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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون التاسعة الدورة
    ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩-١١

 الدورية التقارير يف بالنظر يتعلق فيما املطروحة واألسئلة القضايا قائمة  
    

  إثيوبيا    
 سالــساد الــدوريني للتقريــرين اجلــامع التقريــر يف الــدورة قبــل ملــا العامــل الفريــق نظــر  
  .)١(إلثيوبيا والسابع

 
  عامة حملة  

 الـسادس  نيالـدوري  ينلتقريـر ل اجلـامع  التقريـر  إعـداد  عمليـة  عن معلومات تقدمي يرجى - ١
ــسابع، ــ علــى العامــة املؤســسات مــسامهة عــن ومــاتلمع ذلــك يف مبــا وال  االحتــادي صعيدينال

ــي ــساتاملو واإلقليمــ ــ ؤســ ــوقحل ةالوطنيــ ــسان، قــ ــنو اإلنــ ــ عــ ــع اتشاوراملــ ــاتاملنظ مــ  مــ
 لَبــِق مــن اعتمــاده بعــد التقريــر، تقــدمي مت قــد كــان إذا مــا بيــان يرجــى كمــا .)٢(احلكوميــة غــري

  .الشعب ممثلي جملس إىل احلكومة،
  

   واملؤسسي التشريعي واإلطار لالتفاقية القانوين الوضع    
 للقــضاة، الطــرف الدولــة تقدمــه الــذي التــدريب عــن مفــصلة معلومــات تقــدمي يرجــى  - ٢

 بـشأن  النـسائية،  الرابطـات  وممثلـي  القـانون،  إنفـاذ  عن واملسؤولني العامني، واملدعني واحملامني،

__________ 

  )١(  CEDAW/C/ETH/6-7.  
  .وما يليها ٢٥٦ ةالفقر، HRI/CORE/ETH/2008 ظران  )٢(  
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 عـن  فـضال  املباشـر،  للتطبيـق  وقابليتـهما  للجنـة،  العامة وللتوصيات لالتفاقية قانونا امللزم الطابع
  .)٣(اجلمهور عامة أوساط يف باالتفاقية الوعي لتعزيز املتخذة التدابري

 حتظـر  الـيت  التـشريعات  إنفـاذ  لضمانمعمول هبا    آليات أي عن ماتمعلو تقدمي يرجى  - ٣
 ؛)٤(االحتـادي  األسـرة  وقـانون  ،)٢٠٠٥( املـنقح  اجلنائي القانون مثل املرأة ضد والعنف التمييز
ــى ــال، ســبيل عل ــن العمــل     املث ــد ع ــرضكــف الي ــات وف ــات الغرام ــسبةاألخــرى والعقوب   بالن

  .تشريعاتال هذه إنفاذ يفخيفقون  الذين للمسؤولني
 املعـين  املفـوض  سـيما  وال اإلنسان، حلقوق اإلثيوبية اللجنة إجنازات إىل اإلشارة يرجى  - ٤

 عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  كمـا  .املـرأة  حقـوق  ومحايـة  تعزيـز  يف ،)٥(واملرأة األطفال بشؤون
  .)٦(املرأة شؤون ملكتب املالية املوارد وعن املوظفني عدد
 تعزيـز  يف اإلنـسان  حبقوق املعنية احلكومية غري وللمنظمات أةللمراهلام   الدور ضوء يف  - ٥

 اخلرييــة املؤســسات إعــالن علــى املترتبــة اآلثــار عــن معلومــات تقــدمي يرجــى بــاملرأة، النــهوض
 النـسائية  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  ومتويـل  عمـل  بشأن )٦٢١/٢٠٠٩ رقم( واجلمعيات

 الطــرف الدولــة هبــا ختطــط الــيت الكيفيــة شــرح اأيــض يرجــى .اإلنــسان حقــوق جمــال يف العاملــة
 مـشاركتها  وتـسهيل  النـسائية  احلكومية غري املنظمات وتشغيل إلنشاء مواتية بيئة توفري لضمان
  .)٧(للجنة السابقة اخلتامية للمالحظات وفقا االتفاقية، تنفيذ يف النشطة

 اإلثيوبيـات  اميـات احمل رابطـة  أصـول  مـن  املائـة  يف ٩٠ جتميد يف السبب توضيح يرجى  - ٦
 اضــطرها ممــا الرابطــة، تــسجيل إعــادة عنــد واجلمعيــات اخلرييــة املؤســسات وكالــة مــن بقــرار

ــيص ــة يف ٨٠ لتقلـ ــن املائـ ــا مـ ــق موظفيهـ ــدماهتا وتعليـ ــة خـ ــة اخلاصـ ــة باملعونـ ــط القانونيـ  واخلـ
 تعليـق  عـن  النامجـة  الفجـوة  سـد  الطـرف  الدولـة  هبـا  تعتـزم  الـيت  الكيفيـة  بيـان  ويرجى .الساخن

  .اخلدمات ذهه
 مكرســـة حكوميـــة وكالـــة أنــشأت  قـــد الطـــرف الدولـــة كانــت  إذا مـــا بيـــان يرجــى   - ٧

 احتياجـات  التحديـد  وجـه  علـى  تتنـاول  هبم، خاصة وطنية سياسة واعتمدت داخليا للمشردين
  .احلماية من داخليا املشردات والفتيات النساء

__________ 

  . وما يليها٢٣٢ ةالفقر، HRI/CORE/ETH/2008؛ انظر أيضا ٢٤٢، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٣(  
  .٢٧٣ إىل ٢٧١  من، الفقراتHRI/CORE/ETH/2008انظر   )٤(  
  .٢٦٥  و٢١٨، و ٢١٧، الفقرات HRI/CORE/ETH/2008؛ انظر أيضا ٢١، الفقرة CEDAW/C/ETH/6-7نظر ا  )٥(  
  .٢٣ و ٢٢و  ٢ الفقرات ،CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٦(  
  .٢٧٠، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٧(  
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  والتعليم النمطية القوالب    
 القوالـب  علـى  للقـضاء  الراميـة  العامـة  التوعيـة  محـالت  عـن  النـاجم  األثر وصف يرجى  - ٨

 .)٨(اجملتمــــع يف املــــرأة ومــــسؤوليات أدوار حــــول والتحيــــزات التقليديــــة التمييزيــــة النمطيــــة
 االجتمـاعي  الـسلوك  قواعـد  صـياغة  يف الدينيني الزعماء تأثري عن معلومات تقدمي أيضا ويرجى

  .والثقافية واالقتصادية السياسية ياةاحل يف املرأة تشغله الذي احليز من حتد قد اليت
  

  املرأة ضد العنف    
 ملكافحــة وطنيــة اســتراتيجية اعتمــدت قــد الطــرف الدولــة كانــت إذا مــا بيــان يرجــى  - ٩

 اخلتاميـة  املالحظـات  يف بـه  املوصـى  النحـو  علـى  ،املـرتيل  العنـف  ذلـك  يف مبـا  ،املرأة ضد العنف
 املـساعدة  هـي  ومـا  .)٩(الطـرف  لدولـة ل واخلـامس  بعالرا الدوريني التقريرين على للجنة السابقة

 ٣٨ الفقـرتني  يف املبينـة  التـدابري  فعاليـة  مـدى  ومـا  .)١٠(العنـف  هـذا  لـضحايا  تقـدميها  جيري اليت
ــر مــن ٣٩ و ــرين اجلــامع التقري ــدوريني للتقري ــسادس ال ــسابع ال  علــى الــضحايا تــشجيع يف وال

 واسـتعراض  واإلدانـة،  القـضائية  الحقـة امل معـدالت  وزيـادة  املرتيل، العنف حوادث عن اإلبالغ
  .)١١(املرتيل العنف قضايا يف األحكام إصدار سياسات

 بغيـة  املـنقح،  اجلنـائي  القـانون  تعـديل  يف تنظـر  الطرف الدولة كانت إذا ما بيان يرجى  - ١٠
 إبـالغ  علـى  الـضحايا  لتـشجيع  اختاذهـا  جيـري  الـيت  التـدابري  هـي  وما .الزوجي االغتصاب جترمي

  الزوجي؟ االغتصاب سيما وال االغتصاب، حاالت نع الشرطة
 النـساء  ضـد  اجلنـسي  العنـف  أعمـال  ملنـع  الطـرف  الدولـة  تتخـذها  الـيت  التـدابري  هي ما  - ١١

ــات، ــا والفتي ــا مب ــصاب، فيه ــيت االغت ــها ال ــراد يرتكب ــن أف ــوات م ــسلحة، الق ــيت امل  حتــدث، وال
 عليهـا؟  واملعاقبـة  اخلـصوص،  وجـه  علـى  األوروميـا  ومنـاطق  الـصومالية  املنـاطق  يف ،ىُيدَّع كما
 مرتكبيهـا،  ضـد  الـصادرة  واألحكـام  واإلدانـات  التحقيقـات  عـدد  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجى
 املــساعدة إىل اإلشــارة يرجــى كمــا .٢٠٠٥ عــام منــذ ،العــسكريني القــادة كبــار ذلــك يف مبــا

  .للجنة ١٩ رقم العامة للتوصية وفقا للضحايا، املقدمة

__________ 

  .٢٦٨لفقرة ، اHRI/CORE/ETH/2008نظر أيضا ا؛ ٥٩  و٣٩ و ١٠، الفقرات CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٨(  
  .٢٥٦، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٩(  
  .٣٧، الفقرة CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )١٠(  
  .٢٥٦، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )١١(  
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ــد تقــدمي يرجــى  - ١٢ ــذ عــن املعلومــات مــن مزي ــانون تنفي ــائي الق ــنقح اجلن ــذي امل  ُيجــرِّم ال
 واختطـاف  املبكـر  والـزواج  لألنثى، التناسلية األعضاء تشويه مثل الضارة، التقليدية املمارسات
  :يلي ما بيان اخلصوص، وجه على ويرجى، .الفتيات

  صارمة؛ قةبطري )١٢(الصلة ذات اجلنائي القانون أحكام إنفاذ جيري كان إذا ما  )أ(  
 اجلنائيــــة القــــوانني  اختطــــاف الفتيــــات يــــستثىن مــــن تطبيــــق كــــان إذا مــــا  )ب(  
   بالضحية؛ اجلاين يتزوج حينما

 وقــادة والــشرطة العــامني واملــدعني للقــضاة التــدريب تــوفري يــتم كــان إذا مــا  )ج(  
 الـسليب  ألثـر اتبيـان    جمـال  ويف املـنقح  اجلنـائي  للقـانون  الـصارم  التطبيق جمال يف احمللية اجملتمعات

   .)١٣(والفتيات املرأة حقوق على الضارة التقليدية للممارسات

  
 التقليديـة  املمارسـات  هـذه  مرتكيب ضد صدرت اليت األحكام عن معلومات تقدمي أيضا يرجى

 قامـــت قـــد اإلقليميـــة الواليـــات مجيـــع كانـــت إذا مـــا وتوضـــيح ،٢٠٠٥ عـــام منـــذ الـــضارة
 املمارســات حظــر أجــل مــن االحتــادي األســرة بقــانون العمــ باألســرة املتعلقــة قوانينــها بتعــديل
  .)١٤(الضارة التقليدية

 ولكــن الدســتور، مــن ٣٦ املــادة مبوجــب املــدارس يف صــراحة البــدين العقــاب ُيحظــر  - ١٣
 املـنقح،  اجلنـائي  القانون من )٣( ٥٧٦ املادة مبوجب األطفال تربية يف تأدييب كتدبري به ُيسَمح
 حظـر  يف تنظـر  الطـرف  الدولة كانت إذا ما بيان يرجى .املنقح سرةاأل قانون من ٢٥٨ واملادة
 الرعايـة  أمـاكن  ويف املـرتل  يف ذلـك  يف مبـا  األمـاكن،  مجيـع  يف والفتيـان  للفتيـات  البدين العقاب
 ِقَبـل  مـن  استقـصاءات  أو دراسـات  أياالضطالع بـ   مت قد كان إذا ما بيان يرجى كما .البديلة
 التـأثري  وبـشأن  البـدين  للعقـاب  للتعـرض  التحديد وجه على تياتالف قابلية بشأن الطرف الدولة
  .والنفسية البدنية سالمتهن وعلى الفتيات منو على البدين للعقاب احملدد

  
  بغاء املرأة واستغالل باألشخاص االجتار    

ــة مــن هبــن االجتــار يــتم الــاليت والفتيــات النــساء أعــداد تزايــد ضــوء يف  - ١٤  الطــرف الدول
  :يلي ما بيان ىيرج ،وداخلها
   ؛البشرب االجتار بشأن وطنية عمل خطة اعتماد يفتنظر  الطرف الدولةما إذا كانت   )أ( 

__________ 

  .١٦التذييل ، CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )١٢(  
  .١٩٣ و ١٩٢ن ااملرجع نفسه، الفقرت  )١٣(  
  .٣٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٤(  
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  ؛)١٥(نصبامل حبكم القضائية للمالحقة ضعخت االجتار جرميةما إذا كانت   )ب(  
 وتعزيـز  ،واإلدانـة  القضائية املالحقة معدالت لزيادة تدابري ما إذا كانت تتخذ     )ج(  
  ؛)١٧(الداخلي االجتار بشأن الوعي مستوى ورفع )١٦(للضحايا دةاملساع تقدمي

 املــشروعة، غــري العمالــة وكــاالت أنــشطة ملنــع خطــواتتتخــذ مــا إذا كانــت   )د(  
 ثنائيـة  اتفاقـات  وإبـرام  املغـادرة،  قبـل  اآلمنة اهلجرة بشأن معلومات على املرأة حصول وضمان

  .للجنة ٢٦ رقم العامة التوصية عم متشيا وذلك ،)١٨(املستقبلة البلدان مع
 الـيت  التـدابري  هـي  مـا  املنـازل،  يف العـاملني  األطفـال  بـني  الفتيات نسبة ارتفاع ضوء يف  - ١٥

 العمــل، أربــاب لَبــِق مــن الفتيــات هــؤالء علــى اجلنــسي االعتــداء ملنــع الطــرف الدولــة هاتتخــذ
  ؟عليه عاقبةاملو ،عملال أرباب أسرة أفراد جانب من أو
  

   القرار اختاذ ويف العامة واحلياة السياسية ياةاحل يف املشاركة    
ــل عــنمــستكملة  معلومــات تقــدمي يرجــى  - ١٦ ــرأة متثي ــي  جملــس يف امل ــشعبممثل ــذي ال  ال
 عـن  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  يرجـى  .)١٩(اإلقليميـة  اجملـالس  مجيـع  يف وكذلك حديثا، تشكيله مت
 العامـة،  الوظـائف  يف النساء عدد لزيادة املتخذة املؤقتة، اخلاصة التدابري ذلك يف مبا التدابري، أثر
  .)٢٠(القضائي اجلهاز يف وكذلك الكبرية، والدبلوماسية الوزارية املناصب يف ذلك يف مبا

 النــــساء تعــــرض عــــدم لــــضمان الطــــرف الدولــــة تتخــــذها الــــيت التــــدابري هــــي مــــا  - ١٧
 أحــزاب ىلإ ينــتمني الــاليت أولئــك ســيما وال والترهيــب، للمــضايقات لالنتخابــات املرشــحات
  السياسية؟ املعارضة

  
   التعليم    

 وانقطـاعهن  املـدارس  عـن  الفتيـات  تغيب أسباب عن املعلومات من املزيد تقدمي يرجى  - ١٨
  :يلي ما بيان مع الدراسة، عن

__________ 

  .٥٠الفقرة  املرجع نفسه،  )١٥(  
  .٤٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٦(  
  .٤٥املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  
  .٢٦٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٨(  
  .٥٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٩(  
  .٧٩، اجلدول HRI/CORE/ETH/2008؛ انظر أيضا ٤ وما يليها، وامللحق ٥٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(  
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 هيئــة وظــائف مــن املائــة يف ٥٠ تعــادل حــصة املدرســات إعطــاء كــان إذا مــا  )أ(  
  ؛)٢١(التعليم مستويات مجيع على يطبق التدريس

 والثانويــة  االبتدائيــة  املــرحلتني  يف املؤقتــة  اخلاصــة  التــدابري  علــى  أمثلــة  عــطأ  )ب(  
 الدراســة عــن انقطــاعهن معــدالت وخفــض باملــدارس الفتيــات التحــاق زيــادة إىل هتــدف الــيت

  ؛)٢٢(الريفية املناطق يف سيما وال واإلعادة،

  ؛)٢٣(اإلناث بني األمية حمو معدالت لزيادة املتخذة اخلطوات  )ج(  
  ؛)٢٤(العايل التعليم إىل املرأة وصول إمكانية لزيادة مؤقتة خاصة تدابري أي  )د(  

 إرســال علــى الوالــدين تــشجع الــيت واحلــوافز الــدعم بــرامج علــى أمثلــة أعــط  )هـ(  
   املدارس؛ إىلالبنات 

  .اإلعاقة ذوات للفتيات التعليمية الفرص  )و(  
  

   العمالة    
 فـرص  تـوفري  لـضمان  املؤقتـة  اخلاصـة  التـدابري  بـشأن  مـات املعلو مـن  املزيـد  تقدمي يرجى  - ١٩

 الرمسـي  القطـاع  يف العليا املناصب يف ذلك يف مبا ،)٢٥(العمل سوق يف والرجال للنساء متكافئة
ــة اخلدمــة ويف  عــن مفــصلة معلومــات تقــدمي أيــضا يرجــى .)٢٦(االحتــادي املــستوى علــى املدني

  .)٢٧(الرمسية وغري الرمسية العمل أسواق يف ياالعل املناصب يف ومتثيلها املرأة أجور مستويات

 وبـشكل  ،التقاعديـة  املعاشـات  علـى  املـرأة  حصول إمكانية عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٠
 الرمسـي  غـري  االقتـصاد  يف العاملـة  بـاملرأة  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال االجتماعيـة،  احلماية على أعم،

  .املأجور غري والعمل

__________ 

  .٨٠الفقرة ، CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٢١(  
  .٥٢-٤٧، اجلداول HRI/CORE/ETH/2008 أيضا انظر؛ ٢٥٠ الفقرة ،CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر  )٢٢(  
ــر  )٢٣(   ــرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5 انظـ ــضا  ا؛ ٢٥٠، الفقـ ــر أيـ ــرة CEDAW/C/ETH/6-7نظـ ــر وا؛ ٨١، الفقـ نظـ

HRI/CORE/ETH/2008، ٥٣ اجلدول.  
  .١٦ والتذييل ٨٩ الفقرة ،CEDAW/C/ETH/6-7 انظر  )٢٤(  
  .١٦، اجلدول HRI/CORE/ETH/2008نظر أيضا ا؛ ٢٦٢، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٢٥(  
  .١٠٦ و ١٠٢ن ا الفقرت،CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٢٦(  
  .٢٦٢، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٢٧(  
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ــة تنظــر هــل  - ٢١  وإعــالن االحتــادي العمــل إعــالن ضــمن أحكــام إدراج يف الطــرف الدول
 ورفـع  )٢٨(العمـل  مكـان  يف اجلنسي التحرش التحديد وجه على تتناول االحتادي املدنية اخلدمة

 االجتماعيـــة واحلالـــة اجلـــنس نـــوع أســـاس علـــى القائمـــة الفـــصل عمليـــات بـــشأن العقوبـــات
  .)٢٩(العمل مكان يف اجلنسي العنف عن فضال واحلمل، األسرية واملسؤولية

 أولئـك  فـيهم  مبـن  والفتيـان،  الفتيات حلماية املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٢
 وتزويـد  األطفـال،  عمـل  يف واالجتماعي االقتصادي االستغالل من الشارع، يف يعيشون الذين
  .وبالتعليم والنفسي املادي بالدعم االستغالل هذا ضحايا

  
   الصحة    

ــا  - ٢٣ ــداب هــي م ــيت ريالت ــادة خــذتاُت ال ــةال لزي ــفوالت األســرة تنظــيم دماتخبــ تغطي  يف ثقي
 يف ثقيـف والت معقولـة،  بأسـعار  احلمـل  منـع  وسـائل  على صولاحل ذلك يف مبا ،)٣٠(األسرة جمال
 وظفنيواملــ الــصحي اإلرشــاد يف العــاملني وتــدريب ،اجلنــسية واحلقــوق اجلنــسية الــصحة جمــال
 أحدثتـه  الـذي  ثـر األ هـو  مـا و الريفيـة؟  املناطق يف سيما وال ،احمللية النسائية واجلماعات نيالطبي
 الـذي  املـدى  توضـيح  يرجـى  )٣١(؟املـأمون  غـري  اإلجهـاض  حاالت عدد خفض يف التدابري هذه
 يف ألمومـة ا وفيـات  معـدل  ارتفـاع  يف املأمونـة  غري اإلجهاض وعمليات املبكر الزواج به ُيسهِم
  .)٣٢(الطرف الدولة
ــر وصــف يرجــى  - ٢٤ ــة، الــصحة اتيجيةاســتر أث ــامج اإلجنابي ــة وبرن  ،الــصحي القطــاع تنمي

 يف وخاصـة  ،)٣٣(ومـة األم وفيـات  معدل خفض يف اجلنسني بني لمساواةل الوطنية العمل وخطة
 أثنـاء  املـاهرة  الرعايـة  علـى  احلـصول  لـضمان  ةتخـذ ملا التـدابري  بيـان  يرجـى  كما الريفية، املناطق
  .ورعاية األطفال حديثي الوالدة ةالطارئ رعايةال عن فضال والوالدة، احلمل

__________ 

  .١٢٨الفقرة ، CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٢٨(  
  .١٢٨ و ١٢٤ن ااملرجع نفسه، الفقرت  )٢٩(  
  .١٣٦رجع نفسه، الفقرة امل  )٣٠(  
  .١٥٤ و ١٤٨ن ااملرجع نفسه، الفقرت  )٣١(  
  .١٣ تذييل وال١٥٣ إىل ١٤٠املرجع نفسه، الفقرات   )٣٢(  
  .٢٨ و ٢٧ نال اجلدو،HRI/CORE/ETH/2008 انظر  )٣٣(  
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 علـى  متناسـب  غـري  بـشكل  يـؤثر  اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص فريوس أن التقرير يذكر  - ٢٥
 نقـص  فـريوس  مـن  الوقايـة  بـرامج  بـشأن  مفـصلة  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .)٣٤(والفتيات النساء
 ذلــك يف مبــا التحديــد، وجــه علــى والفتيــات الــشابات تــستهدف الــيت اإليــدز/البــشرية املناعــة

 علــى والقـضاء  ةوصـم ال إلزالــة محـالت  أي عـن  معلومـات  وكــذلك اجلـنس،  جمـال  يف العـاملني 
  .اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوسب صاباتامل نساءال ضد التمييز

  
  الريفية املرأة    

 املأمونـة  الـشرب  ميـاه  علـى  احلـصول  فـرص  زيادة إىل الرامية التدابري أثر وصف رجىُي  - ٢٦
ــ يف ــر املتامخــة اطقاملن ــشية لألس ــضال ،)٣٥(املعي ــن ف ــق ع ــصحية املراف ــة، ال ــى املالئم ــساءا عل  لن

 طويلـــة ملـــسافات لـــسريا األحيـــان مـــن كـــثري يف علـــيهن جـــبتوي اليتالـــ الريفيـــات والفتيـــات
 الـذهاب  مـن  الفتيـات  نعميو اجلنسي العنف خلطر متزايدة بصفة نعرضهي مما املياه، مجع بغرض
   .املدرسة إىل
  

   القانون أمام اواةاملس    
 علـى  النـساء  مـن  احلـرة  املوافقـة  لضمان الطرف الدولة تتخذها اليت اإلجراءات هي ما  - ٢٧
 تطبــق الــيت ةيالــشرع احملــاكمو التقليديــة احملــاكم األســرة قــانونب املتعلقــة سائلاملــ يف تفــصل أن

 احملـاكم،  هـذه  نـب جا مـن  املـرأة  ضـد  التحيـز  نـع متو التـوايل،  على اإلسالمي، أو العريف القانون
 سـيما  وال العاديـة،  احملـاكم  إىل وصـوهلا  ضمنتـ و األعيان، جمالس يف املشاركة من املرأة كِّنمتُو
  )٣٦(الريفية؟ املناطق يف

 ،الواقـع  حبكـم  ،والرجال النساء متتع لضمان املتخذة التدابري عن معلومات تقدمي يرجى  - ٢٨
ــوق ــساوية حبق ــا مت ــق فيم ــازة يتعل ــرياثاو متلكــاتامل حبي ــ مل ــوارد، يف تحكموال ــا امل ــك يف مب  ذل
 تتخــذ الــيت التــدابري هــي مــا .)٣٧(الــزوج وفــاة عنــد أو ه،فــسخ بعــد أو ،الــزواج أثنــاء ،األرض
 املـشترك  تـسجيل ال علـى  يـنص  الـذي  األراضـي  ماواسـتخد  الريفيـة  األراضي إدارة إعالن لتطبيق

  .)٣٨(األراضي على الرتاعات يف املرأة موقف تعزيز على ينص كما الزوجني، ِقَبل من ألراضيل
__________ 

  .٣٢-٣٠ واجلداول ٢١الفقرة ، HRI/CORE/ETH/2008  انظر أيضا؛١٥٤ الفقرة ،CEDAW/C/ETH/6-7 انظر  )٣٤(  
  .١٨٣و  ١٨٢الفقرتني ، CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٣٥(  
  .٢٣٨ و ،٦٧ و، ٥٠ و، ٤٩ و، ٤٧ الفقرات ،HRI/CORE/ETH/2008 انظر  )٣٦(  
 HRI/CORE/ETH/2008 ؛ انظـر أيـضا    ١٩١، و   ١٨٩  و ،١٨٥، و   ١٨٤الفقرات  ،  CEDAW/C/ETH/6-7 انظر  )٣٧(  

  .٢٨الفقرة 
  .١٨١  إىل١٧٩  من الفقراتCEDAW/C/ETH/6-7 انظر  )٣٨(  
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   واألسرة الزواج    
 عتـرف ت يتالـ  التمييزيـة  التـشريعات  ملراجعة الطرف الدولة اختذهتا اليت واتطاخل هي ما  - ٢٩
 مـس اخل سـن  فـوق  ألطفـال ا علـى  الوحيـد  والوصـي  لألسـرة  القـانوين  رئيسالـ  نـه أ علـى  زوجبال

 حـال  يف فقـط  أشـهر  ٣ ملـدة  ملـايل ا الـدعم  علـى  احلـصول  يف احلـق  للنساء عطيوت ،)٣٩(سنوات
 ،ريفالعــ الــزواج حالــة يف اإلطــالق علــى دعــم أي تعطيهــا وال ،املــدين الــزواج عقــد فــسخ

  ؟بنفقة الطفل للمطالبة مرأةلل انتصاف سبل وفرت الو
 أن مـن  والتأكـد  املبكـر  الـزواج  ملكافحـة  املتخـذة  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى   - ٣٠
 حيـدد  الـذي  االحتـادي  ألسـرة ا قـانون  مـع  لتتـواءم  قوانينـها  عـدلت  قـد  ةإلقليميـ ا الواليات مجيع
 بيانـات  تقـدمي  يرجـى  .)٤٠(والنـساء  الرجـال  مـن  لكـل  سـنة  ١٨ ـب للزواج الدنيا القانونية السن
 والعقوبـات  ،عنـها  اإلبـالغ  مت الـيت  املبكـر  الـزواج  حاالت عدد عن اجلنس نوع حسب مصنفة
  .)٤١(الزوجات وتعدد القسري واجالز انتشار مدى عن فضال اجلنائية،

  

__________ 

  .٢٨ الفقرة ملرجع نفسه،ا  )٣٩(  
  .١٩٣الفقرة ، CEDAW/C/ETH/6-7نظر أيضا ا ؛٢٥٤، الفقرة CEDAW/C/ETH/CO/4-5انظر   )٤٠(  
  .١٩٤الفقرة ، CEDAW/C/ETH/6-7انظر   )٤١(  


