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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن زامبيا   

  تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   أُعّد هذا التقرير  -1
جهة من   29معلومات المقدمة من ال. وهو موجز لورقات  (1)الدوري الشااااااااام  ونتارا االسااااااااتعراض السااااااااا  

إلى االسااتعراض الدوري الشااام ، وُيقدي  في شااز  موجز ًقبادًا بال د ا قحااى   (2)الجهات صاااحبة المحاال ة
لعدد الكلمات. ويتضامن فرعًا مساتقاًل مزرساًا لمسااهمة الم ساساة الوحنوة ل قوق اإلنساان المعتمدة في إحار  

 يس.ر التقبد الكام  بمبادئ با

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسسسة الو نية لحقوق اإلنسسسسسسان المعتمدة  ي  -ثانياا  
 إ ار التقيد الكامل بمبادئ باريس

اإلنسااااااااااااااان في يامبوا أن يامبوا ل  ًحاااااااااااااادق بعد على االً ا وة الدولوة ل ما ة  ذكرت لجنة حقوق   -2
 .(3)حقوق جموع العمال المهاجرين وأفراد أسره 

والحظت لجنة حقوق اإلنساااان في يامبوا أن إحدل التوصاااوات الحاااادرة عن االساااتعراض الساااا     -3
وق حظبت  دع  يامبوا، وذكرت عد  وجود  بإدراج ال قوق االقتحاااد ة واالجتماةوة والثقاةوة في شاارعة ال ق

خريطة حري  واضاااااا ة وال  راما إلذكاي الوعي وال مبادئ ًوجبهوة بشااااااان كولوة إجراي عملوة التشاااااااور في 
 .(4)هذا الحدد

وذكرت اللجنة باإلشااااااااارة إلى ًوصااااااااوة ذات صاااااااالة ححاااااااالت على ًايبد يامبوا في االسااااااااتعراض   -4
ة الوحنوة للتنساااااااب  والتن بذ واإل الا والمتابعة، فإنها ل  ًدخ  حبز أنه على الرغ  من إنشااااااااي ا لو الساااااااا  

  

 ًحدر هذه الوثوقة من دون ً رير رسمي. *
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قارير الدول ا حراف إلى مختلف آلوات حقوق اإلنسااااااااااااان، وال ًزال معظ   (5)التشاااااااااااا ب  بعد اخر ًقد  ً  . ًو
 .(6)القوانبن غبر متسقة مع المعايبر الدولوة واإلقلوموة ل قوق اإلنسان

ًعاني من عد  ك ا ة الموارد البشاااارية وغبرها من الموارد الاليمة لت ي   وذكرت اللجنة أنها ال ًزال -5
بغوة  (7)واستبداله  واليتها الدستورية على ن و فعال؛ وأنه جار ًن بذ عملوة إلل اي قانون لجنة حقوق اإلنسان

 .(8)ًعزيز امتثال لمبادئ باريس

وباة اإلعادا  منحااااااااااااااو  علبهاا في وذكرت لجناة حقوق اإلنسااااااااااااااان في يامبواا ماا يلي  )أ( أن عق -6
؛ و)ب( أنه ال يوجد ًشااااريع (9)على وقف اختواري فعلي لتن بذها 1997القانون، ولكن يامبوا أبقت منذ عا   

؛ (10)ل   عرض بعد على البرلمان لسااااااااّنه  2016 جر  التعذيب وأن مشااااااااروم قانون مناهضااااااااة التعذيب لعا   
اإلصااااالحوة ال ًزال م دودة ومتهالكة، مما   ضااااي إلى ًزاح  السااااجناي  وأن مراف  االحتجاي والمراف    )ج(

 .(11)وسوي أحواله 

والحظت لجنة حقوق اإلنساااان في يامبوا أن يامبوا التزمت في االساااتعراض الساااا    تعزيز حقوق   -7
ا شااااااااااااااخاا  المحااااااااااااااا بن باالمه  وحماايتهاا، إال أنهاا أعربات عن قلقهاا  ن ه الي ا شااااااااااااااخاا  ال يزالون  

رضااااااااااااااون لالعتاادايات الباادنوااة والتشااااااااااااااويااه والقتاا  والتمببز وم اادود ااة فر  ال حااااااااااااااول على الرعااا اة  يتع
 .(12)والتعلو  الح وة

وذكرت لجنة حقوق اإلنسااااااااااان في يامبوا، في معرض إشاااااااااااًرها إلى التعديالت التي أدخلت على   -8
حات قانونوة مماثلة لتوفبر قانون الم زمة العلوا ةوما يتعل  بالمسااااااااااار  المدنوة، ال اجة إلى إدخال إصااااااااااال

 .(13)أحر يمنوة للبت في المسار  الجناروة

والحظات لجناة حقوق اإلنسااااااااااااااان في يامبواا ًقلن ال بز المادني وأن التشااااااااااااااريعاات ال رةواة مثا   -9
قبودًا  ، ً رض  (16)، وقانون ا من الساااااببراني والجرار  الساااااببرانوة(15)، وقانون العقوبات(14)النظا  العا  قانون 

مبرر لهاا على التمتع ب ريتي التجمع والتعببر. وال يزال التشااااااااااااااهبر باالرروس جريماة جناارواة وقاد سااااااااااااااب    ال
اسااااااااااااااتخاادامااه لقمع حريااة التعببر. وال ًزال اللجنااة ًشااااااااااااااعر بااالقل  إياي ًاادخاا  الاادولااة في ح  ا فراد في 

قببد حرية التعببر على اإلنترنت، وحجب اإلنترنت على النط اق القطري خالل االنتخابات  الخحااااوصااااوة، ًو
2021العامة في آب/أغسطس 

(17). 

وذكرت لجنة حقوق اإلنساااااان في يامبوا، في معرض إشااااااًرها إلى التدا بر المتنوعة التي اًخذًها   -10
يامبوا، أن قطام الحااا ة ال يزال يواجه ً د ات، منها المساااافات الطويلة التي يتعبن على المرضاااى قطعها  

  في المنااح  الريلواة وشااااااااااااااباه ال ضاااااااااااااارياة، وم ادود اة خادماات الرعاا اة الحاااااااااااااا وة  للوصااااااااااااااول إلى المراف
 .(18)المتخححة، وقلة التاهب للتحدي للجوارح

إذ أشااااااااااارت اللجنة إلى التزا  يامبوا  توسااااااااااوع نطاق إمزانوة ال حااااااااااول على التعلو ، بطرق منها   -11
إلى ييادة    ال اجةساااااوة إضااااااةوة لتلبوة  الساااااواساااااة العامة للتعلو  المجاني، فقد ذكرت لزو  إ جاد  وا   أساااااا

إلى   ال ااجاةااللت ااق باالمادارغ وغبر ذلا  من التادا بر الرامواة إلى خ   نسااااااااااااااباة المعلمبن إلى التالمباذ، و 
 .(19)دع  الطالب غبر القادرين على دفع رسو  االمت انات

بشاان ا عمال التجارية  وذكرت لجنة حقوق اإلنساان في يامبوا أن عد  وجود إحار قانوني شاام   -12
وحقوق اإلنساان قد أدل إلى اساتمرار انتهاح حقوق اإلنساان. وفي االساتعراض الساا  ، أيدت يامبوا ًوصاوة  

 .(20) وضع خطة عم  وحنوة بشان ا عمال التجارية وحقوق اإلنسان

قة في وذكرت اللجنة، في معرض إشااااااًرها إلى إدراج أحزا  اً ا وة حقوق ا شاااااخا  ذوي اإلعا -13
اإلحار التشاااااريعي الوحني من خالل سااااان قانون ا شاااااخا  ذوي اإلعاقة، فضااااااًل عن إل اي قوانبن أخرل 
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واساااااتبدالها، أنه ال ًزال هناح حاجة إلى اساااااتعراض قوانبن أخرل، مث  قانون مواحني يامبوا وقانون اللجنة  
وافقها مع اً ا وة حقوق ا شخا  ذوي اإلعاقة. وث عزيز السواسة  االنتخا وة، لضمانً  مة حاجة أ ضًا إلىً 

 .(21)المتعلقة باإلعاقة لمعالجة الث رات التي ًشوب عملوة ًن بذ قانون ا شخا  ذوي اإلعاقة

والحظات اللجناة بقل  ًزاياد احتماال ًعرض ا ح اال للم تول غبر الالر  على اإلنترنات في  ا    -14
وي على ال اجة إلى حما ة حقوق ا ح ال في ييادة إمزانوة الوصاااااااااول إلى خدمات اإلنترنت. وألقت الضااااااااا

دا بر ل ما ة   ال ضاااي الرقمي، وحمايته  من سااوي المعاملة واالساات الل. والحظت أ ضااًا ال اجة إلى اًخاذً 
حقوق ا ح ال ةوما يتعل  بمشااااااركته  في ا لعاب الرياضاااااوة وموا بته  على الدراساااااة المدرساااااوة ومراجعة  

 .(22)السواسة الوحنوة للط  

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (23)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

رحبت ال ملة الدولوة للقضاااي على ا ساال ة النووية بالتو وع على معاهدة حظر ا ساال ة النووية   -15
 .(24)الخطوات الاليمة للتحدي  على هذه المعاهدةوحثت يامبوا على استكمال جموع 

وباإلشارة إلى التوصوات ذات الحلة الحادرة عن االستعراض السا   والتي حظبت  دع  يامبوا،   -16
وكول االختواري الً ا وة حقوق الط   بشاااان   4ذكرت الورقة المشاااتركة   أن يامبوا ل  ًحااادق بعد على البرًو

وكول االختواري الً ا وة حقوق الط   بشان  وع ا ح ال  اشتراح ا ح ال في المنايعا ت المسل ة، وال البرًو
وكول االختواري الً ا وة حقوق الط   المتعل    واسااااات الل ا ح ال في الب اي وفي المواد اإلباحوة، وال البرًو

 .(25)بإجراي ًقد   البالغات

وكول  أن يامب  1  وذكرت م سااااسااااة حقوق اإلنسااااان والورقة المشااااتركة -17 وا ل  ًحاااادق بعد على البرًو
االختواري الثاني المل   بالعهد الدولي الخا  بال قوق المدنوة والساااااواساااااوة، وذكرت الم ساااااساااااة أن يامبوا  

وكول االختواري الً ا وة مناهضااااة التعذيب ل  أن    5. والحظت الورقة المشااااتركة  (26)ًحاااادق بعد على البرًو
وكول االختواري الً ا وة القضااي على جموع أشازال التمببز ضاد المرأة وال على   الدولة ل  ًحادق على البرًو

 .(27)االً ا وة الخاصة بمزاف ة التمببز في مجال التعلو 

أن يامبواا ل  ًحاااااااااااااادق على االً اا واة الادولواة ل ماا اة حقوق جموع   4وذكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -18
المهاااجرين وأفراد أسااااااااااااااره ، علمااًا بااانهااا أياادت التوصااااااااااااااوااات بااالتحااااااااااااااادي  على هااذه االً ااا وااة في  العمااال

 .(28)السا   االستعراض

 اإل ار الو ني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإل ار الدستوري والتشريعي -1 

لوة أن يامبوا ل  ًقد  بعد خريطة حري  للمشاااااااورات العامة بشااااااان ًعدي   ذكرت منظمة الع و الدو  -19
 .(29)شرعة ال قوق من أج  إدراج ال قوق االقتحاد ة واالجتماةوة والثقاةوة في الدستور 

أنه ل   جر ًن بذ إحدل التوصااوات التي أيدًها يامبوا في االسااتعراض   4وذكرت الورقة المشااتركة   -20
لتشااام  ال قوق االقتحااااد ة واالجتماةوة    1996لى ًوساااوع نطاق شااارعة ال قوق لعا   الساااا   والتي ًدعو إ

 .(30)والثقاةوة، وذل  بسبب انعدا  اإلرادة السواسوة من جانب ال زومة السابقة
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أن    1وباإلشارة إلى التوصوات التي أيدًها يامبوا في االستعراض السا  ، ذكرت الورقة المشتركة  -21
 .(31)قانونواً ًا يامبوا ل  ًسن ًشريعات لمنح اً ا وة مناهضة التعذيب أثر 

، في معرض إشاااااًرها إلى ثالص ًوصااااوات ذات صاااالة أيدًها يامبوا  11وذكرت الورقة المشااااتركة   -22
ّن بعد مشاااروم قانون ال حاااول على المعلومات. وأعربت عن  في االساااتعراض الساااا  ، أن ال زومة ل  ًساااش

ن مشاروم القانون المذكور، الذي اعتبًره أ بر إخ اق من جانب يامبوا في قلقها إيا ي اساتمرار التاخبر في ساً
 .(32)ًن بذ التوصوات الحادرة عن االستعراض السا  

ّن وأن الشارحة ًواصا  ممارساة انتزام    2وذكرت الورقة المشاتركة  -23 أن مشاروم قانون التعذيب ل   ساّ
 .(33)عن حري  استخدا  التعذيباالعترافات من المشتبه فبه  

ن أي لوارح لتن بذ قانون اإلنحاااااااااف والمساااااااااواة  بن الجنساااااااابن   -24 وذكر مركز كاًرر أنه ل   جرش سااااااااّ
 .(34)وأن لجنة اإلنحاف والمساواة  بن الجنسبن ل  ًُ عي  بعد 2015 لعا 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

أنه ل   جرش إنشااااااي آلوة ًنساااااب  وحنوة لا الا والمتابعة، واعتبرت أن   4لمشاااااتركة  ذكرت الورقة ا -25
 . (35)التوصوات ذات الحلة التي أيدًها يامبوا في االستعراض السا   ل  ًن ذ

وذكرت م سااااااااااااااسااااااااااااااة حقوق اإلنسااااااااااااااان أناه على الرغ  من أن يامبواا أيادت ال االبواة العظمى من   -26
،  4. وذكرت الورقة المشااتركة  (36)االسااتعراض السااا  ، فإنها ل  ً ري ًقدمًا كببرًا في ًن بذهاالتوصااوات في  

في معرض إشااااًرها إلى التوصاااوات التي حظبت بالتايبد من االساااتعراض الساااا  ، أنه جرل صاااواغة خطة 
عتمدها بسابب ا حز ا  التقببد ة  عم  لتن بذ التوصاوات الحاادرة عن االساتعراض الساا   ولكن ال زومة ل ً 

2016التي ينطوي علبها قانون التحدي  على االً اقات الدولوة لعا  
(37). 

أن اإلحار التنظومي للساواساة العامة التابع للجنة حقوق اإلنساان في  13وذكرت الورقة المشاتركة   -27
عزيز حتى  عم  على أمث  وجه. وينب ي أن يتلقى "مزتب الط  " داخ    يامبوا يتس  بالضعف وي تاج إلىً 

ي واليته  .(38)لجنة حقوق اإلنسان في يامبوا ما  ز ي من دع ، وأن ًعزي

لقي  ال   12وأشاارت الورقة المشاتركة   -28 ضاوي إلى عد   روي م وض شا ون الط  ، مما أعاق قدًره علىً 
المزل بن بإن اذ   . كما أن وعي المو  بن ( 39) الشاااااازاول المقدمة من ا ح ال والت قب  فبها ومعالجتها معالجة فعالة 

 . ( 40) القوانبن م دود ةوما يتعل  با لوات القارمة للتعام  مع االنتها ات المزعومة ل قوق الط   

وذكر مشاااروم االساااتعراض الدوري الشاااام  التابع لجامعة مدينة  برمبن ا  أن  و  حقوق اإلنساااان   -29
المعرب عنها في ك  من آلوة االساااااااتعراض الدوري الشاااااااام  وأهداف التنموة المساااااااتدامة  مزن الجمع  بنهًا 

آلوة االساتعراض الدوري  لتعزيز اًسااق الساواساات. واقترن أن ًنظر يامبوا في ًن بذ التوصاوات الحاادرة عن  
 .(41)الشام  باعتبارها ًدع  التزا  ال زومة  تعزيز أهداف التنموة المستدامة ويدعمها

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 التطبيق تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب -1 

 وعد  التمببز المساواة   

أن ا حزا  الدساتورية التي ًضامن المسااواة  بن الجنسابن وعد  التمببز   5ذكرت الورقة المشاتركة   -30
ال ًنطب  على الزواج والتبني والطالق ونق  الملكوة عند الوفاة وغبرها من مسار  قانون ا حوال الشخحوة  

 .(42)التي  طب  علبها القانون العرفي
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نسااااب   بن المنظمات غبر ال زوموة المعنوة بالشاااا ون الجنسااااانوة أنه على الرغ   وذكر مجلس الت -31
من قانون اإلنحااااف والمسااااواة  بن الجنسااابن ًنن على إحار القضااااي على الممارسااات   28من أن المادة  

والساااااااااااااالوكواات االجتمااةواة والثقااةواة الضااااااااااااااارة باالمرأة، فال يوجاد دلبا  جوهري على أن ال زوماة قاد اًخاذت  
ا بر المناسااااااابة لتعدي  أو ً ببر الممارساااااااات االجتماةوة والثقاةوة وأنماط سااااااالوح المرأة والرج  من أج   التد

القضاااااي على أوجه الت بز والممارسااااات العرةوة القارمة على دونوة أحد الجنساااابن أو ً وقه أو على ا دوار  
 .(43)النمطوة للنساي والرجال

لعد  وجود ويارة أو لجنة معبنة في البرلمان مسااااااااا ولة عن أنه نظرًا   2وذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -32
 .(44)ً قب  المساواة  بن الجنسبن، فإن هذه المس ولوة ًقع على عاً  مزتب الرروس

 ح  ال رد في ال واة وال رية وا مان على شخحه وعد  التعرض للتعذيب  

وة في يامبوا. وعلى الرغ  من أن  إلى أن عقوبة اإلعدا  ال ًزال قانون 1أشااااارت الورقة المشااااتركة   -33
  24، فقد واصاالت الم ا   إصاادار أحزا  اإلعدا . وفي 1997الساالطات ل  ًن ذ أي حز  باإلعدا  منذ عا   

، أعلن رروس يامبوا عن خطط ال زومة إلل اي عقوبة اإلعدا  إل اي رسااااااااااااموًا. وعلى الرغ   2022أ ار/مايو  
 .(45)ي لتن بذ أحزا  اإلعدا من هذه الخطط، ل    رض وقف اختواري قانون

إلى الشااااواغ  المتعلقة  وحشااااوة الشاااارحة واسااااتخدامها الم رط للقوة،   2وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -34
. وذكرت م سسة حقوق اإلنسان أن إفراط أجهزة إن اذ القانون في (46)سوما ضد من يتبنون آراي معارضة ال

  19-. فقد اعتقلت الشاااارحة من ل  يلتزموا  توجبهات كوفبد19-كوفبداسااااتخدا  القوة قد ً اق  بساااابب جار ة 
 .(47)واعتدت علبه  جسد اً 

وذكرت منظمة الع و الدولوة أن ا شاااااخا  المحاااااا بن بالمه  ال يزالون يتعرضاااااون العتدايات   -35
عن القل    2. وأعربت الورقة المشااااتركة  (48)م لوحة قارمة على الخرافات  ًحااااوراتعنو ة وللتشااااويه بساااابب 

في ًن بذ التوصاااوات ذات الحااالة التي أيدًها يامبوا  ًا  إياي االعتدايات على محاااا ي المه  والحظت ًقحااابر 
 .(49)في االستعراض السا  

وذكر مجلس التنساب   بن المنظمات غبر ال زوموة المعنوة بالشا ون الجنساانوة أنه ال يوجد دلب    -36
التوصااااااوات التي أيدًها يامبوا في االسااااااتعراض السااااااا   ةوما يتعل  ب الة النساااااااي في السااااااجون  على ًن بذ 

وا ح ال المولودين في السااااااااجون وأح ال السااااااااجبنات الذين دخلوا السااااااااجن مع أمهاًه  قب  ساااااااان الرابعة،  
ن  ي  على أن يامبوا قد التزمت بمجموعة المبادئ المتعلقة ب ما ة جموع ا شااااااااااخا  الذين يتعرضااااااااااو  أو

والقواعد النموذجوة الدنوا لمعاملة السااااااااجناي )قواعد نبلسااااااااون   (50)شااااااااز  من أشاااااااازال االحتجاي أو السااااااااجن
وال يزال عدد ا فراد في ك  فضااي مخحان لل بس أو للنو  مًر عًا في معظ  الساجون، كما    .(51)مانديال(

أن نوةوة المراف  الحااااااااااا وة ردي ة. وال ًزال حالة المالبس وا فرشاااااااااااة الموفرة غبر مالرمة، كما أن ال ومة  
وفر المال  بس وال راش والطعا  الم ذي  ال ذاروة لألحعمة وحريقة إعدادها سب تان. وال ًزال المراف  اإلصالحوة الً 

 . ( 52) الرابعة   لألح ال المولودين في السجون وأح ال السجبنات الذين دخلوا السجن مع أمهاًه  قب  سن 

إلى أن السااااااجون ًعاني من عدة مشااااااا  ، منها عد  ك ا ة التهوية   1وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   -37
 .(53) ساسوة واالستعجالوةوالت ز  في درجة ال رارة واإلضاية والرعا ة الطبوة ا

 إقامة العدل، بما في ذل  مسالة اإلفالت من العقاب، وسوادة القانون   

على ال حااااا   بن ًا  أن ًعببن رروس يامبوا لرروس القضااااااة  شاااااز  خطر   2ذكرت الورقة المشاااااتركة   -38
 .(54)السلطات وسوادة القانون 
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العقوبات يتضاااامن ًوجبهات م دودة بشااااان االعتقال  وذكرت م سااااسااااة حقوق اإلنسااااان أن قانون   -39
دون مذكرة ًو وف، مما ي دي إلى عد  وجود لوارح بشااااااان اإلجرايات القانونوة الواجبة، وي ضااااااي في نها ة 

 .(55)المطاف إلى االعتقال واالحتجاي التعس ببن

ًوجوه ا ح ال  أن ال زومة وضعت اإلحار الوحني للت وي  من أج     9وذكرت الورقة المشتركة   -40
ن باذ إجرايات و واا ا  وبراما   المخاال بن للقاانون بعبادًا عن نظاا  الم اا   الرساااااااااااااامي من خالل وضااااااااااااااع ًو

الهب ات غبر القضاااااااااااااروة من التعام  مع معظ  ا ح ال، ومن ث  ًجنب ا ثار الساااااااااااالبوة لاجرايات   ًمّزن
 .(56)القضاروة الرسموة

  لااة أن الم زمااة العلوااا في يامبوااا مااّددت في أيلول/وذكرت منظمااة ا م  والشااااااااااااااعوب غبر الممث -41
وا، وإنامباو كالوما من   2018سابتمبر     سانة،  15سانوات إلى    10عقوبات ك  من لوزاندو  بلوزبلو، وأفومبا مومبًو

عقااب النظر في الطعون المقاادمااة في إداناااًه . ويباادو أن ًبرير الم زمااة العلوااا لتمااديااد العقوبااة في حزمهاا  
 .(57)ه الي ا شخا  المدانبن قد حعنوا في قرارات إدانته ً  اقتحر على أن

 ال رّيات ا ساسوة وال   في المشاركة في ال واة العامة وال واة السواسوة  

ذكرت م ساااااااساااااااة حقوق اإلنساااااااان، في معرض إشااااااااًرها إلى أن ال   في حرية التعببر والتجمع   -42
كوين الجمعوات مزرغ في صاازوح منها دسااتور  يامبوا، أن يامبوا واصاالت ًجري  المعارضااة الساالموة من ًو

خالل جرار  التشاااهبر والت ري  على اإلخالل بالنظا  العا  وإثارة ال تنة. وأشاااارت إلى أن الهدف الرروساااي  
 .(58)من قوانبن القذف والتشهبر هو  ث الخوف وردم الناغ عن معارضة ال زومة أو انتقادها علناً 

أن الااادولاااة قبااادت حرياااة التعببر وال مالت عبر اإلنترنااات خالل انتخااااباااات  وذكر مركز كااااًرر   -43
. وقد فرضاات قبود غبر مساابوقة على منحااات وسااار  التواصاا  االجتماعي الشااارعة االسااتخدا   2021 عا 

 .(59)في يو  االنتخابات

ساااااالبوة على   وذكرت منظمة الع و الدولوة أن قانون ا من السااااااببراني والجرار  السااااااببرانوة له آثار  -44
.  ( 60)التمتع بال قوق الرقموة، ويتضااااامن  نودًا فضااااا اضاااااة وغامضاااااة لل ا ة  مزن أن ًقبد عم  الحااااا  ببن

وذكر مركز كاًرر أن التعري ات ال ض اضة لل ا ة للمعلومات الم لوحة والت رش والمعاناة الن سوة وخطاب  
 .(61)الكرا وة ًعري ات ًخن  التعببر عبر اإلنترنت

إلى قلقها إياي احتمال اسااااااااتخدا  قانون ا من السااااااااببراني والجرار    2الورقة المشااااااااتركة  وأشااااااااارت   -45
أنه    10. وذكرت الورقة المشاتركة  (62)الساببرانوة لتقببد حرية التعببر وحرية الحا افة وال   في الخحاوصاوة

 .(63)اإلنسانسب  استخدا  هذا القانون ضد المدافعبن عن حقوق اإلنسان الذين يوثقون انتها ات حقوق 

  2018اعتماد ساواساة وحنوة جديدة للمنظمات غبر ال زوموة في عا     3وذكرت الورقة المشاتركة   -46
 هاادف ًعزيز التنسااااااااااااااب  والتعاااون ال عااالبن ةومااا  بن منظمااات المجتمع الماادني، وكااذا  بن هااذه المنظماات  

لوشااااااااااااااما   نادًا أ ثر ًقببادًا   2009، عاُدل قاانون المنظماات غبر ال زومواة لعاا   2020وال زوماة. وفي عاا  
أسااااغ منع ًموي    بشاااان رصاااد محاااادر ًموي  منظمات المجتمع المدني، ال ساااوما التموي  ا جنبي، على

أن هذا القانون  منح ال زومة    10. وذكرت الورقة المشاااااتركة  (64)اإلرهاب وغبره من الجرار  ا منوة الخطبرة
ساااااااااااااالطاة ًقاديرياة واسااااااااااااااعاة ًمزنهاا من رف  ًسااااااااااااااجبا  المنظماات غبر ال زومواة، وإمالي مجااالت عملها  

 .(65)المواضوعوة والج راةوة، وفرض إعادة التسجب  اإللزامي ك  خمس سنوات

قوق اإلنساان  أنه خالل ال ترة قبد االساتعراض، ًعرض مدافعون عن ح 3وذكرت الورقة المشاتركة   -47
  10. وذكرت الورقة المشاتركة  (66)لناشاطون ووساارط إعال  للهجو  والمضاا قة والترهبب واالعتقال والمقاضااة

أن المدافشعات عن حقوق اإلنسااااان معرضااااات بقدرً  أ بر لخطر االعتداي بساااابب المعايبر ا  وية التقلبد ة،  
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لوات والمثلببن ومزدوجي المب  الجنسي وم ايري  وأن المدافعبن عن حقوق اإلنسان المضطلعبن بقضا ا المث
الهوية الجنسااااااااانوة وحاملي صاااااااا ات الجنساااااااابن وأحرار الهوية الجنسااااااااوة  عوشااااااااون في خوف مسااااااااتمر من 

 .(67)لالستهداف التعرض

الااذي  عود إلى ال  بااة    1955وذكر مركز كاااًرر أن إسااااااااااااااااية ًطبب  قااانون النظااا  العااا  لعااا    -48
كوين الجمعوات. وقد ساااب  أن اساااُتخد  هذا  االساااتعمارية ال ًزال ًشاااز   ً د ات خطبرة لل   في التجمع ًو

القانون لمنع ا حزاب السااواسااوة المعارضااة ومنظمات المجتمع المدني من ًنظو  اجتماعات وأنشااطة أخرل 
2021خالل انتخابات عا  

(68). 

لقمع أعمال    1955لعا   أن الساااالطات اسااااتخدمت قانون النظا  العا    3وذكرت الورقة المشااااتركة   -49
أن    10. وذكرت الورقة المشاااتركة  (69)االحتجاج ومنع ا شاااخا  والمنظمات من ممارساااة حقه  في التجمع

. وذكرت الورقة  (70)الشاااااااااااااارحة اسااااااااااااااتخدمت هذا القانون ل رض قبود على المدافعبن عن حقوق اإلنسااااااااااااااان
قد   إخطار بساااوط لعقد أي ًج 11 المشاااتركة مع، وهو ما أساااايت الشااارحةً  سااابره  أن هذا القانون يتطلبً 

أن ًساجب  ً سان عا  ةوما يتعل  بممارساة حرية   على أنه  ساتدعي موافقة صاري ة، كما أشاارت الورقة إلى
2021التجمع السلمي، في    اإلدارة ال الوة، التي استلمت مقالبد ال ز  في آب/أغسطس 

(71). 

  2017أن عد  ساااااان مشااااااروم قانون ا حزاب السااااااواسااااااوة في عامي   3وذكرت الورقة المشااااااتركة   -50
عرضت بع  ا حزاب السواسوة،    2019و أدل إلى عد  وجود ًشريع م دد ينظ  ا حزاب السواسوة. وقدً 

 .(72)ال سوما ًل  التي ًعارض ال زومة وال زب ال ا  ، للتهديد بإل اي ًسجبلها

زب ال ا  ، أي الجبهة الوحنوة، وفي بع  ال االت،  أن كوادر ال  2وذكرت الورقة المشااااااااتركة   -51
أفراد الشاارحة، منعوا قادة أحزاب معارضااة من الوصااول إلى بع  المناح  في البلد في ال ترة التي ساابقت 

2021االنتخابات العامة في عا  
(73). 

والمدافعبن  عن قلقها إياي أعمال الترهبب واالعتداي على المواحنبن   3وأعربت الورقة المشااااااااااااتركة   -52
خللت االنتخابات   عن حقوق اإلنساااااااااااان ومنظمات المجتمع المدني والحااااااااااا  ببن في ال ترة التي سااااااااااابقت ًو

2021الرراسوة والبرلمانوة في آب/أغسطس 
(74). 

وذكرت رابطاة الشاااااااااااااااباات العاامالت أن ًمثبا  المرأة في المنااصااااااااااااااب ال وااد اة في قطااعاات مثا    -53
. وذكر مركز  (75)الخا  والمنظمات غبر الرب وة ال يزال منخ ضاااااًا جداً الساااااواساااااة واإلدارة العامة والقطام  

مثبلها في انتخابات عا    . وذكرت  (76) ال دون المعايبر الدولوة واإلقلوموة 2021 اًرر أن مشاركة المرأة ًو
أن النسااااااي ال يزلن يواجهن ً د ات في المشااااااركة في مبدان الساااااواساااااة على مساااااتول   2الورقة المشاااااتركة 

حواي والدوارر االنتخا وة والمساااااااااااااتول الوحني بسااااااااااااابب أعمال العنف الجنسااااااااااااااني والتنمر عبر اإلنترنت  ا 
. وذكر مركز كاًرر أن التدا بر الوقاروة التي ينن  (77)والترهبب التي يًركبها من  عارضاااااااااااون مشااااااااااااركتهن

الناًا عن مشااااركتها    قلما ُن ذت لمنع العنف ضاااد المرأة  2011علبها قانون مزاف ة العنف الجنسااااني لعا   
 .(78)في ا نشطة السواسوة واالنتخا وة

لألشاااخا  ذوي اإلعاقة خالل  ًا ًوفبر أ شااااح اقترام أ ثر ًوسااار   من  الرغ   علىوذكر المركز أنه   -54
ومن اسااااااااااااتعانة اللجنة االنتخا وة في يامبوا بالمزيد من مو  ي االقترام ذوي اإلعاقة،    2021انتخابات عا   

 .(79)المشاركة الهادفة لألشخا  ذوي اإلعاقة ال ًزال ًشز  ً د ًا حاسماً  فإن

وذكر المركز أن الشااااااباب والشااااااابات ال  مبلون إلى أن  حااااااب وا أعضاااااااي نشااااااطبن في ا حزاب   -55
 .(80)المتحلة باالنخراط في  وا   ا حزاب السواسوة السواسوة بسبب الحعوبات
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 الزواج وال واة ا سرية  

أن التدا بر التي اًخذت لمنع االن حااال ا سااري غبر الالي  وللنهوض    4ذكرت الورقة المشااتركة   -56
با سار ل  ًن ذ ًن بذًا فعااًل بسابب القبود الم روضاة على الموارد. غبر أنها الحظت أنه  جري ًجريب ًن بذ 

 .(81)"المبادئ التوجبهوة للرعا ة البديلة وإعادة اإلدماج" في مقاحعات مختارة في البلد

 ع أشزال الرق، بما في ذل  االًجار با شخا حظر جمو  

ذكر المركز ا وروبي للقانون والعدالة أن أ ثر أشااااازال االًجار بالبشااااار شااااابوعًا في يامبوا   دص   -57
داخ  حدود البلد حبث  جري االًجار بالنسااااااي وا ح ال  غراض الساااااخرة واالسااااات الل الجنساااااي والعبود ة  

 .(82)إحضار أشخا  من  لدان مجاورًة إلى يامبواًا ر  شم  أ ضالمنزلوة، مشبرًا إلى أن االًجا

أن اللجنة المتعددة القطاعات المعنوة باالًجار بالبشاااااار التابعة لويارة   4وذكرت الورقة المشااااااتركة   -58
الداخلوة قد ركزت ةوما يبدو على االًجار با شااااااااااااخا  عبر ال دود على حساااااااااااااب ا شااااااااااااخا  المتجر  

يامبوا. واعتبرت أن التوصاااااااوات ذات الحااااااالة التي أيدًها يامبوا في االساااااااتعراض الساااااااا    داخ  حدود    ه 
 .(83)ن ذت جزرواً  قد

في دورة ًدريبوة مدًها ثالثة    2019فردًا من أفراد الشاااااارحة في عا     40وباإلشااااااارة إلى مشاااااااركة   -59
رة، شااااااااجع المركز ا وروبي  أ ا  بشااااااااان االًجار بالبشاااااااار، في إحار الجهود الراموة إلى مزاف ة هذه الظاه
 .(84)للقانون والعدالة ال زومة على عقد دورات ًدريبوة مماثلة في جموع أن اي البلد

 ال   في العم  وفي التمتع بظروف عم  عادلة ومواًوة  

بنوة من    14ذكرت الورقة المشاااااتركة   -60 أن حقوق المشااااات لبن بالجنس ًتعرض لالنتهاح بحاااااورة رًو
االسااااااااااتقالل البدني، والت رر من العنف، والحاااااااااا ة، والعم ، في    م دود ة فر     جوانب مختل ة منها

وصوله  إلى سب  االنتحاف. وال يزال المشت لون بالجنس  عانون من قدر م رط من عد  المساواة والوص   
والتمببز أثناي أداي عمله ، ومن حبث إمزانوة وصاااااااوله  إلى العدالة وساااااااب  االنتحااااااااف في حال التعرض  

عنف، باعتبار ذل  نتوجة ثانوية لثقافة التجري  الساااااااااااااردة في يامبوا وما يتًرب على ذل  من مضااااااااااااا قات  لل
 .(85)وا تزاي وعنف على أيدي أفراد الشرحة

 ال   في الضمان االجتماعي  

بالجهود التي  ذلتها ال زومة لت ساااااااابن الظروف المعوشااااااااوة لألح ال،   9أقرت الورقة المشااااااااتركة   -61
من خالل سااااااواسااااااة الط  ، لكنها أشااااااارت مع ذل  إلى اسااااااتمرار النقن في الت طوة بال ما ة    في ذل  بما

االجتماةوة، ال ساااااااااوما في صااااااااا وف ا ح ال والمراهقبن الذين  عانون من أوجه ضاااااااااعف ًتعل  بالحااااااااا ة  
 .(86)والجسد ة العقلوة

عوشااااون و/أو  عملون في بقل  ًزايد عدد ا ح ال والمراهقبن الذين    9والحظت الورقة المشااااتركة   -62
الشاااوارم في لوساااا ا وفي غبرها من المدن الرروساااوة، وأ دت ضااارورة أن  ساااتجبب الدع  االجتماعي المقد   
إلى احتواجاًه  ال ورية عن حري  التحاااادي  وجه خا  لمسااااار  مث  انعدا  ا من ال ذاري وال واجز التي  

 .(87)ارغً ول دون ال حول على الرعا ة الح وة وااللت اق بالمد

 ال   في مستول معوشي الر   

أن يامبوا صاااااااادقت على العهد الدولي الخا  بال قوق االقتحاااااااااد ة    7ذكرت الورقة المشااااااااتركة   -63
واالجتمااةواة والثقااةواة، ومن ث  فهي ملزماة دولواًا بعادد من ا مور، منهاا ضااااااااااااااماان التمتع باال   في ال ذاي  
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والماي والبب ة الحااا وة. غبر أن الدساااتور ل   عترف  هذه ال قوق بعد. وال  مزن التقاضاااي بشاااان ال   في 
 .(88)الت ذ ةال ذاي و 

أن المساط ات الماروة ًعاني من اإلجهاد بسابب التحاريف الحاناعي    7وذكرت الورقة المشاتركة   -64
ومواه الحرف الح ي وجريان مواه المزارم التيً  توي على مببدات ا فات ومببدات ا عشاب وا سمدة.  

عاااني الموارد الماااروااة الجوةوااة من التلوص الناااج  عن المراف  الحاااااااااااااا واا ة الموجودة في الموقع والن ااا اات  ًو
نقن فر  ال حاول على مواه    7الساارلة الحاناةوة والزراةوة والن ا ات الحالبة. وذكرت الورقة المشاتركة  

، أل ت  2019الشاااااارب النظو ة، ال سااااااوما بالنساااااابة للمجتمعات الم لوة الريلوة وشاااااابه ال ضاااااارية. وفي عا   
شاون وي في مقاحعتي    ، مما أدل27ال زومة إجراي حما ة ال ابة رق    إلى ج اف أنهار ًشاالومبانا ون وار ًو

ًشااون وي وروفونسااا. وفي منطقة ةوساابن ي في كبتوي، حولت إحدل الشااركات الخاصااة جزيًا من مواه عن 
مجراها لم ي سااااااااد الري الخا   ها، مما أدل إلى انخ اض شااااااااديد في منسااااااااوب المواه في المجرل خالل  

 .(89)ة المواه المتاحة للمجتمع الم ليموس  الج اف، ومن ث  عد  ك ا 

أنه  داًل من ًوفبر المواه الجارية، أًاحت الساااالطات فر  ال حااااول    4وذكرت الورقة المشااااتركة   -65
على المواااه والمراف  الحاااااااااااااا وااة في المناااح  الريلوااة من خالل ح ر ا بااار، ممااا قااد ي دي إلى التعرض  

 .(90)لألمراض المنقولة عن حري  المواه

   في الح ةال   

ذكر المعهد الكاثولوزي لألسااااااااارة وحقوق اإلنساااااااااان أن معدل الوةوات الن اساااااااااوة في يامبوا ال يزال   -66
مًر عااًا وفقااًا للمعااايبر العااالموااة. والحن أن هناااح نقحاااااااااااااااًا في ا حباااي، ال سااااااااااااااومااا في المناااح  الريلوااة،  

ة العموموة منقوصااااااة التموي . وذكر  ًزال الوةوات الن اسااااااوة مًر عة وحبث ال ًزال الرعا ة الحاااااا و ال حبث
إيالي ا ولوية لحااااااااا ة المرأة، بما في ذل  صااااااااا ة ا مهات، سااااااااابتطلب ًعزيز النظ  الحااااااااا وة، وبناي   أن

دريبه  على   و وف مقدمي الرعا ة الحاااا وة ًو زويدها بالموارد الاليمة، ًو ةوادات ومسااااتشاااالوات وضاااامانً 
 .(91)جموع المستويات

إلى الجهود المبذولة لمعالجة مسااااااالة حم  المراهقات، بما في ذل    6وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   -67
وييع وسااااااار  منع ال م  واساااااات داص فحااااااول شاااااااملة للتث وف الجنسااااااي، وذكرت   إعطاي ا ولوية لشااااااراي ًو

 .(92)ضرورة أن ًبذل يامبوا المزيد من الجهود لمعالجة ا سباب الجذرية ل م  المراهقات

، في معرض إشااااااًرها إلى اإلنجايات البارية التي ً ققت في مجال  13وذكرت الورقة المشاااااتركة   -68
مزاف ة فبروغ نقن المناعة البشاااااارية/اإليدي، أن عبي فبروغ نقن المناعة البشاااااارية ال يزال ثقباًل وأنه  

  19و  15أعماره   بن    ي ثر بقدر غبر متناساااااب في النسااااااي وال توات. وال ًتعدل نسااااابة المراهقبن المتراوحة
ساااااااانة من الملّمبن ب بروغ نقن المناعة البشاااااااارية إلمامًا شاااااااااماًل نحااااااااف عدده ، وال يزال  حااااااااعب على  
المراهقبن ال حااول على اختبار فبروغ نقن المناعة البشاارية. وهناح نقن في الساالع ا ساااسااوة   د من 

طة م ايري الهوية الجنسااانوة في يامبوا  . وذكرت راب(93)إمزانوة ال حااول على الرفاالت ووسااار  منع ال م 
لل حول على وسار  منع ال م  بشز  مستق ، مما  جع  من الحعب  المطلوب  عد  وضون شرط العمر  

 .(94)على المراهقبن ال حول على وسار  منع ال م 

وذكرت الرابطاة أن المراهقبن من المثلواات والمثلببن ومزدوجي المبا  الجنسااااااااااااااي وم اايري الهوياة   -69
اًحاااااال بالمراف  الحااااا وة خوفًا من الوصااااا  والتمببز من قب  العاملبن في الجنساااااانوة ما يالوا يترددون في 

 .(95)مجال الرعا ة الح وة
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 ال   في التعلو   

مجانوة التعلو  في المدارغ   2021إلى أن ال زومة أعلنت في عا     4أشاااااااارت الورقة المشاااااااتركة   -70
. وذكرت  (96)ي دون أن ًخحن أي أموال لتطوير الهوا   ا ساسوة للمدارغاال تداروة والثانوية على السوا

رابطة الشاااااابات العامالت أن إمزانوة ال حاااااول على التعلو  مقبدة بسااااابب االفتقار إلى الهوا   ا سااااااساااااوة  
 .(97)وعد  ك ا ة ًدريب المعلمبن على المهارات

حاااااااااااااًا دارمًا في الموارد  ديًا من المعلمبن  أن نظا  التعلو  يواجه نق  9وذكرت الورقة المشاااااااااااااتركة  -71
الم هلبن والمدارغ وال حاااااول الدراساااااوة، ووصاااااواًل إلى نقن الكتب والمواد التعلوموة ا خرل. وهناح نقن  

غبر   2022عا  في المزاًب المدرسااوة. وقد كانت المخحااحااات المرصااودة لقطام التعلو  في مبزانوة عا   
 .(98)قطام التعلو ، الذي عانى عقودًا من اإلهمال  اةوة إلحداص أي ًاثبر ذي م زل في

القرل  جدون صااااااعوبة في الوصااااااول إلى المدارغ. وفي    ساااااازانأن   9وذكرت الورقة المشااااااتركة   -72
معظ  ال االت،  ضطر ا ح ال إلى السبر مسافات حويلة لاللت اق بالمدرسة. ويضطر من ال  ستطوعون 
ه  بعد المدرسااااة إلى اساااات جار مسااااا ن بالقرب من المدرسااااة التي يلت قون  ها، مما  عرض   العودة إلى  بًو

 .(99)ال توات لالعتداي الجنسي

وذكرت منظمة  روكن ًشااااااوح أن عدد المدرساااااابن في المدارغ الريلوة منخ  ، وهو ما  جعله    -73
دريبًا كاةوًا وال يزودون بالتجهبزات   ضاااااااا  أعدادًا كببرة من الطالب. وال يتلقى المعلمونً  يدرسااااااااون فحااااااااواًلً 

 .(100)الكاةوة إلدارة فحوله  الدراسوة المزتظة

أن العادياد من ا ح اال الاذين انتقلوا من المادرسااااااااااااااة اال تادارواة إلى   9وذكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -74
 .(101)المدرسة الثانوية غبر ملمبن بالقراية والكتابة

ورابطة م ايري الهوية الجنساانوة في يامبوا على الدولة لوضاعها مبادئ    8وببنما أثنت الورقة المشاتركة  - 75
جا وة الشاااملة، فقد ذكًرا أن المعلمبن ال  ملكون المعلومات  ًوجبهوة ومناها دراسااوة بشااان الحاا ة الجنسااوة واإلن 

 . ( 102) الجنسانوة   والمعارف الاليمة لتدريس المسار  المتعلقة بالمب  الجنسي والخحارن الجنسوة والهوية 

 التنموة والبب ة وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان  

أسرة    234لشبزة المعلومات والعم  بشان أولوية ال ذاي منح أراض عرةوة ًملكها    فرم يامبواذكر   -76
ي الم دودة للحااااناعات في يامبوا من أج   ناي محاااانع دون ًقد   ًعويضااااات لتل    معوشااااوة لشااااركة دان ًو

زرعها. كما ًاثرت   شااابن وير وكريساااوبويا 132ا سااار التي ل   عد لديها أراضً    أسااارة معوشاااوة في كالولو ًو
بانشاااطة التعدين. وقد قاومت هذه ا سااار المعوشاااوة إعادة التوحبن بسااابب التقبومات غبر العادلة  راضااابها  

 .(103)ومنايلها وآبارها وأشجار ال ا هة التي ًمتلكها

أن يامبوا ل  ًضااااااااااع خطة عم  بشااااااااااان ا عمال التجارية وحقوق   12وذكرت الورقة المشااااااااااتركة   -77
ًا متزايدًا ن و مشااركة ا ح ال في التعدين والزراعة وأعربت عن قلقها إياي  اإلنساان. وذكرت أن هناح اًجاه

 .(104)استمرار ًعرض ا ح ال في كا وي لمستويات عالوة من الرصا  السا 

 حقوق أشخاص محددين أو  ئات محددة -2 

 المرأة   

ًساجب  معدالت مًر عة من العنف الجنساي والجنسااني، ايدادتً  اقمًا    5ذكرت الورقة المشاتركة   -78
أن عددًا من العوام  قد أسااااااااااه  في اًر ام معدالت    2. وذكرت الورقة المشااااااااااتركة 19-خالل جار ة كوفبد
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العنف ضااااااااااااااد المرأة، بماا في ذلا  عاد  ًن باذ بع  التشااااااااااااااريعاات مثا  قاانون مزااف اة العنف الجنساااااااااااااااني  
اي لجنة للشاااااااا ون الجنسااااااااانوة، عماًل بقانون اإلنحاااااااااف والمساااااااااواة  بن الجنساااااااابن  ، وعد  إنشاااااااا2009 لعا 
، وسمان الدستور للقانون العرفي  تجاوي القانون التشريعي في المسار  المتعلقة بقانون ا حوال  2015 لعا 

 أن الوصاااا  االجتماعي والممارسااااات الثقاةوة ًشااااز ، من  بن  5. وذكرت الورقة المشااااتركة  (105)الشااااخحااااوة
عوام  أخرل، حواجز أما  القضاي على العنف الجنسي وأن هناح حاجة إلى إذكاي الوعي العا  والمجتمعي  

 .(106)من أج  ً ببر المواقف

أن عد  ك ا ة القوانبن المتعلقة بالعنف الجنساااي والجنسااااني والعنف   13وذكرت الورقة المشاااتركة   -79
 .(107)إقامة العدل للتحدي لهذا العنف ا سري، وسوي ًن بذ إحار السواسة العامة   د من

أن قاانون العقوباات ال  جر  على االغتحااااااااااااااااب الزوجي. كماا أن   5وذكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة  -80
، الذي  مّزن من اللجوي إلى العدالة  2009الحااااندوق المنشااااا بموجب قانون مزاف ة العنف الجنساااااني لعا   

 .(108)يبدأ ًش بله ًش باًل كاماًل بعد ويلبي االحتواجات الطبوة والن سوة للناجوات، ل 

 الط    

باإلشااارة إلى التوصااوات ذات الحاالة التي حظبت بالتايبد في االسااتعراض السااا  ، ذكرت الورقة   -81
أن يامبوااا ل  ًلتز ، منااذ االسااااااااااااااتعراض السااااااااااااااااا  ، بمباادأ اإلعمااال التاادريجي ةومااا يتعل     4المشااااااااااااااتركااة  

ت االجتمااةواة للط ا ، وأن مخحااااااااااااااحااااااااااااااات المبزانواة لهاذه  مبزانواات التعلو  والحاااااااااااااا اة والخادماا  وضااااااااااااااع
ُخ ضاااااااات. ويتعارض مسااااااااار العم  هذا مع التوصااااااااوات ذات الحاااااااالة التي أيدًها يامبوا في  قد القطاعات

 .(109)االستعراض السا  

، في معرض إشاااااااااااًرها إلى اًر ام معدالت يواج ا ح ال، أن ال د  2وذكرت الورقة المشااااااااااتركة   -82
سااااااااانة،  بنما ال يوجد حد أدنى لسااااااااان الزواج بموجب  21ا دنى لسااااااااان الزواج بموجب القانون المدني هو  

. ودعا مشاروم االساتعراض الدوري الشاام  التابع  (110)القانون العرفي ويجوي لألح ال الزواج منذ سان البلوا
"القاانون النموذجي للجمااعاة اإلنماارواة للجنوب ا فريقي من أجا   يامبواا إلى اعتمااد    برمبن اا   لجاامعاة ماديناة

عري ًا واضاااااااا ًا ًو ظر يواج    إنهاي يواج ا ح ال"، عدي  قانون الزواج، واعتماد سااااااااواسااااااااة ًعرف الزواجً  ًو
ل انتهت صاااالحبتها في إلى أن اساااتراًوجوة إنهاي يواج ا ح ا 13. وأشاااارت الورقة المشاااتركة  (111)ا ح ال
 . (112)وأنه ينب ي إجراي ًقبو  ل واغ مدل ً قب  االستراًوجوة أهدافها، قب  صواغة خطة جديدة  2021عا   

أن يامبوا ساعت إلى معالجة الطابع الم لي لزواج ا ح ال عن حري     6وذكرت الورقة المشاتركة   -83
ه اللجناااة كثبرًا ماااا ً تقر إلى الموارد والتااادريااب  ًعزيز اللجناااة "المجتمعواااة للرعاااا اااة االجتمااااةواااة"، ولكن هاااذ

وجود    9. وذكرت الورقة المشاااااااتركة (113)الاليمبن للتحااااااادي لزواج ا ح ال على مساااااااتول المجتمع الم لي
خحااااااااون الموارد   ً د ات ةوما يتعل  بالتحاااااااادي لزواج ا ح ال، منها نقن اإلرادة السااااااااواسااااااااوة الثا تة ًو

 .(114)والبشرية المالوة

  19-أن جار ة كوفبد  مدينة  برمبن ا مشاااااروم االساااااتعراض الدوري الشاااااام  التابع لجامعة  وذكر   -84
التعلو ، وانعاااااادا    انقطااااااام  والقسااااااااااااااري بساااااااااااااابااااااب  ا ح ااااااال والزواج المبزر  يواج  ً اااااااق  خطر  إلى  أدت 

عطا  البراما والخادماات، وحما  المراهقاات، وحااالت وفااة أحاد الوالادين أو   ا من االقتحااااااااااااااادي وال اذاري، ًو
 .(115)ل وّش  الرروسيا

أناااه على الرغ  من إل ااااي العقوباااة البااادنواااة في المااادارغ مناااذ    6والحظااات الورقاااة المشااااااااااااااتركاااة   -85
. وأشااااااااارت  (116)، ال يزال  ساااااااامح  ها في المنايل وأما ن الرعا ة البديلة ومراف  الرعا ة النهارية2003 عا 

 .(117)إلى عد  وجود منايل آمنة لألح ال ض ا ا سوي المعاملة 4الورقة المشتركة 
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انتشاااار عم  ا ح ال، إذ  جري اساااتخدا  ا ح ال في ساااواقات عدة    4والحظت الورقة المشاااتركة   -86
الحن الورقة  (118)منها القطام الزراعي، وفي العم  المنزلي والساااااااخرة، وفي مشااااااااريع التعدين الحااااااا برة . ًو

(، لكنها  2025-2020العم  الوحنوة للقضااااي على أساااوأ أشااازال عم  ا ح ال ) وضاااع خطة 9المشاااتركة  
 .(119)ًشبر إلى أن الجهود التي  ذلت ل  ًكن كاةوة للتحدي لعم  ا ح ال

من ا ح ال الذين شااركوا في اساتقحااي    في المارة 70أن أ ثر من   12وذكرت الورقة المشاتركة   -87
شااااااااااااعروا بان وجهات نظره  ل  ً خذ على م م  الجد وبانه  اسااااااااااااتبعدوا من عملوة   2020أجري في عا   

 .(120)صنع القرار على مستول المقاحعات والمناح 

، في معرض إشااااًرها إلى إحدل التوصاااوات التي حظبت  دع  يامبوا  4وذكرت الورقة المشاااتركة  -88
السااااتعراض السااااا   بشااااان مشاااااركة ا ح ال في العملوات االسااااتشااااارية الرسااااموة التي ًتطلب مشاااااركة في ا

 .(121)عملوة وضع إحار لهذه المشاركة في جموع المجاالت 2022المواحنبن، أن يامبوا  دأت في عا  

 ا شخا  ذوو اإلعاقة  

أن ا جهزة والخدمات المسااااااعدة لألح ال ذوي اإلعاقة ل  ًوّفر بالقدر   4ذكرت الورقة المشاااااتركة   -89
أن معظ  المدارغ العامةً  تقر إلى الهوا   ا ساااااسااااوة المالرمة   12. وذكرت الورقة المشااااتركة  (122)الكافي

 .(123)لاعاقة مث  أجهزة المساعدة والقضبان والمراف  الح وة المالرمة لذوي اإلعاقة

 ثلبون ومزدوجو المب  الجنسي وم ايرو الهوية الجنسانوة وحاملو ص ات الجنسبنالمثلوات والم  

أن التجري  على الممارساااااااااااات المثلوة الرضااااااااااااروة قد ياد من ًعّرض    8ذكرت الورقة المشاااااااااااتركة   -90
وحاملي صااااااااااا ات الجنسااااااااااابن لاصاااااااااااابة ب بروغ نقن  ًا  جنساااااااااااانو بنم ايري الهوية الجنساااااااااااانوة والمتنوع

 .(124)البشرية المناعة

والمثلببن ومزدوجي المب  الجنساي    أن المثلوات وذكرت رابطة م ايري الهوية الجنسااانوة في يامبوا -91
وم ايري الهوية الجنسااااااااانوة وحاملي صاااااااا ات الجنساااااااابن يواجهون قدرًا عالوًا من التمببز في  ب ات شااااااااتى، 

 .(125)في ذل  الرياضة والتعلو  والح ة بما

 سااااااامح   1964أنه على الرغ  من أن قانون التساااااااجب  الوحني لعا    8وذكرت الورقة المشاااااااتركة   -92
 ت ببر وثار  هويته  ما ل  ًعزس هويته  ال  و وة، فإن م ايري الهوية الجنساااااااانوة وا شاااااااخا     للمواحنبن

 .(126)الذين  عتبرون أن سه  من المتنوعبن جنسانوًا ال  ستطوعون إجراي ً ببرات في وثار  هويته 

وذكرت رابطة حاملي صااااااا ات الجنسااااااابن في يامبوا خضاااااااوم حاملي صااااااا ات الجنسااااااابن لعملوات   -93
 .(127)حوة حبوة وعالجات هرمونوة وإجرايات حبوة أخرل دون دام ودون موافقة مستنبرةجرا
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