغطية بالتحصني ضد شلل أيضاً  وأظهر االستقصاء . يف املائة فيما يتعلق بلقاح يب سي جي٤واخنفضت بنسبة 

  .) يف املائة٨٢(منها يف املناطق الريفية )  يف املائة٩٣(كانت أعلى يف املناطق احلضرية ٢٠٠٤ال يف عام األطف

 يف املناطق احلضرية ٢٠٠٤، اخنفضت التغطية بلقاحي احلصبة ويب سي جي يف عام ٢٠٠٠وباملقارنة بعام   - ٣٦
بلقاح احلصبة ولقاح يب سـي جـي واللقـاح    بينما حدثت زيادة كبرية يف املناطق الريفية يف التغطية بالتحصني     

 ٢٠٠٤  وكان معدل التحصني ضد شلل األطفال يف كل من املناطق الريفية واملناطق احلـضرية يف عـام           .الثالثي
 ٦٥، بلغ معدل التحصني بلقاح احلصبة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وعلى املستوى الوطين، يف عام .٢٠٠٠ملعدله يف عام اً مشاهب

 يف  ١ يف املائة باخنفاض مقداره      ٥٣ يف املائة وبلغ معدل التغطية التحصينية الكاملة         ٧٣ثي  يف املائة وباللقاح الثال   
  .املائة عن العام السابق
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اللقاح الثالثي

التغطية التحصينية الكاملة
  

  .)٢٠٠٧/٢٠٠٨(١٩٩٩صحة، املؤشرات الصحية واملؤشرات املتصلة بالصحة، وزارة ال: املصدر
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  التعليم

  معدل القيد الصايف
  ٤٦اجلدول 

  املعدل الصايف للقيد بالتعليم االبتدائي
٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ ٢٠٠٤/٠٥ ٢٠٠٣/٠٤ ٢٠٠٢/٠٣ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث كورذ اجملموع إناث ذكور اإلقليم

 ٩١٫٤ ٩٢٫٨ ٩٠٫٠    ٧٦٫٣ ٧٨٫٩ ٧٣٫٨ ٦٦٫١ ٦٨٫٧ ٦٣٫٦    تيغراي

 ١٦٫٤ ١٤٫٦ ١٧٫٩    ١٢٫٦ ١١٫٠ ١٣٫٩ ١١٫٠ ٩٫٠ ١٢٫٦    عفار

 ٨٣٫٤ ٨٣٫٥ ٨٣٫٤    ٦٨٫٣ ٦٧٫٧ ٦٨٫٩ ٥٣٫٩ ٥٣٫١ ٥٤٫٦    أمهرة

 ٧٨٫٢ ٧٢٫٥ ٨٣٫٧    ٧٥٫٠ ٦٧٫٠ ٨٢٫٨ ٦١٫٦ ٥٢٫٤ ٧٠٫٧    أوروميا

 ٣٤٫٨ ٢٩٫٣ ٣٩٫٦    ٢١٫٤ ١٧٫٢ ٢٥٫٠ ١١٫٦ ٧٫٨ ١٤٫٨    صومايل

 ٩٨٫٩ ٨٩٫٨ ١٠٧٫٧    ٨٣٫٦ ٧٤٫٦ ٩٢٫٢ ٧٦٫٠ ٦٥٫٢ ٨٦٫٣     غوموز- بنيشانغول 

ــات  ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

   ٨٥٫٥ ٧٨٫٠ ٩٢٫٩    ٦٩٫٠ ٥٩٫٣ ٧٨٫٦ ٦٣٫٥ ٥٢٫٦ ٧٤٫٢ 

 ١٢٢٫٤ ١٠٠٫٩ ١٤٢٫٧    ٨٦٫٠ ٧٣٫٣ ٩٧٫٩ ٧٢٫٥ ٥٤٫٢ ٨٩٫٦    غامبيال

 ٩٥٫٦ ٨٩٫٠ ١٠١٫٩    ٧٣٫٥ ٦٥٫٨ ٨٠٫٠ ٨٢٫٥ ٧٢٫٩ ٩١٫٧    هراري

 ٩٨٫٧ ١٠٥٫٣ ٩٢٫٠    ٩٦٫٢ ١٠٠٫٧ ٩١٫٤ ٩٤٫٠ ٩٧٫٦ ٩٠٫٣    أديس أبابا

 ٦٢٫٣ ٥٨٫١ ٦٦٫٣    ٦٢٫٠ ٥٥٫٧ ٦٨٫٠ ٦٠٫٤ ٥٢٫٨ ٦٧٫٦    دير داوا

 ٧٩٫١ ٧٥٫٥ ٨٢٫٦ ٧٧٫٥ ٧٣٫٢ ٨١٫٧ ٦٨٫٥ ٦٣٫٦ ٧٣٫٢ ٥٧٫٤ ٥١٫٨ ٦٢٫٩ ٥٤٫٠ ٤٧٫٢ ٦٠٫٦ ملستوى الوطينا

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٢وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية،   :املصدر
  .لتعداد ومجع البياناتاملعدل الصايف للقيد يف أديس أبابا وغامبيال أكثر من مائة يف املائة بسبب الفرق الزمين بني ا  :مالحظة
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  ٤٧اجلدول 

  )١٠- ٩(املعدل الصايف للقيد باملرحلة األوىل من التعليم الثانوي 

 املعدل الصايف للقيد باملدارس الثانوية
 )يف املائة( اجملموع )يف املائة( البنات )يف املائة( البنني السنة
٨٫٤ ٦٫٧ ١٠٫١ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٩٫٨ ٧٫٥ ١٢٫٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١١٫٨ ٩٫٣ ١٤٫٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

١٣٫٢ ١٠٫٧ ١٥٫٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١٤٫٧ ١٢٫٦ ١٦٫٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر  

  ٥الشكل 

  )١٠- ٩(املعدل الصايف للقيد باملرحلة األوىل من التعليم الثانوي 

 

)١٢- ١١(ايل بالربنامج اإلعدادي القيد اإلمج

56
,6

80

69
,1

89

67
,4

13 91
,8

89

11
7,

00
0

22
,4

75

25
,4

71

25
,0

70

31
,7

94 58
,2

19

79
,1

55

94
,6

60

92
,4

83 12
3,

68
3 17

5,
21

9

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

السنة

قيد
ال

  

بنيـن
بنـات
اجملموع
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  يلمعدل القيد اإلمجا
  ٤٨اجلدول 

  )١٢- ١١) (املرحلة الثانية(املعدل اإلمجايل للقيد بالربنامج اإلعدادي 
 معدل القيد

 اجملموع البنات البنني السنة
١٥٥ ٧٩ ٤٧٥ ٢٢ ٦٨٠ ٥٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٦٦٠ ٩٤ ٤٧١ ٢٥ ١٨٩ ٦٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٤٨٣ ٩٢ ٠٧٠ ٢٥ ٤١٣ ٦٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٣١ ٧٩٤ ٨٨٩ ٩١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٦٨٣ ١٢٣ 

٥٨ ٢١٩ ٠٠٠ ١١٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢١٩ ١٧٥ 

متوســط املعــدل 
 اإلمجايل السنوي

١٩٫٩٪  ٢٢٫٠ ٢٦٫٩٪  

   .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر
  ٦الشكل 

  )١٢- ١١) (املرحلة الثانية(بالربنامج اإلعدادي  القيد اإلمجايل

 
الـصفني   (١٢ و١١ هو مبني يف اجلدول، فإن العدد اإلمجايل للطـالب املقيـدين يف الـصفني          ملااً  وفق  - ٣٧

، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ وعند املقارنة بسنة . يف املائة بنات٣٣,٢ منهم ١٧٥ ٢١٩ كان ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف ) اإلعداديني
 املرحلة األوىل مـن      يف املائة بارتفاع طفيف عن القيد يف       ٢٢أظهر القيد يف هذا املستوى زيادة سنوية متوسطها         

 ٥,٧ يف املائة بوجه عام و٣,٩، كان معدل القيد اإلمجايل بالربنامج اإلعدادي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ويف .التعليم الثانوي
  . يف املائة فيما يتعلق بالبنني والبنات على التوايل٢,٠يف املائة و

)١٢-١١(القيد اإلمجايل بالربنامج اإلعدادي 
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  ٤٩اجلدول 
  التفاوت بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية حسب املستوى

 القيد يف املناطق الريفية لقيد يف املناطق احلضريةا 

٢٠٠٣/٢٠٠٥ 

 إناث ذكور املستوى

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 إناث ذكور احلضرية

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 الريفية

)٨- ١(االبتدائي   ٦٨٫٩ ٤١٫٠ ٥٩٫٠ ٦٤٨ ٦٩٨ ٢ ٠٨٣ ٨٨٠ ٣ ٣١٫١ ٤٦٫١ ٥٣٫٩ ٨٦٩ ٣٦٥ ١ ٠٣٨ ٥٩٨ ١ 

)١٠- ٩(الثانوي   ٤٫٥ ٢٩٫٩ ٧٠٫١ ٠٥٩ ٩ ٢٠٤ ٢١ ٩٥٫٦ ٣٥٫٦ ٦٤٫٤ ١٣٨ ٢٣٣ ٥٧٥ ٤٢٢ 

)١٢-١١(الثانوي   ٣١٫٠ ٦٩٫٠ ٢١٣ ٤٧٥  ٢٦٫٩ ٧٣٫١ ٢٥٨ ٢٥ ٧١٤ ٦٨  

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 إناث ذكور املستوى

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
 للمناطق
 إناث ذكور احلضرية

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 الريفية

)٨- ١(االبتدائي   ٧٣٫٤ ٤٣٫١ ٥٦٫٩ ٩٢٨ ٦٢٢ ٣ ٩٣٤ ٧٨٣ ٤ ٢٦٫٦ ٤٧٫٢ ٥٢٫٨ ٢٥٢ ٤٣٤ ١ ٥٢٧ ٦٠٧ ١ 

)١٠- ٩(الثانوي   ٦٫٩ ٣٠٫١ ٦٩٫٩ ٨٨٨ ١٧ ٤٧٧ ٤١ ٩١٫٣ ٣٦٫٠٥ ٦٣٫٩٥ ٩٣٢ ٢٨٨ ٤٣٧ ٥١٢ 

)١٢-١١(الثانوي   ٢٦٫٢ ٧٣٫٨ ٨٤٤ ٣٧٧ ٢  ٢٧٫١ ٧٢٫٩ ٢٢٦ ٢٤٢ ٠٣٦ ٦٥  

٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 إناث ذكور املستوى

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 إناث ذكور احلضرية

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 الريفية

)٨- ١(االبتدائي   ٧٥٫٧ ٤٤٫٣ ٥٧٫٧ ٦٧٤ ٢٣٦ ٤ ١٠٨ ٣٣٥ ٥ ٢٤٫٣ ٤٨٫٠ ٥٢٫٠ ٤٩٩ ٤٨١ ١ ٦١ ٠٤٠ ١٦ 

)١٠- ٩(الثانوي   ٩٫١ ٣٢٫١ ٦٧٫٩ ١٩٦ ٣١ ٠٨٦ ٦٦ ٩٠٫٩ ٣٦٫٨ ٦٣٫٢ ٥١١ ٣٥٦ ٦٣٠ ٦١٢ 

)١٢-١١(الثانوي   ٢١٫٠ ٧٩٫٠ ٥٢٠ ١ ٧٣٠ ٥  ٢٦٫٠ ٧٤٫٤ ٢٧٤ ٣٠ ١٥٩ ٨٦  

٢٠٠٦/٢٠٠٦ 

 إناث ذكور املستوى

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 إناث ذكور احلضرية

  يف املائة
 للذكور

  يف املائة
 لإلناث

  يف املائة
للمناطق 
 الريفية

)٨- ١(االبتدائي   ٧٨٫٠ ٤٥٫٠ ٥٥٫٠ ٠٣٨ ٩٢٥ ٤ ٢٢٤ ٠٠٨ ٦ ٢٢٫٠ ٤٨٫٩ ٥١٫١ ٨١٣ ٥٠٥ ١ ٢٠١ ٥٧٥ ١ 

)١٠- ٩(الثانوي   ٨٫٩ ٣٣٫٧ ٦٦٫٣ ٦٩٣ ٣٦ ٠٦١ ٧٢ ٩١٫١ ٣٨٫٢ ٦١٫٨ ٢٩٥ ٤٢٦ ٦١٣ ٦٨٨ 

)١٢-١١ (الثانوي  ٣٫٧ ٢٨٫٨ ٧١٫٢ ٨٥٥ ١ ٥٩٢ ٤ ٩٦٫٣ ٣٣٫٤ ٦٦٫٦ ٣٦٤ ٥٦ ٤٠٨ ١١٢ 

   .٢٠٠٧ - ٢٠٠٢وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر
 ٧٨,٠وتظهر مقارنة بني القيد يف املناطق احلضرية والقيد يف املناطق الريفية أن املناطق الريفية استأثرت بنسبة                   - ٣٨

 . يف املائـة   ٢٢,٠بينما استأثرت املناطق احلضرية بنسبة      ) النظامي واملسائي (  من القيد بالتعليم االبتدائي    يف املائة 
 أن معدل القيد باملستوى االبتدائي يف املناطق الريفية ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤وتظهر مقارنة بني عام 

فيما يتعلق بالتعليم   بيد أن الوضع.٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف ٧٨ إىل ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف املائة يف ٦٨,٩تزايد من 
يف املناطق  ٤,٤ يف املائة يف املناطق احلضرية و٩٥,٦ فقد بلغ معدل القيد .اًتقريباً  كان معكوس ) ١٠- ٩(الثانوي  

 يف املائـة يف     ٩١,١الثانوي    كان معدل القيد بالتعليم    ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ويف عام    ٢٠٠٣/٢٠٠٤الريفية يف عام    
 ومع ذلك، فقد اتسم القيد بالتعليم الثانوي يف املناطق الريفية           . يف املائة يف املناطق الريفية     ٨,٩ة و املناطق احلضري 
  يف املناطق الريفية   ) ١٠- ٩( بيد أن القيد باملستوى الثانوي       .) يف املائة  ٨,٩ يف املائة إىل     ٤,٤من  (بتزايد مستواه   
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 الدراسية يغلب عليها أهنا أعلى يف املناطق احلضرية منها يف            ونسبة البنات يف مجيع املستويات     .زال بالغ الضآلة   ما
  .يف املناطق الريفية منها يف املناطق احلضريةاً  وهي، من ناحية أخرى، أقل كثري.املناطق الريفية

  ٥٠اجلدول 
  )التعليم والتدريب التقنيان واملهنيان(معدل القيد باملدارس املهنية 

 السنة
 نوع اجلنس

٢٠٠٢/
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤/
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥/
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦/
٢٠٠٧ 

  دل ـمتوسط املع
 اإلمجايل السنوي

٪٣٠٫٢ ٣٢٧ ١٠٧ ٤١٥ ٦١ ٩٤٠ ٥١ ٧٩٨ ٤٥ ٣٧٧ ٣٧ ذكور  

٪٢٤٫٦ ٨٢٤ ٨٣ ١٤٢ ٦٢ ٣٩٦ ٥٤ ٣٦٠ ٤١ ٧٨٥ ٣٤ إناث  

٪٢٧٫٦ ١٥١ ١٩١ ٥٥٧ ١٢٣ ٣٦٦ ١٠٦ ١٥٨ ٨٧ ١٦٢ ٧٢ اجملموع  

ــذكور  يف لل
 املائة

٥٦٫١ ٤٩٫٧ ٤٨٫٨ ٥ ٥٢ ٥١٫٨  

ــاث  يف لإلن
 املائة

٤٣٫٩ ٥٠٫٣ ٥١٫٢ ٤٧٫٥ ٤٨٫٢  

    .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر
 وفيما يتعلق .٢٠٠٢/٢٠٠٣يف عام  ٧٢ ١٦٢وكان جمموع املقيدين بالتعليم والتدريب التقنيني واملهنيني   - ٣٩

، وهو أعلى من جمموع املقيدين يف املرحلة اإلعدادية من ١٩١ ١٥١، زاد جمموع املقيدين إىل ٢٠٠٦/٢٠٠٧بعام 
اً بسيطاً  يف املائة من معدل القيد اإلمجايل، أي أنه اخنفض اخنفاض٤٣,٩ كما بلغ معدل قيد اإلناث .التعليم الثانوي

  .عن العام السابق، وهو ما يظهر وجود توازن بني اجلنسني على املستوى الوطين
  ٥١اجلدول 

  )اإلمجايل( بالتعليم العايل القيد
 القيد باملرحلة اجلامعية يف التعليم العايل

 اجملموع إناث ذكور السنة
٢٨٥ ٥٤ ٦٥٩ ٨ ٦٢٦ ٤٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٧٧٠ ٩٤ ٣٣٠ ١٩ ٤٤٠ ٧٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٨٦٨ ١٣٢ ٦١٧ ٣٠ ٢٥١ ١٠٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٩٠١ ١٧٣ ٠٦٦ ٤٣ ٨٣٥ ١٣٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٣٩٩ ٢٠٣ ٨٦٩ ٥٢ ٥٣٠ ١٥٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 القيد مبرحلة الدراسات العليا يف التعليم اجلامعي
٩٤٩ ١ ١٣٥ ٨١٤ ١ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٥٦٠ ٢ ١٧٢ ٣٨٨ ٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٦٠٤ ٣ ٣٣٠ ٢٧٤ ٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٣٨٥ ٦ ٦٣٩ ٧٤٦ ٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٠٥٧ ٧ ٧٠٨ ٣٤٩ ٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر
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ويبني هذا اجلدول زيادة منتظمة يف القيد بربنامج الدرجات اجلامعية حيث ازداد عدد الطالب املقيدين يف   - ٤٠
، كما يـبني أن     ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف   ٢٠٣ ٣٩٩ إىل   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف   ٥٤ ٢٨٥برنامج الدرجات اجلامعية من     

 بيد أن قيد اإلناث اتسم      . يف املائة  ٢٦,٠حيث بلغت   اً  اإلناث ظلت نسبتهن املئوية يف معدل هذا القيد صغرية نسبي         
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ فيما بني عامي ٥٢ ٨٦٩ إىل ٨ ٦٥٩بالتزايد خالل األعوام اخلمسة األخرية، حيث قفز عددهن من 

 فإنه اتسم بالتزايد حيث     اً، ومع أن معدل القيد بربامج الدراسات العليا ظل صغري         . على التوايل  ٢٠٠٦/٢٠٠٧و
اً  ومعدل قيد اإلناث صـغري جـد       .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف   ٧ ٠٥٧ إىل   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف   ١ ٩٤٩ارتفع العدد من    

  . يف املائة١٠كذلك حيث بلغ حنو 
  عدل التسرب يف التعليم االبتدائيم

  ٥٢اجلدول 
  )٨- ١(معدل التسرب يف التعليم االبتدائي 

 معدل التسرب
 اجملموع بنات  بنني السنة
١٧٫٢ ١٧٫٨ ١٦٫٧ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
١٩٫٢ ١٨٫٥ ١٩٫٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
١٤٫٤ ١٣٫٦ ١٤٫٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
١١٫٨ ١١٫٣ ١٢٫٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
١٢٫٤ ١٢٫١ ١٢٫٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية، : املصدر

  ٧الشكل 
  معدل التسرب

 

معدل التسرب
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  .٢٠٠٦/٢٠٠٧وزارة التعليم، املوجز السنوي لإلحصاءات التعليمية،: املصدر
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، ٢٠٠٥/٢٠٠٦عيد الوطين بالتناقص، إال يف عـام        اتسم معدل التسرب يف املستوى االبتدائي على الص         - ٤١
  .فيما يتعلق باجلنسني على السواء خالل األعوام اخلمسة األخريةاً بوترية متماثلة تقريب

  نسبة التالميذ إىل املعلمني 
  ٨الشكل 

  نسبة التالميذ إىل املعلمني يف املدارس االبتدائية

 
 وعلى .)٨- ١(لكل معلم يف املستوى االبتدائي اً  تلميذ٥٠ية للتالميذ إىل املعلمني يف إثيوبيا       النسبة النمط   - ٤٢

الرغم من التزايد الكبري يف القيد، فقد متكنت إثيوبيا من خفض نسبة التالميذ إىل املعلمني يف كل السنوات باستثناء 
مازالت أعلى من ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦( يف السنة احلالية أن نسبة التالميذ إىل املعلمنيأيضاً  ويبني الشكل .سنة واحدة

  .لكل معلماً  تلميذ٥٠املستوى الوطين البالغ 

  معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

  ٥٣اجلدول 

  معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني من العمر عشر سنوات فأكثر
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦  اإلقليم

 ٣٧٫٠٤ ٢٢٫٥   إناث  تيغراي
 ٢٤٫٨٣ ٣٧٫٨   ذكور 
 ٥٠ ٢٢٫٥   مناطق ريفية 
 ٧٢٫١١ ٦٢٫٥   مناطق حضرية 
 ٤٣٫٦١ ٢٩٫٣   اجملموع 
       

64
65

66

62

59

54
56

58
60

62
64

66
68

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

السنة

مني
ملعل
ىل ا
ذ إ
المي

 الت
سبة

 ن
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦  اإلقليم
 ٢٣٫٤٣ ١٣٫٧   إناث  عفار

 ٤٢٫٤٢ ٢٢٫٦   ذكور 
 ١٦٫٨٥ ٦٫٧ ٦٫٣ ١٢٫٩٥ مناطق ريفية 
 ٥٧٫٤٨ ٦٠٫٥   مناطق حضرية 
 ٣٢٫٩٢ ١٨٫٥   اجملموع 

 ٢٢٫٦٧ ١٥٫٦   إناث  أمهرة
 ٤٠٫٠٣ ٣٠٫٩   ذكور 
 ٢٦٫٦١ ١٧٫٩ ١٦٫١ ١٣٫٧١ مناطق ريفية 
 ٦٨٫٤٨ ٦٦٫٩   مناطق حضرية 
 ٣١٫١٢ ٢٣٫١   اجملموع 

 ٢٢٫٨٤ ١٦   إناث  أوروميا
 ٤٩٫٣٧ ٣٨٫٤   ذكور 
 ٣١٫٠٧ ٢١٫٦ ١٨٫٣ ١٩٫١٧ مناطق ريفية 
 ٧٢٫٣٩ ٦٧٫٧   مناطق حضرية 
 ٣٥٫٩٢ ٢٦٫٩   اجملموع 

 ١٥٫١٦ ١٤٫٤   إناث  صومايل
 ٣٧٫٤ ٣٣٫٨   ذكور 
 ١٢٫٧٤ ١٠٫٤ ٦٫٦ ٤٫٧٥ مناطق ريفية 
 ٥٥٫٠٩ ٤٨٫٣   مناطق حضرية 
 ٢٦٫٣٤ ٢٤٫١   اجملموع 

 ٢٢٫٥١ ١٦٫١   إناث   غوموز- بنيشانغول 
 ٤٩٫٥٢ ٤٧٫٩   ذكور 
 ٣١٫٤٢ ٢٨٫٧ ٢٤٫٣ ١٦٫٩ مناطق ريفية 
 ٦٧٫٩٢ ٦٣٫٥   مناطق حضرية 
 ٣٥٫٩٨ ٣١٫٣   اجملموع 
مم والقوميات والشعوب األ

 اجلنوبية
  ١٦٫٥   إناث 

  ٤٣٫٣   ذكور 
 ٣٤٫٩٢ ٢٦٫٥ ٢٣ ٢٣٫٢٨ مناطق ريفية 
 ٧١٫٤٧ ٦٥٫٨   مناطق حضرية 
 ٣٨٫١٥ ٢٩٫٦   اجملموع 

  ٣٠٫٨   إناث  غامبيال
  ٦٢٫٤   ذكور 
  ٣٩٫٥ ٣١٫٤ ٣١٫٠١ مناطق ريفية 
  ٦٨٫١   مناطق حضرية 
  ٤٦   اجملموع 
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦  اإلقليم
 ٤٨٫٧٥ ٤٤٫٦   إناث  يهرار

 ٧٤٫٩٥ ٦٧٫٤   ذكور 
 ٣٠٫٤٦ ٢٣٫٢ ٢٠٫٣ ١٧٫٧٩ مناطق ريفية 
 ٨١٫٢ ٧٦   مناطق حضرية 
 ٦١٫١٢ ٥٤٫٧   اجملموع 

 ٧٤٫١١ ٧٠٫٦   إناث  أديس أبابا
 ٩١٫٨٨ ٨٩٫١   ذكور 
 ٤٤٫٩ ٣٢٫٨ ٣٨٫٥ ٣٤٫٢٥ مناطق ريفية 
 ٨٢٫٧٨ ٧٩٫٥   مناطق حضرية 
 ٨٢٫٣٧ ٧٨٫٩   اجملموع 

 ٤٨٫٣٦ ٤٥٫٩   إناث  دير داوا
 ٧٣٫٦٢ ٦٤٫٥   ذكور 
 ٢٢٫٣٤ ١٣٫٢ ١٤٫١ ١٣٫١٨ مناطق ريفية 
 ٧٥٫٦٩ ٦٩٫١   مناطق حضرية 
 ٦٠٫٥٣ ٣٤٫٤   اجملموع 

 ٢٦٫٦ ١٩٫٤ ١٧٫١ ١٦٫٩ إناث  إثيوبيا
 ٤٩٫٨٦ ٣٩٫٧ ٣٦٫٣ ٣٤٫٨ ذكور 
 ٣٠٫٨٨ ٢١٫٧ ١٨٫٨ ١٨٫٣ مناطق ريفية 
 ٧٤٫٢١ ٦٩٫٩ ٦٩ ٦٥٫٨ مناطق حضرية 
 ٣٧٫٩١ ٢٩٫٢ ٢٦٫٦ ٢٥٫٨ اجملموع 

  .١٩٩٦/١٩٩٨/٢٠٠٠/٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، استقصاء رصد الرعاية، : املصدر

 سنوات فـأكثر    ١٠ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان البالغني من العمر           ٥٣يعرض اجلدول     - ٤٣
 يف املائة فقط من جمموع السكان يف البلد ملمـون بـالقراءة             ٣٧,٩ ويتبني أن    .حسب نوع اجلنس وحمل اإلقامة    

 يف  ٣٨ إىل   ١٩٩٦ يف املائة يف عـام       ٢٦ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة على املستوى الوطين من          ( والكتابة
 وعلى  .ضريةمع وجود تفاوت كبري بني املقيمني يف املناطق الريفية واملقيمني يف املناطق احل            ) ٢٠٠٤املائة يف عام    

مجيع املستويات، تزايدت نسبة السكان امللمني بالقراءة، بغض النظر عن نوع اجلـنس، علـى مـدى سـنوات           
أن التقارير أوردت أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، يف مجيع األقاليم، أعلى لدى أيضاً  وتظهر النتائج .االستقصاء

  .الذكور منه لدى اإلناث من السكان

 اإلملام بالقراءة والكتابة يف املناطق احلضرية أعلى بأكثر من مثلي هذا املعدل يف املناطق الريفيـة               ومعدل    - ٤٤
 وميكن اعتبار هذا التباين داللة على االختالف بني املنـاطق احلـضرية             .) يف املائة  ٣٠,٩يف املائة مقابل     ٧٤,٢(

ن أن الفجوة يف اإلملام بالقراءة والكتابة بني املناطق          وعلى الرغم م   .واملناطق الريفية يف إمكانية االلتحاق باملدارس     
  .تزال واسعة الريفية واملناطق احلضرية وبني الذكور واإلناث تضيق مبرور الوقت، فإهنا ال
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   ٣املرفق 
  ة بالنظام السياسيقاملؤشرات املتعل
  األحزاب السياسية املعترف هبا على املستوى الوطين

  ٥٤اجلدول 
  اسية املعترف هبا على املستوى الوطينعدد األحزاب السي

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ املستوى
 ٢٢ ٨ ٧ الوطين

 ٦٦ ٥٧ ٥٧ اإلقليمي

 ٨٨ ٦٥ ٦٤ اجملموع

   .٢٠٠٨مارس /اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب، آذار: املصدر
  رئيسية وتوزيع ملكية هذه القنواتالتغطية السكانية لقنوات اإلعالم ال

  ٥٥اجلدول 
  املسجلة واملرخصة من وكالة البث اإلثيوبية) اإلذاعة والتلفزيون(ث هيئات الب

 التغطية تاريخ الترخيص امللكية هيئة البثالرقم
١ Ethiopian television مجيع أرجاء البلد ١٩٧٢  حكومية 
٢ Ethiopian radio » » مجيع أرجاء البلد ١٩٤٣ 
٣ Amhara national regional State 

government radio 
إقليم أمهـرة وبـضع منـاطق      ٢٠٠٥ « «

   أوروميايف
٤ SNNPR government (south fm)  » » » » كم١٥٠   
٥ Addis Ababa city administration  

(fm radio Addis) 
 أديس أبابا « « « «

٦ Diredawa city administration (fm Dirre) » » » » دير داوا واملناطق احمليطة هبا 
٧ Diredawa provisional administration  

(Dire television) 
 دير داوا واملناطق احمليطة هبا ٢٠٠٨ « «

٨ Harrari people national regional State 
(fm Harrar) 

  كم حميطة١٥ « « « «

٩ Oromia regional State (Oromia radio 
channel) 

 أداما « « « «

١٠ Oromia regional State (Oromia television) » » » » أداما واإلقليم 
١١ Ethiopian radio (fm Addis) » » أديس أبابا ٢٠٠٥ 
١٢ Addey Peoples’ Relations and Tensae Art 

(fm Sheger)  
 أديس أبابا « « جتارية

١٣ Radio Fanna  مجيع أرجاء البلد ١٩٩٢ جتارية 
١٤ Radio Fanna (Fanna fm) أباباأديس ٢٠٠٧ جتارية  
١٥ Voice of Tigray Liberation PLC  ميكيل ٢٠٠٥ جتارية 
١٦ Zami public connection (Zami radio) » » أديس أبابا ٢٠٠٦ 
١٧ Kore society (radio) مجيع أرجاء منطقة أمارو اخلاصة ٢٠٠٥ جمتمعية 
١٨ Kanbata community (radio) » » كانباتا ٢٠٠٨ 

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان،www.eba.gov.etاإلثيوبية، وكالة البث : املصدر
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  ٥٦اجلدول 

   يتجاوز توزيعها حدود إقليم واحـدة اليتـاملنتجات الصحفي
  )٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ إىل ٢٠٠٨مارس / آذار١٠من (

  الصحف

 الرقم
اسم الصحيفة 

 احملتوى دورية اإلصدار اللغة امللكية امللكية
متوسط عدد 

 النسخ
١ Addis Zemen قضايا سياسية واقتـصادية      يومية األمهرية كوميةح

 )الشؤون احلالية(واجتماعية 
٤٤٣ ١٨ 

٢ The Ethiopian 
Herald 

 ٩٣٠ ٩ ''        ''        '' '' اإلنكليزية حكومية

٣ Barrissa ٠٠٠ ٢ ''        ''        '' أسبوعية أوروميفا حكومية 

٤ Al-alem ٠٠٠ ١ ''        ''        '' '' العربية حكومية 

٥ Abiotawy 
Democracy 
(APDM) 

 ٢٣٠ ٦٣ ''        ''        '' نصف شهرية األمهرية 

٦ Abiotawy 
Democracy 
(SPDM) 

 '' '' ''        ''        '' ٦٧٠ ١٠ 

٧ Woyien  ٩٣٤ ١٩ ''        ''        '' '' تيغرينيا 

٨ Oromiya  ٧٠٩ ٧٧ ''        ''        '' '' أوروميفا 

٩ Reporter ٠٠٠ ١١ ''        ''        '' نصف أسبوعية األمهرية خاصة 

١٠ Addis Admas ٠٠٠ ٣١ ''        ''        '' أسبوعية  خاصة 

١١ Addis Nagar ٠٠٠ ٢٠ ''        ''        '' '' ‘ خاصة 

١٢ Hedasse  ‘ '' ''        ''        '' ٠٠٠ ٣٠ 

١٣ Capital ٠٠٠ ٥ اقتصادي وجتاري  أسبوعية  اإلنكليزية خاصة 

١٤ Fortune ٠٠٠ ٧ ‘ '' '' خاصة 

١٥ Lambadina ٠٠٠ ٢٥ قضايا اجتماعية ''  األمهرية خاصة 

١٦ Medical ٢٠٠ ١٤ طيب '' '' خاصة 

١٧ What is up Addis ٠٠٠ ١٦ ''   '' ''  اإلنكليزية خاصة 

١٨ World Sport ٥٠٠ ١٨ رياضي يةأسبوع األمهرية خاصة 

١٩ Ethio Sport ٥٠٠ ٢٢ ''   '' '' '' خاصة 

٢٠ Inter Sport ٥٠٠ ١٥ ''   '' '' '' خاصة 

٢١ Zegernerse ٠٠٠ ١١ ''   '' '' '' خاصة 

٢٢ Sematsidek ٠٠٠ ١٠  ديين '' '' خاصة 
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  اجملالت

 احملتوى دورية اإلصدار اللغة امللكية اجمللةاسم  الرقم
متوسط عدد 

 سخالن
١ Negrsete ٠٠٠ ١٨ ثقايف وفين  شهرية  األمهرية خاصة 

٢ Kalkidan ٠٠٠ ٢٢ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٣ Rodas ٠٠٠ ١١ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٤ Kum Neger ٠٠٠ ١٢ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٥ Rose ٠٠٠ ١٥ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٦ Royal ٠٠٠ ١١ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٧ Life ٠٠٠ ١٩ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٨ Hamrawi ٠٠٠ ١٠ ''   ''   '' '' '' خاصة 

٩ Enku ٠٠٠ ١٣ ''   ''   '' '' '' خاصة 

١٠ Lamrot ٠٠٠ ١٠ ''   ''   '' '' '' خاصة 

  .٢٠٠٨ أبريل/، نيسانwww.mof.gov.etوزارة اإلعالم، : املصدر

  ال يقـل    دول يبلغ متوسط توزيع الصادرة منها باألمهريـة مـا         الصحف واجملالت املدرجة يف هذا اجل     
 والصحف واجملالت املبينـة يف      .نسخة وببقية اللغات حسب توافرها     ٥ ٠٠٠ نسخة وباإلنكليزية    ١٠ ٠٠٠عن  

 وتقدم خدمات اإلنترنت    اً، ووسائط اإلعالم اإللكترونية يف أوىل مراحلها حالي       .اجلدول توزع على نطاق الدولة    
  .حدة فقط متلكها احلكومةشركة وا

  توزيع املقاعد التشريعية حسب األحزاب والنسبة املئوية للنساء يف الربملان

  ٥٧اجلدول 

  *٢٠٠٠ و١٩٩٥يف جملس نواب الشعب مقاعد 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٥ األحزاب

 ٤٨١ ٤٨٣ اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب اإلثيويب
 ٥٠ ٤٦ أحزاب أخرى

 ١٦ ٨ مستقلون

  .٢٠٠٨مارس /لس االنتخايب الوطين اإلثيويب، آذاراجمل: املصدر
منذ بدأت الدميقراطية متعددة    اً  كان هذان أول انتخابني عاديني عقد       *

  .األحزاب يف الدولة وقد قاطعهما معظم األحزاب السياسية املعارضة
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  ٥٨اجلدول 
  ٢٠٠٥واجملالس اإلقليمية لعام جملس نواب الشعب مقاعد 

 مقاعد اجملالس اإلقليمية لربملان االحتاديمقاعد ا

 اجملموع إناث ذكور احلزب اإلقليم الرقم

  يف املائة
 اجملموع إناث ذكور احلزب للنساء

  يف املائة
 للنساء

 ١٣٫٩ ١٣٧ ١٩ ١١٨ ائتالف الوحدة والدميقراطية ٨٫٧ ٢٣ ٢ ٢١ ائتالف الوحدة والدميقراطية أديس أبابا ١

 للشعب  اجلبهة الدميقراطية الثورية         
 اإلثيويب

  صفر ١ ٠ ١

 ٨٫٣ ٨٤ ٧ ٧٧ حزب عفار الدميقراطي الوطين ١٢٫٥ ٨ ١ ٧ حزب عفار الدميقراطي الوطين عفار ٢

  صفر ٣ ٠ ٣ احلركة الدميقراطية لشعب أمهرة       
اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     أمهرة ٣

 اإلثيويب
 اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب    ٣٣٫٣ ٨٧ ٢٩ ٥٨

 اإلثيويب
٣٨٫٢ ١٨٦ ٧١ ١١٥ 

 ١٢٫٠ ١٠٨ ١٣ ٩٥ ائتالف الوحدة والدميقراطية  صفر ٥٠  صفر ٥٠ ائتالف الوحدة والدميقراطية  

   صفر     صفر ١  صفر ١ منظمة أرغوبا الدميقراطية الوطنية  

 - بنيشانغول ٤
 غوموز

 حركة الوحدة الدميقراطية لشعب   
  غوموز-بنيشانغول 

 دة الدميقراطية لشعب  حركة الوح  ١٢٫٥ ٨ ١ ٧
  غوموز-بنيشانغول 

١٢٫٩ ٨٥ ١١ ٧٤ 

  صفر ١١ ٠ ١١ ائتالف الوحدة والدميقراطية  صفر ١  صفر ١ ائتالف الوحدة والدميقراطية  
  صفر ٢ ٠ ٢ مستقلون       
املنظمة اإلثيوبيـة الدميقراطيـة            

 لشعب برتا
  صفر ١ ٠ ١

   صفر     صفر ١  صفر ١ احلزب الدميقراطي لشعب صومايل دير داوا ٥

   صفر     صفر ١  صفر ١ ائتالف الوحدة والدميقراطية  

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب      صفر ١  صفر ١ رابطة هراري الوطنية هراري ٦
 اإلثيويب

٤٢٫٩ ١٤ ٦ ٨ 

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب      
 اإلثيويب

 ٣٣٫٣ ١٨ ٦ ١٢ رابطة هراري الوطنية  صفر ١  صفر ١

  صفر ٣ ٠ ٣ ائتالف الوحدة والدميقراطية       
القوات الدميقراطيـة اإلثيوبيـة            

 املتحدة
  صفر ١ ٠ ١

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     أوروميا ٧
 اإلثيويب

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     ٣٣٫٠ ١٠٩ ٣٦ ٧٣
 اإلثيويب

٤٨٫٧ ٣٨٢ ١٨٦ ١٩٦ 

 ائتالف الوحـدة والدميقراطيـة     ٦٫٣ ١٦ ١ ١٥ ةائتالف الوحدة والدميقراطي  
 اإلثيوبية

٤٫٥ ١١٠ ٥ ١٠٥ 

القوات الدميقراطيـة اإلثيوبيـة       
 املتحدة

 ٦٫٠ ٣٣ ٢ ٣١ ائتالف الوحدة والدميقراطية ٢٫٥ ٤٠ ١ ٣٩

حركــة أورومــو الدميقراطيــة   
 االحتادية

ــة  ٩٫١ ١١ ١ ١٠ حركــة أورومــو الدميقراطي
 االحتادية

٣٠٫٠ ١٠ ٣ ٧ 

  صفر ٢ ٠ ٢ حزب النهوض بنظام غيدا  صفر ١ ٠ ١ تقلونمس  
األمـــم  ٨

والقوميات 
والشعوب 

 اجلنوبية

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب    
 اإلثيويب

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     ٣٠٫٤ ٩٢ ٢٨ ٦٤
 اإلثيويب

٣٣٫٢ ٢٥٦ ٨٥ ١٧١ 

 ٦٫٧ ٤٥ ٣ ٤٢ لدميقراطيةائتالف الوحدة وا ٥٫٦ ١٨ ١ ١٧ ائتالف الوحدة والدميقراطية  

القوات الدميقراطيـة اإلثيوبيـة       
 املتحدة

  صفر ٧ ٠ ٧ حركة حترير سيداما  صفر ١٢صفر ١٢

منظمة الوحدة الدميقراطية لشعب     
 شيكو ومرتنغر

منظمة الوحدة الدميقراطية لشعب      صفر ١صفر ١
 شيكو ومرتنغر

  صفر ١ ٠ ١

 ٧٫٧ ٣٩ ٣ ٣٦ تحدةالقوات الدميقراطية اإلثيوبية امل       
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 مقاعد اجملالس اإلقليمية لربملان االحتاديمقاعد ا

 اجملموع إناث ذكور احلزب اإلقليم الرقم

  يف املائة
 اجملموع إناث ذكور احلزب للنساء

  يف املائة
 للنساء

 ١٫٧ ١٧٢ ٣ ١٦٩ احلزب الدميقراطي لشعب صومايل ٤٫٣ ٢٣ ١ ٢٢ احلزب الدميقراطي لشعب صومايل صومايل ٩

 ٩٫١ ١١ ١ ١٠ مستقلون       

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     تيغراي ١٠
 اإلثيويب

اجلبهة الدميقراطية الثورية للشعب     ٣٦٫٨ ٣٨ ١٤ ٢٤
 اإلثيويب

٤٩٫٣ ١٥٢ ٧٥ ٧٧ 

 ١٤٫٨ ٨١ ١٢ ٦٩ احلركة الدميقراطية لشعب غامبيال  صفر ٣  صفر ٣ احلركة الدميقراطية لشعب غامبيال غامبيال ١١

  صفر ١  صفر ١ ائتالف الوحدة والدميقراطية       
 ٢٦٫١ ٩٥٦ ١ ٥١١ ٤٤٥ ١  ٢١٫٢ ٥٤٦ ١١٦ ٤٣٠   اجملموع 

  .٢٠٠٨رس ما/اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب، آذار: املصدر
  متوسط نسبة مشاركة الناخبني يف االنتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدة اإلدارية

  ٥٩اجلدول 
  ٢٠٠٥نسبة مشاركة الناخبني، حسب األقاليم، يف انتخابات عام 

  للربملان الوطين واجملالس اإلقليمية
 الواليات اإلقليمية )يف املائة(نسبة مشاركة الناخبني 

 اجملموع ذكور إناث
 ٩٠ ٩٠ ٩٠ أديس أبابا

 ٨٢ ٨٤ ٧٩ عفار
 ٨٠ ٨٢ ٧٧ أمهرة

 ٩١ ٩١ ٩٠  غوموز- بنيشانغول 
 ٨٦ ٨٥ ٨٦ دير داوا
 ٧١ ٩٧ ٤٠ غامبيال
 ٨٩ ٨٧ ٩١ هراري
 ٨٦ ٨٨ ٨٥ أوروميا

 ٧٣ ٧٦ ٧١ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية
 ٨٥ ٨٦ ٨٣ صومايل
 ٩٣ ٩٤ ٩١ تيغراي
 ٨٣ ٨٤ ٨١ اجملموع  

  .٢٠٠٨مارس /اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب، آذار: املصدر  
  ٦٠اجلدول 

  *متوسط نسبة مشاركة الناخبني على نطاق الدولة يف االنتخابات العادية الثالثة
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ السنة

 ٨٣ ٨٩٫٨ ٩٤٫١ )يف املائة(املتوسط 

  .٢٠٠٨مارس / اجمللس االنتخايب الوطين اإلثيويب، آذار :املصدر
يعزى االخنفاض يف مشاركة الناخبني يف االنتخابني األخريين إىل   *  

  .التزايد التدرجيي يف عدد الناخبني املسجلني
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   ٤املرفق 

  إحصاءات عن اجلرائم ومعلومات عن إقامة العدل

  حوادث العنف املفضي إىل الوفاة واجلرائم املهددة لألرواح

 تغطي ستة أعوام وتتعلق حبوادث العنف املفضي إىل الوفاة واجلرائم ترد يف اجلداول أدناه بيانات إحصائية  - ١
اً كبرياً  وتظهر اجلداول اخنفاض. شخص١٠٠ ٠٠٠ وتبني اجلداول نسبة وقوع هذه اجلرائم لكل .املهددة لألرواح

   يف  ١٠٠ ٠٠٠  جرميـة لكـل    ٨,٦ إىل   ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ شـخص يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠ جرمية لكل    ١٣,٦من  
 ١٠٠ ٠٠٠ جرمية لكل ١٠,٣٣غري أن هذه النسبة ارتفعت ثانية يف السنوات التالية وبلغت  .٢٠٠٣/٢٠٠٤عام 

  .٢٠٠١/٢٠٠٢ ولكن عدد هذه اجلرائم ما زال أقل من العدد املسجل يف عام .٢٠٠٦/٢٠٠٧شخص يف عام 
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  ٦١اجلدول 

   شخص١٠٠ ٠٠٠حوادث العنف املفضي إىل الوفاة واجلرائم املهددة لألرواح، املبلغ عنها، لكل 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 

 عدد اجلرائم نوع اجلرمية

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 عدد اجلرائم شخص

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 عدد اجلرائم شخص

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 عدد اجلرائم شخص

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 عدد اجلرائم شخص

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 عدد اجلرائم شخص

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 شخص

 ٤٫٩١  ٧٩٢ ٣ ٥  ٧٥٩ ٣ ٦٫٧٩ ٠٢٢ ٥ ٦٫٥٩ ٤٦٨٧ ٦٫٠٢ ١٦٥ ٤ ٦٫٨١ ٥٨٣ ٤ غري العمد/القتل العمد

 ٥٫٤٢  ١٨٢ ٤ ٥٫٥٥  ١٧٣ ٤ ٦٫٧٧ ٠٠٦ ٥ ٢ ٤٢٥ ١ ٦٫٤٦ ٤٦٨ ٤ ٦٫٧٨ ٥٦٠ ٤ الشروع يف القتل

 ١٠٫٣٣ ٩٧٤ ٧ ١٠٫٥١ ٨٩٦ ٧ ١٣٫٥٦ ٠٢٨ ١٠ ٨٫٦ ١١٢ ٦ ١٢٫٤٨ ٦٣٣ ٨ ١٣٫٦ ١٤٣ ٩ اجملموع

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر

  مرتكيب اجلرائم عدد اجلرائم املسجلة وعدد األشخاص املسجلني باعتبارهم

 وظل .عاقة، ويأيت خرق اللوائح يف املرتبة الثانية بعدمها يف األعوام الثالثة األوىل اليت قدمت بيانات خبصوصها، مها االعتداء واإلاً،اجلرميتان األكثر تواتر  - ٢
   ٢٠٠١/٢٠٠٢ ويبني اجلدوالن الواردان أدناه أن العدد اإلمجايل للجرائم تزايد يف الفترة من              .٦٣احلال كذلك يف األعوام الثالثة التالية كما يتبني من اجلدول           

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥حنو متواصل منذ  بينما تناقص العدد اإلمجايل للجرائم على ٢٠٠٣/٢٠٠٤إىل 
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  ٦٢اجلدول 

   شخص١٠٠ ٠٠٠حسب نوع اجلنس ونوع اجلرمية لكل سجلني باعتبارهم مرتكيب اجلرائم عدد اجلرائم املسجلة وعدد األشخاص امل

٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ٢٠٠٢- ٢٠٠١ 

 عدد مرتكيب اجلرائم تكيب اجلرائمعدد مر عدد مرتكيب اجلرائم

 نوع اجلرمية
عدد اجلرائم 
 املسجلة

وع ـجمم
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

عدد اجلرائم 
 املسجلة

وع ـجمم
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

عدد اجلرائم 
 املسجلة

وع ـجمم
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

  ١٤٫٠٩ ٠١٨ ١٠ ٦٨٧ ٤ ١٣٫٨٤ ٥٧٢ ٩  ١٦٥ ٤ ١٣٫٥١ ٠٨٦ ٩ ٥٨٣ ٤ غري العمد/القتل العمد

  ١١٫٣١ ٠٣٨ ٨ ٤٢٥ ١ ١٠٫١٣ ٠٠٧ ٧  ٤٦٨ ٤ ١٠٫٧٢ ٢٠٧ ٧ ٥٦٠ ٤ الشروع يف القتل

 ١٥٫٠٣ ٦٨٧ ١٠ ٤٣٦ ٦ ١٢٫٤١ ٥٨٣ ٨  ٣١٥ ٤ ١١٫٨٣ ٩٥٣ ٧ ٨١٠ ٣ السطو

 ٧٢٫٩٤ ٨٣٦ ٥١ ١٩٤ ٣٥ ٦٣٫٩٥ ٢١٣ ٤٤  ٣٢٨ ٣١ ٥٥٫٦٥ ٤٠٨ ٣٧ ٨٧٤ ٢٥ السرقة

  ١٦٨٫٨٤ ٩٩٤ ١١٩ ٩٠١ ٧٨ ١٧٢٫٢ ٠٣٧ ١١٩  ٢٩٩ ٧٩ ١٦٢٫٤٦ ٢١٠ ١٠٩ ٦٨٥ ٦٨ االعتداء واإلعاقة

 ١٥٫٩٢ ٣١٧ ١١ ٦١٧ ٨ ١٤٫٠٧ ٧٣١ ٩  ٢٠٣ ٧ ١٤٫٩٢ ٠٣٤ ١٠ ٤٨٩ ٧ االختالس

 ١١٫٨٦ ٤٣٢ ٨ ٠٠٧ ٦ ١١٫٦٣ ٠٤٦ ٨  ٦٠٦ ٥ ١١٫٣١ ٦٠٥ ٧ ٤٦٨ ٥ االحتيال

 ٤٫٨٢ ٤٢٧ ٣ ١٨١ ٢ ٤٫٥١ ١٢١ ٣  ١٤٠ ٢ ٥٫٠٢ ٣٨٠ ٣ ٢٧١ ٢ االغتصاب

  ١٢٠٫٩٧ ٩٧٢ ٨٥ ٢٧٥ ٥٤ ١٢٤٫٥٩ ١٣٢ ٨٦  ٢٥٣ ٥٥ ١٢٣٫١١ ٧٦٠ ٨٢ ٦٦٧ ٥١ خرق اللوائح
 ١٣٧٫٧٧ ٩١٣ ٩٧ ٣٧٨ ٦٣ ١٢٨٫١١ ٥٦٥ ٨٨  ٠٤١ ٥٤ ١٠٨٫٢ ٧٣٤ ٧٢ ١٣٢ ٤٥ جرائم أخرى

  ٦٣٤ ٤٠٧ ١٠١ ٢٦١  ٠٠٧ ٣٨٤  ٨١٨ ٢٤٧  ٣٧٧ ٣٤٧ ٥٣٩ ٢١٩  اجملموع  

   .٢٠٠٤/٢٠٠٥الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٦٣اجلدول 

   شخص١٠٠ ٠٠٠حسب نوع اجلنس ونوع اجلرمية لكل سجلني باعتبارهم مرتكيب اجلرائم عدد اجلرائم املسجلة وعدد األشخاص امل

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 عدد مرتكيب اجلرائم عدد مرتكيب اجلرائم عدد مرتكيب اجلرائم

 نوع اجلرمية
عدد اجلرائم 
 املسجلة

جمموع 
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

عدد اجلرائم 
 املسجلة

جمموع 
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

م عدد اجلرائ
 املسجلة

جمموع 
+ الذكور 
 اإلناث

النسبة لكل 
١٠٠ ٠٠٠ 

 ١٠٫٧٨ ٦٧٣ ٧ ٧٩٢ ٣ ٩٫٥٤ ١٦١ ٧ ٧٥٩ ٣ ١١٫٧٣ ٦٧٦ ٨ ٠٢٢ ٥ غري العمد/القتل العمد

 ٧٫٢٣ ٥٧٨ ٥ ١٨٢ ٤ ٩٫٣٥ ٠١٩ ٧ ١٧٣ ٤ ١٠٫٦٢ ٨٥١ ٧ ٠٠٦ ٥ الشروع يف القتل

 ٧٫٧٤ ٩٧٦ ٥ ٦٦١ ٢ ١١٫٤ ٥٦٥ ٨ ١٨٣ ٥ ١٢٫٨ ٤٦١ ٩ ٣١٠ ٥ السطو

 ٥٥٫٤٧ ٧٨٥ ٤٢ ٣٦٤ ٢٨ ٦٥٫٥٣ ١٩٦ ٤٩ ٧٢٥ ٣١ ٦٨٫٤ ٥٥٦ ٥٠ ٠١٩ ٣٥ السرقة

 ١١٩٫٩٢ ٤٩٧ ٩٢ ١٢٠ ٥٥ ٩٢٫٤٢ ٣٧٩ ٦٩ ١٨١ ٥٥ ١٤٣٫٠٢ ٧٠٧ ١٠٥ ٠٣٨ ٦٦ االعتداء واإلعاقة

 ٩٫٧٩ ٥٥١ ٧ ٤٤٨ ٥ ٩٫٤ ٠٥٨ ٧ ١٨٣ ٥ ١٣ ٦١٤ ٩ ٠١١ ٧ ختالساال

 ٨٫٢٦ ٣٧٦ ٦ ٤٣٥ ٤ ٨٫٧٣ ٥٥٧ ٦ ٥٩٨ ٤ ١١٫١٦ ٢٥٥ ٨ ١٨٥ ٥ االحتيال

 ٣٫٥٣ ٧٢٥ ٢ ٨٨٢ ١ ٣٫٣٩ ٥٤٩ ٢ ٧٨٠ ١ ٤٫٤٧ ٣٠٦ ٣ ١٠٦ ٢ االغتصاب

 ٩٨٫٢٣ ٧٦٥ ٧٥ ٣٢٠ ٤٦ ٩٣٫٨١ ٤٢٧ ٧٠ ٨٩٥ ٤١ ٩٥٫٠٤ ٢٤٣ ٧٠ ٣٤٠ ٥٢ خرق اللوائح

 ٩٧٫٢٥ ٠١٠ ٧٥ ٤٣٣ ٤٥ ١١٥٫١١ ٤١٠ ٨٦ ٧٦٨ ٤٩ ١٣١٫٢٧ ٠٢٣ ٩٧ ١٢٧ ٤٨ م أخرىجرائ

  ٩٣٦ ٣٢١ ٦٣٧ ١٩٧  ٣٢١ ٣١٤ ٢٤٥ ٢٠٣  ٦٩٢ ٣٧٠ ١٦٤ ٢٣١ اجملموع  

   .٢٠٠٦/٢٠٠٧الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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ناقص يف جرمية االغتصاب خالل األعوام ملا ميكن استخالصه من اجلدولني الواردين أعاله، حدث تاً ووفق  - ٣
 يف ١ ٨٨٢ إىل  ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف عـام     ٢ ٢٧١ فقد اخنفض عدد جرائم االغتصاب املسجلة من         .الستة األخرية 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧عام 

  نزالء السجون

بيانات مستفيضة عن نزالء السجون مصنفة حسب نوع اجلنس ) ٧٥- ٦٤اجلداول (تقدم اجلداول التالية    - ٤
عن هذا، فإن اجلداول الستة األوىل تقدم معلومات أخرى عن أنواع األحكام بينما تقدم اجلداول   وفضالً.واألقاليم

  .الستة األخرية بيانات مصنفة حسب أنواع اجلرائم املرتكبة

 أن معظم السجناء حمتجزون لتنفيـذ أحكـام       ٦٩- ٦٤وبوجه عام، توضح البيانات املقدمة يف اجلداول          - ٥
  دد مرتكيب اجلرائم احملكوم عليهم أقل، يف بعض احلاالت، من عدد الـذين             ع و ، سنوات أو أقل   بالسجن ملدة أربع  

 وتظهر األرقـام    . عدد السجناء حسب نوع اجلرمية املرتكبة      ٧٥- ٧٠ وتبني اجلداول    .تزال قضاياهم قيد النظر    ال
  .غري عمد/زالء السجون موجودون داخلها بسبب جرائم قتل عمدناإلمجالية أن معظم 
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 ٦٤اجلدول 

  ٢٠٠١/٢٠٠٢حسب نوع اجلنس ونوع احلكم لعام لسجون اإلقليمية والسجن املركزي عدد السجناء املوجودين يف ا

   ٤حكم بالسجن 
 سنوات فأقل

 حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 اجملموع الكلي إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ثإنا ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ٩٩٨ ٣ ٩٨ ٩٠٠ ٣ ٣١ ١٨٤ ١ صفر ١٢ ١ ١١٩ ١٨ ٧٣١ ٤٨ ٨٥٤ ١ تيغراي

 ٢٥٣ ١٣ ٢٤٠ ١٠ ١٣٧ صفر  صفر ٢ ٢ ٣٧ ١ ٦٤ عفار

 ٢٥٨ ١٣ ٤٠٦ ٨٥٢ ١٢ ٢٢٧ ٤٦٩ ٦ صفر ٥ ١ ٨٩ ٧٠ ٠١٩ ٣ ١٠٨ ٢٧٠ ٣ أمهرة

 ٠٩٤ ٢٤ ٧٧٠ ٣٢٤ ٢٣ ٣٥٢ ٩٩٨ ٨ ١ ١٢ ١٢ ٢٤٦ ١٣٦ ٨٥٤ ٥ ٢٦٩ ٢١٤ ٨ أوروميا

 ٢٧٥ ١٢ ٢٦٣ ٩ ١٤٧ صفر ٤ صفر ٤ ١ ٤٧ ٢ ٦١ صومايل

 ١٨٨ ١ ٣٩ ١٤٩ ١ ١١ ٦١٤ صفر ١ صفر ١١ ٦ ٢٩٦ ٢٢ ٢٢٧  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات
 والشعوب اجلنوبية

 ٨٥٠ ١١ ٥٠٢ ٣٤٨ ١١ ٣٠٩ ٦٦٠ ٥ صفر ١١ ١٥ ٢٩٩ ٩٠ ٩٧٠ ٢ ٨٨ ٤٠٨ ٢

رصف ٤٨ صفر ١٨ غامبيال  ٢٦١ ٤ ٢٥٤ ٤ ١٨٩ صفر صفر صفر ٢ 

 ٣٩٢ ١٦ ٣٧٦ ٩ ٢٥٠ صفر ١ صفر ٨ ١ ٦٨ ٦ ٤٩ هراري

 ١٩١ ٤ ٤٩ ٤٠ ٨٩ ٥٨٨ ٢ صفر ٢٢ ٢ ٥٦ ٢٠ ٦٢٦ ٣١ ٧٥٧ أديس أبابا

 ٤٤٦ ١٥ ٤٣١ ١٣ ٣٠٠ صفر صفر صفر ١٢ ١ ٦١ ١ ٥٨ دير داوا

 ٨٥٣ ١ ١٧ ١٨٣٦ ١٠ ٦٥٧ صفر صفر صفر ٢ ٧ ٨٠٨ صفر ٣٦٩ السجن املركزي

 ٠٥٩ ٦٢ ٠٣٤ ٢ ٠٢٥ ٦٠ ٠٧٤ ١ ١٩٣ ٢٧ ١ ٦٨ ٣١ ٨٥٠ ٣٥٢ ٥٦٥ ١٤ ٥٧٦ ٣٤٩ ١٧ اجملموع  

  .٢٠٠٢الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٦٥اجلدول 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ حسب نوع اجلنس ونوع احلكم لعام عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

   ٤سجن حكم بال
 سنوات فأقل

  حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 اجملموع الكلي إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ٧٧٦ ٤ ١٣٣ ٦٤٣ ٤ ٢٦ ٠٢٧ ١ صفر ١٣ صفر ١٤٣ ١٩ ٩٠١ ٨٨ ٥٥٩ ٢ تيغراي

 ٢٧٥ ٢٥ ٢٥٠ ٢٠ ١٥٩ صفر صفر ١ ٤ ١ ٣٨ ٣ ٤٩ عفار

 ٥٠٨ ١٤ ٤٨٦ ٠٢٢ ١٤ ٢٢٤ ٢٢٢ ٦ صفر ٥ صفر ٧٢ ٩٣ ٣٨٥ ٣ ١٧١ ٣٣٨ ٤ أمهرة

 ٦٣٤ ٢٤ ٧٩١ ٨٥٢ ٢٣ ٣٢٤ ١٤٩ ٨ ١ ١٣ ١٢ ٢٦٤ ١١٢ ٨١٩ ٥ ٣٤٢ ٦٠٧ ٩ أوروميا

 ٢٦٩ ٨ ٢٦١ ٧ ١٨٦ صفر ٣ صفر ٤ ١ ٢٨ صفر ٤٠ صومايل

 ٣٩٠ ١ ٤٨ ٣٤٢ ١ ٢٧ ٧٩٠ صفر ٢ صفر ١٥ ٨ ٣١٣ ١٣ ٢٢٢  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات   
 والشعوب اجلنوبية

 ٧٢٨ ١٢ ٥٣٩ ١٨٩ ١٢ ١٤٧ ٩٤٩ ٢ صفر ١١ ١٨ ٣٣٩ ٩٥ ٢٤٨ ٣ ٨٩ ٧٠١ ٢

 ٣٥٢ ٩ ٣٤٣ ٩ ٢٨٥ صفر صفر صفر ٣ صفر ٤٠ صفر ١٥ غامبيال

 ٤٤١ ١٩ ٤٢٢ ١٧ ٢٩٦ صفر ٢ صفر ١٦ ١ ٨٤ ١ ٢٤ هراري

رصف ٢٣ صفر ٥٦ ١٥ ٥٣٠ ٢٧ ٨٣٨ أديس أبابا  ٣٨٠ ٤ ١٣٦ ٢٤٤ ٤ ٩٤ ٧٩٧ ٢ 

 ٤٥٢ ٣٠ ٤٢٢ ١٨ ٢٧٧ صفر صفر صفر ١٥ ٤ ٥١ ٨ ٧٩ دير داوا

 ٨٢٣ ١ ٨ ٨١٥ ١ ٢ ٣٢٢ صفر ١ ١ ١٤ ٦ ٠١٣ ١ صفر ٤٦٥ السجن املركزي

 ٠٣٧ ٦٦ ٢٣٢ ٢ ٨٠٥ ٦٣ ٩١٥ ٤٥٩ ٢٣ ١ ٧٣ ٣٢ ٩٤٥ ٣٥٥ ٤٥٠ ١٥ ٧٤١ ٩٣٧ ٢٠ اجملموع  

  .٢٠٠٣جز اإلحصائي، الوكالة املركزية لإلحصاء، املو: املصدر



  
 

 

H
R

I/C
O

R
E

/E
T

H
/2008 

page 134 

  ٦٦اجلدول 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ حسب نوع اجلنس ونوع احلكم لعامالسجون اإلقليمية والسجن املركزي عدد السجناء املوجودين يف 

   ٤حكم بالسجن 
 سنوات فأقل

  حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ اإلقليم
اجملموع 
 الكلي

 ٤٦٨ ٥ ١٥٣ ٣١٥ ٥ ٣٦ ١٧٨ ١ صفر ١٤ ٢ ١٧٤ ١٨ ٠٢٤ ١ ٩٧ ٩٢٥ ٢ تيغراي

 ٣١٣ ٢٧ ٢٨٦ ١٨ ١٩٩ صفر صفر ٣ ٦ ٢ ٣٨ ٤ ٤٣ عفار

 ٩٩٣ ١٥ ٥١٨ ٤٧٥ ١٥ ٢١٤ ٧٥٨ ٥ صفر ٥ ١ ١٠١ ١٠٧ ٩٠١ ٣ ١٩٦ ٧١٠ ٥ أمهرة

 ٦٥٧ ٢٦ ٧٧١ ٨٨٦ ٢٥ ٣١٣ ٦٤٩ ٦ ١ ١١ ١٢ ٢٨٨ ١٤٨ ١٥٥ ٧ ٢٩٧ ٧٨٣ ١١ أوروميا

 ٣٤٠ ١٦ ٣٢٤ ١٢ ٢١٨ صفر ٤ صفر ٣ ٢ ٤٩ ٢ ٥٠ صومايل

 ٤٣٦ ١ ٥٠ ٣٨٦ ١ ١٠ ٥٠٤ صفر ١ صفر ٢٩ ٧ ٤٣١ ٣٣ ٤٢١  غوموز- بنيشانغول 

ــات  ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

 ٣٧٥ ١٥ ٥٨٦ ٧٨٩ ١٤ ٣٥٤ ٣٥٣ ٦ صفر ١١ ١٥ ٣٩٦ ٩٢ ٥٥٥ ٣ ١٢٥ ٤٧٤ ٤

 ٦٥٧ ١٤ ٦٤٣ ١٤ ٥٨٤ صفر صفر صفر ٥ صفر ٣١ صفر ٢٣ غامبيال

 ٤٥٧ ٢٥ ٤٣٢ ١٤ ٢٠٤ صفر ٢ صفر ٢١ ٣ ٩٢ ٨ ١١٣ هراري

 ٤٦٧ ٢٣ ٤٤٤ ١٨ ٣٠٢ صفر صفر صفر ١٦ ٢ ٥٩ ٣ ٦٧ أديس أبابا

 ٢٨١ ٥ ١٨٣ ٠٩٨ ٥ ١٢٨ ٤٣٩ ٣ صفر ٣٢ ١ ٦٤ ٢٢ ٥٨١ ٣٢ ٩٨٢ دير داوا

فرص ٣٥٧ ١ صفر ٤٢٨ السجن املركزي  ٩٦٩ ١ صفر ٩٦٩ ١ صفر ١٤٥ صفر ٦ صفر ٣٣ 

 ٤١٣ ٧٤ ٣٦٦ ٢ ٠٤٧ ٧٢ ١٣١ ١ ٥٣٣ ٢٥ ١ ٨٦ ٣٤ ١٣٦ ١ ٤٠٣ ٢٧٣ ١٨ ٧٩٧ ٠١٩ ٢٧ اجملموع  

  .٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٦٧اجلدول 

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ نس ونوع احلكم لعامحسب نوع اجل عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

   ٤حكم بالسجن 
 سنوات فأقل

  حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم
اجملموع 
 الكلي

رصف ١٠ ٢ ٢٣٩ ٢٠ ٠٧٠ ١ ١٠٩ ٨١٢ ٢ تيغراي  ٩٠٧ ٥ ١٧٥ ٧٣٢ ٥ ٤٤ ٦٠١ ١ 

 ٤٠١ ١٦ ٣٨٥ ٩ ٢٩٣ صفر ١ ٢ ٧ ١ ٦٢ ٤ ٢٢ عفار

 ٨٦٩ ١٨ ٥٠٥ ٣٦٤ ١٨ ١٧٣ ٢٣٨ ٤ صفر ٣ صفر ١٢٦ ١٠٩ ٤٣٤ ٧ ٢٢٣ ٥٦٣ ٦ أمهرة

 ٤١٣ ٢٥ ٧٦٥ ٦٤٨ ٢٤ ٢٣٦ ٩٣٩ ٤ ١ ١٤ ١٤ ٣٠٣ ٣٧٧ ٥٦٧ ١١ ١٣٧ ٨٢٥ ٧ أوروميا

 ١١٧ ٤ ١٥٦ ٩٦١ ٣ ٧٧ ٣٥٨ ٢ صفر ٥١ صفر ٤٧ ٢٥ ٧٨١ ٥٤ ٧٢٤ صومايل

 ٤٦٩ ١ ٤٢ ٤٢٧ ١ ٥ ٤٥٩ صفر ١ صفر ٢٨ ٢٩ ٤٢٣ ٨ ٥١٦  غوموز- بنيشانغول 

ــات  ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

 ٣١١ ١٦ ٥٠٩ ٨٠٢ ١٥ ٢٠٤ ١٧٩ ٥ صفر ١٠ ١٨ ٤٨٢ ١٢٦ ٦٧٧ ٤ ١٦١ ٤٥٤ ٥

 ٦٩٣ ١٩ ٦٧٤ ١٨ ٥٩٦ صفر صفر صفر ٥ ١ ٣٤ صفر ٣٩ غامبيال

 ٤٨٨ ٢٢ ٤٦٦ ١١ ٢٩٤ صفر ٤ صفر ٢١ ٢ ١٠٣ ٩ ٤٤ هراري

 ٩٧٥ ٤ ١٣٣ ٨٤٢ ٤ ١٠٧ ١٢٤ ٣ ١ ٢٩ ١ ٩٦ ١٤ ٤١٢ ١٠ ١٨١ ١ أديس أبابا

 ٤٧٨ ١٦ ٤٦٢ ٦ ٢٨٩ صفر صفر صفر ١٨ ٢ ٥٨ ٨ ٩٧ دير داوا

 ٥٩٨ ١ صفر ٥٩٨ ١ صفر ٢٦٠ صفر ٧ صفر ٣٥ صفر ٠٥٦ ١ صفر ٢٤٠ السجن املركزي

 ٧١٩ ٨٠ ٣٥٨ ٢ ٣٦١ ٧٨ ٨٩٠ ٦٣٠ ٢٣ ٢ ١٣٠ ٣٧ ٤٠٧ ١ ٧٠٦ ٦٧٧ ٢٧ ٧٢٣ ٥١٧ ٢٥ اجملموع  

  .٢٠٠٥الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٦٨اجلدول 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حسب نوع اجلنس ونوع احلكم لعام عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

  ٤حكم بالسجن 
 سنوات فأقل

  حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 اجملموع الكلي إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ٣٣٧ ٥ ٦٣ ٢٧٨ ٥ ٤٠ ١٥٧ ١ صفر ٦ ٣ ٢٥٩ ١٩ ٢٥٩ ١ ٥٩٣ ٣ تيغراي

 ٤٠١ ١٦ ٣٨٥ ٩ ٢٩٣ صفر ١ ٢ ٧ ١ ٦٢ ٤ ٢٢ عفار

 ٣٢٧ ١٥ ٤٠٩ ٩١٨ ١٤ ١٥٢ ٥٥٥ ٤ صفر ٢ ٢ ١٣٦ ١١٣ ٢٧٥ ٥ ١٤٢ ٩٥٠ ٤ أمهرة

 ٢٧٥ ٢٤ ٦٥٥ ٦٢٠ ٢٣ ٢٠٢ ٣٩٨ ٥ ١ ١٧ ١٦ ٣٤٦ ١٤٧ ٤٨٠ ٨ ٢٨٩ ٣٧٩ ٩ أوروميا

 ٤٧٧ ٣ ١٥١ ٣٢٦ ٣ ٨٧ ٧٠٣ ١ صفر ٣٥ صفر ٥٥ ٢٤ ٧٢٣ ٤٠ ٨١٠ صومايل

 ٣٤٧ ١ ٢١ ٣٢٦ ١ ٨ ٥٣٥ صفر ١ صفر ٣٥ ٤ ٤٩٦ ٩ ٢٥٩  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات
 لشعوب اجلنوبيةوا

 ٧٤٨ ١٤ ٤٦٢ ٢٨٦ ١٤ ١٣٦ ٠٥٥ ٣ صفر ١٥ ١٨ ٤٨٩ ١٢٣ ٥٩٠ ٥ ١٨٥ ١٣٧ ٥

 ٥٠٨ ١٢ ٤٩٦ ١٢ ٤٢٣ صفر صفر صفر ٥ صفر ٣٣ صفر ٣٥ غامبيال

 ٤٨٨ ٣٨ ٤٥٠ ٣٢ ٢٨٧ صفر ٦ صفر ١٩ ٢ ٨٧ ٤ ٥١ هراري

 ٧٠٩ ٣ ١٤١ ٥٦٨ ٣ ٨٥ ٨٠٥ ٢ ١ ٣٠ ٢ ٤٧ ٢٣ ١٦٠ ٣٠ ٥٢٦ أديس أبابا

 ٤٨٥ ٢٦ ٤٥٩ ١٠ ١٥٠ صفر ١ ١ ٢٧ ٧ ١٣٢ ٨ ١٤٩ دير داوا

 ١٠٩ ٢ صفر ١٠٩ ٢ صفر ٥٩ صفر ١٠ صفر ٧٣ صفر ٥٥٥ ١ صفر ٤١٢ السجن املركزي

 ٢١١ ٧٢ ٩٩٤ ١ ٢١٧ ٧٠ ٧٧٣ ٤٢٠ ٢٠ ٢ ١٢٤ ٤٤ ٤٩٨ ١ ٤٦٣ ٨٥٢ ٢٢ ٧١٢ ٣٢٣ ٢٥ اجملموع  

  .٢٠٠٦الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٦٩اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ حسب نوع اجلنس ونوع احلكم لعام  السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزيعدد

   ٤حكم بالسجن 
 سنوات فأقل

  حكم بالسجن أكثر 
 اجملموع قضايا قيد النظر حكم إعدام سجناء مدى احلياة  سنوات٤من 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم
اجملموع 
 الكلي

 ٩٥١ ٧ ٢٣٣ ٧١٨ ٧ ٣٥ ٣٠١ ١ صفر ٥ ١ ٢٨٩ ٢٨ ٣٨٩ ١ ١٦٩ ٧٣٤ ٤ تيغراي

 ٢١٢ ٤ ٢٠٨ ٢ ٩٩ صفر صفر ١ ٥ ١ ٤٩ صفر ٥٥ عفار

 ٣٨٧ ١٦ ٤١٠ ٩٧٧ ١٥ ١٥٨ ٧٠٦ ٤ صفر ٢ ١ ١٤٦ ١١٥ ٣٩٠ ٥ ١٣٦ ٧٣٣ ٥ أمهرة

 ٠٦٧ ٢٧ ٧٩٨ ٢٦٩ ٢٦ ٢٢٦ ٣٧٧ ٥ ١ ٢٢ ١٦ ٣٥١ ٢٥٩ ٢٩٧ ٩ ٢٩٦ ٢٢٢ ١١ أوروميا

 ٨٤٠ ٣ ١٢٤ ٧١٦ ٣ ١٠٨ ٥٥٩ ٢ صفر ٣٦ صفر ٥٨ ١٦ ٥٢٧ صفر ٥٣٦ صومايل

 - بنيــــشانغول 
 غوموز

 ٧٢٢ ١ ٤٤ ٦٧٨ ١ ٨ ١٩٣ صفر صفر صفر ٤٥ ٦ ٧٤٨ ٣٠ ٦٩٢

األمم والقوميـات   
 والشعوب اجلنوبية

 ٩٢٥ ١٥ ٥٩٧ ٣٢٨ ١٥ ١٨٠ ٣٠٣ ٣ صفر ١٥ ١٤ ٤٨٢ ١٠٦ ٣٩٢ ٥ ٢٩٧ ١٣٦ ٦

 ٣٠٥ ١٠ ٢٩٥ ٩ ٢١٢ صفر صفر صفر صفر ١ ٦٤ صفر ١٩ غامبيال

 ٤٧١ ٣٤ ٤٣٧ ٣٠ ٢٥٥ صفر ٧ صفر ١٦ ١ ٩٢ ٣ ٦٧ هراري

اإلدارة االحتاديــة 
 للسجون

٣٦٦ ٦ ٢٠٤ ٦١٦٢ ١١٦ ٨٣٦ ٢ ١ ٢٩ ٣ ٢٠٢ ٣٠ ٨١١ ١ ٥٤ ٢٨٤ ١ 

 ٢٤٦ ٨٠ ٤٥٨ ٢ ٧٨٨ ٧٧ ٨٧٢ ٨٤١ ٢٠ ٢ ١١٦ ٣٦ ٥٩٤ ١ ٥٦٣ ٧٥٩ ٢٤ ٩٨٥ ٤٧٨ ٣٠ اجملموع  

  .٢٠٠٧ الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، :املصدر
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  ٧٠اجلدول 

٢٠٠١/٢٠٠٢: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنسالسجون اإلقليمية والسجن املركزي عدد السجناء املوجودين يف   

 نوع اجلرمية املرتكبة 

لوائحخرق  اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو شروع يف قتل قتل غري عمد   اجملموع جرائم أخرى 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ٩٨ ٩٠٠ ٣ ٢٢ ٧٦٠ ٤ ١٦٧ ١ ١٤٠ ٣ ٦٦ ٥ ١١٠ ١ ٧٨ ١٨ ٥٦٣ ٢٦ ١٩٢ ١ - ٤٤ - ١٢٢ ١٨ ٦٥٨ تيغراي

 ١٣ ٢٤٠ ٤ ٤٠ -  ١ ٤  ٤ ٢ ٤  ٦ - ١١ - ٧٠ - ٦ - ١٤ ٧ ٨١ عفار

 ٤٢٩ ٨٥٢ ١٢ ١٢٩ ٢٢٤٣ - ٨٢ - ٨٧ ٤ ١٧٩ ٩ ٢١١ ١٧ ٣٦٩ ١٦ ٤٨١ ٥٦ ١٦٠ ٢ ١ ٤٣٣ ١٢ ٧٨٠ ١٨٤ ٨٢٧ ٥ أمهرة

 ٧٤٠ ٣٢٤ ٢٣ ١٩٥ ٦٥٧٣ - ٢٣٩  ٤٠٢ ٤ ١٧٢ ٢٢ ٤٨٥ ٢٩ ٧٣٢ ٣٨ ٠٤٣ ١ ٦١ ٨٤٩ ٢ ١٧ ٦٩٤ ١ ٤٢ ٩١٣ ٣٣٢ ٢٢٢ ٨ أوروميا

 ١١ ٢٦٣ ٨ ٧١ - ٢٠  ٢ ١ ١٢ - ٩ ١ ٧  ١٢ - ٧٠ - - - ٦ ١ ٥٤ صومايل

 ٣٩ ١٤٩ ١ ٢٢ ٣٦٤ - -  - - ٧ ٢ ٣٢ ٢ ٣٥ - ٩ ١ ١٠٦ - - ٣ ٤٨ ٩ ٥٤٨  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات
 والشعوب اجلنوبية

٥٠٢ ٣٤٨ ١١ ١٦٤ ٢٩٨٧ - ٣٦ ١ ٢٧٨ ٢ ٤٦ ٥ ٢١٥ ١٥ ٤٤٦ ١٥ ٥٦٨ ٣٥ ٣٠١ ١ ٨ ٥٨٩ ٣١ ٠٠٤ ١ ٢٢٦ ٨٧٨ ٣ 

 ٤ ٢٥٧ - ٥٧ - - - ٢ - ١ ١ ٣٤ - ٦ - ٣ - ٣٣ - ١٩ - ٢١ ٣ ٨١ امبيالغ

 ١٨ ٣٧٦ ١٠ ١٥١ - -  - ١ ١٢ ٢ ١٤ ٣ ١٨ ١ ١٠ ١ ٤٩ - ٢ - ٧ - ١١٣ هراري

 ١٤٨ ٠٤٩ ٤ ٤٠ ١٥٦٤ - ٢ - ٨٢ ٦ ٩٦ ٢ ٦٠ ٩ ٢٣٠ ٢ ٤٠ ٣٧ ٧٠٠ ١ ٩٠ ١١ ١٤٨ ٤٠ ٠٣٧ ١ أديس أبابامدينة 

 ١٥ ٤٣١ ٥ ١٣١ - ٥ - ١٠ - - - - - ٣٠ ٢ ٢٠ - ٦٠ - ٣٠ ١ ٣٠ ٧ ١١٥ دير داوا

 ١٧ ٨٣٦ ١ ١٧ ١٠٥٤ - - - ٣٥  ١ - ١١ - ٤١ - ٣٥ - ٢١٩ - ٢٥ - ٤٢ - ٣٧٣ السجن املركزي

 ٠٣٤ ٢ ٠٢٥ ٦٠ ٦١٦ ٩٩٥ ١٥ ٤ ٥٥١ ٣ ٠٤٢ ١ ٢١ ٥٩٦ ٥٠ ١٨٥ ١ ٧٧ ٩٩٨ ١ ٩٢ ٧٩٥ ٢ ٢١٧ ٨٠٩ ٨ ٢٧ ٩٣٢ ٢ ١٠٠ ١٣٥ ٣ ٨٢٧ ٩٨٧ ٢٠ اجملموع  

  .٢٠٠٢لة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، الوكا: املصدر
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  ٧١اجلدول 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنس عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

 نوع اجلرمية املرتكبة

 اجملموع جرائم أخرى  لوائحخرق اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو شروع يف قتل قتل غري عمد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ١٣٣ ٦٤٣ ٤ ٢٥ ٩٥٧ صفر صفر صفر ١٦٣ ٣ ٧٧ ١٣ ١١٧ ١ ٦٢ ٢٧ ٩٢٦ ٣٧ ٣٧٦ ١ صفر ٤٠ ٣ ١٤٣ ٢٤ ٧٨٢ تيغراي

 ٢٥ ٢٥٠ ١١ ٦٢ صفر صفر صفر ٤ صفر ٣ ٣ ١٠ ٢ ٧ صفر صفر ٢ ٧١ صفر ٥٠ صفر ١٢ ٧ ٧٦ عفار

 ٤٨٦ ٠٢٢ ١٤ ١٠٥ ٦٤٤ ٢ ٥ ٨١ صفر ٨٨ ٥ ١٤٠ ٢٠ ١٨٦ ٣٠ ٦٩٤ ٢٢ ٧٣٣ ٦٦ ١٩٥ ٢ ٦ ٥١١ ١٣ ٦٤٦ ٢١٤ ١٠٤ ٦ أمهرة

 ٧٩١ ٨٥٢ ٢٣ ٢٢٧ ٥٠٤ ٥ ١٨ ٢٥١ ١ ٤٧٩ ١ ١٨٧ ٢٠ ٤٣٥ ٢٨ ٩٢٦ ٥٧ ٦٥٦ ١ ٨٣ ٣١١ ٣ ٨ ٥١٦ ١ ٣٤ ٠٣٧ ١ ٣١٤ ٥٥٠ ٨ أوروميا

 ٨ ٢٦١ ٣ ٦٧ صفر ١٠ صفر ٤ ١ ٦ ١ ٥٠ صفر ٦ ١ ٧ صفر ٤٢ صفر صفر صفر ٣ ٢ ٦٦ صومايل

 ٤٨ ٣٤٢ ١ ٣٤ ٣٩٤ صفر صفر صفر ٢٣ صفر ٧ صفر ٢٨ صفر ٣٢ ٣ ٣٠ ٢ ١٢١ صفر ٥٢ ١ ٤٩ ٨ ٥٩٦  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات
 والشعوب اجلنوبية

 ٥٣٩ ١٨٩ ١٢ ١٦٨ ٠٤٤ ٣ ٣ ٣٧ ١ ٢٥٠ صفر ٤١ ٧ ٢٢٦ ١١ ٤٨١ ٢٤ ٤٨٩ ٣٩ ٤٢٨ ١ ٣ ٧٨٥ ٣٢ ١٠٢٦ ٢٥١ ٣٨٢ ٤

 ٩ ٣٤٣ ٣ ٩٧ صفر صفر صفر ٢ صفر ٢ صفر ٣٠ صفر ٤ صفر ١٠ ١ ٥٦ صفر ٢٨ ١ ١٦ ٤ ٩٨ غامبيال

 ١٩ ٤٢٢ ٧ ١٤١ صفر صفر صفر صفر صفر ٤ ٣ ١٨ صفر ٢٠ صفر ١٤ ٨ ٩١ صفر ٢ ١ ١٥ صفر ١١٧ هراري

 ١٣٦ ٢٤٤ ٤ ٤٣ ٥٦٩ ١ صفر صفر ١ ٨٣ ٦ ١٠٥ صفر ٥٦ صفر ٢٥٥ ٣ ٣٣ ٢٣ ٩٥٧ ١ ٦٦ ١٢ ١٥٦ ٤٧ ٩٦٤ مدينة أديس أبابا

 ٣٠ ٤٢٢ ١١ ١٦٧ صفر صفر صفر ٣ صفر صفر صفر صفر ٤ ٣٥ ٢ ٢٠ ١ ٥٠ صفر ١٢ ٢ ٢٠ ١٠ ١١٥ دير داوا

 ٨ ٨١٥ ١ ٨ ٧٦١ صفر صفر صفر ٧١ صفر ٧ صفر ١٩ صفر ٦٤ صفر ٤٤ صفر ٣٢١ صفر ٣١ صفر ٦٧ صفر ٤٣٠ السجن املركزي

 ٢٣٢ ٢ ٨٠٥ ٦٣ ٦٤٥ ٤٠٧ ١٥ ٢٦ ٣٧٩ ٣ ١٧٠ ١ ١٦ ٥٧٩ ٦٧ ١٧٥ ١ ٧٦ ٥٨٦ ٢ ١٣٩ ٩٦٢ ٣ ٢٦٢ ٠١٩ ١٠ ١٨ ٠٤٨ ٣ ٩٩ ١٩٠ ٣ ٨٨١ ٢٨٠ ٢٢ اجملموع  

  .٢٠٠٣الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٧٢اجلدول 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنس زيعدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املرك

 نوع اجلرمية املرتكبة

 اجملموع جرائم أخرى خرق لوائح اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو شروع يف قتل قتل غري عمد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث كورذ إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ١٥٣ ٣١٥ ٥ ٥٤ ٢٠٩ ١ ٨ ٢٣٣ صفر ١٧٧ صفر صفر صفر صفر ٤ ٨٤ ٣٤ ٢١٦ ١ ٣٥ ٣٨٦ ١ صفر صفر ١ ١٧٩ ١٧ ٨٣١ تيغراي

 ٢٧ ٢٨٦ ٢٠ ٧٠ صفر صفر ٢ ٦ صفر ٦ صفر ١٠ صفر ٢ ١ ١٩ صفر ٧١ صفر ٦ صفر ٣ ٤ ٨٣ عفار

 ٥١٨ ٤٧٥ ١٥ ١٠٠ ٩٦٣ ٢ ٥ ٧٤ صفر ١٢٤ ١٥ ١٧٨ ٢٢ ٢٣٢ ١٥ ٩٩٠ ٢٤ ٨٦٤ ٩٣ ٤٥٠ ٢ ٤ ٥٤٦ ١٤ ٦٤٦ ٢٠٤ ١٧٦ ٦ أمهرة

 ٧٧١ ٨٨٦ ٢٥ ١٨٣ ٣٢٦ ٥ ١٨ ٥٦٣ ١ ٦٠٢ صفر ٢١٢ ١٥ ٥٠٤ ٦٩ ٣٩٥ ١ ٤٣ ٩٩٩ ١ ٦٤ ٦١٥ ٣ ٨ ٣٨٨ ١ ٣٢ ١٣٢ ١ ٣٢٣ ٦٤٦ ٨ أوروميا

 ١٦ ٣٢٤ ٤ ١٦٥ صفر ٣ صفر صفر صفر ٥ ٢ ١٠ ١ ٥ ٢ ١٠ ٣ ٥٣ صفر صفر صفر ١٠ ٢ ٥٣ صومايل

 ٥٠ ٣٨٦ ١ ٢٦ ٢٥٠ صفر صفر صفر ٤٤ صفر ٢٠ ٢ ٣٤ ٦ ٧٨ صفر ١٩ ١ ١٦٩ ١ ٦٦ ١ ٩٩ ١١ ٥٧٣  غوموز- بنيشانغول 

ــات ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

 ٥٨٦ ٧٨٩ ١٤ ٢٢٦ ٧٩٧ ٣ ٢ ٣٩ صفر ٣١٠ ٢ ٨٧ ٨ ٣٠١ ٢١ ٦٠٥ ٢٣ ٠٢٣ ١ ٤٠ ٢٣٨ ٢ ٢ ٧٦٨ ٣٢ ٩٣٧ ٢٢٢ ٣٨٣ ٤

 ١١ ٤٣١ ٤ ٩١ صفر صفر صفر ٢ صفر ٣ صفر ٢٥ صفر ١٠ صفر ١٣ ١ ٨٧ صفر ٣٧ ١ ٢١ ٥ ١١٧ غامبيال

 ٢٥ ٤٣٢ ١٦ ١٥٨ صفر صفر صفر صفر صفر ٥ صفر صفر ٢ ٢٨ ١ ١١ ٣ ٩٤ صفر ١٥٠ ١ ٢٢ ٢ ١١٤ هراري

 ٢٣ ٤٤٤ ٨ ١٥٩ صفر صفر صفر ٥ صفر صفر صفر صفر ٥ ٢٥ ٣ ١٥ صفر ٩٠ صفر ١٥ صفر ٢٠ ٧ ١١٥ أديس أبابا

 ١٨٢ ٠٩٨ ٥ ٦١ ٠٠٠ ٢ صفر صفر صفر ٧٩ ٤ ١٢٩ ٢ ٤٨ ١٣ ٣٢٣ ٤ ٢٠ ٣٥ ١٩٤ ١ ١ ٤٢ ١٤ ١٩٠ ٤٦ ٠٢٥ ١ دير داوا

 صفر ٩٦٩ ١ صفر ٧٨٤ صفر صفر  ٦٧ صفر ٩ صفر ٢٥ صفر ٥٣ صفر ٥٤ صفر ٣٠٤ صفر ٣٨ ٠ ٩١ صفر ٥١٩ السجن املركزي

 ٣٦٣ ٢ ٨٣٥ ٧١ ٧٠٢ ٩٧٢ ١٦ ٣٣ ٣٣ ٣ ٤١٦ ١ ٢١ ٦٥٤ ٥١ ١٨٩ ١ ١٣٦ ٥٩٨ ٣ ١٣٥ ٢٦٣ ٥ ٢٧٥ ٧٥١ ١١ ١٦ ٩٠٦ ٢ ٩٦ ٣٥٠ ٣ ٨٤٣ ٦٣٥ ٢٢ اجملموع  

  .٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٧٣اجلدول 

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنس عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

 نوع اجلرمية املرتكبة

يف قتلشروع  قتل غري عمد  اجملموع جرائم أخرى خرق لوائح اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ١٧٥ ٧٣٢ ٥ ٦٨ ٤٢٠ ١ صفر صفر صفر ٢٠٦ صفر صفر صفر صفر ٢ ٨٦ ٤٥ ٢٢٩ ١ ٢٩ ٤٦٤ ١ صفر ١٦٥ ٣ ٢٣٥ ٢٨ ٩٢٧ تيغراي

 ١٦ ٣٨٥ ٤ ١٠٢ صفر صفر ١ ١٠ صفر ٦ ٣ ٢٥ صفر صفر ١ ٩ ٢ ٨٠ صفر ١٦ صفر ٩ ٥ ١٢٨ عفار

 ٥٠٥ ٣٦٤ ١٨ ١٢٤ ٠٥٨ ٦ ٣ ١٥٧ ٢ ١٧٢ ٨ ٢٢٥ ٢٢ ٢٧٠ ٣٨ ١٩٠ ١ ٣١ ٧٩٧ ٧٣ ١٨١ ٢ صفر ٤٤٣ ٥ ٨١٢ ١٩٩ ٠٥٩ ٦ أمهرة

 ٧٦٥ ٦٤٨ ٢٤ ٢١٦ ٩٢٢ ٥ ١٥ ٣٨٥ صفر ٤٩٢ ٢ ٢٢٩ ١٣ ٤٧١ ٦١ ٣٨٩ ١ ٩٢ ٧١٨ ١ ٦٣ ٢٣٠ ٣ ٧ ٢٢٢ ١ ٣٢ ١٥٢ ١ ٢٦٤ ٤٣٨ ٨ أوروميا

 ١٥٦ ٩٦١ ٣ ٣٦ ٧٨٧ ١ ٢ ٤٨ صفر ٢٩ ٥ ٧٥ ٢٦ ٨٨ ٨ ٨٤ ١٩ ١٣٧ ٣٩ ٧٧٣ صفر صفر ٣ ١٤٥ ١٨ ٧٩٥ صومايل

 ٤٢ ٤٢٧ ١ ٢٤ ٣٨٠ صفر صفر صفر ٥١ صفر ١١ صفر ١٦ ٢ ٧٩ صفر ٣٠ ١ ١٤٦ صفر ٢٢ ٢ ٨٩ ١٣ ٦٠٣  غوموز- بنيشانغول 

األمم والقوميـات
 والشعوب اجلنوبية

 ٥٠٩ ٨٠٢ ١٥ ١٧٨ ٩٠٢ ٤ صفر ٢٨ ٣ ٢٩٢ ٣ ٦١ ٤ ١٧٢ ١٥ ٥٧٢ ٢٥ ٢٥٩ ١ ٣٨ ٩٣٢ ١ ٧ ٧٤٧ ٣٠ ٢٥٠ ١ ٢٠٦ ٥٨٧ ٤

 ١٩ ٦٧٤ ٣ ١٥٣ صفر ٥ صفر ٢ صفر ٦ صفر ٢٥ صفر ١٥ صفر ١٧ صفر ١١٥ صفر ٧١ صفر ٥٣ ١٦ ٢١٢ غامبيال

فرص ٢٢ ٢ ١٢٨ هراري  ٢٢ ٤٦٦ ٩ ١٧٧ صفر صفر صفر صفر صفر ٣ ٢ ١٩ ٤ ١٣ صفر ٢٣ ٥ ٨١ صفر صفر 

 ١٣٣ ٨٤٢ ٤ ٦١ ٢٩١ ٢ صفر صفر ١ ٧٧ ٤ ٩٠ ٣ ٥١ ٦ ٢٢٠ صفر ١ ٢ ٧٩٤ صفر ٣٢ ٩ ١٨٩ ٤٧ ٠٩٧ ١ مدينة أديس أبابا

 ١٨ ٤٦٢ ٨ ٢٠٢ صفر صفر صفر ٥ صفر صفر صفر صفر ٢ ٤٠ ٢ ١٥ صفر ٤٠ صفر ٢٠ صفر ٣٥ ٦ ١٠٥ دير داوا

 صفر ٥٩٨ ١ صفر ٩٠٨ صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر ١٥ صفر ٤٢ صفر ٢١ صفر ١٥٤ صفر ١٨ صفر ٦٥ صفر ٣٧٤ السجن املركزي

 ٣٦٠ ٢ ٣٦١ ٧٨ ٧٣١ ٣٠٢ ٢٤ ٢٠ ٦٢٣ ٧ ٣٣٦ ١ ٢٢ ٧٠٧ ٧٣ ١٥٢ ١ ١٣٨ ٧٣٠ ٣ ٢١٥ ٢٥٦ ٥ ٢٥٢ ٩٩٠ ١٠ ١٤ ٧٥٦ ٢ ٨٤ ٠٥٦ ٤ ٨٠٤ ٤٥٣ ٢٣ اجملموع  

  .٢٠٠٥ية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، الوكالة املركز: املصدر
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  ٧٤اجلدول 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنس عدد السجناء املوجودين يف السجون اإلقليمية والسجن املركزي

 نوع اجلرمية املرتكبة

ائم أخرىجر خرق لوائح اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو شروع يف قتل قتل غري عمد  اجملموع 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم

 ٢٠٣ ١١٤ ٦ ٤٠ ٠٥٥ ١ ٥ ٢٤٧ ٢ ٢١٦ ٣ ٣٤ ٧ ١١٠ ٣ ١٢٠ ٦٥ ١٤٣١ ٤٢ ٤٢٢ ١ صفر ١٩٧ ٢ ٢٠٧ ٣٤ ٠٧٥ ١ تيغراي

 ١٦ ٣٨٥ ٤ ١٠٢ صفر صفر ١ ١٠ صفر ٦ ٣ ٢٥ صفر صفر ١ ٩ ٢ ٨٠ صفر ١٦ صفر ٩ ٥ ١٢٨ عفار

 ٤٠٩ ٩١٨ ١٤ ٢٨ ٦١٢ ٢ ٣ ١٥٧ ٢ ١٧٢ ٨ ٢٢٥ ٢٢ ٢٧٠ ٣٨ ١٩٠ ١ ٣١ ٧٩٧ ٧٣ ١٨١ ٢ صفر ٤٤٣ ٥ ٨١٢ ١٩٩ ٠٥٩ ٦ أمهرة

 ٦٥٥ ٦٢٠ ٢٣ ١٨٠ ٥٧٥ ٥ ١٢ ٢٦٩ صفر ٥٣٠ ١ ٢٠٠ ١٢ ٤٠٧ ٣٣ ١٨٦ ١ ٦٤ ٦٤٠ ١ ٥٥ ٨٦٤ ٢ ١٠ ٠٥٥ ١ ٣٧ ٠٤٢ ١ ٢٥١ ٨٥٢ ٨ أوروميا

 ١٠٦ ٣٢٦ ٣ صفر ٠١٤ ١ ٢ ٦٤ صفر ٣٨ ٧ ٧٣ ١٠ ٧١ ١٦ ٢٨٧ ١٧ ١٣٥ ٤٥ ٦٠٠ صفر صفر ٢ ٢٥٩ ٧ ٧٨٥ صومايل

 ٢١ ٣٢٦ ١ ٣ ٢٧٩ صفر صفر صفر ٥١ صفر ١١ صفر ١٦ ٢ ٧٩ صفر ٣٠ ١ ١٤٦ صفر ٢٢ ٢ ٨٩ ١٣ ٦٠٣  غوموز- بنيشانغول 

ــات ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

٤٥٩ ٢٨٦ ١٤ ١٤٤ ٨٥٢ ٣ ١ ٢٤ ٣ ٣٧٢ ٥ ٦٠ ٥ ١٣٦ ٣١ ٧٤٢ ٢٠ ٥٥١ ٣٠ ٧٣٠ ١ ٩ ٤٧٩ ٤٧ ٥٥٢ ١ ١٦٤ ٧٨٨ ٤ 

 ١٣ ٤٩٥ صفر ٩٦ صفر صفر صفر صفر صفر ٤ صفر ٦ صفر ١٠ صفر ١٩ صفر ٥٧ صفر ٦٣ صفر ٢٢ ١٣ ٢١٨ غامبيال

 ٣٨ ٤٥٠ ٢٥ ١٥٧ صفر صفر صفر صفر صفر ٢ ١ ٢١ ١ ١٨ ٣ ٢١ ٤ ٨٢ صفر صفر صفر ١٤ ٤ ١٣٥ هراري

 ١٤١ ٥٦٨ ٣ ٦٩ ٠١٧ ١ صفر صفر ١ ٧٧ ٤ ٩٠ ٣ ٥١ ٦ ٢٢٠ صفر ١ ٢ ٧٩٤ صفر ٣٢ ٩ ١٨٩ ٤٧ ٠٩٧ ١ دينة أديس أبابام

 ٢٦ ٤٥٩ ٩ ١٣٢ صفر صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر ٢٤ ٣ ٤٠ ٨ ٧٧ صفر ١٠ ٢ ٤٠ ٤ ١٣٥ دير داوا

رصف ١ صفر ١٥ صفر ٤٢ صفر ٢١ صفر ١٥٤ صفر ١٨ صفر ٦٥ صفر ٣٧٤ السجن املركزي  صفر ١٠٩ ٢ صفر ٣٣٤ ١ صفر صفر صفر ٨٥ 

 ٠٨٧ ٢ ٠٥٦ ٧١ ٥٠٢ ٢٢٥ ١٧ ٢٣ ٧٦١ ٩ ٥٥٢ ١ ٢٨ ٧٠٦ ٦٣ ١٢٨ ١ ١٣٠ ٩١٨ ٣ ٢٠٤ ٦٩٥ ٤ ٢٦٢ ١٨٧ ١٠ ١٩ ٣٣٥ ٢ ١٠٦ ٣٠٠ ٤ ٧٤١ ٢٤٩ ٢٤ اجملموع  

  .٢٠٠٦الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٧٥اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧: حسب اجلرمية املرتكبة ونوع اجلنس  السجون اإلقليمية والسجن املركزيعدد السجناء املوجودين يف

 نوع اجلرمية املرتكبة

 اجملموع جرائم أخرى خرق لوائح اغتصاب احتيال اختالس إعاقة اعتداء سرقة سطو شروع يف قتل قتل غري عمد

كورذ إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث 

 ٢٣٣ ٧١٨ ٧ ٧٩ ١٥٩ ٢ صفر صفر ٣ ٣٦١ صفر صفر صفر صفر ٩ ١٧٤ ٧١ ٨٠١ ١ ٣٧ ٧٥٥ ١ صفر ٢٠٧ ٢ ٢٦٦ ٣٢ ٩٩٥ تيغراي

 ٤ ٢٠٨ صفر ٤٧ صفر ١١ صفر ٢ صفر ٢ صفر ١٧ صفر ٨ صفر ١٠ ١ ٣٩ صفر صفر صفر ٨ ٣ ٦٤ عفار

 ٤١٠ ٦٣٧ ١٥ ٩٩ ٣٧٧ ٣ صفر ٥٥ ١ ١٠٦ ٤ ١٦٣ ٩ ٢١٠ ٤٠ ١٩٦ ١ ٢٦ ٨٩٠ ٤٩ ٢٢٦ ٢ ٣ ٤١٠ ٧ ٨٦١ ١٧٢ ١٤٣ ٦ أمهرة

 ٧٨٩ ٦٠٩ ٢٦ ٢٤٠ ٤٦٠ ٧ ٤٣ ٥٩٩ ١ ٤٩٤ صفر ١٥٩ ٨ ٢٦٩ ٣٧ ١٢١ ١ ٦٣ ٤٨٢ ١ ٦١ ٤٩٥ ٣ ٥ ١٥٦ ١ ٣٦ ١٣٩ ١ ٢٩٥ ٢٣٥ ٩ أوروميا

 ١٢٤ ٧١٦ ٣ صفر ٥٦٨ ١ ٧ ٩٧ صفر ٥٢ ٩ ١٠٦ ١٦ ١٠١ ٨ ١٤٩ ٣٧ ٢٣٥ ٤٣ ٦٧٨ صفر صفر ٤ ١٩٤ ٠ ٥٣٦ صومايل

 ٤٤ ٦٧٨ ١ ١٦ ٣٥٠ صفر صفر ١ ١٤٥ صفر ٣ صفر ١٨ ٧ ٨٠ صفر ١٣ ٨ ٢١٢ صفر ٦٩ ٢ ١٠٥ ١٠ ٦٨٣  غوموز- بنيشانغول 

ــات  األمــم والقومي
 والشعوب اجلنوبية

٥٩٧ ٣٢٨ ١٥ ٢٠٧ ٧٣٧ ٤ ١٧ ٨٧ ١ ٢٥٣ ١ ١٣١ ٧ ١٥٨ ٥٤ ٨٤٢ ٢٩ ٧٠٨ ٤٠ ٤٩٨ ٢ ٦ ٥٦٩ ٥٣ ٤٠١ ١ ١٨٢ ٩٤٤ ٣ 

 ١٠ ٢٩٥ صفر ١٢ صفر صفر صفر صفر صفر ٩ صفر ١١ صفر ١٤ صفر ٧ ٢ ٩١ صفر ١٣ صفر ١٢ ٨ ١٢٦ غامبيال

 ٣٤ ٤٣٧ ٩ ١٤٨ صفر صفر صفر صفر ١ ٣١ ٢ ٥ ٦ ٣٩ صفر صفر ٧ ٨٠ صفر ٣ ٣ ١٠ ٦ ١٢١ هراري

اديــــة اإلدارة االحت
 للسجون

 ٢٠٤ ١٦٢ ٦ ٩٠ ٩٩٩ ٢ صفر صفر صفر ١١٤ ١ ٦٢ ١١ ١٣٢ ١٤ ١٨٦ ٢ ٢٩ ٣٢ ٩٤١ ١ ٤٧ ١١ ٢١٧ ٤٢ ٤٣٥ ١

 ٤٤٩ ٢ ٧٨٨ ٧٧  ٧٤٠ ٨٥٧ ٢٢ ٦٧ ٨٤٩ ٧ ٥٢٧ ١ ١٦ ٦٦٦ ٥٣ ٩٢١ ١٧٥ ٨٠٩ ٣ ٢٢٨ ١٧٥ ٥  ٢٨٠ ٠١٥ ١٢ ١٥ ٤٧٤ ٢ ١١٨ ٢١٣ ٤ ٧٥٠ ٢٨٢ ٢٣ اجملموع  

  .٢٠٠٧ املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، الوكالة: املصدر
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  عدد املدعني العامني والقضاة
 ١٠٠ ٠٠٠ تقدم اجلداول الواردة أدناه بيانات تغطي ستة أعوام وتتعلق بعدد املدعني العامني والقضاة لكل           - ٦

الوطين، ظل   وعلى املستوى    .شخص يف مجيع أرجاء البلد مصنفة حسب نوع اجلنس والفئات السكانية الرئيسية           
  . شخص يتزايد خالل األعوام الستة األخرية١٠٠ ٠٠٠عدد املدعني العامني والقضاة الذين خيدمون 

  ٧٦اجلدول 
  حتادي واإلقليمياال العاملني على املستويني)  شخص١٠٠ ٠٠٠لكل (عدد املدعني العامني 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤- ٢٠٠١/٢٠٠٢ :حسب نوع اجلنس
٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع ذكور إناث اجملموع إناث ذكور اإلقليم
   ٤٫٧ ١٫٠٦ ٣٫٦٤   ٤٫٦   ١٫٠٧   ٣٫٥   ٤٫٤   ١٫٠   ٣٫٤ تيغراي

   ٢٫٥ ٠٫٣٧ ٢٫١٨   ٢٫٦   ٠٫٤٦   ٢٫١   ٢٫٥   ٫٤   ٢٫٠ عفار

 ٣٫٦٣ ٠٫٩٥ ٢٫٦٧   ٣٫١     ٠٫٧ ٢٫٣٧   ٢٫٩   ٫٦   ٢٫٣ أمهرة

 ١٫٩٥ ٠٫١٧ ١٫٧٨   ١٫٩   ٠٫١٧   ١٫٧ ١٫٣٧ ٫٠٧   ١٫٣ أوروميا

 ٣٫٦٩ ٠٫٠٢٤ ٣٫٦٧ ٣٫٤٩ ٠٫٠٢٥ ٣٫٤٧   ٢٫٣ ٫٠٥   ٢٫٢ صومايل

   ٩٫٥ ٢٫٣٥ ٧٫٢٣ ٠٫٦٨ صفر ٠٫٦٨   ٫٧ صفر   ٫٧  غوموز- بنيشانغول 

 ١٫٥٤ ٠٫٢٨ ١٫٢٥ ١٫٥٧   ٠٫١٣ ١٫٤٤ صفر صفر صفر األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ٥٫٥٥ صفر ٥٫٥٥ ٥٫٢٦ صفر ٥٫٢٦   ٥٫٤ صفر   ٥٫٤ غامبيال

 ١١٫٣٥ ١٫٦٢   ٩٫٧ ١١٫٧٩   ١٫٦٨   ١٠٫١   ١٢٫٢ ١٫٧٤   ١٠٫٤ هراري

 ٠٫٩٦ ٠٫٢٥ ٠٫٧١   ٠٫٩   ٠٫١٤ ٠٫٧٧ - - - أديس أبابا

 - - -   ٠٫٨ صفر   ٠٫٨   ٫٨ صفر   ٫٨ دير داوا

   ٠٫٥ ٠٫٠٦ ٠٫٤٤ ٠٫٧٧ صفر ٠٫٧٧   ٠٫٤ صفر ٠٫٤٦ مكتب االدعاء ملكافحة الفساد

 - - - - - - - - - مكتب االدعاء اخلاص

 ٥٫٢٥ ٠٫٨٥   ٤٫٤ ٥٫٥٤     ٠٫٩ ٤٫٦٣ ٤٫٩٨   ٠٫٨ ٤٫١٨ مكتب االدعاء االحتادي

 ٢٫٨٨   ٠٫٥ ٢٫٣٧ ٢٫٦٧   ٠٫٣٩ ٢٫٢٨ ٢٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٦٠ اجملموع  

 .٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر

  ٧٧اجلدول 
  االحتادي واإلقليمي العاملني على املستويني)  شخص١٠٠ ٠٠٠لكل (دعني العامني عدد امل

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧- ٢٠٠٤/٢٠٠٥ :حسب نوع اجلنس
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ *٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع ذكور إناث اجملموع إناث ذكور اإلقليم
   ٤٫٦      ١   ٣٫٦ ٤٫٧٩ ١٫٠٣ ٣٫٧٦   ٤٫٨٣   ١٫١٣٦ ٣٫٦٩ تيغراي

   ٠٫٢ صفر   ٠٫٢ ٠٫٢١ صفر ٠٫٢١     ٢٫٥     ٠٫٣٦ ٢٫١٣ عفار

 ٣٫٧٩ ٠٫٥٩   ٣٫٢ ٣٫٨٥ ٠٫٩٥   ٢٫٩   ٣٫٥٥     ٠٫٩٤   ٢٫٦ أمهرة

 ٢٫٤٦   ٠٫٣ ٢٫١٥ ٢٫٦٨ ٠٫٣٨ ٢٫٢٩ ٢٫٤٧٨     ٠٫٢٧   ٢٫٢ أوروميا
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 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ *٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع ذكور إناث اجملموع إناث ذكور اإلقليم
   ٨٫٢ ٠٫١٣   ٨٫١ ٣٫٩٧ ٠٫٠٢ ٣٫٩٥   ٣٫٦٢     ٠٫٠٢   ٣٫٦ صومايل

   ١٠٫٣   ٢٫٥   ٧٫٨   ١١٫٢ ٢٫٥٦ ٨٫٦٤   ٧٫٨٦     ٢٫١٣   ٥٫٧  غوموز- شانغول بني

   ٢٫٦   ٠٫٣   ٢٫٢ ٢٫٧١   ٠٫٣   ٢٫٤   ١٫٥٨ ٠٫٠٠٦٩ ١٫٥٧ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ١٤٫٢ ٩٫٣١   ٠٫٤   ٨٫٩   ١٫٣٥ صفر ١٫٣٥ غامبيال
  

١٤٫٦   ٠٫٤   

 ١٢٫٣   ١١٫٢ ٣٫٠٦ ٨٫١٦   ١٠٫٥٢     ١٫٥٧   ٨٫٩ هراري
  

١٤٫٧   ٢٫٤   

   ٠٫٧   ٠٫٢ ٠٫٤٩ ٠٫٦٧ ٠٫٢٣ ٠٫٤٣   ٠٫٩٣     ٠٫٢٤ ٠٫٦٩ أديس أبابا

   ١٫٢ صفر   ١٫٢ ١٫٢٥ صفر ١٫٢٥     ١٫٣ صفر   ١٫٣ دير داوا

 ٠٫٤٨ ٠٫٠٢ ٠٫٤٦ ٠٫٥٣ ٠٫٠٥ ٠٫٤٧     ٠٫٦     ٠٫٠٩ ٠٫٥١ مكتب االدعاء ملكافحة الفساد

.م. غ صمكتب االدعاء اخلا .م. غ  .م. غ  .م. غ  .م. غ  .م. غ  .م. غ  .م. غ  .م. غ   
 ٥٫٦١ ١٫١٥ ٤٫٤٦ ٥٫١٩      ١ ٤٫١٨   ٥٫١٣     ٠٫٧٩ ٤٫٣٤ مكتب االدعاء االحتادي

 ٣٫٥٩ ٠٫٤٧ ٣٫١١ ٣٫٤٢ ٠٫٥٩ ٢٫٨٣   ٣٫٠١     ٠٫٤٧ ٢٫٥٣ اجملموع  

  .٢٠٠٧الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
 فيما يتعلق بإقليمي عفار وأديس أبابا يـشري إىل عـددهم يف   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ املدعني العامني يف    عدد  *

٢٠٠٣/٢٠٠٤. 

  ٧٨اجلدول 
  ى املستويني االحتادي واإلقليميالعاملني عل)  شخص١٠٠ ٠٠٠لكل (عدد القضاة 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤- ٢٠٠١/٢٠٠٢: حسب نوع اجلنس واإلقليم
٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اإلقليم

 ٤٫٢٧   ٠٫٦٣ ٣٫٦٤   ٤٫٧ ٠٫٧٤ ٣٫٩٦   ٥٫٣   ٠٫٨   ٤٫٤ تيغراي

   ٣٫٩     ٠٫٦ ٣٫٣٨ ٣٫٩٩ ٠٫٥٣ ٣٫٤٥   ٢٫٧   ٠٫٤   ٢٫٢ عفار

 ٣٫٧٨   ١٫٠٤   ٢٫٧ ٣٫٤٥ ٠٫٨١ ٢٫٦٤   ٢٫٣ ٠٫٣٨   ١٫٩ أمهرة

 ٢٫٨٤   ٠٫١٨   ٢٫٦ ٢٫٤٩ ٠٫٢٤ ٢٫٢٥ ١٫٧٨ ٠٫٠٩ ١٫٦٨ أوروميا

   ٣٫٩   ٠٫١٤ ٣٫٧٩ ٣٫١٢ ٠٫٠٤ ٣٫٠٧   ٢٫٧ ٠٫٠٥ ٢٫٦٦ صومايل

   ٩٫٩     ٢٫٦   ٧٫٢   ١١٫٢   ٢٫٩ ٨٫٢٧   ٩٫٣   ٠٫٨ ٨٫٤٩  غوموز- بنيشانغول 

 ٢٫١٩   ٠٫٠٧   ٢٫١ ٢٫٢٤ ٠٫٠٥ ٢٫١٨ ٢٫٠٩ ٠٫٠٤ ٢٫٠٤ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ١٦٫٢٣   ٠٫٤٢   ١٥٫٨   ١٢٫٢ ٠٫٤٣   ١١٫٨   ١٤٫٤ ٠٫٤٥ ١٣٫٩٦ غامبيال

 ١٢٫٩٧   ١٫٠٨   ١١٫٨ ١١٫٢٣   ٠٫٥ ١٠٫٦٧ ١٠٫٤٦ ٠٫٥٨   ٩٫٨ هراري

 ١٫٠٦ ٠٫١٤١   ٠٫٩ ١٫٠٦ ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣ ٠٫٧٩ أديس أبابا

   ٠٫٨     ٠٫٢   ٠٫٥ ٠٫٨٤ ٠٫٢٨ ٠٫٥٦ ٠٫٨٧ ٠٫٢٩   ٠٫٥ دير داوا

 ٦٫٣٩   ١٫٨٨   ٤٫٥ ٦٫٥٢ ١٫٦٥ ٤٫٨٦ ٢٫٧٧ ٠٫٦٣ ٢٫١٤ احملاكم االحتادية

 ٣٫٤٥   ٠٫٥٢ ٢٫٩٣ ٣٫٢٣ ٠٫٤٦ ٢٫٧٧ ٢٫٤٦ ٠٫٢٤ ٢٫٢٢ اجملموع  

 .٢٠٠٤الوكالة املركزية لإلحصاء، املوجز اإلحصائي، : املصدر
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  ٧٩اجلدول 
  ى املستويني االحتادي واإلقليميالعاملني عل)  شخص١٠٠ ٠٠٠لكل (عدد القضاة 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧- ٢٠٠٤/٢٠٠٥: نس واإلقليمحسب نوع اجل
٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اإلقليم

 ٤٫٣ ٠٫٦٩ ٣٫٦ ٤٫٤ ٠٫٧ ٣٫٦٩ ٤٫٤ ٠٫٧ ٣٫٧ تيغراي

 ٣٫٥٩ ٠٫٥٦ ٣٫٠٣ ٣٫٦٧ ٠٫٥٧ ٣٫٠٩ ٣٫٨ ٠٫٥ ٣٫٣ عفار

 ٣٫٨ ٠٫٩ ٢٫٩ ٣٫٧٩ ٠٫٨٩ ٢٫٨٩ ٣٫٤ ٠٫٩ ٢٫٤ أمهرة

 ٣٫٢٥ ٠٫٢ ٣٫٠٤ ٣٫١٨ ٠٫٢ ٢٫٩٨ ٢٫٨ ٠٫١٧ ٢٫٧ أوروميا

 ٣٫٨٩ ٠٫١٣ ٣٫٧٥ ٣٫٩٩ ٠٫١٤ ٣٫٨٥ ٤٫١ ٠٫١٤ ٣٫٩ صومايل

   ١٠٫٠ ٢٫٥ ٧٫٥ ١٠٫٢ ٢٫٥٦ ٧٫٦٨ ٩٫٦ ٢٫٦     ٧  غوموز- بنيشانغول 

 ٢٫٥٧ ٠٫١٢ ٢٫٤٤ ٢٫٦٤ ٠٫١٣ ٢٫٥ ٢٫٧ ٠٫١ ٢٫٦ األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 ١٦٫٩ ١٫١٨ ١٥٫٨ ١٦٫٥٩ ٠٫٤ ١٦٫١٩ ٢٫٨ ٠٫٠٩ ٢٫٧ الغامبي

 ٩٫٣ ١٫٩٧ ٧٫٣٨ ١١٫٢٢ ١٫٠٢ ١٠٫٢ ١١٫٥ ١٫٠٥  ١٠٫٥ هراري

 ٠٫٩٨ ٠٫٢ ٠٫٧٥ ١٫٠٤ ٠٫٢ ٠٫٨ ١٫٠ ٠٫١٣ ٠٫٨ أديس أبابا

 ١٫٦٩ صفر ١٫٦٩ ١٫٧٥ صفر ١٫٧٥ ١٫٨ صفر ١٫٨ دير داوا

 ١٫٦١ ٠٫٥١ ١٫٠٩ ١٫٥٤ ٠٫٥ ١٫٠٣ ١٫٤ ٠٫٥١ ٠٫٨٨ احملكمة االبتدائية االحتادية

 ١٫٢١ ٠٫٢٨ ٠٫٩٢ ١٫١٥ ٠٫٢٩ ٠٫٨٦ ١٫١٩ ٠٫٢٧ ٠٫٩١ احملكمة العالية االحتادية

 ٠٫٥٤ ٠٫٠٨ ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫١١ ٠٫٣٢ ٠٫٤٥ ٠٫١٥ ٠٫٣ احملكمة العليا االحتادية

 ٣٫٥٣ ٠٫٤٦ ٣٫٠٦ ٣٫٥٣ ٠٫٤٦ ٣٫٠٧ ٣٫٣١ ٠٫٤٧ ٢٫٨٣ اجملموع  

  .٢٠٠٧ز اإلحصائي، الوكالة املركزية لإلحصاء، املوج: املصدر

  عدد الوفيات يف مراكز االحتجاز
  ٨٠اجلدول 

  عدد الوفيات يف مراكز االحتجاز

٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ ٢٠٠٤/٠٥ ٢٠٠٣/٠٤ ٢٠٠٠/٠٣ 
٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

 )نصف سنة(
 اجملموع

)٢٠٠٢/٢٠٠٧( 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور اإلقليم
 ١ ٩٨  - ١ ٢٧  ٢٠  ٢٤ - ٢٧ - - تيغراي

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر - - - - عفار

 - -  ٣٣ - - - - - - - - - - أمهرة

ــات  ــم والقومي األم
 والشعوب اجلنوبية

- - - - - - - - - - ٢ ٢ - - 

 - ٢٧ - - - - - - - - - - - - غامبيال

 - ١٨ - - - ١ - ٣ - ٧ - ٣ - ٤ هراري

  .٢٠٠٨أبريل /إدارة السجون اإلقليمية، نيسان: املصدر
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زال هناك افتقار إىل البيانات من بعض  مجعت البيانات من مراكز احتجاز خمتلفة يف مجيع أرجاء البلد وما  - ٧
  .عن هذا، فإن البيانات، باستثناء بيانات إقليمي تيغراي وهراري، غري متوافرة على أساس سنوي  وفضالً.األقاليم

  وسط عدد القضايا املتراكمة لكل قاض على خمتلف مستويات النظام القضائيمت
  ٨١اجلدول 

  ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٧القضايا املتراكمة يف احملاكم االحتادية لألعوام من 
 التراكم االكتظاظ القضايا اليت بت فيها عدد القضايا احملاكم

 ٠٫٠٧ ١٫٠٧ ١٩٣ ٣٤ ٤٧٣ ٣٦ احملكمة العليا االحتادية
 ٠٫١٥ ١٫١٥ ٠٥٣ ٥٩ ٧٦٤ ٦٧ ة العالية االحتاديةاحملكم

 ٠٫١٦ ١٫١٦ ٨٦٦ ٣٠٤ ١٢٥ ٣٥٤ احملكمة االبتدائية االحتادية

  .٢٠٠٨مارس /احملاكم االحتادية، آذار: املصدر
يشري عدد القضايا إىل القضايا احملالة من سنوات سابقة والقضايا اجلديدة اليت فتحت والقـضايا         •

   اليت أعيد فتحها؛
  ري االكتظاظ إىل نسبة القضايا املعروضة على احملاكم إىل القضايا اليت بت فيها؛يش  •
  .يشري التراكم إىل نسبة القضايا اليت مل يفصل فيها إىل القضايا اليت بت فيها  •

  ٨٢اجلدول 
  القضايا املتراكمة يف احملاكم اإلقليمية

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ الواليات اإلقليمية

 التراكم االكتظاظ التراكم االكتظاظ التراكم االكتظاظ التراكم االكتظاظ التراكم االكتظاظ 

 ٠٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٣ ١٫١٣ ٠٫١١ ١٫١١ ١٫٢٣ ١٫٢٣ ٠٫٣٢ ١٫٣٢ أمهرة

 ٠٫١٢ ١٫١٢ ٠٫١٢ ١٫١٢ ٠٫١٢ ١٫١٢ ٠٫١٢ ١٫١٢ ٠٫١٢ ١٫١٢ *عفار

 ٠٫٠٥ ١٫٠٥ ٠٫٥٣ ١٫٥٣ ٠٫٥٣ ١٫٥٣ ٠٫٥٤ ١٫٥٤ ٠٫٧٩ ١٫٧٩ ** غوموز- بنيشانغول 

 ٠٫٣٦ ١٫٣٦ - - - - - - - - غامبيال

 - - - - - - - - - - ***هراري

 ٠٫٢٦ ١٫٢٦ ٠٫٢٨ ١٫٢٨ ٠٫٢٠ ١٫٢٠ ٠٫٢٣ ١٫٢٣ ١٫٤٥ ١٫٤٥ أوروميا

 ٠٫٢٨ ١٫٢٨ - - - - - - - - األمم والقوميات والشعوب اجلنوبية

 - - - - - - - - - - صومايل

 ٠٫٠٨ ١٫٠٨ - - - - - - - - تيغراي

  .٢٠٠٨أبريل /احملاكم العليا اإلقليمية، نيسان: املصدر
 والقوانني العرفية واسعة .تغطي البيانات السنوات العشر األخرية وتبني الوضع يف احملكمة العليا لإلقليم  *  

  .تعرض على احملاكم العادية سوى بضع قضايا فقط االنتشار يف هذا اإلقليم وال
  .ذه البيانات بيانات احملكمة العليا لإلقليممتثل ه  **

   . قضية١٠ ٥٥٥قاض واحد إىل اً نسبة القضاة إىل القضايا يف اإلقليم مقدارها حالي  ***
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  اإلنفاق العام على العدل واألمن

طاع تذهب امليزانية اليت ختصصها احلكومة االحتادية للعدل والنظام العام إىل اهليئات احلكومية العاملة يف ق  - ٨
واإلدارة  العدل واألمن مبا يف ذلك وزارة العدل، واحملاكم االحتادية املوجودة على كل مستوى، وجلنة الشرطة االحتادية،

  .االحتادية للسجون، ومؤسسة البحوث العدلية والقانونية، وهيئة األمن واهلجرة وشؤون الالجئني، وهيئات أخرى

  ٨٣اجلدول 

  األمن والعدل/نسبة اإلنفاق العام على الشرطة

 النسبة املئوية اإلنفاق على العدل واألمن العام ميزانية احلكومة االحتادية السنة املالية
١٫٥٤ ٨٠٠ ٦٣٦ ٢٣١ ٩٠٠ ٩٥٠ ٠١٢ ١٥ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
١٫٤٤ ٧٠٠ ١٤٦ ٢٤٨ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٤١ ١٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
١٫٢٩ ٠٠٠ ٧٦٦ ٢٤٨ ٠٢٨ ٢١١ ٢٦٠ ١٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
١٫٦٦ ٦٠٠ ٤٥٣ ٣٦٧ ٦٩٠ ٠٣٩ ٠٧٠ ٢٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
١٫٢٨٩ ٣٠٠ ٤٧١ ٣٨٧ ٠٤٤ ٦٣٤ ٠٤٣ ٣٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
١٫٦٥ ١٠٠ ٢٦٧ ٥٨٧ ٩٩٩ ٦٥٨ ٤٤٤ ٣٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٫٧٦ ٨٠٠ ٠٨٣ ٧٧٣ ٣٣٧ ٦٦٩ ٩٤٧ ٤٣ ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  .٢٠٠٨مايو / أيارالشعب،جملس نواب : املصدر



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 149 

  ٥املرفق 

  اإلطار القانوين

  ان اليت صدقت عليها إثيوبيا أو انضمت إليهاالصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنس - ١

  ٨٤اجلدول 

  االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت إثيوبيا طرف فيها

 طرف منذ اسم الصك الرقم

 ١٩٩٣يونيه /حزيران١١ ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  ١

 ١٩٩٣يونيه / حزيران١١ ١٩٦٦ق املدنية والسياسية، العهد الدويل اخلاص باحلقو ٢

 ١٩٧٦يونيه / حزيران٢٣ ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،  ٣

 ١٩٨٠يوليه /  متوز٨ ١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  ٤

 ١٩٩٤مارس / آذار١٤ ١٩٨٤ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل ٥

 ١٩٩١مايو / أيار١٤ ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  ٦

  ٨٥اجلدول 

  اتفاقيات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان وما يتصل هبا من اتفاقيات

 طرف منذ اسم الصك الرقم

 ١٩٤٩يوليه / متوز١ ١٩٤٨ة واملعاقبة عليها، اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعي ١

 ١٩٦٩يناير /  كانون الثاين٢١ ١٩٥٥، بصيغتها املعدلة يف عام ١٩٢٦االتفاقية اخلاصة بالرق،  ٢

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٠ ١٩٤٩اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري،  ٣

 ١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ١٩٦٧روتوكوهلا لعام ، وب١٩٥١االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني،  ٤

، وبروتوكوالها ملكافحـة    ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،          ٥
هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وملنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء             

 واألطفال، واملعاقبة عليه

 ٢٠٠٧وليه ي/ متوز٢٣
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  ٨٦اجلدول 

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 طرف منذ اسم الصك الرقم

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٨ )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة(اتفاقية الراحة األسبوعية  ١

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢ )٢٩رقم  (١٩٣٠اتفاقية العمل اجلربي،  ٢

 ١٩٦٣يونيه / حزيران٤ )٨٧رقم  (١٩٤٨م، اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظي ٣

 ١٩٦٣يونيه / حزيران٤ )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية،  ٤

 ١٩٩٩مارس / آذار٢٤ )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور،  ٥

 ١٩٩٩مارس / آذار٢٤ )١٠٥رقم  (١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل اجلربي،  ٦

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٨ )١٠٦رقم  (١٩٥٧، )التجارة واملكاتب(حة األسبوعية اتفاقية الرا ٧

 ١٩٦٦يونيه / حزيران١١ )١١١رقم  (١٩٥٨، )يف االستخدام واملهنة(اتفاقية التمييز  ٨

 ١٩٩٩مايو / أيار٢٧ )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن للسن،  ٩

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٨ )١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني،  ١٠

العمـال ذوو املـسؤوليات     : اتفاقية تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني         ١١
 )١٥٦رقم  (١٩٨١العائلية، 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٨

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢ )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  ١٢

  ٨٧ل اجلدو

  اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل

 طرف منذ اسم الصك الرقم

لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان،          ) األوىل(اتفاقية جنيف    ١
١٩٤٩ 

 ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢

رحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة من أفراد        لتحسني حالة اجل  ) الثانية(اتفاقية جنيف    ٢
 ١٩٤٩القوات املسلحة يف البحار، 

 ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢

 ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٤٩املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب، ) الثالثة(اتفاقية جنيف  ٣
 ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٤٩املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب، ) الرابعة(اتفاقية جنيف  ٤
 واملتعلق حبماية   ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف        ٥

 )الربوتوكول األول(ضحايا املنازعات املسلحة الدولية 
 ١٩٩٤أبريل / نيسان٨

 حبمايـة   واملتعلق١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف        ٦
 ١٩٧٧، )الربوتوكول الثاين(ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

 ١٩٩٤أبريل / نيسان٨

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك          ٧
 ١٩٩٧األلغام، 

 ٢٠٠٤ديسمرب/ كانون األول١٧
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  ٨٨اجلدول 

  اإلنساناالتفاقيات اإلقليمية حلقوق 

 طرف منذ اسم الصك الرقم

 ١٩٩٨يونيه /  حزيران١٥ ١٩٨١يونيه /امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، حزيران ١

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٩٠يوليه / متوز١١امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه،  ٢

ة مبشكالت الالجـئني يف أفريقيـا،       اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاص        ٣
 ١٩٦٩سبتمرب / أيلول١٠

 ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول١٥

  دستور مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية - ٢

  مواد خمتارة من الدستور

  الديباجة

  :حنن أمم وقوميات وشعوب إثيوبيا  

صري، بإقامة جمتمع سياسي يرتكز على سـيادة         يف ممارسة كاملة وحرة حلقنا يف تقرير امل        اً،قوياً  إذ نلتزم التزام    
  القانون وقادر على تأمني وجود سالم دائم، وضمان وجود نظام دميقراطي، والنهوض بتنميتنا االقتصادية واالجتماعية؛

الراسخ بأن حتقيق هذا اهلدف يتطلب االحترام الكامل للحريات واحلقوق األساسية اً وإذ نعرب عن اقتناعن  
  على أساس املساواة ودون أي متييز على أساس نوع اجلنس أو الدين أو الثقافة؛اً شعب يف العيش معلألفراد وال

عن اقتناعنا بأننا، حبياتنا املستمرة مع تراثنا الثقايف اخلصب والباعث علـى الفخـر يف               أيضاً  وإذ نعرب     
ى خمتلف مستويات احلياة ويف شـىت       األراضي اليت نقطنها منذ أمد بعيد، أرسينا، من خالل التفاعل املتواصل عل           

  يف ظهور آفاق مشتركة؛أيضاً وأسهمنا اً مشتركاً روهبا، اهتمامد

أن من املمكن تعزيز مصرينا املشترك على أفضل وجه بتصحيح العالقات اجملحفة            اً  تاماً  وإذ ندرك إدراك    
  وبزيادة تعزيز مصاحلنا املشتركة؛ اً تارخيي

كمجتمع اقتصادي واحد أمر ضروري إلجياد أوضاع مستدامة ومتداعمـة           اًمنا بأن العيش مع   اً  واقتناع  
  وللتعزيز اجلماعي ملصاحلنا؛ لضمان احترام حقوقنا وحرياتنا

  منا على أن نوطد، كتراث دائم، السالم وإمكانات حتقيق نظام دميقراطـي، الـيت أوجـدها                اً  وتصميم  
  نضالنا وتضحياتنا؛

، هذا الدستور عن طريق نواب انتخبنـاهم        ١٩٩٤ديسمرب  /ون األول  كان ٨اعتمدنا بناء على ذلك، يف        
  حسب األصول هلذا الغرض كوسيلة جتمع بيننا يف التزام مشترك بالوفاء باألهداف واملبادئ املبينة أعاله
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  الفصل األول

  أحكام عامة
  ١املادة 

  تسمية الدولة

لك، تعرف الدولة اإلثيوبية جبمهورية إثيوبيا  وبناء على ذ.ينشئ هذا الدستور بنية دولة احتادية ودميقراطية
  .الدميقراطية االحتادية

  ٥املادة 

  اللغات

  .حتظى كل اللغات اإلثيوبية باعتراف الدولة هبا على قدم املساواة  - ١

  .األمهرية لغة عمل احلكومة االحتادية  - ٢

   .جيوز ألعضاء االحتاد مبوجب القانون أن حيددوا لغات العمل اخلاصة هبم  - ٣

  ٦املادة 

  اجلنسية

  .إذا كان والداه إثيوبيني أو إذا كان أحدمها إثيوبيااً إثيوبياً يكون أي شخص من أي من اجلنسني مواطن  - ١

  .جيوز للمواطنني األجانب احلصول على اجلنسية اإلثيوبية  - ٢

  .حيدد القانون التفاصيل املتعلقة باجلنسية  - ٣

  ٧املادة 

  مرجعية صيغة اجلنس اللغوية

  .على املؤنثأيضاً ام هذا الدستور املنصوص عليها بصيغة املذكر تنطبق أحك
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  الفصل الثاين
  مبادئ الدستور األساسية

  ٨املادة 
  سيادة الشعب

  .متلك أمم إثيوبيا وقومياهتا وشعوهبا مجيع السلطات السيادية  - ١

  .الدستور تعبري عن سيادهتا  - ٢

  .للدستور ومن خالل مشاركتها الدميقراطية املباشرةاً  طبقيعرب عن سيادهتا من خالل نواهبا املنتخبني  - ٣

  ٩املادة 
  سيادة الدستور

ممارسـة عرفيـة     يعمل بأي قانون أو قرار صادر، أو        وال .الدستور هو القانون األعلى يف البلد       - ١
  .صادرة، عن إحدى هيئات الدولة أو عن مسؤول حكومي باملخالفة هلذا الدستور

ني وهيئات الدولة والتنظيمات السياسية واملؤسسات األخرى وموظفيها واجب على مجيع املواطن  - ٢
  .ضمان احترام الدستور واالمتثال له

  .حيظر تويل سلطة الدولة بأي طريقة غري الطريقة املنصوص عليها مبوجب الدستور  - ٣

  . البلديتجزأ من قانون الاً تشكل مجيع االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا جزء  - ٤

  ١٠املادة 
  حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية

  .حقوق اإلنسان النابعة من طبيعة البشرية غري قابلة للتصرف ومصونة  - ١

  .حتترم حقوق اإلنسان واحلقوق الدميقراطية املكفولة للمواطنني والشعوب  - ٢

  ١١املادة 
  الفصل بني الدولة والدين

  .الدولة والدين منفصالن  - ١

  . للدولةال دين  - ٢

  .يتدخل الدين يف شؤون الدولة تتدخل الدولة يف الشؤون الدينية وال ال  - ٣
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  ١٢املادة 

  تصرف احلكومة ومساءلتها

  .اًيكون تصريف شؤون احلكومة شفاف  - ١

  .خيضع أي مسؤول حكومي أو نائب منتخب للمساءلة عن أي إخفاق يف أداء مهامه الرمسية  - ٢

  . وحيدد القانون تفاصيل اإلقالة.للشعب إقالة نائب منتخبيف حالة فقدان الثقة، جيوز   - ٣

  الفصل الثالث

  احلقوق واحلريات األساسية
  ١٣املادة 

  نطاق التطبيق والتفسري

على مجيع اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية لالحتاد والواليات على كل املستويات مسؤولية   - ١
   .وواجب احترام وإنفاذ أحكام هذا الفصل

وافقة مع مبـادئ اإلعـالن      تتفسر احلقوق واحلريات األساسية احملددة يف هذا الفصل بطريقة م           - ٢
  .العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت اعتمدهتا إثيوبيا

  اجلزء األول
  حقوق اإلنسان

  ١٤املادة 

  شخصه ويف احلريةحق الفرد يف احلياة ويف األمان على 

   .لكل شخص احلق غري القابل للتصرف واملصون يف احلياة ويف األمان على شخصه ويف احلرية

  ١٥املادة 

  احلق يف احلياة

جيوز حرمان أي شخص من حياته إال كمعاقبة على فعل إجرامي خطري              وال .لكل شخص احلق يف احلياة    
  .حيددها القانون



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 155 

  ١٦املادة 

  لى شخصهحق الفرد يف األمان ع

   .لكل فرد احلق يف احلماية من األذى البدين

  ١٧املادة 

  احلق يف احلرية

  .لإلجراءات اليت يقررها القانوناً حيرم أي فرد من حريته إال لألسباب اليت حيددها القانون ووفق ال  - ١

  جيوز احتجاز أي شخص دون وجود هتمة        جيوز إخضاع أي شخص للتوقيف التعسفي، وال       ال  - ٢
  .انة ضدهأو إد

  ١٨املادة 

  حظر املعاملة الالإنسانية

  .لكل فرد احلق يف احلماية من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  - ١

  . وحيظر االجتار بالبشر مهما كان الغرض منه.خيضع أي فرد لالسترقاق أو االستعباد ال  - ٢

  .يطلب من أي فرد أداء عمل قسري أو جربي ال  - ٣

  ":عمل قسري أو جربي"تتضمن عبارة   من هذه املادة، ال٣ألغراض املادة الفرعية   - ٤

أي عمل أو خدمة مما يطلب عادة من شخص رهن االحتجاز بناء على أمر قـانوين، أو مـن                     )أ(  
  شخص أثناء فترة اإلفراج املشروط من هذا االحتجاز؛

   من اخلدمة العسكرية اإللزامية؛بدالً  أية خدمة تفرضاً،يف حالة املستنكفني ضمريي  )ب(  
  أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة اجملتمع أو رفاهه؛  )ج(  
   .جمتمع حملي داخل موقعهاً أي نشاط تنمية اقتصادية أو اجتماعية يؤديه طوع  )د(  

  ١٩املادة 

  حقوق األشخاص املوقوفني

  .فهم وبأي هتمة ضدهمي بلغة يفهموهنا، بأسباب توقاً،هم فورلألشخاص املوقوفني احلق يف إبالغ  - ١
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 بلغـة   اً، وهلم احلق، عند توقيفهم، يف إبالغهم فور       .لألشخاص املوقوفني احلق يف التزام الصمت       - ٢
  .ضدهم يف احملكمة يفهموهنا، أن أي بيان يدلون به قد يستخدم باعتباره دليالً

تشمل   وال . ساعة من توقيفهم   ٤٨ى حمكمة يف غضون     لألشخاص املوقوفني احلق يف عرضهم عل       - ٣
 وعند املثول أمام حمكمة، حيق هلم .هذه الفترة الوقت الالزم بشكل معقول لالنتقال من مكان التوقيف إىل احملكمة

  .احلصول على توضيح فوري وحمدد ألسباب توقيفهم بناء على اجلرمية املدعى ارتكاهبا

أن يلتمسوا من احملكمة األمر باإلفراج الفعلي عنهم         للتصرف يف جلميع األشخاص حق غري قابل        - ٤
يعرضهم ضابط الشرطة الذي أوقفهم أو املسؤول عن إنفاذ القانون على حمكمة يف غضون املدة املقررة                 ندما ال ع

يد  وحيثما تقتضي مصلحة العدالة، جيوز للمحكمة أن تأمر ببقاء الشخص املوقوف ق.يبلغهم بأسباب توقيفهم وال
 وعند حتديـد الوقـت      .إلجراء التحقيق الضروري  اً  لفترة الزمة متام  اً  االحتجاز أو، عند الطلب، حببسه احتياطي     

اإلضايف الالزم للتحقيق، تكفل احملكمة أن حتترم السلطات املسؤولة عن إنفاذ القانون حق الشخص املوقـوف يف         
  .حماكمة سريعة

 .ء باعترافات أو إقرارات ميكن استخدامها أدلة ضدهم       جيرب األشخاص املوقوفون على اإلدال     ال  - ٥
  .تقيل أي أدلة يتم احلصول عليها بإكراه من هذا القبيل وال

 وجيوز للمحكمة، يف ظروف استثنائية حيددها .لألشخاص املوقوفني احلق يف اإلفراج عنهم بكفالة  - ٦
  . باإلفراج املشروط عن الشخص املوقوفأو تأمراً كافياً القانون، أن ترفض اإلفراج بكفالة أو تطلب ضمان

  ٢٠املادة 

  حقوق األشخاص املتهمني

لألشخاص املتهمني احلق يف حماكمة علنية جتريها حمكمة عادية يف غضون فترة معقولـة بعـد                  - ١
 وللمحكمة أن تنظر يف القضايا يف جلسة مغلقة فقط بغية محاية حق األطراف املعنـيني يف اخلـصوصية                   .اهتامهم
  . اآلداب العامة واألمن القوميومحاية

لألشخاص املتهمني احلق يف إبالغهم، بتفاصيل كافية، بالتهمة املوجهة ضدهم وتزويدهم ببيان              - ٢
  .خطي بالتهمة

ـ              - ٣ اً أثناء اإلجراءات القضائية حيق لألشخاص املتهمني افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتـهم طبق
  . أنفسهمللقانون وعدم إكراههم على الشهادة ضد

لألشخاص املتهمني احلق يف التوصل بشكل تام إىل أي دليل مقدم ضدهم، ويف مناقشة شـهود                  - ٤
االهتام، ويف إيراد أو تقدمي أدلة يف الدفاع عن أنفسهم، ويف احلصول على املوافقة على استدعاء شـهود النفـي                    

   .ومناقشتهم أمام احملكمة



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 157 

حمام خيتارونه ويف أن يتم تزويدهم، إذا مل تكـن لـديهم   لألشخاص املتهمني احلق يف أن ميثلهم    - ٥
  .موارد مالية كافية لدفع تكاليف ذلك مما قد يؤدي إىل إجهاض العدالة، بتمثيل قانوين على نفقة الدولة

أو حكم صادر عن احملكمة      جلميع األشخاص احلق يف االستئناف أمام احملكمة املختصة ضد قرار           - ٦
  .ل األمراليت نظرت القضية يف أو

حيق هلم طلب احلصول على مساعدة من مترجم شفوي على نفقة الدولة حيثما تدار إجراءات                 - ٧
  .يفهموهنا احملكمة بلغة ال

  ٢١املادة 
  حقوق األشخاص احملتجزين والسجناء املدانني

حيق جلميع األشخاص احملتجزين واألشخاص املسجونني بعد إدانتهم واحلكم عليهم أن توفر هلم               - ١
  .عاملة حتترم كرامتهم اإلنسانيةم

 تتاح جلميع األشخاص فرصة أن يتصلوا بأزواجهم أو شركائهم وأقربائهم احلميمني وأصدقائهم             - ٢
  .ومستشاريهم الدينيني وأطبائهم وحماميهم وأن يتلقوا زيارات منهم

  ٢٢املادة 
  عدم رجعية القانون اجلنائي

إجرامي بسبب أي عمل أو إغفال مل يكن يـشكل  بارتكاب أي فعل اً يعترب أي شخص مذنب   ال  - ١
تفرض على أي شخص عقوبة أشد من العقوبة اليت كانت واجبة التطبيق عندما   وال.يف وقت ارتكابهاً إجرامي فعالً

  .ارتكب الفعل اإلجرامي

 من هذه املادة، يطبق قانون صادر بعد ارتكاب اجلرم          ١بصرف النظر عن أحكام املادة الفرعية         - ٢
  .للشخص املتهم أو املداناً كان مفيدإذا 

  ٢٣املادة 
  حظر احملاكمة مرتني على ذات اجلرم

اً يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو املعاقبة على جرم سبق أن أدين به أو برئ منه بصفة هنائية طبق ال
  .للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

  ٢٤املادة 
  احلق يف صون الشرف والسمعة

  .حلق يف احترام كرامته اإلنسانية ومسعته وشرفهلكل فرد ا  - ١
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  .لكل فرد احلق يف تنمية شخصيته حبرية على حنو متوافق مع حقوق املواطنني اآلخرين  - ٢

  .اًلكل فرد احلق يف االعتراف به يف كل مكان باعتباره شخص  - ٣

  ٢٥املادة 

  احلق يف املساواة

 .صول على احلماية القانونية املتساوية دون أي متييز       مجيع األشخاص متساوون أمام القانون وحيق هلم احل       
ويف هذا الصدد، يضمن القانون جلميع األشخاص احلماية املتساوية والفعالة دومنا متييز بسبب العرق أو األمة أو                 
القومية أو أي أصل اجتماعي آخر أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي                     

  .أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر

  ٢٦املادة 

  احلق يف اخلصوصية

  . ويتضمن هذا احلق عدم إخضاع ممتلكاته الشخصية للتفتيش.لكل فرد احلق يف اخلصوصية  - ١

لكل فرد احلق يف حرمة مذكراته ومراسالته مبا يف ذلك الرسائل الربيدية واالتصاالت بواسـطة                 - ٢
  .الالسلكية واألجهزة اإللكترونيةاهلاتف ووسائل االتصاالت 

جيوز فرض أي قيود على التمتع هبذه احلقوق   وال.على املسؤولني احلكوميني احترام هذه احلقوق  - ٣
لقوانني حمددة أغراضها محاية األمن القومي أو السلم العام ومنع اجلـرائم أو محايـة               اً  إال يف ظروف قاهرة وطبق    

  .خرين وحرياهتمداب العامة أو حقوق اآلآلالصحة وا

  ٢٧املادة 

  حرية الدين واملعتقد والرأي

 ويتضمن هذا احلق حرية اتباع أو اعتناق دين         .لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين         - ١
اً اجلهر هبذا الدين أو املعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، إما منفـرد             أو معتقد من اختياره، وحرية    

  .ضمن مجاعة مع غريه، وأمام املأل أو على حدةوإما 

، جيوز للمعتنقني إنشاء مؤسسات للتعليم ٩٠ من املادة ٢مع عدم اإلخالل بأحكام املادة الفرعية   - ٢
  .الديين وإدارة الشؤون الدينية بغية نشر دينهم وتنظيمه

  .ه حبرية اعتناق معتقد من اختيارهخيضع أي فرد لإلكراه أو لغريه من الوسائل اليت تقيد أو متنع متتع ال  - ٣

  .ملعتقداهتماً تربية تضمن لألطفال التعليم الديين واألخالقي وفق باء واألوصياء احلق يف تربية أطفاهلمآلل  - ٤
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خضاع حرية الفرد يف اجلهر بدينه أو معتقده أو إظهـاره لتحديـدات مقيـدة غـري           إجيوز   ال  - ٥
الصحة العامة أو التعليم   السلم العام أو   ضرورية حلماية السالمة العامة أو    التحديدات اليت يقررها القانون فقط وال     

  .العام أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين ولضمان استقالل الدولة عن الدين

  ٢٨املادة 

  اجلرائم ضد اإلنسانية

ون جرائم ضد اإلنسانية، كمـا  يبطل قانون التقادم املسؤولية اجلنائية لألشخاص الذين يرتكب    ال  - ١
حتددها االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا والقوانني األخرى إلثيوبيا، مثل اإلبادة اجلماعية أو اإلعـدام                

 جيوز ختفيف عقوبة هذه اجلرائم بعفو أو صفح من اهليئة           وال .االختفاء القسري أو التعذيب    بإجراءات موجزة أو  
  . أخرى من هيئات الدولةالتشريعية أو أي هيئة

 من هذه املادة واحملكوم ١يف حالة األشخاص املدانني بأي جرمية منصوص عليها يف املادة الفرعية   - ٢
عليهم بعقوبة اإلعدام، جيوز لرئيس الدولة، مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة هنا أعاله، ختفيف عقوبة اإلعدام                

  .إىل السجن املؤبد

  اجلزء الثاين
  ق الدميقراطيةاحلقو

  ٢٩املادة 

  احلق يف الفكر والرأي والتعبري

  .لكل فرد احلق يف اعتناق اآلراء دون تدخل  - ١

 ويتضمن هذا احلق حرية التمـاس املعلومـات         .لكل فرد احلق يف حرية التعبري دون أي تدخل          - ٢
أو يف شـكل    اً  شفاهة، وإما خطي  جبميع أنواعها وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، دومنا اعتبار للحدود، إما            واألفكار

  .مطبوع، وإما يف قالب فين، وإما بأي وسيلة أخرى خيتارها

وتتضمن  .حرية الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم اجلماهريي وحرية اإلبداع الفين مكفولتان            - ٣
  :حرية الصحافة العناصر التالية على وجه التحديد

  حظر أي شكل من أشكال الرقابة؛  )أ(  
   .وصول إىل املعلومات ذات األمهية العامةال  )ب(  

لصاحل التدفق احلر للمعلومات واألفكار واآلراء الضرورية لعمل نظام دميقراطي، تتمتع الصحافة،   - ٤
   .باعتبارها مؤسسة، باحلماية القانونية الالزمة لضمان استقالل عملها وقدرهتا على استيعاب اآلراء املتباينة
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ة إعالم ممولة من الدولة، أو ممولة حتت سيطرهتا، بطريقة تكفل قـدرهتا             يكون تشغيل أي واسط     - ٥
  .على استيعاب التباين يف اإلعراب عن اآلراء

ال ميكن فرض حتديدات على هذه احلقوق إال من خالل قوانني هتتدي مببدأ أن حريـة التعـبري                    - ٦
 وميكن فرض حتديدات    .ر املعرب عنها  ميكن إخضاعها لتحديدات بسبب مضمون أو تأثري وجهة النظ         واإلعالم ال 

 وحيظر بالقانون القيام بأي دعاية للحرب والتعـبري         .قانونية من أجل محاية رفاه الشباب وشرف األفراد ومسعتهم        
   .العام عن رأي بقصد املساس بكرامة اإلنسان

 جيوز إخضاع أي مواطن ينتهك التحديدات القانونية املفروضة على ممارسـة هـذه احلقـوق                - ٧
  .للمساءلة مبوجب القانون

  ٣٠املادة 

  احلق يف التجمع والتظاهر والتظلم

لوائح   وجيوز وضع  .لكل فرد احلق يف التجمع، والتظاهر السلمي وغري املسلح مع آخرين، والتظلم             - ١
كه مالئمة لصاحل راحة اجلماهري فيما يتعلق مبوقع االجتماعات اليت تعقد يف اهلواء الطلـق، وبـالطريق الـذي يـسل                   
  .املتظاهرون، أو حلماية احلقوق الدميقراطية واآلداب العامة والسلم العام أثناء االجتماعات والتظاهرات من هذا القبيل

يعفي هذا احلق من املساءلة مبوجب القوانني املوضوعة حلماية رفاه الشباب أو شرف األفراد               ال  - ٢
  .وأي تعبري عام عن آراء بقصد املساس بكرامة اإلنسانومسعتهم والقوانني اليت حتظر القيام بأي دعاية للحرب 

  ٣١املادة 

  حرية تكوين اجلمعيات

 وحتظر املنظمات املنشأة بانتهاك القوانني      .لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ألي سبب أو غرض          
  .املعنية أو لتقويض النظام الدستوري أو اليت تروج ألنشطة من هذا القبيل

  ٣٢املادة 

  التنقلحرية 

ألي مواطن إثيويب أو مواطن أجنيب مقيم يف إثيوبيا على حنو مشروع احلق يف حرية التنقل وحرية   - ١
  .اختيار حمل إقامته، داخل األراضي الوطنية، وحرية مغادرة البلد يف أي وقت يشاء

  .ألي مواطن إثيويب احلق يف العودة إىل بلده  - ٢
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  ٣٣املادة 

  حقوق اجلنسية

ضد إرادتـه   ) من جنسيتها (من جنسيته   ) جترد أي مواطنة إثيوبية    ال( مواطن إثيويب    جيرد أي  ال  - ١
يلغـي جنـسيته     ال) من مواطن أجنيب  (من مواطنة أجنبية    ) مواطنة إثيوبية ( وزواج مواطن إثيويب     .)ضد إرادهتا (
  .اإلثيوبية) جنسيتها(

املستمدة من اجلنسية اإلثيوبية كما لكل مواطن إثيويب احلق يف التمتع باحلقوق واحلماية والفوائد   - ٢
  .حيددها القانون

  .ألي مواطن إثيويب احلق يف تغيري جنسيته اإلثيوبية  - ٣

لالتفاقات اً  للقانون املوضوع واإلجراءات املقررة وفق    اً  جيوز منح اجلنسية اإلثيوبية لألجانب طبق        - ٤
  .الدولية اليت صدقت عليها إثيوبيا

  ٣٤املادة 

   والشخصية واألسريةاحلقوق الزواجية

هلم احلق، دون أي متييز بـسبب        الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج كما حيددها القانون          - ١
 وهلم حقوق متساوية عند عقد الـزواج وأثنـاء          .العرق أو األمة أو القومية أو الدين، يف الزواج وتأسيس أسرة          

  .صاحل األطفال عند الطالق وتسن قوانني لضمان محاية حقوق وم.الزواج وعند الطالق

  .إكراه فيه الاً رضا تام يعقد الزواج إال برضا الطرفني املقبلني على الزواج ال  - ٢

  .األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع وحيق هلا أن حتظى باحلماية من اجملتمع والدولة  - ٣

الزواج املعقود مبوجب أنظمة قوانني لألحكام اليت حيددها القانون، جيوز سن قانون يعترف باً طبق  - ٤
  .دينية أو عرفية

اً حيول هذا الدستور دون الفصل يف املنازعات املتعلقة بقوانني األحوال الشخصية واألسرية وفق ال  - ٥
  . وحيدد القانون التفاصيل يف هذا الصدد.العرفية مبوافقة أطراف هذه املنازعات للقوانني الدينية أو

  ٣٥املادة 

  رأةحقوق امل

  .للمرأة حق مساو حلق الرجل يف التمتع باحلقوق واحلماية املنصوص عليها يف هذا الدستور  - ١
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  .للمرأة حقوق مساوية حلقوق الرجل يف الزواج كما جيددها هذا الدستور  - ٢

مع وضع اإلرث التارخيي املتمثل يف التمييز وعدم املساواة اللذين تعاين منهما املرأة يف إثيوبيا يف                  - ٣
 والغرض من هذه التدابري هو إيـالء        .العتبار، حيق للمرأة، بغية اخلالص من هذا اإلرث، أن حتظى بتدابري إجيابية           ا

عناية خاصة للمرأة من أجل متكينها من التنافس واملشاركة على قدم املساواة مع الرجل املساواة يف احلياة السياسية 
  .واخلاصةواالجتماعية واالقتصادية ويف املؤسسات العامة 

 وحتظر القوانني واألعراف .على الدولة إعمال حق املرأة يف التخلص من تأثريات العادات الضارة  - ٤
  .جسدية أو عقليةاً واملمارسات اليت تقهر املرأة أو تسبب هلا أضرار

 وحيدد القانون مدة    .للمرأة احلق يف احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل           )أ(  - ٥
  ألمومة مع مراعاة طبيعة العمل وصحة األم ورفاه الطفل واألسرة؛إجازة ا

  .ألحكام القانون، أن تتضمن إجازة األمومة إجازة قبل الوالدة مدفوعة األجر بالكاملاً جيوز، طبق  )ب(  

للمرأة احلق يف التشاور التام معها يف رسم السياسات اإلمنائية الوطنيـة وتـصميم املـشاريع                  - ٦
  .فة خاصة يف حالة املشاريع اليت تؤثر يف مصاحل املرأةوتنفيذها، وبص

 وهلا، على   .للمرأة احلق يف احتياز املمتلكات وإدارهتا والتحكم فيها واالنتفاع هبا ونقل ملكيتها             - ٧
 وتتمتـع  .وجه اخلصوص، حقوق مساوية حلقوق الرجال فيما يتعلق بنقل ملكية األراضي وإدارهتا والتحكم فيها         

  .ة مساوية للمعاملة اليت حيظى هبا الرجل يف وراثة املمتلكاتمبعاملأيضاً 

  .للمرأة حق على قدم املساواة مع الرجل يف العمل والترقية واألجر ونقل استحقاقات املعاش التقاعدي  - ٨

ملنع األضرار اليت تنشأ عن احلمل والوالدة، وحلماية صحة املرأة، حيق للمرأة احلـصول علـى                  - ٩
  .مات والقدرات يف جمال تنظيم األسرةالتثقيف واملعلو

  ٣٦املادة 

  حقوق الطفل

  :لكل طفل احلق يف  - ١

  احلياة؛   )أ(  
  سم وجنسية؛اأن يكون له   )ب(  
  أن يعرف والديه أو األوصياء عليه ويتمتع برعايتهم؛  )ج(  
و صحته على تعليمه أاً أال يتعرض ملمارسات استغاللية، وأال يطلب منه أداء عمل قد يكون خطر  )د(  

  بتعليمه أو صحته ورفاهه، وأال يسمح له بأداء عمل من هذا القبيل؛اً أو رفاهه أو مضر
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إنسانية يف املدارس وغريها من املؤسسات املسؤولة  أال خيضع لعقوبة بدنية أو معاملة قاسية أو ال  ) ه(  
  .عن رعاية األطفال

  العامـة أو اخلاصـة      ات الرعايـة  يف مجيع اإلجراءات اخلاصة باألطفال، اليت تتخذها مؤسـس          - ٢
  .السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية، يكون االعتبار األساسي مصلحة الطفل الفضلى أو

إعادة التأهيل، واألحداث الـذين      اجملرمون األحداث الذين يودعون يف مؤسسات اإلصالح أو         - ٣
  .اصة، يتم عزهلم عن الكباريوضعون يف عهدة الدولة أو يودعون يف دور األيتام العامة أو اخل

  .لألطفال املولودين خارج إطار الزواج احلقوق نفسها املكفولة لألطفال املولودين يف إطار الزواج  - ٤

 عليـه   عتوفر الدولة محاية خاصة لأليتام وتشجع على إنشاء مؤسسات تكفل تبنيهم وتـشج              - ٥
  .وتنهض برفاههم وتعليمهم

  ٣٧املادة 

  عدالةاحلق يف الوصول إىل ال

لكل فرد احلق يف عرض مسألة، قابلة ألن ينظر فيها القضاء، على حمكمة أو أي هيئـة خمتـصة      - ١
  .أخرى ذات سلطة قضائية واحلصول على قرار أو حكم

 من هذه   ١التماس احلصول على القرار أو احلكم املشار إليهما مبوجب املادة الفرعية            أيضاً  جيوز    - ٢
   :من قبل املادة

  طة متثل املصلحة اجلماعية أو الفردية ألعضائها؛ أوأي راب  )أ(  
  .شخص عضو يف مجاعة، أو ميثل مجاعة، ذات مصاحل متماثلة أي مجاعة أو  )ب(

  ٣٨املادة 

  حق املواطن يف أن يصوت وأن ُينتَخب

لكل مواطن إثيويب، دون أي متييز على أساس اللون أو العرق أو األمة أو القومية أو نوع اجلنس     - ١
  :للغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو أي وضع آخر، احلقوق التاليةأو ا

  أن يشارك يف تسيري الشؤون العامة بشكل مباشر وعن طريق نواب خمتارين حبرية؛  )أ(  
  للقانون؛اً أن يصوت، عندما يبلغ سن الثامنة عشرة، وفق  )ب(  
لد أي منصب على أي مستوى حكومي، وتكون أن يصوت وأن ُينتخب يف انتخابات دورية لتق  )ج(  

  .االنتخابات بالتصويت العام واملتكافئ وجترى باالقتراع السري، مما يضمن حرية التعبري عن إرادة الناخبني
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مبحض إرادته يف تنظيم سياسي أو نقابة عمالية أو رابطة          اً  حيترم حق كل فرد يف أن يكون عضو         - ٢
  .افرت فيه االشتراطات اخلاصة والعامة اليت حتددها هذه املنظماتأصحاب عمل أو رابطة مهنية إذا تو

 ٢جترى االنتخابات لتقلد مناصب املسؤولية يف أي من املنظمات املشار إليها مبوجب املادة الفرعية   - ٣
  .من هذه املادة بطريقة حرة ودميقراطية

ت املدنية ذات التأثري الكبري يف       من هذه املادة على املنظما     ٣ و ٢تطبق أحكام املادتني الفرعيتني       - ٤
  .الصاحل العام

  ٣٩املادة 

  حقوق القوميات والشعوب

  .ثيوبيا حق غري مشروط يف تقرير املصري، مبا يف ذلك احلق يف االنفصالإلكل أمة وقومية وشعب يف   - ١

ري عـن   لكل أمة وقومية وشعب يف إثيوبيا احلق يف الكالم والكتابة بلغتها وتطوير لغتها، والتعب               - ٢
  .ثقافتها وتطويرها وتعزيزها، واحلفاظ على تارخيها

لكل أمة وقومية وشعب يف إثيوبيا احلق يف احلكم الذايت التام الذي يتـضمن احلـق يف إقامـة                     - ٣
  .املؤسسات احلكومية يف األراضي اليت تقطنها ويف التمثيل العادل يف حكومات الواليات واحلكومة االحتادية

  :ل أمة وقومية وشعب يف تقرير املصري، مبا يف ذلك احلق يف االنفصاليبدأ نفاذ حق ك  - ٤

عندما يقر طلب انفصال بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء اجمللس التشريعي لألمة أو القومية املعنية أو     )أ(  
  الشعب املعين؛

لقيها جيب حدوثه يف غضون ثالث سنوات من ت        عندما تنظم احلكومة االحتادية استفتاء، وهو ما        )ب(  
  قرار االنفصال الصادر عن اجمللس املعين؛

  عندما حيظى طلب االنفصال بالتأييد بأغلبية األصوات املدىل هبا يف االستفتاء؛  )ج(  
  عندما تنقل احلكومة االحتادية سلطاهتا إىل جملس األمة أو القومية أو الـشعب الـذي صـوت                   )د(  

  ؛لصاحل االنفصال
  .ة حيددها القانونعندما تقسم األصول بطريق  ) ه(  

جمموعة من الناس متتلك، أو تتقاسـم إىل        " أمة أو قومية أو شعب    "ألغراض هذا الدستور، تعين       - ٥
هبوية مشتركة أو هويات مترابطة، أو اً للغة، أو إمياناً مشتركاً حد بعيد، ثقافة مشتركة أو عادات متماثلة، أو فهم
  .وقابلة للتحديد  أبعد مدىبنية نفسية مشتركة، وتقيم يف أراض متجاورة إىل
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  ٤٠املادة 

  احلق يف امللكية

مل حيدد القانون خالف   ويتضمن هذا احلق، ما.لكل مواطن إثيويب احلق يف اقتناء ممتلكات خاصة  - ١
قة مع حقـوق    االنتفاع هبا وكذلك، بطريقة متواف    من أجل الصاحل العام، احلق يف احتياز هذه املمتلكات و          ذلك

   .رين، التصرف فيها بالبيع أو بالتوريث أو بنقل ملكيتها بوسيلة أخرىاملواطنني اآلخ

ألغراض هذه املادة، تعين أي منتجات ملموسة أو غري ملموسة ذات قيمة            " املمتلكات اخلاصة "  - ٢
ومنتجة بعمل أو إبداع أو جهود أو رأس مال مواطن فرد أو رابطات ذات شخصية قانونية مبوجب القانون أو، يف 

  .مالئمة، تنتجها جمتمعات خيوهلا القانون بشكل حمدد اقتناء املمتلكات على املشاعظروف 

بالدولـة  اً  احلق يف اقتناء األراضي الريفية واحلضرية، وكذلك مجيع املوارد الطبيعية، مناط حصر             - ٣
 أي وسـيلة    ختضع للبيع أو    واألراضي مملوكة على املشاع ألمم وقوميات وشعوب إثيوبيا وال         .وبشعوب إثيوبيا 

  .أخرى من وسائل املقايضة

  احلماية من الطرد منويفالحني اإلثيوبيني احلق يف احلصول على األراضي دون دفع مقابل هلا فلل  - ٤
  . وحيدد القانون تنفيذ هذا احلكم.حيازاهتم

يف على األراضي الالزمة للرعي والزراعة وكذلك احلق        اً  للرعاة اإلثيوبيني احلق يف احلصول جمان       - ٥
  . وحيدد القانون التنفيذ.عدم إزاحتهم من أراضيهم

مع عدم اإلخالل حبق األمم والقوميات والشعوب اإلثيوبية يف اقتناء األراضي، تكفل احلكومـة                - ٦
 وحيدد القانون .حق املستثمرين من القطاع اخلاص يف االنتفاع باألراضي على أساس ترتيبات دفع حيددها القانون            

  .الصددالتفاصيل يف هذا 

لكل إثيويب احلق الكامل يف املمتلكات غري املنقولة اليت يشيدها ويف التحسينات الدائمـة الـيت                  - ٧
 ويشتمل هذا احلق على احلق يف التصرف يف ممتلكاته وتوريثها وكذلك، .يدخلها على األراضي بعمله أو رأس ماله

 وحيدد القـانون    .ا إىل غريه أو املطالبة بتعويض عنها      نقل ملكيته هل   عند انقضاء أجل احلق يف االنتفاع، إزالتها أو       
  .التفاصيل يف هذا الصدد

مع عدم اإلخالل باحلق يف ملكية املمتلكات اخلاصة، جيوز للحكومة نزع ملكيـة املمتلكـات                 - ٨
  .يتناسب مع قيمة املمتلكاتاً بدفع تعويض مسبقاً اخلاصة لألغراض العامة رهن
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  ٤١املادة 

  ة واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادي

لكل مواطن إثيويب احلق يف املشاركة يف النشاط االقتصادي وممارسة العمل يف وسيلة لكـسب                 - ١
  .الرزق من اختياره يف أي مكان داخل األراضي الوطنية

  .لكل مواطن إثيويب احلق يف اختيار وسيلة كسب رزقه وحرفته ومهنته  - ٢

ول على قدم املساواة مع غريه على اخلدمات االجتماعية املمولة طن إثيويب احلق يف احلصلكل موا  - ٣
  .اًحكومي متويالً

تلتزم الدولة بتخصيص موارد متزايدة على الدوام لتزويد اجلماهري باخلدمات الصحية والتعليمية              - ٤
  .واخلدمات االجتماعية األخرى

عادة تأهيل ومساعدة املعـوقني     ختصص الدولة، يف حدود اإلمكانات املتاحة، املوارد الالزمة إل          - ٥
  .واملسنني واألطفال املتروكني بال آباء أو أوصياءاً وعقلياً بدني

تنتهج الدولة سياسات هتدف إىل زيادة فرص العمل للعاطلني عن العمل والفقراء وتضطلع بناء                - ٦
  .على ذلك بربامج يف هذا الصدد ومبشاريع أشغال عامة

  .الزمة لزيادة فرص املواطنني يف احلصول على عمل بأجرتتخذ الدولة كل التدابري ال  - ٧

للمزارعني والرعاة اإلثيوبيني احلق يف تلقي سعر عادل ملنتجاهتم يفـضي إىل حتـسني أحـواهلم                - ٨
 وهتتدي الدولة هبـذا     .املعيشية ومتكينهم من احلصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية يتناسب مع إسهامهم            

  .ا االقتصادية واالجتماعية واإلمنائيةاهلدف يف رسم سياساهت

  الدولة مسؤولة عن محاية التراثني التارخيي والثقايف وصـوهنما وعـن املـسامهة يف النـهوض                  - ٩
  .بالفنون والرياضة

  ٤٢املادة 

  احلق يف العمل

لعمال املصانع واخلدمات واملزارعني والعمال الزراعيني والعمال الـريفيني اآلخـرين             )أ(  - ١
 احلكوميني، الذين يسمح تساوق عملهم بذلك وتقل مسؤولياهتم يف عملهم عن مستوى مـسؤوليات               واملوظفني

 ويشتمل هذا احلق على احلق يف       .حوال عملهم ورفاههم االقتصادي   أمعني، هلم احلق يف تكوين رابطات لتحسني        
املنظمات األخرى الـيت    تكوين نقابات عمالية ورابطات أخرى للقيام بالتفاوض اجلماعي مع أصحاب العمل أو             

  تؤثر يف مصاحلهم؛
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من هذه املادة الفرعية احلـق يف اإلعـراب عـن           ) أ(لفئات األشخاص املشار إليها يف الفقرة         )ب(  
  التظلمات، مبا يف ذلك احلق يف اإلضراب؛

) أ(  نيرتقحيدد القانون املوظفني احلكوميني الذين يتمتعون باحلقوق املنصوص عليها مبوجب الف            )ج(  
  من هذه املادة الفرعية؛) ب(و

  .للعامالت احلق يف التساوي مع العاملني يف األجر لقاء العمل املتساوي  )د(  

للعاملني احلق يف حتديد معقول لساعات العمل، ويف الراحة وأوقات الفراغ واإلجازات الدورية               - ٢
  .حية ومأمونةاملدفوعة األجر واحلصول على أجر مقابل العطالت العامة، ويف ببيئة عمل ص

 من هذه املادة، حتدد القوانني اليت ١مع عدم اإلخالل باحلقوق املعترف هبا مبوجب املادة الفرعية   - ٣
  .تسن إلعمال هذه احلقوق إجراءات تكوين النقابات العمالية وتنظيم عملية التفاوض اجلماعي

  ٤٣املادة 

  احلق يف التنمية

وشعب يف إثيوبيا على وجـه اخلـصوص، احلـق يف           لشعوب إثيوبيا ككل، ولكل أمة وقومية         - ١
  .مستويات معيشية حمسنة ويف تنمية مستدامة

  للمواطنني احلق يف املشاركة يف التنمية الوطنية وكذلك، بصفة خاصـة، يف التـشاور معهـم                  - ٢
  .فيما يتعلق بالسياسات واملشاريع اليت تؤثر يف جمتمعهم

ة اليت تربمها الدولة أو تقيمها أو تتوىل أمرها حق إثيوبيا           حتمي مجيع االتفاقات والعالقات الدولي      - ٣
  .يف التنمية املستدامة وتكفل هذا احلق

  .اهلدف األساسي لألنشطة اإلمنائية هو تعزيز قدرة املواطنني على التنمية وتلبية احتياجاهتم األساسية  - ٤

  ٤٤املادة 

  احلقوق البيئية

  .حيةجلميع األشخاص احلق يف بيئة نظيفة وص  - ١

نتيجة لـربامج   اً  سيئاً  جلميع األشخاص الذين شردوا، أو الذين تأثرت سبل كسب رزقهم تأثر            - ٢
الدولة، احلق يف احلصول على تعويض مايل مكافئ، أو تعويض مكافئ بوسيلة بديلة، مبا يف ذلك إعادة التـوطني                 

  .مبساعدة كافية من الدولة
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  الفصل التاسع

  هيكل احملاكم وسلطاهتا
  ٧٨ املادة

  استقالل القضاء

  .ينشئ هذا الدستور قضاء مستقالً  - ١

 الـشعب،  وجيوز جمللس نـواب      .السلطة القضائية العليا االحتادية مناطة باحملكمة العليا االحتادية         - ٢
بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء، أن ينشئ، على نطاق الدولة أو يف بعض أجزاء البلد فقط، احملكمة العالية االحتادية     

 وما مل يتقرر على هذا النحو، تفوض مبوجب هذا اختصاصات احملكمـة  .اًاكم االبتدائية حسبما يراه ضروري   واحمل
  .العالية االحتادية واحملاكم االبتدائية إىل حماكم الواليات

  . وحيدد القانون التفاصيل يف هذا الصدد.تنشئ الواليات احملاكم العليا والعالية واالبتدائية للواليات  - ٣

تنشأ حماكم خاصة أو خمصصة تنتزع السلطات القضائية من احملاكم أو املؤسـسات العاديـة      ال  - ٤
  .تتبع اإلجراءات القانونية املقررة ممارسة مهام قضائية، والاً املخولة قانون

وجمالس الواليات إنشاء حماكم    لس نواب الشعب    ، ميكن جمل  ٣٤ من املادة    ٥باملادة الفرعية     عمالً  - ٥
 وتنظم احملاكم الدينية والعرفية، اليت اعترفت هبا الدولة ومارست مهامها قبل           .اًرفية أو االعتراف هبا رمسي    دينية وع 

  .اعتماد الدستور، على أساس االعتراف الذي مينحه هلا هذا الدستور

  ٧٩املادة 

  السلطات القضائية

  .اطة باحملاكمالسلطات القضائية على كل من املستوى االحتادي ومستوى الواليات من  - ١

ختضع احملاكم على أي مستوى ألي تدخل أو تأثري من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي              ال  - ٢
  .أو من أي مصدر آخر

  .يوجههم سوى القانون فقط ميارس القضاة مهامهم باستقالل تام وال  - ٣

  : ألحوال التاليةيعفى أي قاض من مهامه قبل بلوغه سن التقاعد اليت حيددها القانون إال يف ا ال  - ٤

 عندما يقرر جملس اإلدارة القضائية إعفاءه النتهاكه القواعد التأديبية أو بسبب انعدام املقدرة أو                )أ(  
  انعدام الكفاءة اجلسيم؛ أو 



HRI/CORE/ETH/2008 
Page 169 

  على االضطالع مبسؤولياته بسبب املرض؛ واً عندما يقرر جملس اإلدارة القضائية أن القاضي مل يعد قادر  )ب(  
أو جملس الوالية املعين بأغلبية األصوات على قرارات جملـس      جملس نواب الشعب    وافق  بعد أن ي    )ج(  

   .اإلدارة القضائية

  .جيوز متديد موعد تقاعد القضاة إىل ما بعد سن التقاعد اليت حيددها القانون ال  - ٥

إلقرارها عب  جملس نواب الش  تعد احملكمة العليا االحتادية ميزانية احملاكم االحتادية وتعرضها على            - ٦
  .وتتوىل إدارة امليزانية بعد إقرارها

ميزانيات جملس نواب الشعب     وخيصص   .حتدد جمالس الواليات املعنية ميزانيات حماكم الواليات        - ٧
تعويضية للواليات اليت متارس حماكمها العليا والعالية يف الوقت نفسه اختصاصات احملكمة العالية االحتادية واحملاكم 

  .االحتاديةاالبتدائية 

  ٨٠املادة 

  االختصاص املشترك للمحاكم

  .للمحكمة العليا االحتادية السلطة القضائية العليا والنهائية فيما يتعلق بالشؤون االحتادية  - ١

 ومتارس  .للمحاكم العليا للواليات السلطة القضائية العليا والنهائية فيما يتعلق بشؤون الواليات            - ٢
  .احملكمة العالية االحتاديةاختصاص أيضاً هذه احملاكم 

   من هذه املادة؛٢ و١بصرف النظر عن أحكام املادتني الفرعيتني   - ٣

 .للمحكمة العليا االحتادية سلطة نقض أي قرار حمكمة هنائي ينطوي على خطأ قانوين أساسـي                )أ(  
  وحيدد القانون التفاصيل يف هذا الصدد؛ 

ار حمكمة هنائي خبصوص شؤون الوالية ينطوي على        للمحكمة العليا للوالية سلطة نقض أي قر        )ب(  
  . وحيدد القانون التفاصيل يف هذا الصدد.خطأ قانوين أساسي

متارس احملاكم العالية للواليات، باإلضافة إىل االختصاص فيما يتعلق بالواليـات، اختـصاص               - ٤
   .احملكمة االبتدائية االحتادية

مة عالية لوالية، متارس اختصاص احملكمة االبتدائيـة        ميكن استئناف القرارات اليت تصدرها حمك       - ٥
  .االحتادية، أمام احملكمة العليا للوالية

ميكن استئناف القرارات اليت تصدرها حمكمة عليا لوالية خبصوص الشؤون االحتادية أمام احملكمة        - ٦
  .العليا االحتادية
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  الفصل العاشر

  مبادئ وأهداف السياسات الوطنية
  ٨٥املادة 

  افاألهد

هتتدي أي هيئة من هيئات احلكومة، يف تنفيذ الدستور وغريه من القوانني والسياسات العامـة،                 - ١
  .باملبادئ واألهداف احملددة مبوجب هذا الفصل

  .يف هذا الفصل حكومة احتادية أو حكومة والية حسب احلالة" حكومة"يعين مصطلح   - ٢

  ٨٦املادة 

  مبادئ العالقات اخلارجية

  .سات العالقات اخلارجية املرتكزة على محاية املصاحل الوطنية واحترام سيادة البلدتعزيز سيا  - ١

تعزيز االحترام املتبادل للسيادة الوطنية والتساوي بني الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية               - ٢
  .للدول األخرى

التساوي بني الـدول    ضمان أن ترتكز سياسات العالقات اخلارجية للبلد على املصاحل املتبادلة و            - ٣
  .وأن تعزز االتفاقات الدولية مصاحل إثيوبيا

  .تتعارض مع مصاحل شعوهبا مراعاة االتفاقات الدولية اليت تكفل احترام سيادة إثيوبيا وال  - ٤

إقامة احتاد اقتصادي وعالقات أخوية للشعوب، متنامية على الدوام، مع جريان إثيوبيا والبلدان               - ٥
  .األفريقية األخرى

  .السعي إلجياد حلول سلمية للمنازعات الدولية ودعم هذه احللول  - ٦

  ٨٧املادة 

  مبادئ الدفاع الوطين

  .جيسد تشكيل القوات املسلحة الوطنية التمثيل العادل ألمم وقوميات وشعوب إثيوبيا  - ١

  .يتوىل مدين منصب وزير الدفاع  - ٢
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ات قد تسند إليها مبوجب أي حالـة        حتمي القوات املسلحة سيادة البلد وتضطلع بأي مسؤولي         - ٣
  .للدستوراً طوارئ معلنة طبق

  .تطيع القوات املسلحة الدستور وحتترمه يف مجيع األوقات  - ٤

  .)تنظيمات سياسية(تؤدي القوات املسلحة مهامها دون أي احنياز ألي تنظيم سياسي   - ٥

  ٨٨املادة 

  األهداف السياسية

  .ميقراطية، بتعزيز ودعم احلكم الذايت للشعب على مجيع املستوياتمسترشدة باملبادئ الد تقوم احلكومة،  - ١

 ويناط باحلكومة، بناء على ذلـك، واجـب         .حتترم احلكومة هوية األمم والقوميات والشعوب       - ٢
  .تدعيم أواصر املساواة والوحدة واألخوة فيما بينها

  ٨٩املادة 

  األهداف االقتصادية

 سات تكفل أن يتمكن مجيع اإلثيوبيني من االستفادة مـن على احلكومة واجب القيام برسم سيا      - ١
  .تراث بلدهم من املوارد الفكرية واملادية

على احلكومة واجب ضمان حصول مجيع اإلثيوبيني على فرصة متكافئـة لتحـسني حالتـهم                 - ٢
  .االقتصادية وتعزيز التوزيع العادل للثروة بينهم

 كوارث الطبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان ولتقدمي تتخذ احلكومة التدابري الالزمة لتفادي أي  - ٣
  .مساعدات مناسبة التوقيت، يف حالة حدوث كوارث، إىل الضحايا

يف جمال التنميـة    اً  إىل أشد األمم والقوميات والشعوب حرمان      تقدم احلكومة مساعدات خاصة     - ٤
  .االقتصادية واالجتماعية

ن املوارد الطبيعية، نيابة عن الشعب، وتوزيعهـا  على احلكومة واجب حيازة األراضي وغريها م    - ٥
  .على أفراد الشعب من أجل منفعتهم املشتركة وتنميتهم

تعزز احلكومة يف مجيع األوقات مشاركة الشعب يف إعداد السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية؛               - ٦
  .واجب دعم مبادرات الشعب يف مساعيه اإلمنائيةأيضاً ويناط هبا 

  .كومة مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع جهود التنمية االقتصادية واالجتماعيةتكفل احل  - ٧

  .تسعى احلكومة جاهدة إىل محاية وتعزيز صحة سكان البلد العاملني ورفاههم ومستويات معيشتهم  - ٨
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  ٩٠املادة 

  األهداف االجتماعية

لد، إىل تزويد مجيـع اإلثيـوبيني بإمكانيـة    هتدف السياسات، بالقدر الذي تسمح به موارد الب   - ١
  .واملياه النقية واإلسكان والغذاء والضمان االجتماعي احلصول على خدمات الصحة العامة والتعليم

  .يوفر التعليم بطريقة خالية من أي تأثري ديين أو حتزب سياسي أو تعصب ثقايف  - ٢

  ٩١املادة 
  األهداف الثقافية

م، على أساس املساواة، بدعم منو وإثراء الثقافات والتقاليد املتوافقة مع على احلكومة واجب القيا  - ١
  .احلقوق األساسية وكرامة اإلنسان واملعايري واملثل الدميقراطية وأحكام الدستور

  .على احلكومة ومجيع املواطنني اإلثيوبيني واجب محاية موارد البلد الطبيعية ومواقعه ومعامله التارخيية  - ٢

  .كومة واجب القيام، بالقدر الذي تسمح به مواردها، بدعم تطوير الفنون والعلوم والتكنولوجياعلى احل  -٣

  ٩٢املادة 
  األهداف البيئية

  .تسعى احلكومة جاهدة إىل ضمان أن يعيش مجيع اإلثيوبيني يف بيئة نظيفة وصحية  - ١

  .بالبيئة أو تدمريهايتسبب تصميم الربامج واملشاريع اإلمنائية وتنفيذها يف اإلضرار  ال  - ٢

للناس احلق يف التشاور التام معهم والتعبري عن آرائهم فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الـسياسات                 - ٣
  .واملشاريع البيئية اليت تؤثر فيهم بشكل مباشر

  .على احلكومة واملواطنني واجب محاية البيئة  - ٤
  الفصل احلادي عشر
  أحكام متنوعة

  ٩٣املادة 
  ئإعالن حالة الطوار

جمللس وزراء احلكومة االحتادية سلطة إصدار مرسوم بإعالن حالة طوارئ عند حدوث              )أ(  - ١
غزو خارجي، أو اهنيار للقانون والنظام يعرض النظام الدستوري للخطر وال ميكن لألجهزة النظامية واملـوظفني                

  النظاميني إلنفاذ القوانني السيطرة عليه، أو كارثة طبيعية أو وباء؛
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 التنفيذيني يف الواليات إصدار مرسوم بإعالن حالة طوارئ على نطاق الوالية            نين للمسؤول ميك  )ب(  
  .هلذا الدستوراً  وحتدد التفاصيل يف دساتري الواليات اليت تصدر وفق.عند حدوث كارثة طبيعية أو وباء

  :دةمن هذه املا) أ(للمادة الفرعية اً ينطبق ما يلي على حالة الطوارئ اليت تعلن طبق  - ٢

منعقد، يعرض املرسوم على اجمللس يف غضون مثان جملس نواب الشعب إذا أعلنت حالة طوارئ و  )أ(  
  :إذا مل يقر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء جملس نواب الشعوباً  ويلغى املرسوم فور.وأربعني ساعة من إعالهنا

ادة الفرعية، يعرض املرسوم املتعلق     من هذه امل  ) أ(باإلقرار الالزم بالتصويت، املنصوص عليه يف       اً  رهن  )ب(  
  .اًمن اعتماده إذا مل يكن اجمللس منعقداً يف غضون مخسة عشر يومجملس نواب الشعب بإعالن حالة طوارئ على 

ميكن أن تظل حالة الطوارئ املعلنة مبرسوم من جملس الوزراء سارية، إذا أقرها جملـس نـواب                   - ٣
أن يسمح، بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه، بتجديد اإلعـالن  ب الشعب   لس نوا  وجيوز جمل  . حىت ستة أشهر   الشعب،

  .املتعلق بفرض حالة الطوارئ كل أربعة أشهر على التوايل

للوائح الـيت يـصدرها، مجيـع       اً  عند إعالن حالة طوارئ، تكون جمللس الوزراء، طبق         )أ(  - ٤
  والنظام؛  والقانونه وللحفاظ على األمن العامتالسلطات الالزمة حلماية سلم البلد وسياد

جمللس الوزراء سلطة تعليق احلقوق السياسية والدميقراطية املنصوص عليها يف هذا الدستور بالقدر   )ب(  
  الضروري لتفادي األحوال اليت اقتضت إعالن حالة طوارئ؛

ـ            بيد أن جملس الوزراء ال      )ج(   د ميكنه، يف ممارسة سلطاته املتعلقة حباالت الطوارئ، تعليـق أو تقيي
  . من هذا الدستور٣٩ من املادة ٢ و١ واملادتني الفرعيتني ٢٥ و١٨ و١احلقوق املنصوص عليها يف املواد 

حبالـة  اً  حالة طوارئ، ينشئ يف الوقت نفسه جملس حتقيق معني        جملس نواب الشعب    عند إعالن     - ٥
  .اء القانونيني ومن اخلربهالطوارئ، يتألف من سبعة أشخاص خيتارهم اجمللس ويعينهم من بني أعضائ

  :جمللس التحقيق املعين حبالة الطوارئ الصالحيات واملسؤوليات التالية  - ٦

د املوقوفني بسبب حالة الطوارئ مع بيان       االقيام، يف غضون شهر واحد، بإعالن أمساء كل األفر          )أ(  
  أسباب توقيفهم؛ 

إنساين بني التدابري املتخذة  يلزم من فحص ومتابعة للتحقق من عدم وجود أي تدبري ال        إجراء ما   )ب(  
  خالل حالة الطوارئ؛

التقدم إىل رئيس الوزراء أو إىل جملس الوزراء بتوصية بالتدابري التصحيحية إذا تبني له وجود حالة   )ج(  
  إنسانية؛ معاملة ال
  ضمان مقاضاة مرتكيب األفعال الالإنسانية؛  )د(  
   .ديد فترة حالة الطوارئبشأن طلب متجملس نواب الشعب عرض آرائه على   ) ه(  
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   إعالن تصديق- ٣
  اجلريدة الرمسية االحتادية

(FEDERAL NEGARIT GAZETA) 
  ورية إثيوبيا الدميقراطية االحتاديةهجلم

 

----- 

 احملتويات
  ١١٤/١٩٩٨اإلعالن رقم 

 ٧٤٩.....والشعوباناالنضمام إىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنس

 ١١٤/١٩٩٨اإلعالن رقم
إعالن حتقيق االنضمام إىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

حيث إن احلكومة اإلثيوبية طـرف يف الـصكوك الدوليـة  
  الرئيسية حلقوق اإلنسان؛

وحيث إن احلكومة اإلثيوبية أعربت باستمرار عن دعمهـا  
رامية إىل حتقيق مستويات معياريةللجهود اإلقليمية والدولية ال   

  حلقوق اإلنسان األساسية؛
وحيث إن جملس نـواب الـشعب يف مجهوريـة إثيوبيـا  

الدميقراطية االحتادية وافق، يف جلسته املعقودة يف اليوم الثاين من
، على االنضمام إىل امليثـاق األفريقـي١٩٩٨يونيه  /حزيران

  حلقوق اإلنسان والشعوب؛
يعلن اآلن مبوجب هذا اإلعـالن، طبقـاًبناء على ذلك،      

 مـن دسـتور٥٥من املـادة    ) ١٢(و) ١(للمادتني الفرعيتني   
  :مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، ما يلي

  العنوان القصري  - ١  
اإلعـالن رقـم"ميكن اإلشارة إىل هذا اإلعالن باعتبـاره       
ق املتعلق باالنضمام إىل امليثاق األفريقـي حلقـو        ١١٤/١٩٩٨

  ".اإلنسان والشعوب
  االنضمام إىل امليثاق  - ٢  
ينضم مبوجب هذا اإلعالن إىل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان  

والشعوب الذي اعتمده املؤمتر الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات
  .١٩٨١يونيه / منظمة الوحدة األفريقية املعقود يف حزيران 

  تاريخ بدء النفاذ  - ٣  
.١٩٩٨يونيه /عالن يف اليوم الثاين من حزيرانيبدأ نفاذ هذا اإل  
 .١٩٩٨يونيه /صدر يف أديس أبابا يف هذا اليوم الثاين من حزيران  

  نيغاسو غيدادا) دكتور(
 رئيس مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

 ٤٠السنة الرابعة، العدد 
 ١٩٩٨يونيه/ حزيران٢ -أديس أبابا 


