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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 *موجز ورقات أصحاب املصلحة بشأن زامبيا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

ن اجلهعا  اعاح   مع هع   ١٦املقدَّمع  معن للورقعا  ي الشعام.  والتقريعر معو   االستعراض الدور 
إىل االسععتعراض الععدوري الشععام.، وهععو مقععدَّج   قععا. مععو   تق ععداً   ععد ا قصعع   (١)املصععل  

دد بناء ن املعتموخيصص فرع منفص. إلسهاما  املؤسس  الوطن    قوق اإلنسا لعدر الالما  
 عل  التق د الاام. مب ارئ  ريس 

املعلومااات املقدمااة مااس امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة بنااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

لعقوبعع  اإلعععداج  فعل ععاً  اخت ععار ً  )اللةنعع ( أن وقفععاً الحظععا اللةنعع  ال ام  عع   قععوق اإلنسععان  -٢
ععداج، وج علع ه   إل، لانها ذكر  أن مث  ز رد حارد   عدر السةناء احملا١٩٩٧اعتمد منذ عاج 

قععوق املدن عع  خلععااب   وأواععا  لتصععديى علعع  الربوتوكععور االخت ععاري الثععاين املل ععى  لعهععد الععدو  ا
الخت ععاري الربوتوكععور  لتصععديى علعع  ا أيضععاً عقوبعع  اإلعععداج  وأواععا والس اسعع  ، ادععار  إىل إل ععاء 

 نع  سعان   أو امله و الالإنالتفاق   مناهض  التعذيب وغريه من ضروب املعامل  أو العقوب  القاسع   أ
  (٢)ه االتفاق   الدول    ماي  حقوق مج   العمار املها رين وأفرار أسر  وعل 
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، اتعهعععد اوالحظعععا اللةنععع  أن مجهوريععع  زام  عععا )اا اومععع ا وازام  عععاا علععع  التعععوا (  -٣
 (٣)(ا٢٠١٢)ااسععععتعراض عععععاج  ٢٠١٢خععععالر االسععععتعراض الععععدوري الشععععام. لل العععع  ف هععععا، عععععاج 

وذكععر  أن ا اومعع   ،(4)بتو  ععد رعععود رائمعع  إىل إلل عع  اإل ععراءا  اخلااعع  سلععس حقععوق اإلنسععان
املقععررون العشععرد الععد قُععدما ل قععوج طل ععا  ال  طل عع  فقعع  مععن أاعع. علععمنععذ ذلععني ا عع  وافقععا 
   (5)ب  رهتا اخلااون

لتواععع ا  املن ثقععع  ععععن اسعععتعراض والحظعععا اللةنععع  اجلهعععور التدري ععع  الرام ععع  إىل تنف عععذ ا -4
، لانهععا أعربععا عععن قلقهععا إزاء عععدج و ععور إلل عع  قويعع  مشععرتك  بعع  الععوزارا ، وإلل عع  ٢٠١٢ عععاج

   (٦)، وخط  لتنف ذ التوا ا ااح   املصل  تنس ى ب  اجلها  
وذكعععر  اللةنععع  أن زام  عععا مل تعععدمة بععععد اتفاق ععع  مناهضععع  التععععذيب وغعععريه معععن ضعععروب  -5

امله نععع    اإلطعععار القعععانوين احمللعععج  وذكعععر  اللةنععع    العقوبععع  القاسععع   أو الالإنسعععان   أو وأاملعاملععع  
كذلني أن محلتها ضد التعذيب أفضعا إىل مشعروع قعانون ملناهضع  التععذيب، سع  تاع إىل رعع  

  (٧)نفذاً  ا اوم  كج يص ح قانونً 
والحظعععا اللةنععع  التععع اج زام  عععا المايععع  ضععع ا  االوعععار  ل شعععر، لانهعععا أواعععا بتععععدي.  -٦

  (8)هاخلااب مبااف   االوار  ل شر لضمان عدج حماكم  ض ا  ٢٠٠8لعاج  ١١القانون رق  
وذكععر  اللةنعع  أن قععرع  ا قععوق ال تتعع ح إماان عع  التقاضععج بشععين ا قععوق االقتصععاري   -٧

كان حماول  فاقل  لتوسع   نطعاق قعرع    ٢٠١٦وأن االستفتاء الوطين لعاج  ،واال تماع   والثقاف  
ب نهعععا وضععع  خريطععع  طريعععى ُيسرتقعععد  عععا   سعععن معععن دما تواععع ا  ا قععوق   هعععذا الصعععدر  وقععع

   (٩)قرع  حقوق  ديدد
وذكععر  اللةنعع  أن نقععص املععوارر مععا زار يقععو ض قععدرهتا علعع  االضععطالع  نشععط  تتعلععى  -8

بتع يعع  حقععوق اإلنسععان ومحايتهععا   مج عع  أ ععاء ال لععد  وعععالود علعع  ذلععني، يععري  فعع    ويعع. 
   (١٠)ا. مطرربش ٢٠١5اللةن  منذ عاج 

، تق  معععا مر ع عععا لاعمعععار التةاريععع  وحقعععوق ٢٠١5وذكعععر  اللةنععع  أتعععا أ عععر ، ععععاج  -٩
اإلنسععان، وأواععا  ن تضعع  زام  ععا خطعع  عمعع. وطن عع  بشععين ا عمععار التةاريعع  وحقععوق اإلنسععان 

تنف ععذ م ععارئ تقععور عمل عع  بتع عع  مؤسسعع  تنسعع ى  أيضععاً تسععتند إىل هععذا التق عع    وأواععا اللةنعع  
   (١١)املت دد التو  ه   بشين ا عمار التةاري  وحقوق اإلنسان ا م 
لانهعا أعربعا ععن قلقهعا معن  ،(١٢) لتعدابري اإلياب ع  العد اُ عذ  وأحاطا اللةن  علماً  -١٠

أن مرافى االحتةاز ال ت ار تعاين من مشاك. االكتظعا،، وتعرري املرافعى الصع   ، وععدج الفصع. 
، وسعععوء حالععع  مرافعععى احتةعععاز النسعععاء، وسعععوء الرعايععع  الصععع    الفعلعععج بععع  ا حعععداي وال عععال  

والط  عع ، مبععا   ذلععني خععدما  الرعايعع  ق عع. الععوالرد وبعععدها، ورراءد خععدما  الرعايعع  اال تماع عع  
   (١٣) طفار ا مها  احملتة ا ، من ب  أمور أخرى

ج وذكععععر  اللةنعععع  أن ال لععععد عععععاس مععععن مسععععتو   غععععري مسعععع وق  مععععن التعصععععب الس اسعععع -١١
  وأعربعععا ٢٠١٦إلب/أغسعععطس  ١١والعنعععق، ق ععع. وخعععالر وفعععور انتهعععاء االنت عععا   العامععع    

عن  لغ القلى إزاء أعمار العنق الد يرتا ها مسؤولو ا حع اب الس اسع   وضع ال الشعرط  والعد 
إاعاب  ععدد أقع ااب حعراأ، وأسعفر  ععن خسعائر   ا رواأ واملمتلاعا ، وقلصععا   تسع  ا 

ريعع  التع ععري، وغرسععا ثقافعع  اخلععو  بعع  النععاخ   وا طععرا  الس اسعع   الفاعلعع   حريعع  التةمعع  وح
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وأواعا بنشعر اسعتنتا ا   ،وأثنا اللةن  عل  اخلطوا  الد ا ذهتا ا اوم  لتع   جلن  حتق عى
   (١4)الت ق ى بضرورد التنف ذ الاام. لتوا ا  جلن  أيضاً اللةن  عند توفرها  وأواا هذه 
ط عى  عا القعوان  تتنععاق  مع  روأ ا حاعاج الدسععتوري  تأن الطريقع  الععد  وذكعر  اللةنع  -١٢

املتعلقعععع  الريعععع  التةمعععع  وحريعععع  التع ععععري  والحظععععا معععع  القلععععى حععععاال  القسععععود والفسععععار امل عععععوج 
والتط  ى االنتقائج لقانون النظعاج الععاج معن  انعب الشعرط ، و لتعا  انتهعاا حقعوق ا فعرار العذين 

أت  ميلاون إلراء خمتلف  عن إلراء ا اوم ، وا ح اب و/أو اجلماعا  الس اس   عتقد ميلاون أو يُ 
   (١5)املعارض  الد يعتقد أتا تنتقد ا اوم 

وذكعر  اللةنعع  أتععا الحظعا حععاال  اعتععداء علعع  الصع ف   واملؤسسععا  اإلعالم عع  مععن  -١٣
التهديعععد قغالقهعععا معععن  انعععب مسعععؤو  ا حععع اب والشعععرط ، سلعععا إغعععالق مؤسسعععا  إعالم ععع  أو 

 انب السعلطا  التنظ م ع   وال يع ار ععدج تعوفري ا مايع  للصع ف  ، وععدج إماان ع  ا صعور علع  
   (١٦)املعلوما ، واآلل ا  التنظ م   الضع ف ، تشا. حتد   هائل  ل  ئ  عم. وسائ  اإلعالج

لافالع  و  واإلجناب ع الص   اجلنسع   لضمان والحظا اللةن  اجلهور الد ت ذدا ا اوم   -١4
مععن أاثر عععدرا مععن الشععواغ. ذا  الصععل ،  وطن ععاً  ار، لانهععا ذكععر  أن تق  مععاً هععذا اسععا قععوق   

ب نهععا ا ا عع  الا ععريد وغععري املل ععاد إىل وسععائ. منعع  ا معع.، واسععتمرار العق ععا  الععد تع ععى ا صععور 
ا أرى مع، ر تلعني الرعايع وتع عى تعوف عل  رعاي  ا      دد وم سورد التالف  لل وام. وا مهعا 

الوف ععا  النامجعع  عععن مضععاعفا  ا معع. أو الععوالرد، واسععتمرار املسععتوى املرتفعع  معععدر إىل ارتفععاع 
للعنععق اجلنسععج واجلنسععاين، واسععتمرار ا ععوا   الععد تع ععى الواععور إىل اخلععدما  الصعع    املالئمعع  

وارتفاع معدال  اإلاعاب  بفعريو  ا أرى إىل ارتفاع معدال  ا م. ب  املراهقا ، مللمراهق ، 
، وارتفعععاع مععععدر عامعععاً  ٢4و ٢٠نقعععص املناعععع  ال شعععري  بععع  الشععع اب العععذين تعععرتاوأ أعمعععاره  بععع  

   (١٧)خدما  اإل هاض امليموناملق دد   جمار عن ا حااج القانون    زواع ا طفار، فضالً 
زام  عا   إعمعار ا عى    وذكر  اللةن  أند عل  الرغ  معن التقعدج الا عري العذي أحرزتعد -١5

التعلعع  ، مثعع  قععواغ. تتمثعع.   ارتفععاع تاععال ق التعلععع   العععا  الععد ال تعع ار  هظعع   لنسعع    بنعععاء 
وقعروض  وعلع  رراسع   ا سر الفقعريد، علع  العرغ  معن العدع  املقعدج معن ا اومع    قعا. معنح 

ار ا طفععار امللت قععون  ملععدار  الععرغ  مععن التقععدج املل ععو، الععذي أحععرز   املنععاطى ا ضععري ، مععا ز 
  املنععاطى الريف عع  يقطعععون مسععافا  طويلعع  لل صععور علعع  التعلعع    ومععا زالععا نسعع   التالم ععذ إىل 
املعلم  مرتفعع   ومعا زار مععدر االنتقعار إىل املعرحلت  الثانويع  واجلامع ع ، ال سع ما بع  الفت عا ، 

 الت ت عع    مععدار  املنععاطى الريف عع  سعع ئ  من فضععا بسعع ب محعع. املراهقععا  وزواع ا طفععار  وال ععى
   (١8)ومدار  هذه املناطى تفتقر إىل املوار التعل م   ،وغري مالئم 

وذكععر  اللةنعع  أن خطععوا  إياب عع  اُ ععذ  مععن أ عع. إرمععاع اتفاق عع  حقععوق ا قعع ااب  -١٦
 ٦  ا قععع ااب ذوي اإلعاقععع  رقععع ذوي اإلعاقععع    اإلطعععار القعععانوين احمللعععج ععععن طريعععى سعععن قعععانون

   (١٩)من القوان  ال يتماق  م  أحااج االتفاق     غري أن عدراً ٢٠١٢ لعاج
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 أصحاب املصلحة اآلخريس املعلومات املقدمة مس  -اثلثاا  
نطااااااق االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااحل اآللياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق  -ألف 

 (٢٠)اإلنسان
زام  عععا مل تصعععدق بععععد علععع  بعععع  الصعععاوا أن  ذكعععر مركععع  التقاضعععج للةنعععوب ا فريقعععج -١٧

 لتصديى عل  مج   ما مل تصدق عل د من   ادام  ذا  الصل   لنهوض القوق اإلنسان، وأوا
معاهععدا  حقععوق اإلنسععان، مبععا   ذلععني الربوتوكععور االخت ععاري التفاق عع  حقععوق ا قعع ااب ذوي 

ه معن ضعروب املعاملع  أو العقوبعع  اإلعاقع ، والربوتوكعور االخت عاري التفاق ع  مناهضع  التعععذيب وغعري 
القاسععع   أو الالإنسعععان   أو امله نععع ، والربوتوكعععور االخت عععاري التفاق ععع  القضعععاء علععع  مج ععع  أقعععاار 

  (٢١)التم    ضد املرأد، والربوتوكوال  االخت اري  الثالث  املل ق   تفاق   حقوق الطف.
لتصععععديى علعععع  الربوتوكععععور الثالععععل والعشععععرين    وفععععاين وأواععععا رابطعععع  مجاععععع  ال ععععا   -١8

   (٢٢)االخت اري التفاق   حقوق ا ق ااب ذوي اإلعاق 
املل قعع  الثالثعع   لتصععديى علعع  الربوتوكععوال  االخت اريعع   (٢٣)٣املشععرتك   وأواععا الورقعع  -١٩

   (٢4)من معاهدا  حقوق اإلنسانبعد صدق عل د يُ  تفاق   حقوق الطف. وعل  مج   ما مل 
العفععو الدول عع  أن زام  ععا سععنا قععانون التصععديى علعع  االتفاقععا  الدول عع  وذكععر  منظمعع   -٢٠
الععذي يسرتقععد بععد   عمل عع  التصععديى علعع  االتفاقععا  الدول عع  و  إرمععاع أحاععاج  ،٢٠١٦لعععاج 

   (٢5)تلني االتفاقا    القوان  الوطن  
قععد  ٢٠١٦أن قععانون التصععديى علعع  االتفاقععا  الدول عع  لعععاج  ٣وذكععر  الورقعع  املشععرتك   -٢١

  (٢٦)أماج التعة .   التصديى عل  ااوا حقوق اإلنسان وأواا مبرا عتد يشا. عائقاً 
 ،٢٠١٢و  معععرض اإلقععارد إىل تواعع   ذا  اععل  حظ ععا  لتيي ععد خععالر اسععتعراض عععاج  -٢٢

أواعععا منظمععع  العفعععو الدول ععع   ن تو عععد زام  عععا رععععود رائمععع  إىل إلل ععع  اإل عععراءا  اخلااععع  سلعععس 
  (٢٧)نحقوق اإلنسا

ملنتصعق املعدد بشعين تنف عذ التواع ا  راً أن زام  ا مل تقعدج تقريع ٣وذكر  الورق  املشرتك   -٢٣
  (٢8)٢٠١٢املن ثق  عن استعراض عاج 

الثالععل والعشععرين  ن تضععمن زام  ععا التنف ععذ الفعععار   وفععاين وأواععا رابطعع  مجاععع  ال ععا   -٢4
  هععذا الصععدر قنشععاء إلل عع  حاوم عع   وأواععا ،للتواعع ا  الععد ستصععدر عععن االسععتعراض املق عع.
وقععدما منظمعع  إرمونععد رايععس الدول عع  تواعع     (٢٩)رائمعع  لرقععرا  علعع  تنف ععذ تلععني التواعع ا 

  (٣٠)ماثل 

 (٣١)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
 ٢٠١٦كععانون الثاين/ينععاير   5رح ععا منظمعع  العفععو الدول عع   لدسععتور اجلديععد الععذي أقععر    -٢5

بعد أن أا ح نفذا مبو ب قانون اارر عن الربملان، وذكر  أند يتضمن أحاامعا تقدم ع  تتعلعى 
ديعععععدد، العععععد ال مياعععععن اعتمارهعععععا بععععععدج التم  ععععع   ومععععع  ذلعععععني، فععععع ن قعععععرع  ا قعععععوق املقرتحععععع  اجل

ا أرى إىل مععع، ٢٠١٦إلب/أغسعععطس  ١١ سعععتفتاء، مل تُعتمعععد   االسعععتفتاء العععذي أ عععري    إال
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قععرع  ا قععوق القدميعع   ىل قععرع  ا قععوق القدميعع   وذكععر  منظمعع  العفععو الدول عع  أنعععورد ال لععد إ
   (٣٢)تتضمن ا قوق االقتصاري  واال تماع   والثقاف   ال

الرابطعع  الدول عع  للمثل ععا  واملثل عع    أفريق ععا إىل تعععدي. الدسععتور ب  عع  إرراع فععرع  اورععع -٢٦
   (٣٣)ادوي  اجلنسان   ضمن أس اب التم   

، ٢٠١٢وأقععععار  ه ععععومن رايععععتس ووتععععي إىل أن زام  ععععا أيععععد ، خععععالر اسععععتعراض عععععاج  -٢٧
توا   مبواءم  تشعريعاهتا الوطن ع  مواءمع   مع  مع  أحاعاج نظعاج رومعا ا ساسعج للم امع  اجلنائ ع  
الدول عع ، وأواععتها بتنف ععذ نظععاج رومععا ا ساسععج مععن خععالر التشععريعا  الوطن عع ، بسعع . منهععا إرراع 

  (٣4)لتعاون الفوري والتاج م  احملام  اجلنائ   الدول  أحااج تت ح ا
  (٣5)أن جملس التنس ى الوطين املعين   طفار مل ي دأ عملد بعد ٣وذكر  الورق  املشرتك   -٢8
املتعلقعععع   لصعععع   الوطن عععع  أن الس اسععععا  واالسععععرتات ة ا   5وذكععععر  الورقعععع  املشععععرتك   -٢٩

لراععاب  ا كثععر عرضعع  للفئععا  السععاان    واضعع اً  تعريفععاً وفععريو  نقععص املناععع  ال شععري  ال تقععدج 
الالزمع  وقد يؤري ذلني إىل إمهار بع  الفئا  الضع ف  وعدج اسعتفارهتا معن العربامة   فريو ل 

اخلااعع  بفععريو  نقععص املناععع  ال شععري  بسعع ب الث ععرا  املو ععورد   النظععاج  كمععا أن عععدج و ععور 
  (٣٦)فريو  قد يعرق. مساءل  ا اوم للرااب   ض  ا كثر عر تعريق واضح للفئا  الساان   

أن التواععععع   املتعلقععععع  قيعععععالء ا ولويععععع    خطععععع  ا اومععععع   ١وذكعععععر  الورقععععع  املشعععععرتك   -٣٠
  (٣٧)واسرتات ة اهتا وبراجمها للتثق ق والتوع     جمار حقوق اإلنسان مل تنفذ

ماااحل مراعااااة القاااانون الااادو  تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااان   -جيم 
  اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -١ 

 (٣8)املساواد وعدج التم     
ذكععر  منظمعع  العفععو الدول عع  أن السععلطا  ا اوم عع    ععا للس اسعع    لت ععري  علعع   -٣١

اجلنعععوز ل ام  عععا و  الاراه ععع ، معععا تسععع ب   التم  ععع  ضعععد جمموعععع  تون عععا اإلثن ععع  العععد تقطعععن اإلقلععع   
، مل تسعععععتعم. السعععععلطا  الشعععععدد مععععع  ٢٠١٦قععععع طنتها  وخعععععالر فعععععرتد الت ضعععععري النت عععععا   ععععععاج 

مسععت دمج خطععاب الاراه عع ، ومعع  مععن ميارسععون التم  عع  والعنععق ضععد جمموععع  تون ععا اإلثن عع   فقععد 
  سعع ما ضععد نقععطج أحعع اب املعارضعع أطلععى مسععؤولون حاوم ععون ك ععار تصععرلا  مه نعع  للتون ععا، ال

 التفاق   الدول   للقضعاء علع  مج ع  أقعاار  املنتم  إىل تلني اسموع  الق ل    وزام  ا مل م ، عمالً 
  (٣٩)التم    العنصري، الظر وإتاء التم    العنصري الذي ميارسد أي ق ص أو مجاع  أو منظم 

 اجلنسععج  و  معععرض اإلقععارد إىل حععاال  ا قعع ااب الععذين يُعتقلععون بععته  تتعلععى  مل عع. -٣٢
أو ادويعععععع  اجلنسععععععان  ، ذكععععععر  منظمعععععع  ه ععععععومن رايععععععتس ووتععععععي أن هععععععؤالء ا قعععععع ااب خيضعععععععون 
لف واا  قر    قسري ، وهعو معا ميثع. قعاال معن أقعاار املعاملع  القاسع   وامله نع  والالإنسعان   

  (4٠)ميان أن يرق  إىل مستوى التعذيب
معن قعانون العقعو   ُفسعر   ١55وذكر  الرابط  السعويدي  للتثق عق اجلنسعج أن املعارد  -٣٣

ب نمععا لظععر الدسععتور  ،بواععفها ا سععا  القععانوين لتةععرت العالقععا  اجلنسعع   املثل عع  واسعععاً اً تفسععري 
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التم  ععع  ويعععنص علععع  ا عععى   املسعععاواد وا عععى   اخلصواععع    وأرى هعععذا ال معععوض، إىل  انعععب 
. اجلنسج وادوي  اجلنسان  ، إىل االفتقار إىل س اس  سل م  ملااف   التم    القائ  عل  أسا  امل 

حرمععان املثل ععا  واملثل عع  وم رو ععج امل عع. اجلنسععج وم ععايري ادويعع  اجلنسععان   مععن حقععوقه  بشععا. 
إل ععععاء وععععرت العالقععععا  اجلنسعععع   املثل عععع  القائمعععع  تضععععمنا وقععععدما الرابطعععع  تواعععع     (4١)منهةععععج

  (4٢) لرتاضج ب  أق ااب  ل  

 (4٣)وا عمار التةاري  وحقوق اإلنسان ،وال  ئ  ،التنم    
، ذكر  الورق  ٢٠١٢  استعراض عاج ذا  ال  حظ ا  لتيي د  إلقارد إىل توا    -٣4

حدوي تطورا  إياب   من ح ل حتس  اإلطار القعانوين واملؤسسعج لقطعاع التععدين،  ٢املشرتك  
ورغع  ذلعني، ال تع ار هنعاا ععدد   (44)٢٠١5سلا تعدي. قانون املنا   والتنم   املعدن     عاج 

محايعع  حقععوق اإلنسععان وال  ئعع    منععاطى التعععدين  فالقععانون ينطععوي علعع  ضععمان حتععد   تع ععى 
ث ععععرا ، ال سعععع ما ف مععععا يتعلععععى  لتشععععاور املسعععع ى واملشععععارك  اسديعععع  للمةتمعععععا  احملل عععع    ا ععععاذ 

معاكن أخعرى  وععالود علع  أىل القرارا  الد  سها وبتقدت التعوي  املناسب   حعاال  نقلهعا إ
  (45)ذلني، مل تنفذ التشريعا  الساري  بشا. كا ، وال تنسى املؤسسا  املسؤول  ف ما ب نها

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (4٦)حى الفرر   ا  اد وا ري  وا مان عل  ق صد  
الحظا منظم  العفو الدول   أن املقررد اخلاا  املعن   القوق ا ق ااب ذوي اإلعاق ،  -٣5

خعو  رائع  معن ن  ملهى و ا ق ااب املصابما يع شد  ألقا الضوء عل عقب ز رهتا إىل زام  ا، 
اره ، وأعربعععا ععععن قلقهععععا  ن معععن التععععرض لالعتععععداء والقتععع. لل صعععور علعععع  أ ععع اء معععن أ سعععع

  (4٧)٢٠١5 ااب مصاب   ملهى قتلوا منذ عاج أق ١٠يق. عن  ال ما
ملوا هعع  أن التشععريعا  والس اسععا  القائمعع  السععويدي  للتثق ععق اجلنسععج وذكععر  الرابطعع   -٣٦

واجلنسعععاين غعععري كاف ععع ، ورععععا إىل حتسععع  حمتواهعععا وتنف عععذها  ورععععا والععععائلج العنعععق اجلنسعععج 
واجلنسععاين، والعععائلج إىل القضععاء علعع  اإلفععال  مععن العقععاب علعع  العنععق اجلنسععج  أيضععاً الرابطعع  

وإىل تع ي  املعار  واملوارر، والتشة   عل  ت  ري املواقعق   اعفو  القضعاد، واملعدع  الععام ، 
واحملععام ، وأفععرار الشععرط ، ومقععدمج الرعايعع  الصعع   ، ومؤسسععا  اخلدمعع  اال تماع عع ، وال عمععاء 

  (48)التقل دي ، واستمعا  احملل  الدين   و 

 مبا   ذلني مسيل  اإلفال  من العقاب، وس ارد القانون ،إقام  العدر  
ق عع. بشععا. مسععتمر أن ا طفععار امل ععالف  للقععانون ُلتةعع ون  ٣ذكععر  الورقعع  املشععرتك   -٣٧

معع  رتا متهمعع  بشععا. مشععلفععرتا  طويلعع ، ال سعع ما إذا كععانوا عععارد مععا ياععون ذلععني و  ،حمععاكمته 
أقععع ااب  ل ععع   وععععالود علععع  ذلعععني، ف معععا يتعلعععى   طفعععار املعععدان   رتاعععاب  رميععع ، يعععؤري 

فعرتد االحتةعاز،  ن حسعاب معدد العقعو   السعال   إطالع  إىل املصعارق  التيخري   إاعدار أوامعر 
  (4٩)املصارق لل ري  ال ي دأ إال بعد ادور أوامر 

، ٢٠١4ج أن زام  عععا وقَّععععا،   إلب/أغسعععطس وذكعععر مركععع  التقاضعععج للةنعععوب ا فريقععع -٣8
علعععع  الربوتوكععععور املعععععدَّر املتعلععععى مب امعععع  اجلماععععع  اإلذائ عععع  للةنععععوب ا فريقععععج، الععععذي يععععدخ. 
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ت  ععريا   وهريعع  دععا إلاثر علعع  محايعع  احملامعع   قععوق اإلنسععان  وإذا رب التصععديى علعع  الربوتوكععور 
عععن اختصععااب  احملامعع ، فضععالً إىل فععرار ا جلععوء إماان عع  سعع ل ج املعععدر، حسععب ا اععور، ف نععد 

حقععوق اإلنسععان  وأواعع  املركعع   ن تسعع ب زام  ععا الت امهععا  لربوتوكععور املعععدر   جمععار احملامعع  
إىل اللةعععوء العععذي ينتهعععني ا عععى   الواعععور إىل العدالععع   و ن تسعععع  إىل إععععارد حعععى ا فعععرار   

   (5٠)حملام ا

 (5١)  ا  اد العام  وا  اد الس اس  ا ر   ا ساس   وا ى   املشارك    
 ٢٠١٢أن التواعع ا  الععد حظ ععا  لتيي ععد   اسععتعراض عععاج  ١ذكععر  الورقعع  املشععرتك   -٣٩

و  مععرض اإلقعارد إىل إحعدى   (5٢)واملتعلق  الري  التةم  وحريع  التع عري مل توضع  موضع  التنف عذ
من إعراب زام  ا عن الت امهعا بافالع  هذه التوا ا ، ذكر  منظم  العفو الدول   أند عل  الرغ  
 ن هعععذه ال يععع ار يسععاورها القلععى فععع ن احععرتاج ا عععى   حريعع  التع عععري وا ععى   التةمععع  السععلمج، 

  (5٣)ا قوق ال ت ار مق دد، بوسائ. منها است داج قوان  القذ  وقانون النظاج العاج
احم  وعاه االنتقعارا ، وتعرر وذكر  منظم  العفو الدول ع  أن ا اومع  معا زالعا غعري متسع -4٠

أن حريععع   4وذكعععر  الورقععع  املشعععرتك    (54)عل هعععا  للةعععوء إىل اسعععت داج قعععوان  التشعععهري اجلنائ ععع 
التع ععري مععا زالععا جمرمعع  مبو ععب القععوان  الصععاررد أثنععاء ا ق عع  االسععتعماري  والععد ُاععمما لسعع ى 

معععرض اإلقععارد إىل تواعع   ذا    و   (55)املعارضعع ، مشععريد إىل تشععريعا  حمععدرد   هععذا الصععدر
حاال  عديدد معن أن  4ذكر  الورق  املشرتك  ، ٢٠١٢تيي د   استعراض عاج لال  حظ ا  

  وععععارد معععا يتععععرض قعععد وقععععا منعععذ ذلعععني االسعععتعراض املضعععايق  والرته عععب ضعععد وسعععائ  اإلععععالج
  الصععع ف ون، ال سععع ما اععع ف و املؤسسعععا  اإلعالم ععع  اخلااععع ، ملضعععايقا  معععن  انعععب مسعععؤو 

ا حععع اب الس اسععع  ، وسااععع  مسعععؤو  ا ععع ب ا عععاك   وتتععععرض املؤسسعععا  اإلعالم ععع  املسعععتقل  
إىل  4لتهديععدا  ومضععايقا  منتظمعع  مععن  انععب املسععؤول  ا اععوم    ورعععا الورقعع  املشععرتك  

  (5٦)إ راء حتق ى   هذه التهديدا 
علقعع   لتشععهري اجلنععائج   وذكععر مركعع  التقاضععج للةنععوب ا فريقععج أن مج عع  ا حاععاج املت -4١

الفصعععع. الثععععامن عشععععر مععععن القععععانون اجلنععععائج ال تتفععععى معععع  املعععععايري الدول عععع   ريعععع  التع ععععري، وين  ععععج 
  (5٧)إل اؤها
ععععععن القلعععععى إزاء اسعععععتمرار امعععععتالا ا اومععععع  للمؤسسعععععا   4وأعربعععععا الورقععععع  املشعععععرتك   -4٢

 Times) ذا  ميع  أو  زام  عاا  ف  و  اإلعالم   الرئ س   الد تض  ه ئ  اإلذاع  الوطن   ال ام   ،

of Zambia) زام  ععا ريلععج م عع.اعع  ف  ، و (Zambia Daily Mail) ا مععر الععذي  ععع. ا حعع اب ،
  (58)الس اس   املعارض    مرك  ضع ق

داج قعععانون النظعععاج الععععاج لل عععد ععععن   عهعععا السعععتمرار اسعععت  ١وأعربعععا الورقععع  املشعععرتك   -4٣
أن  4وذكر  الورق  املشرتك    (5٩)ةم  السلمج وتاوين اجلمع ا مربر من مارس  حريد الت بال

إىل سعععع ى يععععؤري ا مععععمععععا زار   الشععععا. الععععذي كععععان عل ععععد ق عععع. االسععععتقالر، املععععذكور القععععانون 
املعارضعع ، ال سعع ما تلععني الععد ي ععديها أعضععاء ا عع ب الس اسععج املعععارض، مععن خععالر اعتقععاد  أو 

  (٦٠)هتديده   العتقار
أن املعععدافع  ععععن حقعععوق اإلنسعععان ونشعععطاء استمععع  املععععدين  ١الورقععع  املشعععرتك  وذكعععر   -44

ورعا زام  ا إىل   (٦١)تعرضوا العتداءا  لفظ   وبدن   من  انب قوا  ا من وأعضاء ا اوم 
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،   القعانون واملمارسع ، مبعا يافع. حريع  تاعوين وا فعا، عل هعا   للمةتمع  املعدين عهت ئ  ب ئع   ا ن
  (٦٢)ي  التع ري وحري  التةم  السلمجاجلمع ا  وحر 

ال يعع ار  ٢٠٠٩وذكععر  منظمعع  العفععو الدول عع  أن قععانون املنظمععا  غععري ا اوم عع  لعععاج  -45
يؤثر علع  قعدرد املنظمعا  غعري ا اوم ع  علع  العمع.    عو معن االسعتقالل   وا ريع  رون تعدخ. 

  (٦٣)ال مربر لد
علق   لتشري  اخلااب   صور عل  املعلوما  أن التوا   املت ١وذكر  الورق  املشرتك   -4٦

املعلومعععا  العععذي قعععدج إىل الربملعععان مل يسعععن ا صعععور علععع  مل تنفعععذ إال   ئ عععا،  ن مشعععروع قعععانون 
  (٦4)بعد
، ذكعععر مركععع  كعععارتر أن العنعععق العععذي ٢٠١٦و إلقعععارد إىل االنت عععا   العامععع    ععععاج  -4٧

أرى إىل منعععان مععن اخلعععو  وأععععاق  تععع  املعععواطن  ا معععقععهده ال لعععد ق ععع. االنت عععا   فععاق  التعععوتر، 
معععن وقععدج املركعع  تواعع ا    (٦5)القهعع    املشععارك    العمل عع  االنت اب عع  كمرقععع   أو كنععاخ  

ا حععع اب الس اسععع    لت عععري  علععع  ق عععاج إىل إ عععراء حتق عععى   مععع اع  راً ب نهعععا أن تعمعععد زام  عععا فعععو 
  (٦٦)العنق
عارضعع  ُمنعععا، خععالر فععرتد الت ضععري لالنت ععا   العامعع  أن أحعع اب املكععارتر وذكععر مركعع    -48
، مععن تنظعع   املسععريا   وسلععا هععذه الق ععور االمتنععاع عععن إاععدار تصععاريح الععرحال  ٢٠١٦لعععاج 

وقععدج املركعع    (٦٧)اجلويعع  للطععائرا  الععد تسععت دمها أحعع اب املعارضعع  أو تصععاريح تنظعع   املسععريا 
  (٦8)فئ  جلم   ا ح اب الس اس   واملرق  ب نها أن توفر زام  ا فراا متاامن توا ا  

 رسعععععتور ً  ، تععععععديالً ٢٠١٦أن الربملعععععان أقعععععر، ق ععععع. انت عععععا   ععععععاج كعععععارتر وذكعععععر مركععععع    -4٩
وتشععريعا  تنف ذيعع  تف ععد بو ععوب أن ياععون مج عع  املرقعع   لعضععوي  الربملععان أو لر سعع  اجلمهوريعع  
قععد أتععوا الصععق الثععاين عشععر مععن مراحعع. التعلعع    و لنظععر إىل االخععتالر النظمععج بعع  اجلنسعع    

ار، النظاج التعل مج، ف ن ععدر النسعاء اللعواهن أتع  الصعق الثعاين عشعر أقع. باثعري معن ععدر الر ع
ا لعععور رون ترقعععح الاثعععري معععن النسعععاء لشععع . املنااعععب العامععع   ونت ةععع  لعععذلني، ا فععع  ععععدر مععع

مقعععععدا برملان ععععا معععععن  ٢٦اء سععععوى النسععععاء اللععععواهن يعملععععن   جمععععار الس اسعععع ، إذ ال تشعععع . النسعععع
  (٦٩)مقعداً  ١5٦ أا.
ا انت عا   أن املؤسسا  املالف  ال. الن اعا  االنت اب ع  العد أعق عكارتر وذكر مرك    -5٠
، مل تتق د  إل راءا  القانون   الوا    ومل حترتج ا ى   س  . انتصعا  قعانوين فععار ٢٠١٦عاج 

   (٧٠)ومناسب   توق تد

 (٧١)حظر مج   أقاار الرق  
، ٢٠١٢  معععععرض اإلقعععععارد إىل التواعععع ا  ذا  الصعععععل  املن ثقععععع  عععععن اسعععععتعراض ععععععاج  -5١

أن زام  عععا هعععج بلعععد ع عععور ومقصعععد لالوعععار   قععع ااب  وأضعععافا أن  ٣ذكعععر  الورقععع  املشعععرتك  
  (٧٢)أيضاً االوار   طفار من املناطى الريف   إىل املناطى ا ضري  منتشر 
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 ا ى   اخلصوا   وا  اد ا سري   
أن القعععانون يعععرج العالقعععا  اجلنسععع   املثل ععع   لرتاضعععج ويعاقعععب  5ذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   -5٢

وذكعر مركع  التقاضعج للةنعوب ا فريقعج ععدج و عور   (٧٣)سعن  ١5عل ها  لسعةن ملعدد تصع. إىل 
أي أسا  منطقج ُيستند إل د   ورت مارس  اجلنس  لرتاضج   أماكن خااع ، وقعدج تواع ا  

   (٧4)من قانون العقو   ١58و ١55إل اء املارت  من ب نها 

 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -٣ 

 (٧5)ل  وموات  ا ى   العم. و  ظرو  عم. عار  
إىل إل عععاء مج ععع  القعععوان  العععد وعععرج االقعععت ار  جلعععنس وإل عععاء  5رععععا الورقععع  املشعععرتك   -5٣

  (٧٦)ملضايق  املشت ل   جلنس واحتةازه اللوائح ال لدي  الد اسُت دما 

 ا ى   الضمان اال تماعج  
هعععج تعععدابري أن التعععدابري ا ال ععع  اخلااععع   لضعععمان اال تمعععاعج  ٣ذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   -54

  (٧٧)قانون اً  تقديري ، وأواا  ن وع. زام  ا الضمان اال تماعج حقاً 

 (٧8)ا ى   مستوى مع شج الئى  
معععن   املائعع  معععن السععاان يعععانون معععن الفقععر،  ٦٠أن حععوا   ٣ذكععر  الورقعع  املشعععرتك   -55

 مععن العع ي   ب ئعع  أسععري  ويع شعون ويعملععون   الشععوارع   طفع. حمععروم ٠٠٠ ٢٠ب عنه  حععوا  
وكشعععق حتل ععع. للم  ان عععا  الوطن ععع  امل صصععع  للعععربامة املتعلقععع    طفعععار أن خمصصعععا  امل  ان ععع  

 ٢٠١٣رغعع  أتععا قععهد  ز رد عععامج  ٢٠١٦ طفععار وت ععذيته  ترا عععا عععاج املتعلقعع  بصعع   ا
  (٧٩)٢٠١5و

لانهعا ذكعر  أنعد امل ذولع ، الثالعل والعشعرين  جلهعور   وفعاين وأقر  رابط  مجاع  ال ا   -5٦
وقععدما تواعع ا    (8٠)ال تعع ار هنععاا مشععاك. خطععريد تع ععى ا صععور علعع  ال ععذاء الععالزج والاععا 

ا هعدا  ذا  بلعو  لت ذي  من أ ع. العاج سار اق ى ز رد ك ريد   التموي. ب نها توا   بت من 
  (8١)لاللت اما  الوطن   والدول   وفقاً الصل  

 (8٢) ا ى   الص   
أن مثعع  إحةامععا عععن تقععدت معلومععا  عععن وسععائ. منعع  ا معع.  5ذكععر  الورقعع  املشععرتك   -5٧

  ععرع   الفت ععا  تشعععر مععا  والدين عع   وغال ععاً للفت ععا  غععري املت و ععا  بسعع ب التوقعععا  الثقاف عع  
  (8٣)وسائ. من  ا م.  تن خيش  أن تت ري نظرد جمتمعاهتن احملل   إل هنتلقج 
وذكر الت الق الدو  للدفاع عن ا ري  أن ارتفعاع مععدال  الوف عا  النفاسع   ال يتعلعى  -58

عععدج الععتمان مععن ا صععور علعع  مبشععروع   اإل هععاض   حععد ذاتععد، بعع. ير عع  إىل حععد ك ععري إىل 
خععدما  رعايعع  التول ععد، واالفتقععار إىل املعلومععا  ذا  الصععل ، ونقععص العععامل    جمععار الصعع  ، 

وقععدج الت ععالق تواعع     (84)ال سعع ما   حالعع  النسععاء الععالهن يعععان  الفقععر ونسععاء املنععاطى الريف عع 
ا صععور علعع  الرعايعع  إماان عع  ت سعع  اد اكعع. ا ساسعع   للرعايعع  الصعع   ، و بزام  ععا ق ععاج تشععم. 

   (85)ا جواملوارر امل صص  لص    ،التول دي  الطارئ ، وتدريب القابال 
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أن الشععرول اإل رائ عع  املعقععدد وعععدج كفايعع  اخلععدما  لععدان  5وذكععر  الورقعع  املشععرتك   -5٩
الل عععععربا  لقعععععانون الطعععععاب  وعلععععع  العععععرغ  معععععن ومعععععن  ، معععععن ععععععدر حعععععاال  اإل هعععععاض القعععععانوين  

اإل هععاض، ال تعع ار هنععاا عق ععا  تع ععى عمل ععا  اإل هععاض القععانوين، ولععذلني يسععتمر االعتمععار 
  (8٦)عل  اإل هاض غري القانوين

وذكعععر  الرابطععع  السعععويدي  للتثق عععق اجلنسعععج أنعععد علععع  العععرغ  معععن أن القعععانون ي ععع  إتعععاء  -٦٠
ت  .   املمارسعع  قعع د مسععراً ، فعع ن اإل هععاض املععيمون والقععانوين    أمععمع نعع  ا معع.   ظععرو 

العمل عععع  بسعععع ب الشعععععرول القانون عععع  املرهقععععع ، وعععععدج تعععععوافر ا خصععععائ   الط  ععععع  ومرافععععى الرعايععععع  
وحُتةععععع  النسعععععاء ععععععن طلعععععب   (8٧)االقتصعععععاري  - العق عععععا  اال تماع ععععع  إلضعععععاف  إىل الصععععع   ، 

  لعع  املعلومععاعصععودن حاإل هععاض والرعايعع    مرحلعع  مععا بعععد اإل هععاض بسعع ب عععدج إماان عع  
ذا  الصعععل ، واالفتقعععار إىل خعععدما  تنظععع   ا سعععرد وغريهعععا معععن اخلعععدما  املالئمععع ، فضعععال ععععن 

  (88)الوا  اال تماعج والتين ب الديين
وذكعععر  منظمععع  ه عععومن رايعععتس ووتعععي أن زام  عععا ا عععذ  خطعععوا  للوقايععع  والععععالع معععن  -٦١

صععار اجلنسععج، ومعع  ذلععني، فععريو  نقععص املناععع  ال شععري /اإليدز وغععريه مععن ا مععراض املنقولعع   الت
ين  عععج بعععذر م يعععد معععن اجلهعععور لضعععمان اسعععتفارد مج ععع  النعععا ، مبعععن فععع ه  ال عععال ون وا طفعععار ذوو 
اإلعاق ، من خدما  الوقاي  والعالع من فريو  نقص املناع  ال شري /اإليدز وغريه معن ا معراض 

   (8٩)املنقول   التصار اجلنسج
العد تضع  املشعت ل   جلعنس، والر عار  -  املهمشع  أن الفئعا 5ك  وذكر  الورق  املشرت  -٦٢

الععذين ميارسععون اجلععنس معع  الر ععار، واملثل عع  وم رو ععج امل عع. اجلنسععج وم ععايري ادويعع  اجلنسععان  ، 
اإليععدز و  أتثععر  بصععورد غععري متناسعع   مععن فععريو  نقععص املناععع  ال شععري قععد  -والشعع اب  ،واملععراهق 

وانعععداج فععراب ا صععور علعع  التعلعع  ، والصعع  ، والرعايعع    بسعع ب عوامعع. مثعع. التم  عع ، والفقععر، 
جمععععععار الطععععععب النفسععععععج، واخلععععععدما  ا خععععععرى الععععععد تععععععع ز إماان عععععع  الواععععععور إىل بععععععرامة التوع عععععع  

  (٩٠)الص   

 (٩١)ا ى   التعل    
الثالععل والعشععرين،   معععرض إقععارهتا إىل التواعع ا    وفععاين ذكعر  رابطعع  مجاععع  ال ععا   -٦٣

، أن حصعععور اجلم ععع  علععع  التعلععع   ٢٠١٢تيي عععد   اسعععتعراض ععععاج ل حظ عععا  ذا  الصعععل  العععد
ب نهعا تواع   بضعمان بنعاء قاععا  تعدريس معن وقعدما تواع ا    (٩٢)اع اً  ي ار يشا. حتد ً  ال

 ديدد   املعدار  القائمع ، وتع ع  ععدر أكعرب معن املدرسع  خلفع  نسع   التالم عذ إىل املدرسع  
  (٩٣)وعدر التالم ذ   ك. اق

وذكععععر  منظمعععع  إرمونععععد رايععععس الدول عععع  أن ا اومعععع  ا ععععذ  خطععععوا  لت سعععع  فععععراب  -٦4
ا صعععور علععع  التعلععع  ، ومععع  ذلعععني، ال تععع ار إماان ععع  الواعععور إىل التعلععع   مشعععال  ك عععريد بسععع ب 

  ومععن منظععور رمي ععرا ، هنععاا كاف ععاً   االفتقععار إىل اد اكعع. ا ساسعع   وعععدج تععدريب املدرسعع  تععدري اً 
ا ماكن   مدار  املناطى العال   الاثاف ، ف ما ُيضطر أطفار املناطى املن فضع   عدر حمدور من

  (٩4)الاثاف  إىل قط  مسافا  طويل  للواور إىل املدرس 
وذكر  الرابط  السويدي  للتثق ق اجلنسج أن زام  ا أيد  االلت اج الوزاري لشعرق أفريق عا  -٦5

واجلنوب ا فريقج بشين التثق ق اجلنسج الشام. وخدما  الص   اجلنس   واإلجناب ع  للمعراهق  
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والشعع اب، وعلعع  الععرغ  مععن إحععراز تقععدج مل ععو،   الوفععاء  ععذا االلتعع اج، ال تعع ار هنععاا اعععو   
اجلنسعععج الشعععام. علععع  املسعععتوى احمللعععج ولفائعععدد املعععراهق  خعععارع املعععدار ، التثق عععق  عععى تعععوافر تع

   (٩5)وث را    نوع   التعل   املقدج
طفععع. لتعععا ون إىل العععتعل  املعععنظ   ١ 4٠٠ ٠٠٠أن حعععوا   ٣وذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   -٦٦

  (٩٦)ملدد سن  واحدد عل  ا ق. ق . ال دء   املرحل  االبتدائ  

 حقوق أشخاص حمدديس أو ف ات حمددة -٤ 

 (٩٧)النساء  
لوض  نظرائهن من الر عار، مر عع   أن وض  النساء ال ي ار  بعاً  5ذكر  الورق  املشرتك   -٦٧

إىل التفسععريا  الدين عع  احملافظعع ، والطععاب  ا بععوي للمةتمعع ، والقوالععب واملعععايري النمط عع   ذلععني أساسععاً 
اجلنسان  ، وهو أمر يع زه النظاج القانوين امل روع، ال س ما تط  ى القوان  العرف   العد يضعفج أكثرهعا 

  وعلعععع  و ععععد (٩8)علعععع  اآلراء ذا  الطععععاب  ا بععععوي املتعلقعععع  بععععدور املععععرأد   ا سععععرد مؤسسعععع اً  طابعععععاً 
اخلصععواب، ال تععوفر القععوان  واملمارسععا  العرف عع  املتعلقعع   لعع واع والطععالق واملععرياي ا مايعع  الااف عع  

  (٩٩)للنساء وال تضمن إعمار حقهن   عدج التعرض للتم    وحقهن   املساواد
استمععا  وذكر  منظم  ه ومن رايتس ووتي أن الصفقا  ال راع   الا ريد الد  عص  -٦8

 ،الريف ععع  تعععؤثر بشعععا. غعععري متناسعععب علععع  املعععرأد  ف ععععارد التعععوط  والتععععوي  مرتوكعععان للمسعععتثمر
وتضععطل  السععلطا  بععدور ضععئ .   مناقشععا  إعععارد التععوط  والتعععوي  الععد تععؤثر علعع  السععاان 

لقععع  ، تناولعععا النسعععاء،   اال تماععععا  املتعاإلقلععع   ا وسععع احملل ععع   و  مقاطعععع  سعععريينةج،   
بعمل ا  اإلخالء، العق ا  الد تعرتض مشاركتهن، والد تشم. اخلو  معن التععرض لسعلوك ا  
عدوان   وعن ف   وعالود عل  ذلني، وبس ب إعارد التوط ،  شج النساء مسافا  أطعور جللعب 

  معاجلع  حمدوريع  فعراب ا صعور علع  ال عذاء، مشعق  امل اه وا طب واملعوارر ا خعرى، ويعوا هن 
و   بسع ب اخلسعائر   اإليعرارا  ال راع ع  وغعري ال راع ع  احملققع  معن ب ع  منتةعا  ال عا   اعو 

  (١٠٠)وأوراق الشةر، ويرقان  ا شرا ، واجلرذان   بع  ا ح ان ،والفطر ،مث. اجلذور
إىل قعععععانون مااف ععععع  العنعععععق اجلنسعععععاين وقعععععانون مااف ععععع   5وأقعععععار  الورقععععع  املشعععععرتك   -٦٩

ن االغتصععاب ال و ععج غععري جمعرج  وأواععا بتنقعع ح هععذين القععانون  لضععمان االغتصعاب، وذكععر  أ
أن مال ععض ضعع ا   ٣وذكععر  الورقعع  املشععرتك    (١٠١)العشععريوعرت االغتصععاب ال و ععج واغتصععاب 

العنعععق اجلنسعععاين املنصعععواب عل هعععا   قعععانون مااف ععع  العنعععق اجلنسعععاين مل تُععع  بععععد وأن اعععندوق 
  (١٠٢)الض ا  مل يُنشي بعد

 (١٠٣)ارا طف  
أسعععرد مع شععع    ٠٠٠ ٢٠مل عععون يتععع  ،  ١.٣حعععوا  هنعععاا أن  ٣ذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   -٧٠

سعععععن   ١8العععععذين تقععععع. أعمعععععاره  ععععععن    املائععععع  معععععن ا طفعععععار ٢٠حعععععوا  أن يقورهعععععا أطفعععععار، و 
 زام  ععا إىل العمعع. تععدري اً  ٣يع شععون معع  أي مععن والععديه  ال  ولععو     ورعععا الورقعع  املشععرتك   ال

  (١٠4)لرعاي  ال ديل  والرتوية للرعاي    أسر حاضن لعل  إنشاء مؤسسا  
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الفت ععا  الصعع ريا   ذععاء أن زواع ا طفععار لععد أثععر ك ععري علعع   ٢وذكععر  الورقعع  املشععرتك   -٧١
فهعععو يسعععاه    ارتفعععاع مععععدر تسعععرب الفت عععا  معععن املعععدار ، وحعععاال  ا مععع. امل اعععر، وانتشعععار 

و  مععععععرض اإلقعععععارد إىل   (١٠5)اإليدز بععععع  الفت عععععا  الصععععع ريا فعععععريو  نقعععععص املناعععععع  ال شعععععري /
أن  ٢ذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   ،(١٠٦)٢٠١٢ل  املن ثقععع  ععععن اسعععتعراض ععععاج التواععع ا  ذا  الصععع

القضععاء علعع  مارسعع  زواع ا طفععار  ورغعع   ععو زام  ععا أظهععر  الت امععا اثبتععا وبععذلا  هععورا ك ععريد 
معععن أ ععع. مواءمععع  ا حاعععاج التشعععريع   املتعلقععع  ذلعععني، هنعععاا حا ععع  مل ععع  إىل إاعععالأ القعععوان  

عتمعععار مشعععروع   لععع واع، وكفالععع  امتثادعععا للقعععانون العععدو   قعععوق اإلنسعععان، مبعععا يشعععم. التعة ععع. 
 ، الذي س  ظر، مبةرر اعتماره، زواع ا طفار، ولدر الثامن  عشرد سعناً (٢٠١5)قانون ال واع 
  (١٠٧)لطرف  عل  ال واعوينص عل  املوافق  ا رد لاال ا ،رن ا لل واع

علعععع   نلصععععلو  الالعتععععداء اجلنسععععج ضعععع ا  اأن ا طفععععار  ٣وذكععععر  الورقعععع  املشععععرتك   -٧٢
وأواعععا بوضعع  س اسععع  إلعععارد التيه ععع. وتقعععدت تقعععدج دعع  خعععدما  إعععارد التيه ععع.،  تعععوي  وال

  (١٠8)من اتفاق   حقوق الطف. ٣٩عمال  حااج املارد التعويضا ، 
اطفععععار إىل أن زام  ععععا لوأقععععار  امل ععععاررد العامل عععع  إلتععععاء مج عععع  أقععععاار العقوبعععع  ال دن عععع   -٧٣

  (١٠٩)ا وسععال ظععر العقوبعع  ال دن عع    مج عع ال، تواعع ا  ٢٠١٢أيععد ، خععالر اسععتعراض عععاج 
،  عععر  اععع اغ  رسعععتور  ديعععد يتضعععمن حظعععر العقوبععع  ال دن ععع    إطعععار قعععرع  ٢٠١٦و  ععععاج 

تُعتمد قرع  ا قوق، الد ُعرضا علع  اسعتفتاء ععاج، بسع ب تعدين نسع   ا قوق الواررد ف د  ومل 
وعل  الرغ  من أن العقوب  ال دن ع  لاطفعار غعري مشعروع    نظعاج العقعو  ، و    (١١٠)املشارك 

الرعايعع  أوسععال املععدار  و  بععع  أقععاار الرعايعع  النهاريعع ، ف تععا ال تعع ار مشععروع    املنعع ر، و  
 4٦ح ععل تنط ععى املععارد  ،والرعايعع  النهاريعع  لاطفععار ،    مرحلعع  الطفولعع  امل اععردوالرعايعع ،ال ديلعع 

  (١١١)١٩5٦من قانون ا حداي لعاج 
ألقعععج علععع  ععععاتى املؤسسعععا  قعععد أن ععععبء الرعايععع  ال ديلععع   ٣وذكعععر  الورقععع  املشعععرتك   -٧4

رتوية اخلااعععع  وا فععععرار  وقععععدما تواعععع ا  تشععععم. إنشععععاء مؤسسععععا  عامعععع  للرعايعععع  ال ديلعععع ، والعععع
   (١١٢)للرعاي    ا سر ا اضن 

جمععععار العمعععع. أن نسعععع   عمعععع. ا طفععععار ال تعععع ار مرتفععععع     ٣وذكععععر  الورقعععع  املشععععرتك   -٧5
و  القطععاع ال راعععج والقطععاع غععري النظععامج  ويتضععمن قععانون توظ ععق الشعع اب وا طفععار  ملنععازر 

ار، ث عرا    تصعن ق أسعوأ الذي لدر السن الدن ا للعم. ولظعر ا قعاار اخلطعرد لعمع. ا طفع
   (١١٣)أقاار عم. ا طفار

 ا ق ااب ذوو اإلعاق   
ذكععر مركعع  التقاضععج للةنععوب ا فريقععج أن قععانون ا قعع ااب ذوي اإلعاقعع  قععد ُسعععن    -٧٦
كة ء معن اجلهعور الرام ع  إىل إرمعاع أحاعاج اتفاق ع  حقعوق ا قع ااب ذوي اإلعاقع    ٢٠١٢عاج 

ا يقعوض مع  اإلطار القانوين الوطين  ب د أن ععدرا معن أحاعاج االتفاق ع  اسعت عد  معن القعانون، 
دى  ت  النساء وا طفار ذوي اإلعاق  وغعريه  معن ا قع ااب ذوي اإلعاقع ، ممن إىل حد ك ري 

ركع  إىل مرا عع  هعذا القعانون لضعمان اتسعاقد مع  املبو د عاج، القوق اإلنسان اخلاا   ع   ورععا 
  (١١4)املعايري الراس     االتفاق  
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  س اس  وطن   وذكر مرك  التقاضج للةنوب ا فريقج أند عل  الرغ  من اعتمار ا اوم -٧٧
بشععين اإلعاقعع ، وهععو تطععور حممععور، ال تعع ار هنععاا تشععريعا   ل عع  تقععوض  تعع  ا قعع ااب ذوي 

الضعطرا   املتعلعى  اإلعاق  القوق اإلنسان اخلاا      والحع،، علع  سع  . املثعار، أن قعانون 
 رد يسععمح بتععدخ. أخصععائ ج الطععب النفسععج رون ا صععور علعع  املوافقعع  ا عع ١٩5١العقل عع  لعععاج 

ويسعععععمح بتعععععوق فه   ،اال تماع ععععع  والذهن ععععع  - أو املسعععععتنريد لاقععععع ااب ذوي اإلعاقعععععا  النفسععععع  
  (١١5)عل  أسا  إعاقته  أو بس ب سلوا غري إ رامجواحتةازه ، 

وذكعععععر مركععععع  التقاضعععععج للةنعععععوب ا فريقعععععج أن الواععععع  والتم  ععععع  معععععا زاال يقوضعععععان  تععععع   -٧8
 ععع   فا قععع ااب ذوو اإلعاقععع  يفتقعععرون إىل ا قععع ااب ذوي اإلعاقععع  القعععوق اإلنسعععان اخلااععع  

إماان عع  الواععور املععاري إىل املرافععى الصعع   ، ويوا هععون الععرف  عنععد طلععب العععالع، وال يعععاملون 
معامل  كرمي  من ق . الععامل    جمعار الرعايع  الصع   ، ويتعرضعون إلسعاءا  لفظ ع   وال يععرت  

ا ح عان،   قع ااب ذوي اإلعاقع  كيقع ااب العاملون   جمار الرعاي  الص   ،   الاثعري معن 
مسعتقل  معؤهل  للموافقعع  علع  العععالع ولعى دعع  ا صعور علعع  خعدما  الرعايعع  الصع    مبععا   

  (١١٦)ذلني خدما  الرعاي    جمار الص   اجلنس   واإلجناب  
الثالعععل والعشعععرين أن هنعععاا ععععدرا قلععع ال  عععدا معععن   وفعععاين وذكعععر  رابطععع  مجاعععع  ال عععا   -٧٩
املدرسعع  املت صصعع  ملسععاعدد ا قعع ااب ذوي اإلعاقعع    مراحعع. التعلعع   االبتععدائج  وأدرب  املعع

والثععانوي واجلععامعج  وتفتقععر املرافععى التعل م عع  إىل اد اكعع. ا ساسعع   وا  هعع د املسععاعدد الضععروري  
  (١١٧)املعقول  لاق ااب ذوي اإلعاق الرتت  ا  الت سريي  لتوفري 

 ا ال  ا قل ا  والشعوب   
ذكععر حتععالق  روتسععج الععوطين مععن أ عع. ا ريعع  أن زام  ععا انتهاععا حععى قعععب  روتسععج  -8٠

مععععععع  روأ اتفععععععاق  روتسععععععج النعععععععد  النععععععد   تقريععععععر مصععععععريه  فالدسعععععععتور والتشععععععريعا  يتعارضععععععان
  (١١8)، وينتهاان حى تقرير املصري لشعب  روتسج١٩٦4 لعاج

 (١١٩)عدميو اجلنس    
س الدول ععع  أن تسعععة . املوال عععد ميثععع. أحعععد الشعععواغ. الرئ سععع   ذكعععر  منظمععع  إرمونعععد رايععع -8١

 لنظعععر إىل أن ععععدج تسعععة . الطفععع. لرمعععد معععن  نسععع تد  وتسعععة . املوال عععد جمعععاين خعععالر الشعععهر 
  (١٢٠)ا ور من عمر الطف.  وخيض  التسة . املتيخر لرسوج تثين عن تسة . املوال د
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