
 

GE.22-24841 (A) 

 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023 شباط/فبراير 3 -  الثاني/يناير  كانون  23

 5/1التقرير الوطني المقدم عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنساان    
 *16/21و

 زامبيا  

  

  

 .تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي *

 
 A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 المتحدة األمم

 
 Distr.: General العامة  الجمعية

4 November 2022 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 

GE.22-24841 2 

 تمهيد  

يسرررني  ن  مدا التقرير الويني لولولة الراة ة لتسررت راد الدورش ال.ررامظ. ويلتقر التقرير كي   
اإلنسررررررررران  ول النحو المنصرررررررررو   وي  في  واصررررررررروت فامبيا تنماذ التلاماتقا المت وقة مت ليل وقماية ققو   

 القانون الدولي لحقو  اإلنسان.

وفي إيار اللقود التي تبذلقا فامبيا لوتقاد ةالتلاماتقا في ملال ققو  اإلنسرررررررررران وت ليلها والوفا    
مقا، ختل المترة ماد االسررررت راد،   ألت األولوية السررررت راد اإليار الت.ررررري ي المت ور ةالحر في قرية 

 لت ليل الديمقرايية.  ساسيا   ر والحر في التلمع السومي، الوذين ي.كتن شريا  الت با 

لوحر في الم.راركة في ال.رنون ال امة والحر في التصرويت،  دلت   وباإلضرافة إلل لل،، وت ليلا   
فامبيا مانون ال موية االنتخامية لتيسررررار تصررررويت األشررررخا  المحتللين ةصررررورة مانونية. وفي هذا الصرررردد، 

 .2021صّوت جميع السلنا  المنهوان لذل، ألول مرة في االنتخاةات ال امة ل اا 

تحررديررات مت ررددة ختل تنماررذ اللولررة الثررالثررة شررررررررررررررموررت األفمررة و وّد  ن  ْلكر  ن فامبيررا واجقررت   
اقتيرراجررات مختومررة مثررظ إجرا  االنتخرراةررات ال ررامررة    واجقتقررااالمتصررررررررررررررراديررة ال ررالميررة، والقاود المرراليررة التي  

 .19-واإلنما  غار المخألط ل  الذش نلم  ن م اللة مضايا مستلدة مثظ جائحة كوفاد ،2021 ل اا

 المذكورة   ته، ال تلال فامبيا مصمَّمة  ول التمس، ةم ايار ققو  اإلنسان. و ول الرغم من التحديات   

إلل االقتياجات الضرررررررخمة من الموارد المالية والب.ررررررررية، سرررررررتواصرررررررظ فامبيا التما  الد م   ونترا   
 المالي والتقني من ال.ركا  الدولاان المت اونان من  جظ فيادة ت ليل ققو  اإلنسان وقمايتقا. 

(  2026-2022اا،  ود  ن  شررررررررررررررار إلل  ن فامبيرا  ي رّدت خألرة التنميرة الوينيرة الثرامنرة  وفي الختر  
 التي تضمنت  يضا   ن.ألة تقدف إلل إنمال م ايار ققو  اإلنسان.

 األونرامظ موالمبو هايمبي 

 وفير ال دل

 جمقورية فامبيا
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 عملية إعداد التقرير -أوالً  

 مقدمة  

  دت قكومة جمقورية فامبيا،  ن يرير وفارة ال دل، التقرير الويني لولولة الراة ة لتست راد  -1
. ويكّوف إشرررر ار اللريدة الرسررررمية هذا 2003ل اا    543الدورش ال.ررررامظ وفقا  إلشرررر ار اللريدة الرسررررمية رمم 

 وفارة ال دل ةم اللة المسائظ المت وقة ةحقو  اإلنسان والحوكمة.

 اسية عن تقرير الجولة الرابعةمعلومات أس  

 ل دت اللولة الراة ة لتقرير االسرررررررررت راد الدورش ال.رررررررررامظ هذا منا   ول توصررررررررريات منبثقة  ن  -2
لومرير ال امظ الم ني ةاالسررت راد الدورش ال.ررامظ الثالت التي  قدت في جني ، ةسررويسرررا، في   28 الدورة

الم قودة  12ى اسررررت راد قالة فامبيا في اللوسررررة  . وجر 2017ت.رررررين الثاني/نوفمبر   17إلل  6المترة من 
 الصان وكانيا.سويسرا و ، ومامت متيساره الولنة الثتثية المنلمة من 2017ت.رين الثاني/نوفمبر   13في 

 التوصيات الواردة في تقرير الجولة الثالثة  

  (،2توصرراتان اثنتان   ( توصررية، و رج ت 90ختل االسررت راد،  يدت فامبيا ما ملمو   تسرر ون    -3
 ( يت ان إخضا قا لم.اورات  صحاب المصوحة. 111ةما ملمو   مائة وإقدى  .رة توصية     و قايت  وما  

مع  صرحاب المصروحة السرت راد نتائ   ،  قدت وفارة ال دل اجتما ا  2018آلار/مار    6وفي  -4
توصررية   93ل، االجتماع،  يدت فامبيا  لومرير ال امظ الم ني ةاالسررت راد الدورش ال.ررامظ. و قب ل   28الدورة 

 في المائة.   90توصيات، مما يمثظ م دل مبول مدره    203توصية من  صظ    183إضافية ليصظ الملموع إلل  

واسررررتند إ داد التقرير إلل التوصرررريات المنبثقة  ن اللولة الثالثة لتسررررت راد الدورش ال.ررررامظ في   -5
 المسائظ المستلّدة ختل المترة ماد االست راد. ول  . ويسوط التقرير الضو   يضا  2017 اا 

 المنهجية  

 من  جرظ اسررررررررررررررتقتل  مويرة إ رداد التقرير،  انرت وفارة ال ردل  مرانرة مكومرة متخأليط الم وومرات/ -6
 البيانات وتنسيققا وجم قا وتلمي قا. و شركت الوفارة  يضا   صحاب المصوحة  ثنا  إ داد هذا التقرير.

 المتابعة الوطنيةعملية    

من مكتب األمم المتحدة  ختل المترة ماد االسررررت راد، توقل  صررررحاب المصرررروحة الم ناون تدريبا   -7
الذش يوجد مقره في مريتوريا، ةلنوب  فريقيا، ةاالشررترام مع مكتب مرنام    الم ني ةحقو  اإلنسرران اإلمويمي

ةصرررررررياغة خألة ال مظ الوينية وإن.رررررررا  ا لية الوينية   األمم المتحدة اإلنمائي في فامبيا. وتلوِّج هذا التدريب
 لوتنماذ واإلمتغ والمتاة ة.

 المشاورات المؤسسية  

  ثنا  إ داد التقرير،  جرت األمانة م.اورات مستفيضة مع  صحاب المصوحة. -8
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 جمع البيانات/المعلومات  

ات التي تتضررمن م وومات  جرت وفارة ال دل، من ختل األمانة، اسررت راضررات مسررتندية لومن.ررور  -9
  ن إ مال ققو  اإلنسان لورّد  ول التوصيات المنبثقة  ن اللولة الثالثة لتست راد الدورش ال.امظ.

 تجميع التقرير وإقراره  

جرى تلميع الم وومات في م.رروع تقرير االسرت راد الدورش ال.رامظ الذش  لرد ة د لل،  ول  -10
و درجت في التقرير النقائي جميع الت ويقات التي  مديت ختل قوقة   صررررررحاب المصرررررروحة الم ناان إلمراره.  

 ال مظ الرامية إلل إمراره.

 موافقة الحكومة على التقرير  

ا إلل مموضرررررررية األمم المتحدة   -11 ا التقرير النقائي إلل ملوس الوفرا  لوموافقة  وي ، وب د لل، ملدِّ ملدِّ
 لحقو  اإلنسان.

 ة من التقرير متحواظ ما يوي:وتقوا األجلا  التقق -12

 قالة تنماذ التوصيات؛   ( 

القضرررايا اللديدة والقضرررايا الناشرررئة، ةما فاقا  وج  التقدا المحرف والتحديات القائمة في    ب( 
 هذا الصدد؛ 

 التوصيات التي مد تتألوب د م الملتمع الدولي.  ج( 

 السابقةتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجوالت  -ثانياً  

 التنفيذ الكامل للتوصيات -ألف 

 مقدمة  

يحورظ هرذا المرع من التقرير قرالرة التوصرررررررررررررريرات المنبثقرة  ن اللولرة الثرالثرة لتسررررررررررررررت راد الردورش  -13
 ال.امظ، التي نلمذت ةالكامظ.

 : التعاون بين الدول والمساعدة اإلنمائية3-الموضوع ألف  

 المسا دة التقنية من  جظ تحقار الغايات المت وقة ةحقو  اإلنساناللقود المبذولة اللتما    

ترتكل اللقود التي تبذلقا الدولة الألرف اللتما  المسرررررررررررررا دة التقنية من  جظ تحقار غاياتقا في   -14
ملال ققو  اإلنسرررررررران  ول تنماذ خألط التنمية الوينية. وختل المترة ماد االسررررررررت راد، جرى ت بئة موارد 

التنمية الوينية السرررررراة ة من ختل اتمامات ثنائية ومت ددة األيراف  ول السرررررروا  في إيار    في إيار خألة
 .“فامبيا مت ”مبد   
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 : قبول القواعد الدولية12-الموضوع ألف  

 التصدير  ول اتماقية منع جريمة اإلةادة اللماعية والم اقبة  واقا  

تمراقيرة منع جريمرة اإلةرادة اللمراعيرة  ، انضررررررررررررررمرت الردولرة الألرف إلل ا2022في نيسرررررررررررررران/ مريرظ   -15
من مانون التصرررردير   5والمادة  2016من دسررررتور فامبيا ل اا   63مع  قكاا المادة  والم اقبة  واقا تماشرررريا  

 .2016ل اا  34 ول االتمامات الدولية رمم 

 معاهدات بموجب المنشأة الهيئات متابعة :23-ألف الموضوع  

 سيا  سياستقا الوينية المت وقة ةالألمظتنماذ اتماقية ققو  الألمظ في   

  تقوا الدولة الألرف متنماذ اتماقية ققو  الألمظ في سيا  السياسة الوينية لوألمظ التي ت.كظ جل ا   -16
لتسرتلاةة ل.رواغظ جميع األيمال في فامبيا   ال يتلل  من  موية التنمية الوينية. وت.رّكظ هذه السرياسرة إيارا  

نرَّت الردولرة الألرف مردونرة مرانون الألمرظ رمم  واقتيراجراتقم ورفراهقم. واأل ،  2022ل راا    12هم من للر،، سرررررررررررررري
 لتنسار جميع القوانان المت وقة ةاأليمال.

 الخاصة اإلجراءات مع التعاون  :24-ألف الموضوع  

 الت اون مع آليات األمم المتحدة لحقو  اإلنسان لتنماذ التوصيات  

االست راد، ت اونت الدولة الألرف مع آليات األمم المتحدة في الملاالت التالية ختل المترة ماد  -17
 التي تقدف إلل ت ليل تنماذ التوصيات المنبثقة  ن االست راد الدورش ال.امظ:

ة.رررررررررررررر ن منرا  القردرات المت وقرة متقرديم التقرارير   2017تردريبيرة في  راا تنتيم قوقرة  مرظ    ( 
تيسررررررررار قوقة ال مظ المكتبل اإلمويمي لممود األمم المتحدة السررررررررامي لحقو   إلل هائات الم اهدات. وماا م 

 ل ؛ اإلنسان لولنوب األفريقي، الذش يتخذ من مريتوريا مقرا  

، والتوعية 2020في  اا   19-وضرررع إجرا ات الت.رررغاظ الموقدة في حظ جائحة كوفاد  ب( 
ضررر ت إجرا ات الت.رررغاظ الموقدة من  جظ تو  قاد  مويات ال.ررررية ةألريقة مريارية مع مقذه اإلجرا ات. وول

 التركال  ول د م ققو  اإلنسان؛

 ؛ 2019إن.ا  منصة إ تمية  امة ة. ن ا لية الوينية لإلمتغ  ن التنماذ ومتاة ت  في  اا    ج(  

توفار الر اية الصرررررررحية للا وم اللة فارو  نقع المنا ة الب.ررررررررية/اإليدف في إيار    د( 
 مألاع الصحة؛

 را  م.اورات ة. ن م.روع مدونة مانون الألمظ؛ إج  هر( 

من مانون النتاا ال اا من موانان   113إشرررام  صررحاب المصرروحة في مراج ة المصررظ   و( 
 .2021فامبيا في  اا 

 : اإلطار الدستوري والتشريعي41-الموضوع ألف  

 الت.ري ات الوينيةإدراج  قكاا اتماقية القضا   ول جميع  شكال التماال ضد المر ة في   

 يدرجت الدولة الألرف  قكاا اتماقية القضررررررا   ول جميع  شرررررركال التماال ضررررررد المر ة في القانون  -18
 .2015المت ور ةالتكافن والمساواة مان اللنسان ل اا   22 رمم
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 لمحة عامة -: المؤسسات والسياسات 42-الموضوع ألف  

 تنماذ خألة التنمية الوينية الساة ة   

تنماررذ خألررة التنميررة الوينيررة السررررررررررررررراة ررة التي ركلت  ول   2021 كموررت الرردولررة الألرف في  رراا   -19
التنويع االمتصرررادش وإيلاد فر  ال مظ؛ وخمس مسرررتويات المقر والضررر ف؛ والحد من  وج   دا المسررراواة 

 .في التنمية؛ وت ليل التنمية الب.رية؛ وت ليل مائة الحوكمة لبنا  امتصاد متنوع وشامظ لولميع

ومن ختل هذه الخألة، تم تناول  دد من القضرررررررررررايا المت وقة ةحقو  اإلنسررررررررررران. وت.رررررررررررمظ  مرف  -20
 اإلنلافات ما يوي:

وة؛   (   ت.ااد ست محاكم تنتر في القضايا المت وقة ةال نف اللنساني ةألريقة م لَّ

 تحقار التمركلية وت ليل هائة االد ا  الوينية؛  ب( 

 لإلصتح والت هاظ؛ت.ااد مرفقان قديثان    ج( 

 صياغة السياسة الوينية لوم ونة القضائية؛   د( 

 وضع إيار مانوني لد م إن.ا  ملالس اإلفراج الم.روط.  هر( 

 وضع وتنماذ استراتيلية شاموة لوسكان والت ويم  

(. والقدف االسرتراتيلي 2024-2019وضر ت الدولة الألرف اسرتراتيلية وينية لوتثقي  المالي   -21
ال اا هو فيادة م ارف سررركان فامبيا وفقمقم ومقاراتقم وقماسرررقم وثقتقم لمسرررا دتقم في تحقار نتائ  مالية 

 .2024إيلامية لقم وألسرهم ةحوول  اا 

 الد م المقدا إلل المموضية الم نية ة.نون األيمال  

لألرف الد م من القوة ال اموة في ملال ا  في لودولةتتوقل المموضرررررررررررية الم نية ة.رررررررررررنون األيمال   -22
الر اية االجتماعية الموجودة في جميع المقاي ات. وتقوا الدولة الألرف متنماذ م.ررررررررررراريع لم اللة  دد من 

 المسائظ، ةما فاقا الر اية الصحية اللنسية واإلنلامية الخاصة ةالمراهقان.

 سياسة مكافحة ال نف اللنساني ضد النسا  والمتيات  

 ض ت الدولة الألرف السياسات والمبادئ التوجاقية التالية لمكافحة ال نف اللنساني:و  -23

 السياسة الوينية لومساواة مان اللنسان؛   ( 

 آلية اإلقالة الوينية الم نية ةال نف اللنساني وال نف ضد األيمال؛  ب( 

جيات من ال نف المبادئ التوجاقية الوينية لإلدارة المت ددة التخصررررصررررات ل.ررررنون النا  ج( 
 اللنساني في فامبيا؛ 

 .2021-2016االستراتيلية الوينية إلنقا  فواج األيمال في فامبيا لومترة   د( 

 إيلاد خدمة  امة شمافة  

   شررركت الدولة الألرف جقات فا وة من غار الدول في وضررع وتنماذ خألط التنمية الوينية، وسررّنت  -24
 ، الذش ي لف ال.مافية في صياغة المالانية الوينية.2022ويناان ل اا لومالانية والتخأليط ال 1القانون رمم  



A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 

GE.22-24841 8 

في محراولرة منقرا    2021ونقورت الردولرة الألرف مليردا  من المقراا إلل السرررررررررررررروألرات المحويرة في  راا   -25
 لليادة تقديم الخدمات  ول المستوى المحوي. و دت هذه التدامار إلل فيادة ال.مافية والمسا لة.

وواصرررروت الدولة الألرف  يضررررا  إن.ررررا  للان م نية ةالنلاهة في المنسررررسررررات ال امة والخاصررررة من  -26
  جظ ت ليل ال.مافية والمسا لة.

 : سياسات حقوق اإلنسان43-الموضوع ألف  

 ت بئة الموارد لت ليل القدرة  ول الوفا  ةااللتلامات في ملال ققو  اإلنسان  

رت الدولة الألرف ت بئة الموارد من مختوف ال.ررركا  المت اونان ختل المترة ماد االسررت راد، ي  -27 سررّ
 من  جظ ت ليل وقماية ققو  اإلنسان وإمكانية الولو  إلل القضا . وجرت ت بئة الموارد من  جظ من يوي:

 تحقار التمركلية في ملوس الم ونة القضائية؛   ( 

 االضألتع مواليتقا؛ت ليل مدرة للنة ققو  اإلنسان  ول   ب( 

 است راد وت ليل اإليار القانوني مثظ مانون النتاا ال اا؛   ج( 

 وضبط األمن  ثنا  االنتخاةات.   19- وضع إجرا ات الت.غاظ الموقدة ختل جائحة كوفاد   د( 

االسرررررررررتمرار في ت ليل السرررررررررياسرررررررررات الوينية لحقو  اإلنسررررررررران، وال سررررررررريما في ملال الحقو  االمتصرررررررررادية    
 ماعية والثقافيةواالجت 

واصررررروت الدولة الألرف تنماذ سرررررياسررررراتقا الوينية في ملال ققو  اإلنسررررران، وال سررررريما في ملال  -28
 الحقو  االمتصادية واالجتماعية والثقافية، قسبما لوقظ. واّتخذت الدولة الألرف التدامار التالية:

 ة الثانوية؛توفار الت ويم الملاني من مرقوة ما مبظ االمتدائي إلل المرقو   ( 

 إجرا  تحويتت نقدية اجتماعية؛   ب( 

 ت اان مليد من ال اموان الصحاان والم ومان.  ج( 

 لمحة عامة –: التثقيف في مجال حقوق اإلنسان 51-الموضوع ألف  

 االستمادة من التدريب والتثقي  في ملال ققو  اإلنسان كوساوة لت ميم ت ليل ققو  المر ة والألمظ  

تلرش الدولة الألرف دورات تدريبية مت ددة لوتثقي  في ملال ققو  اإلنسرررررران ةمسررررررائظ متصرررررروة  -29
ةالمسررراواة مان اللنسررران وت ميم هذا التثقي  في المنسرررسرررات. و توة  ول لل،،  درجت فامبيا التثقي  في  

 ملال ققو  اإلنسان في المناه  الدراسية لومدار  ومراكل التدريب.

 لتدريب المهني في مجال حقوق اإلنسان: ا53-الموضوع ألف  

 اللقود المبذولة إلدراج مضايا ققو  اإلنسان في مرام  تدريب  فراد الليش وموات األمن  

سر ت الدولة الألرف إلل توسريع نألا  الم رفة ةحقو  اإلنسران من ختل المنقاج الدراسري المّتبع  -30
رورة مرا اة ققو  اإلنسررررررران  ثنا  ن.رررررررر القوات في مختوف مدار  التدريب ال سررررررركرش. وي ّوم المنقاج ضررررررر 

 ال سكرية و مويات د م الستا.



A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 

9 GE.22-24841 

 اإلنسان( حقوق  )إلعمال والموارد الميزانية :63-ألف الموضوع  

 لوحصول  ول الر اية الصحية والت ويم تألبار مبد   دا التماال  ول المئات األكثر ض ما    

اال من ختل  يرها السررررررياسرررررراتية التي تنع  ول تقديم حوت الدولة الألرف تتقّاد ةمبد   دا التم -31
خدمات الر اية الصرررحية والت ويم دون تماال. و توة  ول لل،، تواصرررظ الدولة الألرف تدريب ال اموان في  

 ملال الر اية الصحية والم ومان  ول األختقيات وا ثار القانونية الناجمة  ن التماال.

 التمييز : المساواة وعدم31-الموضوع باء  

 وضع إيار مانوني لوقضا   ول التماال القائم  ول  سا  اللنس  و ال ر   و اإل امة  

لت ليل ققو  اإلنسررررررررررررررران من  جرظ تحقار   التفمرةةقارت الردولرة الألرف  رافمرة  ول مرذل اللقود   -32
الرفاه للميع األشررررخا  من دون تماال  ول  سررررا  ال ر   و الوون  و اللنس  و الوغة  و الدين  و الر ش  
السررررررياسرررررري  و غاره  و األصررررررظ القومي  و االجتما ي  و الموكية  و النسررررررب  و  ش وضررررررع آخر. وفي هذا 

وني يقدف إلل القضررررررا   ول التماال ةلميع  شرررررركال . ويت لف الصرررررردد، يتوافير لدى الدولة الألرف إيار مان 
 اإليار القانوني من القوانان التالية، في جموة  مور  خرى:

 من موانان فامبيا(؛ 1دستور فامبيا  المصظ    ( 

 ؛ 2012للشخا  لوش اإل امة ل اا  6القانون رمم   ب( 

 .2015لومساواة واإلنصاف مان اللنسان ل اا   22القانون رمم   ج( 

 وكذل، فواج األيمال  التماال  ول  سا  النوع االجتما ي   ول القائم  إلكا  الو ي إلنقا  ال نف ضد المر ة    

ةغية التصررررررررردش لم.ررررررررركوة التماال القائم  ول النوع االجتما ي وال نف الذش تت رد ل  النسرررررررررا   -33
 ل، فواج األيمال، واصوت الدولة الألرف إلكا  الو ي مان  فراد اللمقور ة.كظ  اا.والمتيات، ةما في ل

ة ن.رررررررررررألة توعية ترمي إلل التصررررررررررردش لولواج المبكر لليمال  ثنا    وتقوا الدولة الألرف  يضرررررررررررا   -34
يوما  من الن.رررررراط لمناهضررررررة ال نف  16االقتمال ة ياا مثظ الاوا الدولي لوقضررررررا   ول ال نف ضررررررد المر ة  

 للنساني(، والاوا الدولي لومر ة، ويوا ال.باب، والاوا الدولي لوألموة.ا

 ت ليل قمتت  دا التماال واإلدماج مع التركال ة.كظ خا   ول المقاجرين واألشخا  لوش المقر  

 تّتخذ الدولة الألرف التدامار التالية لت ليل رفاه األشخا  لوش المقر: -35

يقرردف إلل تثقي  األيمررال و ررامررة   “لوو المقر في فامبيررا”د م ن.ررررررررررررررر كتاررب ة نوان     ( 
 النا  ةمس لة المقر ومن ثم ت ليل رفاهقم؛

 جمع البيانات  ن األشخا  لوش المقر من ختل ت داد السكان والمساكن؛  ب( 

 ش المقر؛  ال.را  ال ريضي والتوفيع الملاني لومستحضرات الواقية من ال.مس للشخا  لو   ج(  

اسررررررررررتضررررررررررافة الريادات المختصررررررررررة ةمرد السررررررررررريان التي يرتادها لوو المقر ل تج   د( 
 .مالسريان، وتغألية المواتار الألبية لب ضق

لخصرررررررررررائع القلرة ووضررررررررررر ت  وينيا    وفيما يت ور مرفاه المقاجرين،   ّدت الدولة الألرف موجلا   -36
قلرة. و سررررقم إ داد موجل خصررررائع القلرة في  منشرررررات إلدارة القلرة مقدف وضررررع السررررياسررررة الوينية لو

 فيادة الو ي ةقضايا القلرة وفقمقا.
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 والبيئة اإلنسان حقوق  :71-باء الموضوع  

 تدامار لحماية ققو  اإلنسان والبائة في مناير الت دين  

   جيم( 4، تنع المرادة  2011المت ور متنميرة المنراجم والموارد الم ردنيرة ل راا    11في إيرار القرانون رمم   - 37
 ول ضرررررررررمان السرررررررررتمة والصرررررررررحة وقماية البائة  ثنا  اسرررررررررتغتل الم ادن. ومن  جظ قماية البائة وت ليل  

 الستمة واألمن  ثنا   مويات الت دين، اتخذت الدولة الألرف التدامار التالية، في جموة  مور  خرى:

 إن.ا  نتاا  مني لتقااد وضبط وصول ال.باب إلل مومع المنلم؛  (   

 الت كد من  ن كظ  امظ يدخظ إلل المومع لدي  م دات الحماية ال.خصية المناسبة.  ب( 

ومن  جظ ت ليل قماية ققو  اإلنسان والبائة في مناير الت دين، وض ت الدولة الألرف م.روع  -38
 الذش ينع  ول تسلاظ المواد السمية، مثظ اللئبر، مبظ استخدامقا.   2022ل( ل اا  مانون اإلدارة البائية  الم دِّ 

 اإليار التنتيمي ل.ركات الت دين الذش يرمي إلل ضمان الستمة في البائة المباشرة  

لدى الدولة الألرف إيار تنتيمي ل.ركات الت دين يرمي إلل ضمان الستمة في البائة المباشرة.  -39
 12، والقانون رمم 2015تنمية المناجم والموارد الم دنية ل اا م المت ور   11القانون رمم   يارهذا اإل وي.رررمظ

. وشررركات الت دين مولمة ةموجب هذين القانونان متلنب إلحا  الضرررر 2011المت ور ةاإلدارة البائية ل اا 
 ةالبائة المباشرة.

  الدولة الألرف م.روع مانون اإلدارة البائية  الم دِّل(وفي محاولة لت ليل اإليار التنتيمي، وض ت  -40
للثر البائي يتألورب اتخرال تردامار    الرذش ينع  ول  ن تللرش جميع م.ررررررررررررررراريع الت ردين تقايمرا    2022ل راا  

كافية لوتخفي  من آثار تغار المناخ لحماية ققو  اإلنسررران للشرررخا  الموجودين  ول مقربة من مناير  
 إدارة البائة في فامبيا ةمراقبة االمتثال من  جظ التحقر من قالة شروط الموافقة. الت دين. وتت قد وكالة

 (المحتورة دوليا   ا فات الحماظ  ول البائة في التنمية اللراعية   دا استخداا مبادات  

تواصرررررررررررررررظ الردولرة الألرف الحمراظ  ول البائرة من ختل إنمرال اإليرار القرانوني مثرظ مرانون اإلدارة  -41
الذش يحتر اسررررررررتخداا مبادات ا فات   2013ل اا   112والصرررررررر، القانوني رمم   2011ل اا  12ية رمم البائ 

 .المحتورة دوليا  

، نتاا الترخيع 2022و توة  ول لل،، سرري لف م.ررروع مانون  ت ديظ( اإلدارة البائية المقترح،   -42
 لوكالة إدارة البائة في فامبيا لتنتيم استخداا مبادات ا فات.

 والجنسية والهوية باالسم المتصلة الحقوق  :6-دال موضوعال  

 مرنام  لت ليل تسلاظ الموالاد في المناير النائية  

مد ت الدولة الألرف في تنماذ نتاا م وومات ويني متكامظ لوتسررررررررررلاظ من  جظ ت ليل تسررررررررررلاظ  -43
نتاا الم وومات الويني المتكامظ لوتسررلاظ هو نتاا إدارة التسررلاظ الويني والمدني الذش يقدف و الموالاد.  

الماتد والوفاة. تسررررررلاظ الوينية الم تمدة  ول البيانات الباومترية وإصرررررردار شررررررقادات  الإلل توفار ةألامات  
وج وت  موية التسرررررلاظ    2022ووضررررر ت الدولة الألرف  يضرررررا  سرررررياسرررررة وينية لوتسرررررلاظ المدني في  اا  

مركليرة  ول مسررررررررررررررتوى المقراي رات والمقراي رات المرعيرة. و توة  ول للر،، مرا فتئرت الردولرة الألرف تنمرذ   ال
 ارهم من  ناصر التغاار.مرام  توعية تستقدف  امة اللمقور، ةمن فاقم الل ما  التقواديون وغ



A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 

11 GE.22-24841 

 : الحق في الحياة21-الموضوع دال  

 م اللة قالة األشخا  المصامان ةالمقر، وضمان قمايتقم من القلمات والقتظ  

واصررررررررررررررورت الردولرة الألرف إنمرال القوانان القرائمرة الراميرة إلل قمرايرة األشررررررررررررررخرا  لوش ةرالمقر من  -44
ثظ جميع األشرررخا  في فامبيا ةلميع الحقو  والحريات القلمات والقتظ. ويتمتع األشرررخا  لوو ةالمقر م

من دسرررررتور فامبيا. وتحتل ققومقم وقرياتقم  يضرررررا  ةالحماية ةموجب   23األسررررراسرررررية المكرسرررررة في المادة 
 .2012ل اا  6من موانان فامبيا ومانون األشخا  لوش اإل امة رمم  87مانون ال قوبات والمصظ 

منتمات األشرررخا  لوش المقر مثظ منسرررسرررة المقر في فامبيا، مع  وت مظ الدولة الألرف  يضرررا   -45
، من مان منتمات  خرى، لت ليل “تحت نمس ال.ررررررررررررمس”ومنتمة فامبيا الم نية ة.ررررررررررررنون المقر، ومنتمة  

تحوات  لحالة األشرخا  لوش المقر من  مصرال  ورفاه األشرخا  لوش المقر. وتلرش الدولة الألرف قاليا  
  جظ توفار التدامار والتدختت المناسبة.

 : حظر الرق واالتجار27-الموضوع دال  

 اللقود المبذولة لمكافحة االتلار ةالب.ر  

واصرروت الدولة الألرف مذل اللقود لمنع االتلار ةالب.ررر. وختل المترة ماد االسررت راد،  حقرت  -46
ويت في  اا  23من ثتثة و .رررين    تنافليا    لب.ررر اتلاها  قالة االتلار ةا لِّ ( 10إلل  .ررر    2016( قالة سررل
 .2021قاالت في  اا 

التي  ل اد النتر  2021-2018وواصرررررروت الدولة الألرف  يضررررررا  تنماذ خألة ال مظ الوينية لومترة  -47
الوينية لضررررررررررررررحايا االتلار وبد ت في تنماذ آلية اإلقالة    2024-2022فاقا لتغألي فترة األربع سررررررررررررررنوات 

 3ةالب.رررررر. و توة  ول لل،، سرررررنت الدولة الألرف، ختل المترة ماد االسرررررت راد، مدونة مانون ال مظ رمم 
 .2022ووض ت م.روع مانون  ت ديظ( مكافحة االتلار ةالب.ر ل اا  2019ل اا 

 التنفيذ العامةتدابير  –: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1-الموضوع هاء  

ت ليل التنمية االمتصررادية واالجتماعية المسررتدامة، ورفع مسررتوى مري.ررة النا ، وإرسررا   سررا  متان لوتمتع   
 ةلميع ققو  اإلنسان

في محاولة لت ليل التنمية االمتصررررررررررادية واالجتماعية المسررررررررررتدامة لرفع مسررررررررررتوى مري.ررررررررررة النا   -48
ن، نمذت الدولة الألرف الخألة الوينية السرررررراة ة لوتنمية   سررررررا  متان لوتمتع ةلميع ققو  اإلنسررررررا ووضررررررع

(. وبموجررب هررذه الخألررة، وضرررررررررررررر ررت الرردولررة الألرف ترردامار لت ليل الت ويم التقني والتنميررة 2017-2021 
 المقنية وتنمية تنتيم الم.اريع كوساوة لخور فر  ال مظ والثروة.

ة لوتنميرررة التي تحمرررظ  نوان  ،  يوقرررت الررردولرررة الألرف الخألرررة الوينيرررة الثرررامنررر 2022وفي  ررراا   -49
ل سررربظ  "،التحول االجتماعي واالقتصااادي لتحسااين ساابل العي " والتي تسررر ل إلل متاة ة النمو الذش يحوِّ

عيش النا . وسرررررراتم تم اظ هذا الموضرررررروع من ختل  رب ة ملاالت لوتنمية االسررررررتراتيلية ت.ررررررمظ: التحول  
 .واالستدامة البائية؛ وبائة الحوكمة الرشادة ؛تما ياالمتصادش وخور فر  ال مظ؛ والملال اإلنساني واالج

https://undocs.org/ar/%22
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ت ليل السرررررررياسرررررررات ال امة الرامية إلل التصررررررردش لوتحديات االمتصرررررررادية واالجتماعية، وال سررررررريما في ملال    
 الصحة، مثظ الحصول  ول مياه ال.رب

م واصررررررروت الدولة الألرف تنماذ مرنام  المياه والصررررررررف الصرررررررحي والنتافة الصرررررررحية الذش يسرررررررق -50
تحسرررررران فر  الحصررررررول  ول مياه ال.رررررررب الم مونة ةألريقة منصررررررمة تم.رررررريا  مع ر ية الدولة الألرف   في
 و هداف التنمية المستدامة. 2030 ل اا

وختل المترة ماد االسرت راد،  لغت الدولة الألرف رسروا الألوب والتسرلاظ والرسروا السرنوية لحمر  -51
لدولة الألرف مع شررررررررررركائقا في قمر ا ةار لليادة فر   ا ةار المنللية. وباإلضررررررررررافة إلل لل،، شررررررررررر ت ا
 الحصول  ول المياه الم مونة في المناير الريفية.

  و ن.ر ت الدولة الألرف إدارة ت ليل الصرحة والبائة والمحددات االجتماعية في إيار الوفارة المسرنولة -52
  ن تنمية المياه والمرافر الصحية لت ليل اللوانب الومائية والت.ليرية، ةما في لل، المياه الم مونة.

 : الحق في الضمان االجتماعي24-الموضوع هاء  

 ت ليل سياسة الحماية االجتماعية ومواصوة رصد وتقايم مرنام  التحويتت النقدية االجتماعية  

سرررررررررتوى مري.رررررررررة النا  من ختل مرام  تقدف إلل قماية المئات واصررررررررروت الدولة الألرف رفع م -53
الضررررريمة المسررررتقدفة. واسررررتمر  دد المسررررتمادين من مرام  الحماية االجتماعية في الليادة في إيار مرنام  

،  2017في  اا   180 261التحويتت النقدية االجتماعية. وارتمع  دد األسرررررررر المري.رررررررية المسرررررررتمادة من 
،  2022مسررررررررتماد ل اا   1 027  000، مقامظ  دد الحاالت المتومع  ن يبوغ  2022 في  اا  973 323 إلل

 في المائة. 95وهو ما يمثظ فيادة منسبة 

ذيت التدامار التالية: -54  ولضمان الرصد والتقايم المستمرين لبرنام  التحويتت النقدية االجتماعية، اتُّخِّ

 المحوية؛  الرئيسي والمحافتات والمقاي ات والملتم ات الرصد ربع السنوش  ول مستوى المقر     ( 

 ت ليل مدرة المراج ة الداخوية لوحساةات  ول إجرا   مويات مراج ة منتتمة؛  ب( 

 إجرا  فحوصات فورية منتتمة  ند الضرورة؛  ج( 

 االجتماعية؛ إدخال المدفو ات الرممية من ختل نتاا فامبيا المتكامظ لم وومات الحماية   د( 

إدخال وتألبار نتاا آلية لرفع المتالم تمكن  صررررررحاب المصرررررروحة من تقديم ال.رررررركاوى    هر( 
 المت وقة متنماذ التحويتت النقدية االجتماعية؛ 

 Microsoft Dynamics 365إدخررررال وتألبار  نتمررررة اإلدارة المرررراليررررة،  ش نترررراا    و( 
 دارة التحويتت النقدية االجتماعية.إل داد المالانيات والتقارير والمحاسبة ال امة وإ

 آليات ضمان  دا ترم الحوامظ والمرض ات خوف الركب  

وت ألي الدولة الألرف األولوية لوحوامظ والمرضرر ات في آلية اسررتقداف مختوف تدختت الحماية  -55
مرايتر ، وخألرة  االجتمراعيرة التي يلرش تنمارذهرا، مثرظ التحويتت النقرديرة االجتمراعيرة، وبرام  ر رايرة الألمرظ وق

 مسا دة الرفاه ال اا، ضمن  مور  خرى.

وتل ألل األولويرة للمقرات الحوامرظ والمرضرررررررررررررر رات ةموجرب المبرادئ التوجاقيرة لوتحويتت النقرديرة  -56
يوا لضررررررررررررررمان ت ليل النمو  1000يوا التي تسررررررررررررررتقدف  ول  1000 واالجتماعية في إيار دلاظ  مويات ا

 الم رفي لوألمظ.
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 الحق في العمل: 31-الموضوع هاء  

 السياسات الرامية إلل ت ليل وقماية ققو  اإلنسان لو اموان في مألاع الت دين  

 جرت الدولة الألرف دراسررة اسررتقصررائية  سرراسررية لتحديد الثغرات في سررياسررات ققو  اإلنسرران في  -57
حقو  اإلنسرران مألاع الت دين. وتك.ررف النتائ   ن  ال توجد سررياسررات محددة لحقو  اإلنسرران لت ليل التمتع ة 

المت ور  11في هذا القألاع. ومع لل،، فإن القانون األسرررررررراسرررررررري الذش يحكم مألاع الت دين هو القانون رمم  
. وينع القررانون  ول ققو  الت رردين، وققو  الت رردين  ول نألررا   2015متألوير المنرراجم والم ررادن ل رراا  

 واسع، والصحة والستمة، والحماية البائية.

التي تمت موا متقا مع إيار    2013الألرف سرياسرة تنمية الموارد الم دنية ل اا واسرت رضرت الدولة   -58
 التنمية اإلمويمي وال المي، مثظ ر ية الت دين األفريقية لتتحاد األفريقي و هداف األمم المتحدة لوتنمية المستدامة. 

 لمحة عامة –: الحق في الصحة 41-الموضوع هاء  

 ل مع إ تن  موجاتمويظ القألاع الصحي ةما يتماش  

تخألو الدولة الألرف خألوات واسررررررر ة لووفا  ةمسرررررررتويات التمويظ الواردة في إ تن  موجا. ماد  ن  -59
، موغرت 2022في المرائرة. وفي إيرار مالانيرة  راا    15الردولرة الألرف لم تبوغ ة رد هردف إ تن  موجرا البرالغ  

، وحمت الدولة  2022ية الوينية. وفي  اا في المائة من المالان  8مالانية الدولة الألرف لوقألاع الصرررررررحي  
ع  11  276الألرف      امت  صرحيا  تم ن.ررهم. وكدلاظ  ول التلاا الدولة الألرف ةالوفا  ةإ تن  موجا، خلصرِّ
 في المائة من المالانية الوينية لقألاع الصحة. 10,4ما ال يقظ  ن  2023في  اا 

 ومراعية لخصوصاتقم في ملال الر اية الصحية اللنسية واإلنلامية تألوير خدمات است.ارية لومراهقان سرية   

وضرررررررررررررر رت الردولرة الألرف الم رايار والمبرادئ التوجاقيرة الوينيرة لتوفار خردمرات صررررررررررررررحيرة متئمرة   -60
لومراهقان توبي اقتياجاتقم الخاصررررة من قات السرررررية والخصرررروصررررية وإمكانية الحصررررول  واقا والقدرة  ول 

في المائة  53فة إلل لل،،  ن.رررر ت الدولة الألرف فضررررا ات لصررررحة المراهقان في تحمظ تكاليمقا. وباإلضررررا
 من المرافر الصحية من  جظ فيادة فر  قصول المراهقان  ول خدمات الصحة اإلنلامية اللنسية.

و ن.رررررررر ت الدولة الألرف وقدة لصررررررررحة المراهقان في إدارة الصررررررررحة ال امة لت ليل توفار خدمات  -61
 للنسية لومراهقان  ول وج  التحديد.الصحة اإلنلامية ا

تدريب مقدمي الر اية الصرررررررررحية لتقديم خدمات شررررررررراموة لومراهقان  و دخوت الدولة الألرف  يضرررررررررا   -62
 اإل امة. لوش 

وباإلضرررافة إلل لل،، ت مظ الدولة الألرف مع جقات فا وة من غار الدول تقدا خدمات الصرررحة   -63
 لومراهقان في جميع  نحا  البود. اللنسية واإلنلامية والم.ورة والم وومات

 شمولية السياسات الصحية وسياسات فارو  نقع المنا ة الب.رية  ول الص اد الويني  

السرررررظ  /الملوس الويني الم ني ةمارو  نقع المنا ة الب.ررررررية/اإليدف/األمراد المنقولة جنسررررريا   -64
قع المنا ة الب.ررررررررررية فيما مان في الدولة الألرف مكوف متنسرررررررررار ورصرررررررررد االسرررررررررتلاةة الوينية لمارو  ن 

منتمة   500ال.رررررررررركا  المنمذين. وختل المترة ماد االسرررررررررت راد، مدا الملوس المسرررررررررا دة التقنية إلل نحو  
لتمكانقا من وضررع سررياسررات وبرام  ت ال  جميع قاالت اإلصرراةة ةمارو  نقع المنا ة الب.رررية واإليدف. 
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مت وقة ةمارو  نقع المنا ة الب.ررررررية  يضرررررا  في الموارد و ادة ما تن كس القرارات المت وقة ةالسرررررياسرررررات ال
 المخصصة لتنماذ البرام .

 تحسان منسسات الر اية الصحية ونتمقا لوحد من وفيات األمقات  

تواصررررررررررررظ الدولة الألرف تنماذ التدامار الرامية إلل الحد من وفيات األمقات  ن يرير ضررررررررررررمان  -65
القامتت الماهرات  ند الوالدة، والر اية التولادية الألارئة  قصررررررررررررول اللميع  ول خدمات تنتيم األسرررررررررررررة، و 

األسرررراسررررية وال.رررراموة. وتواصرررروت اللقود الرامية إلل الحد من وفيات األمقات، ةما في لل، إضررررما  الألاةع 
 المنسسي  ول مراقبة وفيات األمقات والوفيات المحيألة ةالوالدة واالستلاةة لقا.

والدة قيررة    100  000لكررظ    398م رردل وفيررات األمقررات من    وتمكنررت الرردولررة الألرف من خمس -66
 .2018والدة قية في  اا  100 000لكظ  278إلل  2014في  اا 

اللقود المبذولة لوتخفي  من ال قبات التي تحول دون قصرررررررول الحوامظ واألمقات  ول الر اية الصرررررررحية    
 لخمس م دل وفيات األمقات

 مركلا   650مركلا  صررررررحيا  من  صررررررظ  563ختل المترة ماد االسررررررت راد، شررررررادت الدولة الألرف   -67
. و توة  ول لل،، تقوا الدولة الألرف قاليا  مبنا  مسررت.ررمل 115مسررت.ررمل صررغارا  من  صررظ  92متوم ا  و

  سرررررير. وسرررراندش لل، إلل تقويع المسررررافات 800متخصررررع للمقات والموالاد اللدد في لوسرررراكا سرررر ت   
التي يت ان  ول المر ة مأل قا لووصررررول إلل خدمات األمومة الم مونة، ةما في لل، تنتيم األسرررررة، والر اية  

 الساةقة لووالدة، وخدمات الوالدة، والر اية التققة لووالدة.

وبغية ت ليل خدمات الر اية الصرحية للمقات  ول مسرتوى الر اية الصرحية األولية، تقدا الدولة  -68
 خدمات ملانا .الألرف ال

و دخوت الدولة الألرف  يضررررررررررررررا  خألة صررررررررررررررحية وينية لت ليل فر  الحصررررررررررررررول  ول الخدمات  -69
الصرررحية. ومد  دى إدخال الت مان الصرررحي إلل فيادة فر  قصرررول النسرررا  التئي ي انان من مضرررا مات 

  ول الر اية المتخصصة.

ومواصروة تدريب القامتت  ثنا  الخدمة. و توة و دخوت الدولة الألرف التدريب المباشرر لوقامتت  -70
 ول لل،، تد م ملمو ات ال مظ الم نية ةاألمومة الم مونة صررحة األا  ول مسررتوى األسرررة المري.ررية في  

 المناير الريفية.

 فيادة الموارد لقألا ي الصحة والت ويم لوسكان الذين يري.ون في المناير الريفية  

. 2022  المقدمة إلل مألا ي الت ويم والصررررررررررررررحة في إيار مالانية  اا فادت الدولة الألرف المن  -71
في المائة من صرندو  تنمية الدوائر االنتخامية لد م المن  الدراسرية لمت ومي   20وخصرصرت الدولة الألرف  

 المدار  الثانوية  ول مستوى الت ويم ال الي من  جظ التدريب  ول المقارات.

مدرسرررررة ثانوية في جميع  نحا    82ن ال.رررررركا  المت اونان، مت.رررررااد  وتقوا الدولة الألرف، مد م م -72
 البود مقدف القضا   ول األمية.

. و توة 2022في  اا  11 276و  2019 امت  صررحيا  في  اا  5 000و انت الدولة الألرف   -73
 .2022في  اا  30 496و 2021م وما  في  اا  2 390 ول لل،، تم ت اان  

و ن.رررر ت الدولة الألرف  يضررررا  مناة تومليونية ت ويمية وفودت القرى ة جقلة تومليون سرررراتوية مروية.  -74
 ومد سا د لل، ة.كظ كبار في تقديم الخدمات الت ويمية في المناير الريفية.



A/HRC/WG.6/42/ZMB/1 

15 GE.22-24841 

 م.اريع الر اية الصحية المت وقة ةالوماية من فارو  نقع المنا ة الب.رية/اإليدف و تج   

لردولرة الألرف تقردمرا  إيلراميرا  في االسررررررررررررررتلراةرة لمارو  نقع المنرا رة الب.ررررررررررررررريرة ة.رررررررررررررر ن  قرفت ا -75
اإلصررررررررررررررراةرات السررررررررررررررنويرة مقرذا المارو  من ختل التوعيرة، والبرد  المبكر في ال تج الرذش يندش إلل ممع 
 الماروسرررررررررررات، وتوفار الرفاالت الملانية في المرافر، وتنتيم قمتت لتغاار السرررررررررررووم، واالختبار وال تج،
والقضررررررررررررررا   ول انتقرال ال ردوى من األا إلل الألمرظ، وتنمارذ الختران الألبي الألو ي لورذكور الرذش كران ركالة 

  ساسية الستراتيلية الدولة الألرف لووماية من فارو  نقع المنا ة الب.رية.

 الوصول إلل الم وومات المت وقة مبرام  وخدمات الصحة ال قوية  

ة ن.ررررررررألة مختومة لليادة فر  الحصررررررررول  ول الم وومات   واصرررررررروت الدولة الألرف االضررررررررألتع -76
المت وقة مبرام  وخدمات الصرررحة ال قوية. وت.رررمظ هذه األن.رررألة: الكتابات، والموصرررقات، ومنصرررات وسرررائظ  
التواصرررظ االجتما ي، ةما في لل، اإللا ة والتومليون، وإدماج جوانب الصرررحة ال قوية في المنقاج الدراسررري  

 ان.لتدريب الممارسان الصحا 

و دخوت خدمات   2019المت ور ةالصررحة ال قوية ل اا  6وسررنت الدولة الألرف  يضررا  القانون رمم   -77
الصحة ال قوية في المحافتات والمقاي ات. وباإلضافة إلل لل،،  لفت الدولة الألرف االستلاةة المت ددة 

 القألا ات لوصحة ال قوية من ختل المنتمات الملتمرية.

 قاجرين  ول الخدمات الصحية والت ويميةقصول األيمال الم  

واصروت الدولة الألرف توفار الخدمات الصرحية والت ويمية الملانية للميع السركان المقاجرين في  -78
مخيمات التجئان والمراكل الحدودية، مما فاد من فر  الحصررررررررررررررول  ول هذه الخدمات. وختل المترة ماد 

مركلا  صحيا ، مما  لف فر  الحصول  ول الخدمات    19ومدرسة    73االست راد، فتحت الدولة الألرف  
 الصحية والت ويمية.

 لمحة عامة –: الحق في التعليم 51-الموضوع هاء  

ت ليل اللقود الرامية إلل توسررريع نألا  الحصرررول  ول الت ويم وفقا  لوسرررياسرررة الوينية المنقحة لتوفار الت ويم   
 لولميع وفيادة المخصصات لقألاع الت ويم

نقحت الدولة الألرف السرررررررياسرررررررة الوينية لتوفار الت ويم لولميع ةإدخال مرنام  التغذية المدرسرررررررية  -79
ةررالمنتلررات المحويررة الررذش يقرردف إلل فيررادة  رردد الموتحقان ةررالمرردار ، والحررد من التغاررب، وت ليل الحررالررة  

 التغذوية لليمال ونموهم الم رفي.

ت اان   تم  2018لة الألرف ت اان المدرسان. وفي  اا وختل المترة ماد االست راد، واصوت الدو  -80
 30  496و  2019في  اا   2 390م وما . وتم ت اان م ومان إضرررررررررررررافاان موغ  ددهم   2 009ما ملمو   
 .2022في  اا 

وواصررررررروت الدولة الألرف تنماذ خألة مسرررررررا دة الرفاه ال اا التي تمكن األشرررررررخا  الضررررررر ما  من  -81
والتغذية. وفي إيار هذا البرنام ، ما فتئت الدولة الألرف تقدا منذ لل، الحان منحا  الحصررررول  ول الت ويم  

 دراسية واقتياجات  ساسية  خرى لتمكان الض ما  من الحصول  ول الت ويم.
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 الحصول  ول الت ويم اإلللامي وتكافن فر  الت وم للميع األيمال  

مة،  دخوت الدولة الألرف الت ويم الملاني من من  هداف التنمية المسرررررتدا 4اسرررررتلاةة لوقدف رمم  -82
مرقوة الألمولة المبكرة إلل المرقوة الثانوية. وفادت الدولة الألرف  يضررررررا   دد مراكل ما مبظ المدرسررررررة التي 

قيت ةالمدار  االمتدائية القائمة من  جظ ت ليل فر  الحصول  ول الت ويم المبكر لليمال.   لْلحِّ

  قصررول األيمال لوش االقتياجات الت ويمية الخاصررة ولوش اإل امة و لفت الدولة الألرف فر  -83
  ول الت ويم من ختل توفار مرافر سقوة االست مال لليمال لوش اإل امة.

و دخوت الدولة الألرف  يضا  ت ويما   ساسيا  لذوش االقتياجات الخاصة في كويات التربية من  جظ  -84
 حديد وتقايم المت ومان لوش اإل امة.تلويد الم ومان ةالم رفة األساسية لت 

 إصتقات الت ويم لتحسان نو ات ، وج و   سقظ مناال ، وتيسار  ودة األمقات المراهقات إلل المدار   

ما فتئت الدولة الألرف تنمذ نتاما  من مسرررررررررتويان يتي  لومت ومان فرصرررررررررة التباع مسرررررررررار وحيمي   -85
لة الألرف هياكظ  سراسرية إضرافية لوتدريب في مدار  ثانوية  كاديمي  و مقني. وفي هذا الصردد، توفر الدو 

 مختارة في جميع  نحا  البود لليادة التدريب  ول المقارات.

وواصرررروت الدولة الألرف ت.ررررليع المتيات التتي يتسررررربن من المدرسررررة ةسرررربب الحمظ  ول ال ودة  -86
ول األمظ من األمقات المراهقات  ن في المائة   50،  موغت  2022إلل المدرسة ة د الوالدة. وبحوول  اا  

 ال ودة إلل المدرسة.

 وتنمذ الدولة الألرف  يضرا  مرناملا  إلدارة النتافة الصرحية  ثنا  الحيس يقدف إلل توفار ما يناسرب -87
 المراهقات من هياكظ  ساسية ومواد وتدريب لوحد من التغاب.

 30 496ومن  جظ م اللة انخماد نسررررررررررربة الم ومان إلل التتماذ، اسرررررررررررتخدمت الدولة الألرف   -88
ووضر ت تدامار لليادة فر  قصرول المتيات في األسرر المري.رية المقارة لوغاية  ول  2022م وما  في  اا 
 الت ويم الثانوش.

 نألا  الت ويم االمتدائي الملاني لي.مظ اللميعتوسيع    

،  لغت الدولة الألرف جميع  شرررركال الرسرررروا في المدار  االمتدائية ال امة  2022ا تبارا  من  اا  -89
 لولميع.  و صب  الت ويم الملاني متاقا  

 : األشخاص ذوو اإلعاقة4-الموضوع واو  

اإل امة مع الم ايار الدولية واللقود المبذولة لم اللة  ضرررررررمان اتسرررررررا  القوانان المت وقة ةاألشرررررررخا  لوش    
 ققو  األشخا  لوش اإل امة

الذش يدم  اتماقية  2012المت ور ةاألشررررررررخا  لوش اإل امة ل اا  6ةاإلضررررررررافة إلل القانون رمم   -90
األمم المتحدة لحقو  األشررررررخا  لوش اإل امة في القوانان المحوية ةصررررررورة شرررررراموة، سررررررنت الدولة الألرف  

 ، الذش يدرج  يضا   قكاا االتماقية في القوانان المحوية.2019المت ور ةالصحة ال قوية ل اا  6القانون رمم 
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 تدامار إضافية لت ليل وقماية ققو  األشخا  لوش اإل امة  

فادت الدولة الألرف التمويظ المقدا إلل وكالة فامبيا للشررخا  لوش اإل امة لتضررألتع مواليتقا  -91
. وباإلضرررافة  2012المت ور ةاألشرررخا  لوش اإل امة ل اا  6قانون رمم الو المنصرررو   وي  في   ول النح

 إلل لل،،  ن. ت الدولة الألرف شبكات لتنمية اإلدماج الملتم ي ةغية ت ليل الحوار والتنسار.

 : التمييز ضد المرأة12-الموضوع واو  

موارد كافية في المالانية لصرررررندو  مكافحة   وتخصررررريع  2011ل اا   انيتنماذ مانون مكافحة ال نف اللنسررررر   
 ال نف اللنساني

المت ور ةمكافحة ال نف اللنسرررررررررراني   1تنمذ الدولة الألرف تدامار مختومة تم.رررررررررريا  مع القانون رمم  -92
، لمنع ال نف اللنسررراني والتصررردش ل . وتقدف هذه التدامار إلل فيادة فر  قصرررول الناجيات 2011ل اا 

اللنسررراني  ول الخدمات األسررراسرررية وإشررررام الل ما  التقواديان في م اللة الم ايار االجتماعية  من ال نف 
 التي ت لف تبرية المر ة.

  2015المت ور ةاإلنصررررراف والمسررررراواة مان اللنسررررران ل اا  22وسرررررنت الدولة الألرف القانون رمم   -93
ان  ول النحو المتوخل في القانون وتواصررررظ الدولة الألرف ت ليل وتحقار اإلنصرررراف والمسرررراواة مان اللنسرررر 

 ةالألريقة التالية:

 تدريب القضاة  ول الت امظ مع مضايا ال نف اللنساني؛   ( 

 انتداب موحمي إنمال القانون لونتر في مضايا ال نف اللنساني؛  ب( 

 إن.ا  مراكل جام ة لوخدمات في جميع  نحا  البود؛   ج( 

 مسار سريع.( محاكم لات 6إن.ا  وت.ااد ست    د( 

 : العنف ضد المرأة13-الموضوع واو  

 تكثي  اللقود الرامية إلل تلريم وتقواظ جميع  نواع ال نف ضد المر ة   

يلرا مانون اإلنصررررراف والمسررررراواة مان اللنسررررران ومانون ال قوبات جميع  نواع ال نف ضرررررد المر ة.  -94
ل نف اللنسرراني الذش سرراتضررمن  يضررا   قكاما  وتقوا الدولة الألرف قاليا   يضررا  ةاسررت راد مانون مكافحة ا

 لتلريم ال نف ضد المر ة.

 تدامار منع ومكافحة ال نف اللنساني  

وض ت الدولة الألرف تدامار لمنع ومكافحة ال نف اللنساني ت.مظ التمكان المالي لوناجيات من  -95
( 6االسررت راد وشررادت سررت  ال نف اللنسرراني. و توة  ول لل،،  ن.رر ت الدولة الألرف ختل المترة ماد 

 محاكم لات مسار سريع ة. ن ال نف اللنساني من  جظ فيادة فر  للو  ضحايا اللنساني إلل ال دالة.

 : مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة14-واوالموضوع   

 الت الحياةت ليل تمكان المر ة من ختل فيادة  دد النسا  في المناصب القيادية في جميع ملا  

،  رفت  2016سرررر ت الدولة الألرف تدريليا  إلل ضررررمان تولي المر ة مناصررررب قيادية. ومنذ  اا  -96
الدولة الألرف نائبات لورئيس. وصررررن ت اللمرية الوينية الثالثة  .رررررة لودولة الألرف  يضررررا  التاري   ندما 
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ول لرئيس ملوس النواب ت.رغو   انتخب الملوس  ول رئيسرة ل . وباإلضرافة إلل لل،، فإن منصرب النائب األ
  يضا  امر ة.

وفي محاولة لوحد من التماوتات اإلنمائية، سررتنمذ الدولة الألرف، في إيار الخألة الوينية الثامنة  -97
لوتنمية، تدختت تقدف إلل م اللة مضايا  دا المساواة مان اللنسان المتصوة ةم.اركة المر ة في مناصب  

 صنع القرار.

 : األطفال: التعريف؛ المبادئ العامة؛ الحماية31-الموضوع واو  

( وتحديد سررررررررررررررن دنيا لولواج ةموجب القانون  2015تدامار الت لاظ ةا تماد وتنماذ م.ررررررررررررررروع مانون اللواج    
 ال رفي من  جظ المسا دة في إنقا  فواج األيمال

سررررررررنة.   21نونية الدنيا لولواج في  من موانان فامبيا، السررررررررن القا  50يحدد مانون اللواج، المصررررررررظ   -98
 سنة. 21من القانون جميع قاالت فواج األيمال الذين تقظ   مارهم  ن  34و 17وت مي المادتان  

 2022ل راا    12وبراإلضررررررررررررررافرة إلل للر،، تحتر الردولرة الألرف ةموجرب مردونرة مرانون الألمرظ رمم   -99
لدينية  و التقوادية التي يلحتميظ  ن تنثر إخضررررررررراع الألمظ للواج األيمال  و لوألقو  الثقافية والممارسرررررررررات ا

سرررروبا   ول قياة الألمظ وصررررحت  ورفاه  االجتما ي وكرامت  ونموه البدني  و النمسرررري. وينع القانون كذل، 
 ول ر اية وقماية الألمظ الذش يحتمظ  ن يخضررررع للواج األيمال  و لو ادات والممارسررررات الضررررارة ةحيات  

 وت ويم  وصحت .

 فواج  و تلوي  المت وم الذش يكون يمت .   2011ل اا   3إلل لل،، يلرا مانون الت ويم رمم  وباإلضافة  - 100

 ت ليل السياسات الرامية إلل قماية ققو  الألمظ  

واصررررروت الدولة الألرف ت ليل تنماذ سرررررياسررررراتقا الوينية المت وقة ةالألمظ لحماية ققو  الألمظ من  -101
وسرياسرتقا الصرحية ومختوف سرياسراتقا الت ويمية.    2015ةالألمظ ل اا ختل تنماذ سرياسرتقا الوينية المت وقة 

وباإلضررررررررررافة إلل لل،، تم ت ليل قماية ققو  الألمظ من ختل سررررررررررن ت.ررررررررررري ات مثظ مدونة مانون ال مظ 
 ، وت ديظ مانون ال قوبات.2022، ومدونة مانون الألمظ ل اا 2019 ل اا

 االست.ارية الرسميةم.اركة األيمال في ال مويات   

 ن.رررررر ت الدولة الألرف ملالس يتمية في المنسررررررسررررررات الت ويمية في جميع  نحا  البود، مما هي   -102
 مائة مواتية لم.اركة األيمال في الم.اورات الرسمية.

وشرررررركوت المدار   يضررررررا  م.ررررررورة األمران قات يتم تدريب األيمال كوسررررررألا  لمسررررررا دة األيمال   -103
 الم.اكظ، مما يخور مائة مواتية يمكن لليمال فاقا ال مظ لحماية  نمسقم وا خرين.ا خرين  ول قظ 

 : األطفال: الحماية من االستغالل33-الموضوع واو  

 مراج ة مانون توحي  ال.باب واأليمال لكي ي.مظ ال مظ المنللي والم.اريع األسرية  

الذش  لغل مانون توحي  ال.رررررررررباب  2019ل اا  3سرررررررررنت الدولة الألرف مدونة مانون ال مظ رمم  -104
القوانان المت وقة ةاأليمال ويليد إدراج    2022واأليمال. ةاإلضافة إلل لل،، يويد مدونة مانون الألمظ ل اا 

 قكاا ققو  اإلنسررررررررررران المت وقة ةحقو  الألمظ في الت.رررررررررررري ات المحوية. وي لف القانونان األقكاا المت وقة 
 سرية تماشيا  مع اتماقية منتمة ال مظ الدولية ة. ن الحد األدنل لوسن.ةال مظ المنللي والمنسسات األ
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 ت ديظ القوانان الوينية وال رفية لمنع فواج األيمال واللواج المبكر والقسرش   

، الذش ي رف صرررررررررراقة فواج األيمال ة ن  2022سرررررررررنت الدولة الألرف مدونة مانون الألمظ ل اا  -105
 اما   18شرررررخع لقذا اللواج، قات يكون الألمظ شرررررخصرررررا  دون سرررررن   فواج من يمظ  و  ش ترتاب يتخذه
  ول النحو المحدد في دستور فامبيا.

وبد ت الدولة الألرف في اسرت راد ووضرع اسرتراتيلية وينية إلنقا  فواج األيمال وخألة  موقا  -106
. 2030حوول  اا ة د انتقا  مدتقا ةغرد إنقا  فواج األيمال ة  2021- 2016لتحظ محظ اسرتراتيلية المترة 

والقردف من االسررررررررررررررتراتيليرة هو الحرد من قراالت فواج األيمرال،  ن يرير ت ليل االسررررررررررررررتلراةرة المت رددة 
القألا ات، وموا مة السياسات والت.ري ات من  جظ التألبار المتسر لوتدختت المتصوة ةاأليمال، والت ثار 

 كي تلاه فواج األيمال. ول التغار الثقافي لومسا دة في إقداث مومف إيلامي وتغار سوو 

 اللقود الرامية إلل وضع قد للميع  شكال  مظ األيمال  

، الذش 2022ل اا  12فيما يت ور ة مظ األيمال، سرررررررررررنت الدولة الألرف مدونة مانون الألمظ رمم  -107
يحتر إخضررررررررراع األيمال لتسرررررررررتغتل االمتصرررررررررادش  و ألش  مظ خألار  و يحتمظ  ن يت ارد مع ت ويم  

 ت  البدنية  و ال قوية  و نموه الروقي  و الم نوش  و ال ايمي  و االجتما ي.الألمظ  و صح

و توة  ول لل،، وضرررررر ت الدولة الألرف تدامار لوضررررررع قد للميع  شرررررركال  مظ األيمال التي  -108
ت.مظ تحديد الحد األدنل لسن الألمظ ألغراد مبول  في ال مظ، و دد سا ات  مظ الألمظ وحروف  مو ؛ 

 لودولة الألرف. 2019ل اا  3 ول النحو المنصو   وي  في مدونة مانون ال مظ رمم 

 : األطفال: قضاء األحداث34-الموضوع واو  

 رفع السن الدنيا لومسنولية اللنائية  

نقحت الدولة الألرف السررن القانونية لوبووغ في المسررنولية اللنائية لضررمان الحماية الكاموة لوألمظ   -109
لرفع الحرد    2022الرذش مرد يكون مخرالمرا  لوقرانون. وبنرا    ول للر،، تمرت مراج رة مرانون ال قوبرات في  راا  

 .(  اما  12( إلل اثني  .ر  8ل لسن المسنولية اللنائية من ثمانية  األدن 

 : أفراد األقليات1-الموضوع زاي  

 قماية األمويات اإلثنية والدينية  

يحتر دسررتور الدولة الألرف م اموة  ش شررخع م اموة مختومة، ة.رركظ مباشررر  و غار مباشررر،  -110
 و لون   و سررررن   و إ امت   و دين   و ضررررماره  و م تقده  ول  سررررا  ماتده  و  رم   و جنسرررر   و  صررررو   

ثقافت   و لغت   و مباوت   و قمو   و صرحت   و وضر   اللوجي  و اإلثني  و االجتما ي  و االمتصرادش.   و
 وهذا الحتر مكر  في شر ة الحقو .

 : الالجئون وطالبو اللجوء5-الموضوع زاي  

 حصول  ول الخدمات االجتماعية، مثظ الصحة والت ويمتلويد األيمال التجئان ةإمكانية ال  

توفر الدولة الألرف للميع األيمال التجئان إمكانية الحصرررررررررررول  ول خدمات الصرررررررررررحة والت ويم  -111
 والمياه والصرف الصحي، من مان خدمات اجتماعية  خرى.
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 التنفيذ الجزئي للتوصيات -باء 

 مقدمة  

 التوصيات المد ومة التي كان تنماذها ال يلال جاريا  ختل المترة ماد االست راد.ويغألي هذا المرع   -112

 : اإلطار الدستوري والتشريعي41-الموضوع ألف  

 ت لاظ  موية إدراج الصكوم الدولية لحقو  اإلنسان في الت.ري ات المحوية  

و  اإلنسررررررررران التي  صررررررررربحت   قرفت الدولة الألرف تقدما  كبارا  في إدراج الصررررررررركوم الدولية لحق -113
فاقا من ختل اإلصرررررتقات القانونية في الت.رررررري ات المحوية. وختل المترة ماد االسرررررت راد،  الدولة يرفا  

  درجت الدولة الألرف في الت.ري ات المحوية الصكوم الدولية لحقو  اإلنسان التالية:

  مدونة مانون الألمظ(؛  اتماقية ققو  الألمظ والماثا  األفريقي لحقو  الألمظ ورفاه    ( 

ال قد الدولي الخا  ةالحقو  المدنية والسرررررررررررياسرررررررررررية  مانون  ت ديظ( مراقبة الملرمان    ب( 
، ومرانون  ت رديرظ(  2021ومرانون الم ونرة القضررررررررررررررائيرة، ومرانون  ت رديرظ( مرانون ال قوبرات ل راا    ،2022 ل راا

 (.2022، وم.روع مانون التلم ات ال امة ل اا 2021ال موية االنتخامية ل اا  

 ت ليل الت.ري ات المت وقة ةحتر الت ذيب وتحسان حروف االقتلاف في السلون   

موا د  في فامبيا في الت.ررررررري ات المحوية  2021ل اا  37يدرج مانون الخدمات اإلصررررررتقية رمم   -114
المتحدة النمولجية الدنيا لم اموة السرررررلنا   موا د ناوسرررررون مانديت(. ولدى تنماذ هذا القانون، شرررررادت األمم 

الردولرة الألرف مرافر إصررررررررررررررتقيرة قرديثرة و  رادت تر هارظ  ردد من المرافر اإلصررررررررررررررتقيرة لم راللرة االكتتراظ  
 ول لل،،  دى التحول    وتيسرررررررررار توفار المرافر االجتماعية مثظ المياه النتيمة والمرافر الصرررررررررحية. و توة

الدسررتورش من السررلن إلل الخدمة اإلصررتقية إلل م اموة إنسررانية لوسررلنا  إل انتقظ من  دالة  قامية إلل 
  دالة التصالحية.

 1996توسيع نألا  شر ة الحقو  ل اا   

تل ت تلا الدولة الألرف توسرررررريع نألا  شررررررر ة الحقو   ثنا  تنماذ خألة التنمية الوينية الثامنة خ -115
لت.رمظ الحقو  االمتصرادية واالجتماعية والثقافية. وباإلضرافة إلل لل،، تسر ل   2026إلل  2022المترة من 

 الدولة الألرف إلل إلغا   قوبة اإل داا.

 ينبغي  دا مواصوة تحرير اإلجقاد وتنماذ موانان تقدف إلل قماية قر اللنان في الحياة مدال  من لل،  

، 1972ل اا  304ف اإلجقاد وواصروت تنماذ مانون إنقا  الحمظ، المصرظ  لم تحرر الدولة الألر  -116
 من  جظ قماية قر اللنان في الحياة.

 لمحة عامة -: المؤسسات والسياسات 42-الموضوع ألف  

 قالة تنماذ توصيات للنة التحقار ة. ن  نماط التصويت وال نف االنتخامي  

للنة التحقار ة.رررررر ن  نماط التصررررررويت وال نف االنتخامي نمذت الدولة الألرف مختوف توصرررررريات   -117
من ختل إصررررررتقات مانونية وإدارية ومنسررررررسررررررية مثظ اسررررررت راد مانون النتاا ال اا وت ليل وكاالت إنمال 

 القانون، في جموة  مور  خرى.
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 : المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان45-الموضوع ألف  

 نسانمن  موارد كافية لولنة الوينية لحقو  اإل  

مامت الدولة الألرف تدريليا  مليادة التمويظ المقدا إلل للنة ققو  اإلنسررررران وسرررررط ضرررررار الحال  -118
دوالر  مريكي(    863  080كواشا فامبي    13  809  290، موغت مالانية المموضية  2018المالي. وفي  اا 
دوالر  مريكي(    1  324  949كواشرررررررررررررررا فامبي      21  199  507، فادت المالانيرة إلل  2022مانمرا في  راا  

 في المائة. 35تمثظ فيادة مدرها 

 : خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان )أو مجاالت محددة(46-الموضوع ألف  

 ا تماد خألة  مظ وينية لحقو  اإلنسان  

ات وضر ت الدولة الألرف م.رروع خألة  مظ وينية لحقو  اإلنسران تسرترشرد مقا في تنماذ توصري  -119
االسررررت راد الدورش ال.ررررامظ. واسررررتلكمِّويت الخألة مبرام  ققو  اإلنسرررران التي يلرش تنماذها في إيار خألة  

 (.2021-2017التنمية الوينية الساة ة  

وبد ت الدولة الألرف  يضررررا   موية صررررياغة خألة ال مظ الوينية ة.رررر ن األ مال التلارية وققو    -120
 (.2026-2022ذ خألة التنمية الوينية الثامنة  اإلنسان التي ستنمذ في إيار خألة تنما 

 : الحوكمة الرشيدة47-الموضوع ألف  

 إشرام ن.ألا  الملتمع المدني في مسودة م.روع مانون الوصول إلل الم وومات  

  ألت الدولة الألرف األولوية إلشررررررررررام ن.رررررررررألا  الملتمع المدني والمنتمات غار الحكومية في  -121
م.رتركة في جدول   مالقا لتألوير وسرائط اإل تا، وال سريما في صرياغة م.رروع مانون البحت  ن  رضرية  

 الحصول  ول الم وومات.

 12مضررررررا مة جقودها من  جظ اإلدارة الرشررررررادة لوموارد الألبيرية ةما يتماشررررررل مع مانون اإلدارة البائية رمم   
 2011ل اا 

لمصرررروحة لمضررررا مة جقودها من  جظ شررررر ت الدولة الألرف في  موية ت.رررراورية مع  صررررحاب ا -122
اإلدارة الم الة لوموارد الألبيرية، مما  سررمر  ن صررياغة م.ررروع مانون  ت ديظ( اإلدارة البائية. ومن المتومع 
 ن يوفر م.ررروع القانون هذا مبادئ توجاقية ة.رر ن إدارة الموارد الألبيرية. و توة  ول لل،،  ن.رر ت الدولة  

 المت وقة ةإدارة الموارد الألبيرية  ول وج  التحديد.الألرف وفارة لم اللة المسائظ 

 : الميزانية والموارد )إلعمال حقوق اإلنسان(63-الموضوع ألف  

 فيادة مخصصات المالانية لقألا ي الت ويم والصحة  ول النحو المبان في إ تني  موجا وداكار  

لواردة في إ تني  موجا وداكار تخألو الدولة الألرف خألوات واسرررررر ة لووفا  ةمسررررررتويات التمويظ ا -123
في المائة،  ول التوالي. وفي  20في المائة و 15في مألا ي الصرررررحة والت ويم، ولكنقا لم تحقر ة د هدف  

  19في المائة و  10,4، موغت مالانية مألا ي الصررررررررحة والت ويم في الدولة الألرف  2023إيار مالانية  اا  
لي. وجررا ت الليررادة الكبارة في كت القألررا ان كنتيلررة ل مويررات في المررائررة من المالانيررة الوينيررة،  ول التوا

 التوحي  األخارة التي  دت إلل فيادة كبارة في فاتورة األجور.
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، اسرررررررررررتحدثت الدولة الألرف نتاما  وينيا  لوت مان الصرررررررررررحي يقدف إلل الت لاظ 2019وفي  اا  -124
المخاير المالية في ملال الحصررررول  ول متحقار التغألية الصررررحية ال.رررراموة من ختل توفار الحماية من  

 الر اية الصحية. ومد  دى لل، إلل ت ليل القدرات المالية لوقألاع الصحي.

 : األعمال التجارية وحقوق اإلنسان6-الموضوع باء  

 خألة ال مظ الوينية ة. ن األ مال التلارية وققو  اإلنسان  

الألرف  موية صررررررررياغة خألة ال مظ الوينية ة.رررررررر ن ختل المترة ماد االسررررررررت راد، مد ت الدولة  -125
 (.2026-2022األ مال التلارية وققو  اإلنسان و درجتقا في خألة تنماذ خألة التنمية الوينية الثامنة  

 : ظروف االحتجاز26-الموضوع دال  

 تلديد المرافر اإلصتقية لتلتلاا ةالم ايار الدولية الم تمدة  

 مال تلديد  ن يرير تحسررررررررران التقوية والصررررررررررف الصرررررررررحي في اضرررررررررألو ت الدولة الألرف ة  -126
 ( من المرافر اإلصتقية األكثر  همية.10   .رة

 توبية الم ايار الدولية في ضمان التروف المري.ية المتئمة لوسلنا   

قققت الدولة الألرف تحسرنا  كبارا  في الوفا  ةالم ايار الدولية لتروف مري.رة السرلنا  من ختل  -127
 ان البائة اإلصتقية من قات المرافر الصحية، وتوفار المراش اللاد، والبذالت الرسمية.تحس

( قديت ومركل إصررررتقي لوحبس 1الدولة الألرف مت.ررررااد سررررلن واقد    مرت، 2021وفي  اا  -128
. ويحتوش المرفر  ول مقاجع قديثة وقوقات  مظ وعيادة سرررلانا   1 500االقتيايي ةسررر ة اسرررتي امية تبوغ  

 نيسة صغارة من مان وسائظ راقة  خرى.وك

 فصظ األيمال  ن البالغان المحتللين في مراكل ال.رية والسلون   

شرر ت الدولة الألرف في منا  وتلديد القياكظ األسراسرية لتوفار المصرظ الم ال لليمال المخالمان  -129
دى شرررررررررررية ت.رررررررررروما المركلية  لوقانون الذين ينتترون المحاكمة  ن البالغان. ف ول سررررررررررباظ المثال، يوجد ل

 مقاجع لليمال.

مضررررا مة اللقود لتحسرررران التروف المري.ررررية والحد من اكتتاظ السررررلون واتخال خألوات لوحد من فترات    
 االقتلاف الومائي الألويوة

 وممروشرراتوواصرروت الدولة الألرف تحسرران حروف السررلون من قات المرافر الصررحية اللادة،  -130
األسرررة والبذالت المتئمة لوسررلنا ، وتوفار الأل اا المغذش لوسررلنا . وتقوا الدولة الألرف قاليا  ةاسررت راد  

سررررررررررررررالبرة لوحرية  ول مانون ال قوبات ومانون اإلجرا ات اللنرائيرة، وال سرررررررررررررريمرا األقكراا المت وقرة ةال قوبات ال
 اللرائم البسيألة؛ وإلغا  الحد األدنل اإلللامي من األقكاا وبالتالي الحد من االكتتاظ.

وكوسرررررررررررررراوررة لوحررد من فترات االقتلرراف الومررائي الألويوررة، تنمررذ الرردولررة الألرف مررانون الخرردمررات   -131
س الويني لإلفراج   ن يرير تألبار التمركليرة  ول الملو  2021ل راا    37اإلصررررررررررررررتقيرة في فامبيرا رمم  

الم.ررررروط الذش فاد من  دد اللوسررررات لونتر في يوبات اإلفراج الم.ررررروط. ومد سررررا د لل،  ول الحد من 
 االكتتاظ في المرافر اإلصتقية نتيلة لليادة  دد السلنا  الممرج  نقم ة.روط.
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مرافر اإلصتقية  و ن. ت الدولة الألرف مكاتب الم ونة القضائية في المحاكم ومراكل ال.رية وال -132
 لضمان سقولة قصول السلنا  والم.تب  فاقم  ول الخدمات القانونية لوحد من يول فترات االقتلاف الومائي. 

  ومامت الدولة الألرف  يضررا  متألبار التمركلية  ول المحكمة ال ويا في جميع المحافتات. ومن شرر ن  -133
 قاية المألاف من فترات االقتلاف الومائي الألويوة.لل،  ن ييسر البت السريع في القضايا مما سيقوظ في ن 

 : حرية الرأي والتعبير43-الموضوع دال  

ضررررمان مدرة الصررررحماان وغارهم من ال اموان في وسررررائظ اإل تا  ول القياا ة موقم ة.رررركظ مسررررتقظ ودون   
 خوف من االضألقاد

الم وومات الذش سرري لف، في  ول وضررع م.ررروع مانون الوصررول إلل  ت كف الدولة الألرف قاليا   -134
جموة  مور  خرى، اسرررررررررررررتقتل الصرررررررررررررحماان وقريتقم في البود. وبموجب مانون ال قوبات ومانون اإلجرا ات  
اللنائية، يلرش اسررت راد مختوف األقكاا التي تضررر ةاسررتقتل وسررائظ اإل تا، ويلرش وضررع ت.ررري ات 

 ة. ن المداف ان  ن ققو  اإلنسان.

 ت وقة ةالت.قار لوت كد من توافققا التاا مع القانون الدولي لحقو  اإلنسانمراج ة موانانقا الم  

ت كف الردولرة الألرف قراليرا   ول اسررررررررررررررت راد مرانون ال قوبرات ومرانون اإلجرا ات اللنرائيرة لت رديرظ  -135
 األقكاا المت وقة ةالت.قار ةالرئيس وباألمرا  األجانب.

 ا ةاللقود المبذولة من  جظ استقتل هائة اإلل  

المت ور مقائة  17واصرررررررررروت الدولة الألرف د م اسررررررررررتقتل هائة اإللا ة وفقا  ألقكاا القانون رمم  -136
. ولت ليل اسرررررررتقتل هائة اإللا ة وتسررررررراارها الذاتي، مد ت الدولة الألرف في  2002اإللا ة المسرررررررتقوة ل اا  

  موية است راد مانون هائة اإللا ة المستقوة. 2022  اا

 : المدافعون عن حقوق اإلنسان1-الموضوع حاء  

 قماية المداف ان  ن ققو  اإلنسان والصحماان والن.ألا   

واصررروت الدولة الألرف قماية المداف ان  ن ققو  اإلنسررران والصرررحماان والناشرررألان دون تماال.  -137
وباإلضرررررررررافة إلل لل،، ت مظ الدولة الألرف مع شررررررررربكة المداف ان  ن ققو  اإلنسررررررررران ومنتمات الملتمع 
المدني لوضررررررع ت.ررررررري ات لومداف ان  ن ققو  اإلنسرررررران. وفي ومت إ داد هذا التقرير، كان يلرش وضررررررع 

 ت.ري ات محوية.

 التوصيات المعلَّقة -جيم 

 مقدمة  

يحورظ هرذا المرع التوصرررررررررررررريرات التي ال يلال تنمارذهرا م وقرا  والتحرديرات المرتبألرة مقرا فضررررررررررررررت   ن  -138
 الخألوات المتخذة لوتغوب  واقا.

 : قبول القواعد الدولية12-الموضوع ألف  

 حوت التوصيات التالية م وقة ختل المترة ماد االست راد: -139
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التصرررررررررررررردير  ول البروتوكول االختيرارش الثراني الموحر ةال قرد الدولي الخرا  ةالحقو     ( 
 المدنية والسياسية، القادف إلل إلغا   قوبة اإل داا؛

االختيارش التماقية مناهضرررررررة الت ذيب وغاره من ضرررررررروب    البروتوكولالتصررررررردير  ول   ب( 
 الم اموة  و ال قوبة القاسية  و التإنسانية  و المقانة؛

 التصدير  ول االتماقية الخاصة ةمكافحة التماال في ملال الت ويم؛  ج( 

 ة؛ التصدير  ول البروتوكول االختيارش التماقية القضا   ول جميع  شكال التماال ضد المر    د( 

 التصدير  ول البروتوكولان األول والثاني التماقية ققو  الألمظ؛  هر( 

 التصدير  ول البروتوكول االختيارش التماقية ققو  األشخا  لوش اإل امة؛  و( 

 ؛ 1989ل اا   التصدير  ول اتماقية منتمة ال مظ الدولية ة. ن ال. وب األصوية والقبوية   ف( 

 التصدير  ول االتماقية الدولية لحماية ققو  جميع ال مال المقاجرين و فراد  سرهم؛   ح( 

 التوقيع  ول م اهدة قتر األسوحة النووية.  ط( 

وتت.رراور الدولة الألرف مع  صررحاب المصرروحة الرئيسرراان ة.رر ن التصرردير  ول الصرركوم تماشرريا   -140
 .2016ت الدولية ل اا المت ور ةالتصدير  ول االتماما 34مع القانون رمم 

 : التعاون مع اإلجراءات الخاصة24-ألفالموضوع   

 د وة إلل المقررين الخاصان للمم المتحدة  

ختل المترة ماد االسرررررررررررررت راد، لم تتور الدولة الألرف  ش يوب د وة من المقررين الخاصررررررررررررران  -141
 المتحدة. للمم

 التوصيات التي أحيط بها علماً  -دال 

 مقدمة  

 يتناول هذا المرع من التقرير الخألوات المتخذة لتنماذ التوصيات التي  لقيط مقا  وما . -142

 التوصيات التي أحيط بها علماً   

كان التركال الرئيسرررررررري لوتوصرررررررريات التي  قايت الدولة الألرف مقا  وما  منصرررررررربا   ول ال تمات   -143
 اللنسية المثوية. وهذه التوصيات هي:

 الصمة اللرمية  ن ال تمات اللنسية المثوية مان البالغان المتراضان؛نلع    ( 

  إلغا  القوانان التي تلرا السرررووم اللنسررري المثوي مان البالغان ومراج ة جميع الت.رررري ات  ب( 
 والسياسات والبرام  لت ليل المساواة ومنع التماال  ول  سا  الماظ اللنسي  و القوية اللنسانية؛

مة اللرمية  ن ال تمات اللنسررررررررية المثوية مان البالغان المتراضرررررررران وت ليل  نلع الصرررررررر   ج( 
 اللقود الرامية إلل التصدش ل دا المساواة والتماال  ول  سا  الماظ اللنسي والقوية اللنسانية؛
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اقتراا الحقو  والحريات األسراسرية لملتمع المثويات والمثواان وملدوجي الماظ اللنسري    د( 
ة اللنسررررررانية وقاموي صررررررمات اللنسرررررران من ختل إلغا  جميع الم ايار التي تلرا وتوصررررررم ومغايرش القوي 

 األشخا  المنتمان لقذه المئة؛ 

مراج ة وإلغا  الت.رري ات التي تلرا السرووم اللنسري ةالتراضري مان  شرخا  من نمس   هر( 
 و  ال.رجية القسرية.اللنس؛ وقتر الممارسات المقانة الممروضة  ول  فراد ملتمع الميم، مثظ المح

 وت تبر الدولة الألرف  ن هذه التوصيات تنتق، قيمقا و ختمقا وم تقداتقا المكرسة في الدستور. -144

 حالة تنفيذ التعهدات الطوعية -ثالثاً  

 مقدمة  

 يتناول هذا المرع قالة تنماذ الدولة الألرف لت قداتقا الألوعية. -145

 الوطنية لإلبالغ عن التنفيذ والمتابعة: اآلليات 21-الموضوع ألف  

 إن.ا  آلية وينية لوتنسار والتنماذ واإلمتغ والمتاة ة  

هيكت  م.رررررررتركا  مان الوفارات يلْ ريف ةاسرررررررم ا لية الوينية  2022 ن.ررررررر ت الدولة الألرف في  اا  -146
 لإلمتغ  ن التنماذ ومتاة ت ، تم.يا  مع  فضظ الممارسات الدولية.

 : الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت7-دال الموضوع  

إجرا  التصررويبات التفمة في الدسررتور لضررمان اقتراا ققو  الم ارضررة، وال سرريما قرية التلمع والتتاهر،   
 وقرية الصحافة ووسائط اإل تا، فضت   ن اإليار القانوني المت ور ةالحماظ  ول النتاا ال اا

  دولة الألرف ةحكمقا الدستورش المت ور ةحريتي التلمع السومي وتكوين اللمريات. و توةتتمس، ال  -147
 ول لل،، ت كف الدولة الألرف قاليا   ول إصرررررررررتح مانونقا المت ور ةالنتاا ال اا لضرررررررررمان قرية التلمع 

 والستمة.والتتاهر. والقدف من لل، هو تنتيم سار التلم ات ال امة من  جظ الحماظ  ول النتاا ال اا 

وت كف الدولة الألرف  يضرررا   ول وضرررع م.رررروع مانون الوصرررول إلل الم وومات الذش سررري لف،  -148
 في جموة  مور  خرى، استقتل الصحماان وقريتقم في البود.

وت تلا الدولة الألرف إدخال الت ديتت التفمة  ول الدسررتور  ثنا  تنماذ خألة التنمية الوينية الثامنة   -149
 (. وفي هذا الصدد، شر ت الدولة الألرف في وضع خريألة يرير الست راد الدستور.2022-2026 

وت ليلا  لوحر في الم.رراركة في ال.ررنون ال امة والحر في التصررويت،  دلت الدولة الألرف مانون  -150
لمنهوان  ال موية االنتخامية لتيسرررار تصرررويت األشرررخا  المحتللين ةصرررورة مانونية، و دلل جميع السرررلنا  ا

 .2021ة صواتقم ألول مرة في االنتخاةات ال امة ل اا 

 المصالحة مع قلب الم ارضة الرئيسي لنلع فتاظ التوترات المستمرة  

 شرركت الدولة الألرف، من ختل مركل فامبيا لوحوار مان األقلاب، القائات األا الكنسرية لتيسرار  -151
لسرررياسرررية، مما  سرررمر  ن وضرررع خريألة يرير ة.ررر ن الحوار  الحوار مان األقلاب فيما مان جميع األقلاب ا

 مان األقلاب.
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و توة  ول لل،، فمي محاولة لنلع فتاظ التوتر المسررتمر مع قلب الم ارضررة الرئيسرري، في لل،  -152
الومرت، وت ليل المصررررررررررررررالحرة، د رت الردولرة الألرف األمان ال راا للمرا رة الكومنولرت، السرررررررررررررراردة ةراتري.رررررررررررررريرا  

سرور إمراهيم غمبارش  المب وث الخا  لوكومنولت إلل فامبيا( لتيسرار  موية الحوار مان  سركوتتند، والبروفي 
 األقلاب من  جظ ت ليل الستا والديمقرايية في البود.

 : عقوبة اإلعدام23-الموضوع دال  

 إلغا   قوبة اإل داا  

اللنرررائيرررة إللغرررا    ت كف الررردولرررة الألرف قررراليرررا   ول ت رررديرررظ مرررانون ال قوبرررات ومرررانون اإلجرا ات -153
 األقكاا المت وقة ة قوبة اإل داا.

 1996توسيع نألا  شر ة الحقو  ل اا   

واصرروت الدولة الألرف إشرررام مختوف  صررحاب المصرروحة وال.ررركا  المت اونان في التما  الد م  -154
 إلجرا  استمتا  لت ديظ اللل  الثالت من الدستور في محاولة لت ليل شر ة الحقو .

 : الحق في التجمع السلمي44-دال الموضوع  

 إصتح مانون النتاا ال اا  

  ت كف الدولة الألرف قاليرا   ول اسررررررررررررررت راد مانونقرا المت ور ةالنتراا ال راا الذش يحكم الحر في -155
عي م.روع مانون إللغا  مانون النتاا ال اا واستبدال .  التلمع   السومي وتكوين اللمريات. ولقذا الغرد، ولضِّ

القضاااااااااااياا الجاد ادة والقضاااااااااااياا النااشااااااااائاة  بماا فيهاا أوجا  التقادم المحرز   -رابعاً  
 القائمة والتحديات

 مقدمة  

يسررروط هذا المرع الضرررو   ول ة س التألورات التي حقرت منذ االسرررت راد السرررامر وينتر إلاقا  -156
  ول  نقا تنألوش  ول تقديدات محتموة لوتمتع ةحقو  اإلنسان.

 تفشي فيروس كورونا  

 2020آلار/مار    18( في 19-سررلوت الدولة الألرف  ول قالة إصرراةة ةمارو  كورونا  كوفاد -157
  اللائحة إلل محافتات  خرى. ووضر ت الدولة الألرف تدامار سرري ة وقاسرمة  ت في لوسراكا، وب د لل، انت.رر 

 ا يوي:لضمان تلنب االنت.ار السريع المحتمظ لولائحة والتخفي  من قدت . وت.مظ هذه التدامار م

إصرررررررررررررردار إشرررررررررررررر رار  إ تن( الصررررررررررررررحرة ال رامرة  األمراد الم رديرة التي يمكن اإلمتغ    ( 
الصرررحة ال امة  المناير الموبو ة(  مرد فارو    ،(2020ل اا    21 الصررر، القانوني رمم  2020  نقا(،
مظ الذش يقدف إلل تمويس ال اموان الصرررررحاان لوت ا  2020ل اا  22( الصررررر، القانوني رمم 2019كورونا  

 ؛19-مع المسائظ المت وقة ةكوفاد

 إغت  المدار  والكويات واللام ات؛  ب( 

 فرد ماود  ول السمر إلل الخارج غار الضرورش؛  ج( 
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 ؛يوما   14فرد قلر صحي إللامي  ول جميع المسافرين األجانب لمدة   د( 

 ات؛إغت  الحانات ودور السانما والصاالت الرياضية والكنائس والكافينوه  هر( 

 ا تماد نتاا تسويم والوجبات و خذها ةالنسبة لومألا م؛  و( 

 شخصا ؛ 50فرد ماود  ول التلم ات ال امة لكوي ال تتلاوف   ف( 

 ؛19-ت اان مرافر  لل لمرضل كوفاد  ح( 

 شرا  وتوفيع المألقرات وم دات الحماية ال.خصية؛  ط( 

 ؛19-مسا د يبي لت ليل مكافحة كوفاد 3 000يباب و 400توحي    ش( 

تحديد الموحمان غار األسرررررررررررراسرررررررررررراان وتوجي  ت ويمات لقم لكي يذهبوا إلل ال مظ  ول   م( 
  سا  التناوب وكذل، الموحمون الذين ي موون من المنلل  ثنا  اللائحة؛

توعيرررة  فراد اللمقور ال ررراا من ختل المنصرررررررررررررررررات اإل تميرررة وتوفيع مواد التثقي    ل( 
 اإل تمي واالتصاالت؛

 ؛ ت.ليع استخداا الم امتت والمنصات اإللكترونية لووصول إلل ة س الخدمات ال امة   ا( 

إدخررال ترردامار اإل مررا  الضررررررررررررررريبي وتورر، التي تقرردف إلل تخفي  السرررررررررررررراولررة إلةقررا     ن( 
 الصنا ات مائمة ومن ثم الحماظ  ول فر  ال مظ؛

 ول القيمة المضررررررررافة  ول المسررررررررتولمات الألبية  ت وار الرسرررررررروا اللمركية والضررررررررريبة    ( 
 ؛19-المستخدمة في مكافحة كوفاد

ت.ررررررررررررررليع  رامرة النرا   ول البقرا  في منرافلقم و ردا مغرادرة  مراكن إمرامتقم إال  نردمرا   ع( 
 يكون لل، ضروريا  لوغاية؛

 وضع إجرا ات تنماذية موقدة لدائرة شرية فامبيا إلدارة شنون اللمقور؛  ف( 

   مركل اتصال لولمقور لإلمتغ  ن المخاوف الصحية؛ إن.ا   ( 

ومرامبتقا  19-إن.ررررررررررررا  صررررررررررررندو  يوارئ لتوفار الموارد التفمة لوت هب للائحة كوفاد   ( 
 والتصدش لقا.

و ول الرغم من كرظ اللقود المبرذولرة لوحرد من انت.ررررررررررررررار المرد، سررررررررررررررلورت الردولرة الألرف  رددا   -158
وفاة ناجمة   2  868و  ؛19-وفاة مرتبألة ةكوفاد 1 147إصررررررراةة؛ و 330  407تراكميا  من اإلصررررررراةات موغ  

 .2022قالة ةحوول تموف/يولي   4 015الم وية، ليصظ الملموع إلل  19- ن قاالت كوفاد

، انضررررررررررررررمرت الردولرة الألرف إلل ةقيرة ال رالم لتألريم  19-و نردمرا تمرت الموافقرة  ول لقراح كوفارد -159
 5  119  087، تم تألريم مرا ملمو ر   2022وبحوول تموف/يولير   موايناقرا لمنع فيرادة انت.رررررررررررررررار المرد.  
 مواينا  لقاق  الم لف. 513 538مواينا  ةالكامظ مانما توقل ما ملمو   

 هجمات الغاز الغريبة  

، شررررررررررررررقردت الردولرة الألرف موجرات من القلمرات الغريبرة ةرالغراف. فبرد ت القلمرات  2020في  راا   -160
النحاسررررري مبظ  ن تنت.رررررر إلل  جلا   خرى من البود. وفلقِّدي  دد من األرواح  ول الغريبة  ول منألقة الحلاا  

 يدش  فراد غاضرررررربان من اللمقور يحققون ال دالة الغوغائية المورية ضررررررد األشررررررخا  الم.ررررررتب  في قيامقم 
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ة  مال متظ شرر ائرش و ن.ررألة متظ ةالغاف. وتصرررفت الدولة الألرف ةسررر ة من.ررر  فراد  سرركريان لقمع مليد 
 من موجات القلمات التي ت.نقا ال صاةات  ول المدناان.

 التحديات التي تتطلب دعم المجتمع الدولي -خامساً  

 مقدمة  

يسرروط هذا الباب من التقرير الضررو   ول توم ات الدولة الألرف من قات منا  القدرات، ويوبات  -161
 الد م التقني، إن ولجِّدت، والد م الذش توقت .

 : متابعة االستعراض الدوري الشامل27-ألفالموضوع   

 خألة  مظ لتوجي  تنماذ التوصيات  

  دت الدولة الألرف م.ررررررررروع خألة  مظ وينية لتسررررررررترشرررررررراد مقا في رصررررررررد وتنماذ توصرررررررريات  -162
 االست راد الدورش ال.امظ. وستحتاج الدولة الألرف إلل د م مالي وتقني ة. ن يريقة  مظ الخألة.

 لمحة عامة –حق في الصحة : ال41-الموضوع هاء  

 مكافحة األمراد المختومة  

 ول الرغم من اللقود المبذولة لليادة المرافر الصرحية، ال تلال الدولة الألرف تواج  تحديات في  -163
مكافحة األمراد المختومة ةسررررربب موة ال اموان الصرررررحاان المتخصرررررصررررران. ولذل،، هنام قاجة إلل الد م 

  اموان في الملال الألبي في مختوف الملاالت المتخصصة.المالي والتقني لتدريب ال

 لمحة عامة –: الحق في التعليم 51-الموضوع هاء  

 توسيع وتحسان الر اية والت ويم ال.اموان في مرقوة الألمولة المبكرة، وال سيما لليمال األكثر ض ما  وقرمانا    

وفار الت ويم الملاني في مرقوة الألمولة  ت كف الدولة الألرف قاليا   ول توسرريع وتحسرران نألا  ت  -164
المبكرة. مارد  ن هنرام قراجرة إلل د م مرالي وتقني لتوفار الر رايرة والت ويم ال.ررررررررررررررراموان في مرقورة الألمولرة  

 المبكرة. وت تلا الدولة الألرف تدريب وتوحي  مدرسان متخصصان في هذا الملال.

 تالتقييم الذاتي المتعلق بحالة تنفيذ التوصيا -سادساً  

 مقدمة  

 في إيار هذا المرع،  جرت الدولة الألرف تقايما  لاتيا  لحالة تنماذ كظ توصية. -165

 التقييم الذاتي لحالة التوصيات  

توصية    183توصيات، منقا   203ختل المترة ماد االست راد، توقت الدولة الألرف ما ملمو     -166
في المائة؛ وتم  57توصررررررررريات تنماذا  كامت ، وهي تمثظ   105قتات ةالت ياد. ومن مان هذه األخارة، نلمِّذيت 

توصرررررررية ما فالت    28في المائة في قان  ن   27توصرررررررية تنماذا  جلئيا ، وهي تمثظ  50تنماذ ما ال يقظ  ن  
 في المائة. 15م وقة، وهي تمثظ 
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 التوصيات المنمذة تنماذا  كامت  إلل  دد من ال وامظ، من مانقا ما يوي:وي لى هذا األدا  ة. ن  -167

 الت اون مع منتمات الملتمع المدني؛   ( 

 الد م المقدا من وكاالت األمم المتحدة وال.ركا  المت اونان؛    ب( 

 مائة قوكمة مواتية.  ج( 

 لل ما يوي:وي لى األدا  المت ور ةالتوصيات المنمذة تنماذا  جلئيا  إ -168

 ال مويات التي ينألوش  واقا التنماذ؛   ( 

  دا كماية القدرات المالية والتقنية؛   ب( 

 .19-القضايا الناشئة مثظ كوفاد  ج( 

 وفيما يخع التوصيات الم وقة، تت.اور الدولة الألرف مع  صحاب المصوحة الرئيساان. -169
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