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الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل


والعشرون
الدورة السادسة
 ٣١تشرين األول/أكتوبر  ١١ -تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦

موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة  5من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 21/16
زمبابوي*

ه ذذاا الترري ذذر ه ذذو ل ذذو ا لدمةدول ذذا ا ر ل ذ ل ذذن  ٢٠هذ ذ ب ذذالح ل ذذد ( )١إىل عمديذ ذ
االستةراض ال وري الشالل .وهو يتّحع ا حادئ التو يهي الةال اليت اعتم ها جمدس لروق اإلنسذا
لررره  .١١9/١7وال يتضمن التررير أي آراء أو و ها نظر أو اقرتالا لذن انذم لضوةذي
يف َّ
األلذذا ا ت ذ س السذذالي إلرذذوق اإلنسذذا م وال أي ل ذذا أو قذرار فيمذذا يت ذذل بادعذذاءا ةذ َّدس .وقذ
ذُكذذر ب ذذورس ليفهحي ذ يف لوالذذم ااي ذ ال ذيفل لرا ذذع ا ةدولذذا ال ذواردس يف الترريذذرم كمذذا ق ذ ر
اإلل ذذا اإلبر ذذاء عد ذذل اليف ذذوري األب ذذدي دو ت يذ ذ  .وعمذ ذ ا برذ ذرار ا د ذذس ٢١/١٦م ُُي ذذلم
لسذذم لرتضذذل اإلذذالم فذذرس لسذذترل إلسذذهالا ا قسس ذ الو يفي ذ إلرذذوق اإلنسذذا التابة ذ لد ول ذ
لوةذذوس االسذذتةراض وا ةتمذ س بيفذذاء عدذذل التريذ ال الذذل حذذادئ بذذاريس .وتتذذاع عدذذل ا وقذذع الشذذح م
لدمضوةذذي السذذالي إلرذذوق اإلنسذذا اليف ذذوري ال الد ذ الذذيت تتضذذمن ايذذع ا ةدولذذا ال ذواردس .وق ذ
روعم يف إع اد هاا التررير دوري االستةراض والتطورا اليت ل ثت يف تدك الضرتس.

__________

*

مل ُُرر هاه الوثير قحل إرسااها إىل دوارر الرتا الت ريري يف األلا ا ت س.

)GE.16-14605(A



A/HRC/WG.6/26/ZWE/3

توال -المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونلووة للقوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة
موموع االستعراض والمعتمدة بناء هلى التقلّد الكامل بمبادئ باريس
-١

مل تر م الدحيف الالحابوي إلروق اإلنسا أي لةدولا .

ثانلا -المعلوماا المقدمة من الجهاا صاحبة
تلف -المعلوماا ادساسلة

المصللة 

واإلوار 
()٢

 -1نطاق االلتعاماا الدوللة 
ذذاء يف الورقذ ا شذذرتك  7أ زلحذذابوي أيذ أثيفذذاء االسذذتةراض الذ وري الشذذالل ا تةدذ
-٢
()٣
هبا يف عذام ( ٢٠١١اسذتةراض عذام  )٢٠١١توبذي بالت ذ ي عدذل بذ وو لرذوق اإلنسذا
الذذيت مل ت ذ ق عديهذذا بة ذ م وأاذذا ب ذ قت ليفارذذا عدذذل ال ذ وو التالي ذ الربوتوكذذول اال تيذذاري
التضاقي ذ لرذذوق الطضذذل بشذذف ال ذرتاو األ ضذذال يف ا يفازعذذا ا سذذد م والربوتوكذذول اال تيذذاري
التضاقي ذ لر ذذوق الطض ذذل بش ذذف بي ذذع األ ضذذال واس ذذت ل األ ض ذذال يف الح ذذاء ويف ا ذواد اإلبالي ذ م
واتضاقي ذ لر ذذوق األل ذذإلاري ذوي اإلعاق ذ م والربوتوك ذذول اال تي ذذاري التضاقي ذ لر ذذوق األل ذذإلاري
ذوي اإلعاقذ ذ ( .)4ومل ت ذ ذ ق زلح ذذابوي بةذ ذ عد ذذل ال ذ ذ وو ايتيذ ذ اتضاقيذ ذ ليفاهضذ ذ التة ذذايمم
واالتضاقي ال ولي إلماي ايع األلإلاري لن اال تضاء الرسريم والربوتوكذول اال تيذاري التضاقيذ
الرضاء عدل ايع أل ال التمييا ة ا رأسم والربوتوكول اال تياري األول ا د ذ بالةهذ الذ و
اخلذذاري بذذاإلروق ا نيذ والسياسذذي م والربوتوكذذول اال تيذذاري الثذذاين ا د ذ بالةهذ الذ و اخلذذاري
ب ذذاإلروق ا ني ذ ذ والسياس ذذي م والربوتوك ذذول اال تي ذذاري ا د ذ ذ بالةه ذ ذ ال ذ ذ و اخل ذذاري ب ذذاإلروق
االقت ذذادي واال تماعيذ والثرافيذ م واتضاقيذ األلذذا ا ت ذ س لةذذام  ١9٦١ا تةدرذ ضضذذال لذذاال
انة ام اجليفسي (.)5
 -٣وذكر ليفظم الةضو ال وليذ أ زلحذابوي تةهذ يف اسذتةراض عذام  ٢٠١١بذف تيفظذر
يف الت ذ ي عد ذذل الربوتوك ذذول اال تيذذاري الث ذذاين ا د ذ بالةه ذ ال ذ و اخل ذذاري ب ذذاإلروق ا ني ذ
والسياسي ( .)٦وأوبت بالت ي عدل هاا ال ك دو ُضظ(.)7
 -4وذكذذر هيذذولن رايذذتس ووتذذا أ زلحذذابوي أيذ يف اسذذتةراض عذذام  ٢٠١١التوبذذيا
اليت ت عوها إىل الت ذ ي عدذل اتضاقيذ ليفاهضذ التةذايم( .)8ولثذت عدذل الت ذ ي عدذل اتضاقيذ
ليفاهض التةايم وبروتوكواها اال تياري وتيفضيامها ب رال (.)9
 -5وأوبت ليفظم اخل ل ال ولي إلروق اإلنسا بالت ي عدذل االتضاقيذ ال وليذ إلمايذ
ايع األلإلاري لن اال تضاء الرسري(.)١٠
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 -2اإلوار الدستوري والتشريعي
 -٦ذكذر ليفظمذ الةضذو ال وليذ أ قذانو تةذ يل دسذتور زلحذابوي (رقذا  )٢٠لةذام ٢٠١٣
اعتُمذ ذ يف ع ذذام  ٢٠١٣بض ذذمانا أق ذذو لد ر ذذوق االقت ذذادي واال تماعيذ ذ والثرافيذ ذ وا ني ذ ذ
والسياسي ( .)١١وذكر ا ركا األورويب لدرانو والة ال أ عمدي ت ي الروانني اليت مل ت ن لتوافر
لذذع دسذذتور عذذام  ٢٠١٣بذ أ م ل ذذن يتةذذني بذذال ا ايذ لذذن اجلهذذود لدتفكذ لذذن أ اإلرذذوق الذذيت
ي ضدها دستور عام  ٢٠١٣ةمي يف اليفظام الرانوين( .)١٢ولثت ليفظم الةمل لن أ ل اجليفو
األفرير ذذم زلح ذذابوي عد ذذل التة ذذاو ل ذذع ا تم ذذع ا ذ ذ ين عد ذذل لواءلذ ذ قوانييفه ذذا الس ذذاري ل ذذع دس ذذتور
عام  ٢٠١٣ولع التاالاهتا ال ولي يف لي ا لروق اإلنسا (.)١٣
 -7وذك ذ ذذر ا رك ذ ذذا األورويب لدر ذ ذذانو والة ال ذ ذ أ ق ذ ذذانو اإل ذ ذذول عد ذ ذذل ا ةدول ذ ذذا و اي ذ ذ
اخل وبي م الاي ييفظا عمل وسارل اإلع م ا طحوع واإلل رتوني م حيتاج إىل إب ع واسع كم
يتواف لع دستور عام .)١4(٢٠١٣
 -8وذكر الورق ا شرتك  ٢أ هيئ إذاعذ زلحذابوي هذم الذيت لدذك سذدط لذيفرت الرتا ذيل
و ذذم ق ذذانو اخل ذ ذ لا اإلذاعي ذ ذ ت وه ذذم هيئ ذ ذ ا ذ ذ لس ذذترد وليس ذذت يف ذذف ع ذذن الت ذ ذ
السياسي ( .)١5وذكر الورق ا شرتك  ٣أ الرانو ييفتهك اإلذ يف لريذ التةحذ وال مي يفذ تةايذا
لري التةح الضين والتيفوس(.)١٦
 -9وذكذذر ا ركذذا األورويب لدرذذانو والة ال ذ أ دسذذتور عذذام  ٢٠١٣ي ذيفل عدذذل آلي ذ لتدرذذم
الشذ ذ او ةذ ذ الذ ذ وارر األليفيذ ذ واليفظ ذذر فيه ذذا .ول ذذحع زلح ذذابوي عد ذذل س ذ ّذن ق ذذانو ييفشذ ذ ه ذذاه
ايلي (.)١7
 -١٠وذكر الورق ا شرتك  )١8(5أ ع م االعرتاف الرانوين قلرا ا ساواس بذني اجليفسذني
والةحذذا عذذن ت ي هذذا يف الوثذذار ال ذذادرس عذذن اإل ولذ يةيرذذا كثذ ا إعمذذال لرذذوق ل ذذايري ااهويذ
اجليفساني (.)١9
 -١١وذكر ليفظم اخل ل ال ولي إلروق اإلنسا أ الروانني التريي ي اليت ال تتمالذل لذع
دسذذتور عذذام  ٢٠١٣تطح ذ بانتراري ذ لتريي ذ أنشذذط ا ذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا ( .)٢٠وأوبذذت
واءل ذ هذذاه الر ذوانني لذذع ال ذ وو ال ولي ذ إلرذذوق اإلنسذذا وبتذذوف اإلماي ذ ا ضول ذ يف دسذذتور
عذذام  .٢٠١٣وأوبذذت أيضذ ا بسذذن قذوانني وسياسذذا ةذ دس تةذذرتف بةمذذل ا ذ افةني عذذن لرذذوق
اإلنسا وُمي (.)٢١
 -١٢وذكذذر ليفظمذ ذذا الذ فاس األلذذالم أ ليفظمذذا لرذذوق اإلنسذذا ا سذذترد وا ذ افةني
عن لروق اإلنسا يةمدو ةمن إ ار قانوين تريي ي .وييفل قانو ا يفظما الطوعي اخلاب
( )٢٠٠٢عدذذل عمدي ذ تسذذحيل لرهر ذ ( .)٢٢وي ذيفل قذذانو اليفظذذام الةذذام واأللذذن عدذذل أ تذذر يل
الشذذر ال ب ذ ليف ذ لتيفظذذيا ا ظذذاهرا واال تماعذذا الةال ذ م ومي ذيفرت ب ذ ليا تر يري ذ واسذذة
لدشذذر لترريذذر ل ذ قانوني ذ التحمةذذا ( .)٢٣و ُح ذ قذذانو (إب ذ ع ت ذ وين) الرذذانو اجليفذذارمم
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جيرم نرل أو نشر لةدولا كاذب م لتربير لضايرا ال ول لد ضيني
ال سيما ا
ادس ٣١م الاي ّ
()٢4
ا ستردني  .وذكر الورق ا شرتك  ٣أ الشر االحذا لذا تةتمذ عدذل هذاا اإل ذا (ا ذادس )٣
اللتحذذاز الضيفذذانني أو إلظذذر التةح ذ الضذذين( .)٢5وذكذذر ليفظم ذ ذذا ال ذ فاس األلذذالم أ قذذانو
يةرف األلور اليت ق تضر احل ال ول وأن يرم لسقو ال ول لن الت ري
األسرار الرمسي ال ّ
وو ذ ذذق الرذ ذذانو يف هت ي ذ ذ ال ذ ذ ضيني با لر ذ ذ
يف اجل ذ ذر (ارا٢٦ا) رت ح ذ ذ أثيفذ ذذاء أدارهذ ذذا لهذ ذذالهات ُ
()٢7
الرضاري  .وأوبت ا يفظم را ة التشريع ا اكور أو إل ار أو تة يد .
 -١٣وأوبذذت الورق ذ ا شذذرتك  4بذذف ت ذيفررت زلحذذابوي قذذانو اع ذرتاض االت ذذاال واءلت ذ لذذع
دسذذتور عذذام  .)٢8(٢٠١٣وييفح ذذم أيضذا أ تتفكذ زلحذذابوي لذذن أ لشذذروس قذذانو ايذ الحيانذذا
يس ذذتويف ا ة ذذاي ال ولي ذ م وأ ُُي َّ ذذل ألي هيئ ذ لةيفي ذ اماي ذ الحيان ذذا ييفش ذذئها الر ذذانو ل ذوارد
كافي م وأ ت و لسترد م ولدك سدط الت ري يف انتهاكا لحادئ اي الحيانا (.)٢9
 -٣اإلوار الملسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة
 -١4ذكر الورق ا شرتك  7أ زلحابوي أي أثيفاء استةراض عذام  ٢٠١١التوبذيا الذيت
تذ ذ عوها إىل تو يذ ذ ا قسس ذذا ال س ذذتوري واإلع ليذ ذ ولقسس ذذا لر ذذوق اإلنس ذذا ول اف ذ ذ
الضساد( .)٣٠وييفل دستور عام  ٢٠١٣عدل الدحيفذ ا سذترد لذ عا ال ميررا يذ الذيت تضذا الدحيفذ
االنتإلابي ذ الالحابوي ذ م والدحيف ذ الالحابوي ذ إلرذذوق اإلنسذذا م والدحيف ذ الالحابوي ذ لشذذقو اجليفسذذنيم
وجليف ذ ذ ذ اإلع ذ ذ ذ م الالحابوي ذ ذ ذ م والدحيف ذ ذ ذ الالحابوي ذ ذ ذ اف ذ ذ ذ الضسذ ذ ذذادم والدحيف ذ ذ ذ الو يفي ذ ذ ذ لدس ذ ذ ذ م
وا ذ ذذاإل ( . )٣١ل ذ ذذن الدحيف ذ ذ الالحابوي ذ ذ لشذ ذذقو اجليفسذ ذذني والدحيف ذ ذ الو يفي ذ ذ لدس ذ ذ م وا ذ ذذاإل
لةطدتذذا م والدحيفذ الالحابويذ اف ذ الضسذذاد ال لدذذك التمويذذل أو ا ذقه ال افيذ  .أةذذق إىل
ذلك أ الدحيف الالحابوي إلروق اإلنسا ا ممول التمويل ال ايف وتتةارض لذع لحذادئ بذاريسم
ذلك أاا تتدرل التمويل لن وزارس الة ل(.)٣٢
 -١5وذك ذذر ليفظمذ ذ اخل لذ ذ ال وليذ ذ إلر ذذوق اإلنس ذذا أ فةاليذ ذ الدحيفذ ذ الالحابويذ ذ إلر ذذوق
اإلنسا ت ط م بتمويل ووالي ة ودين(.)٣٣
 -١٦وذكر ليفظم قر األ ضال الالحابوي لإلنراذ أ لذن وا ذم زلحذابوي التفكذ لذن لتذع
الدحيف الالحابوي إلروق اإلنسا بالوالي وا وارد ال زلتني لرب لروق اإلنسا ولن أهديذ هذاه
الحت فيها بطرير تراعم ل د الطضل(.)٣4
الدحيف لتدرم ل او األ ضال والت ري و ّ
 -١7ول ذذحةت الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7زلح ذذابوي عد ذذل أ تتفكذ ذ ل ذذن أ اجله ذذاز ال ذذو ين لدتة ذذايف
وا اإل والت الل يتري بال سذتور وفةذال ولسذترلم وذلذك بةذ أ اللظذت الورقذ أ زلحذابوي
أي توبي يف هاا ا ضمار قُ لت اها يف استةراض عام .)٣5(٢٠١١
 -١8ولثت ليفظم الةمذل لذن أ ذل اجليفذو األفريرذم زلحذابوي عدذل أ ُذرري عدذل تذ ريم
ُمذل هذاه الوكذاال
عيفابر ايع الوكاال األليفي (يف)٣٦جمال لروق اإلنسذا تذ ريحا بذارلام وأ ّ
ا سقولي عن اإل ل بالرانو .
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 -١9واللظ ذذت الورق ذ ذ ا ش ذذرتك  7أن ذ ذ ُة ذذن يف نت ذذار انتإلاب ذذا  ٣١لوز/يولي ذ ذ ٢٠١٣م
ولثذذت زلحذذابوي عدذذل ةذذل قذذانو االنتإلابذذا يتمالذذل لذذع دسذذتور عذذام  .٢٠١٣ولثتهذذا أيضذا
عدل نرل ب لي لسك قارم اليفا حني إىل الدحيفذ االنتإلابيذ الالحابويذ م والتةحيذل باسذت ا
نظذذام بيذذولرتي لديفذذا حني لايذذادس الشذذضافي وةذذما تسذذاوي اجلميذذع يف اليفضذذاذ إىل قارم ذ اليفذذا حني
اإلل رتونيذ الذيت مي ذن جلميذع األلذاا السياسذذي واهذور اليفذا حني الح ذض فيهذام ووةذع التمويذذل
ال ذذايف لدحيف ذ االنتإلابي ذ الالحابوي ذ عدذذل س ذدّا األولويذذا كذذم تس ذ الةمديذذا االنتإلابي ذ س ذ ا
سديمام وفترت با اإلذاع الةال ألام ايذع األلذاا السياسذي وا رلذ ني وةذما ا سذاواس بذني
اجلميذذع يف اليفضذذاذ إليهذذام وهتيئ ذ بيئ ذ انتإلابي ذ لسذذاع س ل ّ ذذن لذذن ا شذذارك اإلذذرس جلميذذع ا ذوا يفني
واألل ذاا السياس ذذي يف الةمدي ذذا االنتإلابي ذ م والس ذذماع يفظمذذا ا تم ذذع ا ذ ين بوة ذذع ب ذرال
لتثريق اليفا حني وتيفضياهام واست ا آليا ل ّ ن ا رتبني والسحيفاء لن الت ويت(.)٣7

باء -التعاون مع آللاا حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع هلئاا المعاهداا
 -٢٠ذكذذر ليفظم ذ الشذذضافي ال ولي ذ أن ذ ييفح ذذم لالحذذابوي أ تر ذ م ترريذذرا ة ذ ّ ثا إىل الدحيف ذ
ا ةيفي ذ عم ذ ا با ذذادتني  ١٦و ١7ل ذذن الةه ذ ال ذ و اخل ذذاري ب ذذاإلروق االقت ذذادي واال تماعيذ ذ
والثرافي (.)٣8
 -2التعاون مع اإلأراءاا الخاصة
 -٢١دعذذت الورق ذ ا شذذرتك  ٢وليفظم ذ اخل ل ذ ال ولي ذ إلرذذوق اإلنسذذا زلحذذابوي إىل تو ي ذ
دعذذوس دارمذ إىل ايذذع ا دضذذني بواليذذا يف إ ذذار اإل ذراءا اخلابذ التابةذ ل لذذا ا ت ذ س(.)٣9
ولثذذت هيذذولن رايذذتس ووتذذا زلحذذابوي عدذذل تو يذ دعذذوس إىل ا رذذرر اخلذذاري ا ةذذين االذ ا ذ افةني
عن لروق اإلنسا (.)4٠
 -٢٢وذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7أ زلح ذذابوي رفض ذذت أو أمهد ذذت ال ذذرد عد ذذل رس ذذارل الت ذذاك
بطدحذذا زيذذارس الحدذ الذذيت بةثهذذا لرذذررو ابذذو عذ سم ولذذحةت اإل ول ذ عدذذل ا وافر ذ م ادذذول
عام ٢٠١8م عدل ايع الطدحا اليت تيفتظر الرد عديها(.)4١
 -٣التعاون مع المفوملة الساملة للقوق اإلنسان
 -٢٣ذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7أ لضوةذ ذ األل ذذا ا ت ذ ذ س الس ذذالي إلر ذذوق اإلنس ذذا زار
زلحابوي س  5أيام يف أيار/لايو  ٢٠١٢بيفاء عدل دعوس اإل ول (.)4٢
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ألس -منفلووا االلتعاموواا الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواأب التطبلق 
 -1المساواة وهدم التمللع
 -٢4ذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  7أ زلحذذابوي وافرذذت أثيفذذاء اسذذتةراض عذذام  ٢٠١١عدذذل تيفضيذذا
ت ذ اب لظذذر التمييذذا يف لذ اليفسذذاءم والت ذ ي لتهميشذذهن وإق ذذارهن لذذن ا ذذاال االقت ذذادي
واال تماعي والسياسي ( .)4٣وأةذافت أ دسذتور عذام  ٢٠١٣حيمذم لرذوق ا ذرأس وحيظذر التمييذا
بسحم نوس اجليفس .ل ذن ا سذاواس ا تو ذاس مل تتحسذ يف الواقذع لذن ليذض ل ذني ا ذرأس ا تماعيذا
واقت ادي ا(.)44
 -٢5وذك ذذر اةيذ ذ ا ثدي ذذا وا ثدي ذذني ولادو ذذم ا ي ذذل اجليفس ذذم ول ذذايري ااهويذ ذ اجليفس ذذاني
ولالدم بضا اجليفسني يف زلحابوي أ دستور عام  ٢٠١٣يضذمن ا سذاواس بذني ايذع ا ذوا يفني
والت رر لن التمييا الظاملم ل يف ال حيظذر ُ يذ ا التمييذا بسذحم ا يذل اجليفسذم وااهويذ اجليفسذاني .
وتيفتشذر كراهيذ ا ثديذ اجليفسذي يف ا تمذع الالحذذابوي دو لسذيم أو رقيذمم وتتإلذذا ألذ االا لذ
ت ذرتاوع بذذني االعت ذ اء الدضظذذم والح ذ ين والتمييذذا يف لذ ا ثديذذا وا ثديذذني ولادو ذذم ا يذذل اجليفسذذم
ول ذ ذذايري ااهوي ذ ذ اجليفسذ ذذاني ولذ ذذالدم بذ ذذضا اجليفسذ ذذني بيفذ ذذاء عدذ ذذل لذ ذذيدها اجليفسذ ذذم أو هذ ذذويتها
اجليفسذذاني  .و ذذا عذذن ع ذ م رفذذال اجلهذذا ا سذذقول وبذذانةم السياسذذا الت ذ ي اهذذاه الرضذذي
جت ذ تار تة ّ ذذم اليفذذال عدذذل ا ثديذذا وا ثديذذني ولادو ذذم ا يذذل اجليفسذذم ول ذذايري ااهوي ذ اجليفسذذاني
()45
ول ذذالدم ب ذذضا اجليفس ذذني يف ا تم ذذعم وتر تس ذذأل الوب ذذا الة ذذام ل قدي ذذا اجليفس ذذي يف ا تم ذذع .
وذكر الورق ا شرتك  5أ الرادس السياسيني واإلع م ا عوم لن ال ول حيرةا بانتظام عدذل
ال راهي ذ ذ يف ل ذ ذ ا ثديذ ذذني وا ثديذ ذذا وذلذ ذذك بت ذ ذذوير الة قذ ذذا اجليفسذ ذذي ا ثدي ذ ذ عدذ ذذل أاذ ذذا ا ذ ذ
أ قي (.)4٦
 -٢٦وذكر ليفظم إدلون رايس ال ولي أ ا ابني بضذ ول نرذل ا يفاعذ الحشذري /اإلي زم
الذذاي جيذذم ع ذ عذذن ريذ التثريذذق والتوعيذ م يةذذانو التمييذذا والوبذذا( .)47وأوبذذت زلحذذابوي
ب ذ ذ ذذف تذ ذ ذ ذ عا ذ ذ ذ ذ التثري ذ ذ ذذق الةالذ ذ ذ ذ لدرض ذ ذ ذذاء عد ذ ذ ذذل الوب ذ ذ ذذا والتميي ذ ذ ذذا يف لذ ذ ذ ذ ا ذ ذ ذذابني
بالض ول/اإلي زم اب األ ضال(.)48
 -٢7وذكذذر ليفظم ذ قذذر األ ضذذال الالحابوي ذ لإلنرذذاذ أ تسذذحيل ا والي ذ ال حيظذذل بفولوي ذ
الوالذ ين وأ قذذانو تسذذحيل الذذوالدا والوفيذذا ال يتيفذذاول هذذاه ا شذ د ( .)49وييفح ذذم لدسذذدطا
أ ترفع لستو الوعم الةام بفمهي تسحيل ا والي وبالةمدي ا قدي إلي (.)5٠
 -٢8وذكذذر ليفظم ذ إدلون ذ رايذذس ال ولي ذ أ زلحذذابوي مل تقي ذ يف اسذذتةراض عذذام ٢٠١١
توب ذذي ت ذ عو إىل تة ذ يل ق ذذانو تس ذذحيل ال ذذوالدا والوفي ذذا اي ذذض يُست ذ ر جلمي ذذع األ ض ذذال
ا ولودين يف زلحابويم أيا كا أبل وال يهام لذهادس لذي د( .)5١وأوبذت بتةذ يل الرذانو ايذض
ييفل عدل تسحيل ايع األ ضال ا ولودين يف زلحابوي ب رف اليفظر عن أبل وال يها(.)5٢

6

GE.16-14605

A/HRC/WG.6/26/ZWE/3

 -2اللق ي الللاة واللرية وادمن الشخصي
ل استةراض عام  ٢٠١١التوبيا
 -٢9ذكر ليفظم الةضو ال ولي أ زلحابوي أي
()5٣
الذذيت ت ذ عو إىل إل ذذاء عروب ذ اإلع ذ ام واليفظذذر يف إب ذ ار وقذذق ا تيذذاري اهذذاه الةروب ذ  .ل ذذن
اإل ولذ اقرتلذت إد ذال تةذ يل عدذل قذانو (تذ وين وإبذ ع) الرذانو اجليفذارم بواسذط لشذذروس
تةذ يل الرذوانني الةالذ ( )٢٠١5الذذاي يسذذةل إىل الةذودس إىل عروبذ اإلعذ ام باليفسذذح إىل الر ذذال
الاين ترتاوع أعمارها بني  ٢١و 7٠سيف والاين أدييفوا بتهم "الرتل الةم ا ش د"(.)54
 -٣٠وذكر ليفظم الةضذو ال وليذ أ ر ذاالا يُشذتح يف أاذا عيفابذر لذن ألذن ال ولذ ا تطضذوا
يف  9آذار/لذارل  ٢٠١5ا يفاةذذل إيطذذاي دزالذذارا الذذاي ألرذذل طابذ ا يف جتمذذع بالةابذذم هذراري
ليض دعا إىل التظاهر التحا ا عدل الوةع ا ت هور يف الح د .وراا قذرار اك مذ الةديذا الذاي
يفلر عيفابذر ألذن ال ولذ بذالت ري يف ا تضذاء السذي إيطذاي دزالذارام ال لذمء يذ ل عدذل أ هذاا
الت ري أ ري لع بذال الةيفايذ ال افيذ ( .)55ودعذت ليفظمذ الةضذو ال وليذ وهيذولن رايذتس ووتذا
إىل إنشاء جليف يرأسها ٍ
قاض لدت ري يف ا تضاء السي إيطاي دزالارا(.)5٦
 -٣١وذكر هيولن رايتس ووتا أ التةايم وا ه لن أل ال سوء لةالد اكتحاين عدل
لرذذوق اإلنسذذا
أي ذ ي الشذذر وأ هذذاس االسذذتإلحارا ال يذذااال ميذذث لش ذ د لذذن لش ذ
اخلط ذ س وا ميفهح ذ  .ولذذن لذذاال التةذذايم ا وثر ذ الضذذر ا ذذربع الذذاي يشذذمل ل ذذا الض ذ ايا
وركدهذذا وة ذرهبا بالة ذذم وة ذرهبا عدذذل أبذذل أق ذ الها و ذذحا رنول اكتح ذاين عدذذل اجل ذ را
وت حيدها يف وةةيا لق (.)57
 -٣٢وذكذذر ليفظمذ الةمذذل لذذن أ ذل اجليفذذو األفريرذذم أ التةذذايمم بوبذذض رميذ ةذ دسم
اذ لةذ ّذرف يف الرذذانو وال جيذ ّذرم لذذن ذم األلذذر الذذاي يحذذيرت لدشذذر وا هذذا لذذن الوكذذاال األليفيذ
االستمرار يف تدك ا مارسا دو عرا (.)58
 -٣٣وذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7أ ا ش ذذت دني ب ذذاجليفس يتةرة ذذو ل عت ذ اء الدضظ ذذم والحذ ذ ين
واجليفسم عدل ي لو ضم إنضاذ الرانو ( .)59والتُحا الة ي لذن ا شذت دني بذاجليفس وأ ذربوا عدذل
االخنراط يف أنشط يفسي لع بةال هقالء لإلفراج عيفها(.)٦٠
 -٣4وذكذذر الورق ذ ا ش ذذرتك  )٦١(5أ ا ثديذذا وا ثدي ذذني ولادو ذذم ا ي ذذل اجليفسذذم ول ذذايري
ااهويذ اجليفسذذاني ولذذالدم بذذضا اجليفسذذنيم وال سذذيما اليفسذذاء والر ذذال ل ذذايري ااهوي ذ اجليفسذذاني م
أبد ذوا عذذن لذذاال لذذن االلتحذذاز التةسذذضم والتةذذايم عدذذل ي ذ لذذو ضم إنضذذاذ الرذذانو م وه ذذم
لاال لت ررس ولقذي (.)٦٢
 -٣5وُذ ذ ثت اةيذ ذ ا ثدي ذذا وا ثدي ذذني ولادو ذذم ا ي ذذل اجليفس ذذم ول ذذايري ااهويذ ذ اجليفس ذذاني
ولذذالدم بذضا اجليفسذذني يف زلحذذابوي عذذن و ذذود نسذذح لرتضةذ ب ذذورس اذ عاديذ لذذن االلتحذذاز
التةسضم اهقالء اليفال ال لشمء إال ألاا لن األقديا اجليفسي (.)٦٣

GE.16-14605

7

A/HRC/WG.6/26/ZWE/3

 -٣٦وذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7أ زلح ذذابوي تةهذ ذ يف اس ذذتةراض ع ذذام  ٢٠١١بت س ذذني
()٦4
ذرت
األوةاس يف السحو وا ها لن ألاكن االلتحاز  .بي أ ت ّ
ذردي األوةذاس االقت ذادي ول ّ
ا وارد أديا إىل ا ايذ لذن تذ هور األوةذاس يف السذحن( .)٦5وألذار ليفظمذ إدلونذ رايذس ال وليذ
إىل إمهال االلتيا ا ال ااري لدسحيفاءم ذن فذيها ا ذابو بضذ ول نرذل ا يفاعذ الحشذري (.)٦٦
وأوب ذذت اإل ولذ ذ بتو يذ ذ ذذاء لةر ذذول ل ذذن ةذ ذريح اإليذ ذ ز إىل التيا ذذا السذ ذحيفاء ا ذذابني
بض ول نرل ا يفاع الحشري (.)٦7
 -٣7وذكر الورق ا شرتك  7أ زلحابوي تةهذ يف اسذتةراض عذام  ٢٠١١جبمذع بيانذا
ل ذيفض عذذن الةيفذذق ا يفذذا وُديدهذذا ق ذ فهذذا االجتاهذذا السذذار س فهم ذا أفضذذل وتريذذيا فاعدي ذ
()٦8
واةت لةدولا يف هاا السياق عن الضذ ايا الذاين التمسذوا ا سذاع س لذن
الت اب ا تال ُ .
اي الض ايا ا كافي م ذلك أن ال يو سو تسة
الشر  .وذكر الورق أيض ا أ آليا
ذحةت زلحذذابوي عدذذل اقذذت س األسذذحا اجلاري ذ
لراف ذ لإلي ذواء ت ذ يرها ليفظم ذ ا ذ ل ولي ذ  .ولذ ّ
()٦9
لدةيفق ا يفا م وتوف ا وارد ال افي لتيفضيا قانو الةيفق ا يفا .
 -٣8وذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  )7٠(5أ ا ثديذذا ولادو ذذا ا يذذل اجليفسذذم ول ذذايرا ااهوي ذ
اجليفسذذاني أكثذذر عرة ذ لدةيفذذق اجليفسذذم يف ل ذ ل اات ذذا "ت ذ ي م" أو "ع ذذم"م إذ إ
أفراد األسرس ي ت حوان و م اعتراد ا لقداه أ ذلك "يةاجل" ممارستهن اجليفسي (.)7١
 -٣9وذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  8يف سذذياق اإل ذ يض عذذن االعت ذ اء عدذذل األ ضذذال أ زلحذذابوي
تةه ذ يف اسذذتةراض ع ذذام  ٢٠١١بتذذوف آلي ذ ل ذ و لراعي ذ ذذد الطض ذذل ومي ذذن الدح ذذوء
إليهذذام وتذذوف سذذحل ليفاسذذح جلذذرب األة ذرار الذذيت تد ذ باأل ضذذال ا ةت ذ عدذذيها وإعذذادس تذذفهيدها
وإعذذادس إدلذذا ها( .)7٢ومل يُتإلذذا أي إ ذراء لتيفضيذذا التوبذذي ( .)7٣وذكذذر الورق ذ أ االعت ذ اءا
هشذ واذ فةالذ يف تذوف نوعيذ يذ س لذن
عدل األ ضال كثذ س لد ايذ وأ نظذا ذايتها ال تذاال ّ
الرعاي واإلماي اها(.)74
 -4٠وذك ذ ذذر الورقذ ذ ذ ا ش ذ ذذرتك  8أيضذ ذ ذا أ الذ ذ ذ افع إىل زواج األ ض ذ ذذال ه ذ ذذو الضر ذ ذذر ا ذ ذ ذ قعم
وا مارسذذا ال ييفي ذ الثرافي ذ الضذذارسم والر ذوانني ا تضذذارب ( .)75وذكذذر هيذذولن رايذذتس ووتذذا أ
زلحابوي تضترر إىل اسرتاتيحيا لالد لد لن تيفالم ممارس زواج األ ضذال .وذكذر أيضذ ا أنذ
ييفح ذذم تةذ يل قذوانني الذذاواج ا ت ذذد با وةذذوس ووةذذع طذ عمذذل و يفيذ وتيفضيذذاها اف ذ زواج
األ ضال(.)7٦
 -4١وذكر ا حادرس الةا يذ إلاذاء ايذع ألذ ال الةروبذ الح نيذ ل ضذال أ زلحذابوي قحدذت
يف استةراض عام  ٢٠١١التوبيا اليت ت عوها إىل لظر ايع أل ال الةروب الح نيذ ا سذدط
عدل األ ضال( .)77وإذا كا دستور عذام ٢٠١٣م ضذ ف سذابر م ال يذيفل بذرال عدذل الةروبذ
الح ني "ا ةت ل " ا مارس عدل األ ضالم فإن مل يت لمء يف قانوني الةروب الح ني م اليت تظذل
قانوني ذ ذ يف ايذ ذذع األلذ ذذاكن يف الحيذ ذذتم وألذ ذذاكن الرعاي ذ ذ الح يد ذ ذ م والرعاي ذ ذ اليفهاري ذ ذ م وا رس ذ ذ م
والسذذحنم وال ت ذاال تُة ذ ّ عروب ذ عدذذل ارت ذذا اجل ذرارا .وال ي ذيفل لشذذروس تة ذ يل الر ذوانني الةال ذ
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لةام ٢٠١5م الذاي يرلذم إىل التوفيذ بذني التشذريةا ودسذتور عذام ٢٠١٣م عدذل لظذر الةروبذ
الح ني ا سدط عدل األ ضال .وجيري لاليا إع اد لشروس قانو عن األ ضال والتإلطيا شذروس
قانو قضاء األل ا م وك مهذا يذوفر فربذ إلظذر الةروبذ الح نيذ ( .)78ولثذت ليفظمذ الةمذل لذن
أ ذذل اجليفذذو األفريرذذم زلحذذابوي عدذذل أ التفكذ لذذن إقذرار ع ذ م قانوني ذ الةروب ذ الح ني ذ ا سذذدط
عدل األ ضال(.)79
 -4٢ولذذحةت الورق ذ ا شذذرتك  7زلحذذابوي عدذذل لوابذذد هودهذذا اف ذ االجتذذار بالحشذذرم
وأ ت ذذوفر يف ه ذذاا ال ذ د ت ذ ريح ا ألعض ذذاء س ذذدك الرض ذذاء ول ذذو ضم إنض ذذاذ الر ذذانو عد ذذل كش ذذق
هويا الض ايام ورفع لستو وعم اليفال باالجتار بالحشرم وت عيا األلن عدل اإل ودم وتوثيذ
التةذذاو ال ذ و واإلقديمذذم والثيفذذارم لذذع بد ذ ا ا يفشذذف والةحذذور وا ر ذ م وةذذما تد ّرذذم الض ذ ايا
نوعي يّ س لن الرعاي الطحي واخل لا االستشاري والرانوني (.)8٠
 -٣إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب ،وسلادة القانون
 -4٣ذكذ ذذر الورق ذ ذ ا شذ ذذرتك  7أ زلحذ ذذابوي أي ذ ذ يف اسذ ذذتةراض عذ ذذام  ٢٠١١التوبذ ذذيا
ال اعي إىل اختاذ الت اب ا يفاسح لت ري الة ال لدشةم وُسني كضاءس اكاكا وأدارهات ويشذمل
ذلذذك ت ذ ريم ا ذذو ضني عدذذل لرذذوق اإلنسذذا ( .)8١ويف هذذاا السذذياقم أنشذذئت ة م ذ دسذذتوري م
وفُ ذذدت اليفيابذ ذ الةالذ ذ ع ذذن هيئذ ذ االدع ذذاء الو يفيذ ذ م وأد د ذذت بة ذذال الت سذ ذييفا عد ذذل عمديذ ذ
التةيييفذذا الرضذذاري يف اكذذاكا األعدذذل در ذ  .وبُيفيذذت أربذذع ةذذاكا يف ليفذذا لةاول ذ م ووةذذةت
طذذا لحيفذذاء  ٣٠ة م ذ إةذذافي  .ول ذ ُ ّسذذن يف إ ذذاز الرضذذايا يف اكذذاكا اجلاري ذ واكذذاكا
الةدي ذذا .ل ذذن اك م ذ ذ ال س ذذتوري ال لد ذذك أي نظ ذذام دا د ذذمم و ذ ذ ت ذ ذراكا لدرض ذذايا يف اك م ذ ذ
ال ستوري واك م الةديا وة م الةمل .ومل توزَّس ل يري ا ساع س الرانوني عدل ا يفا م ُريرا
ل ّلركاي ذ م و دذذت بةي ذ س عذذن لتيفذذاول ا ةذذوزين الذذاين حيتذذا و إىل ا سذذاع س الرانوني ذ  .و ةدذذت
رسذذوم اك م ذ الحاهظ ذ الة ال ذ بةي ذ س عذذن لتيفذذاول أادحي ذ اليفذذال .ومل ت ذ ر األل ذذام يف بةذذال
الرضايا يف اضو فرتس الذ  ١8٠يولا ا رررس و م ل ون سدوو الرضاء(.)8٢
 -44وذكر الورق ا شرتك  4أ اك م اإلداري اليت تيفظر يف جت ي أوالر االعرتاض تةمذل
يف بيئ ي ةم فيها اإلضاظ عدل استر لي الرضذاء .ولذع أ دسذتور عذام  ٢٠١٣يتضذمن ايذ
استر ل الرضاءم فإ الرضاس تةرةوا لدتإلويق والض ا لن اجلها السياسي الضاعد (.)8٣
 -45وذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  7أ زلحذذابوي أي ذ أثيفذذاء اسذذتةراض عذذام  ٢٠١١التوبذذيا
اليت ت عوها إىل االستمرار يف ترسيأل سيادس الرذانو ( .)84وألذار إىل لذاال التطحيذ االنترذارم
لدرذذانو م ولذذحةت زلحذذابوي عدذذل أ تضذذمن تسذذاوي اجلميذذع يف اي ذ الرذذانو م وتض ذمن أيض ذ ا
استر ل ا قسسا اليت ت عا سيادس الرانو (.)85
 -4٦وأل ذذار الورقذ ذ ا ش ذذرتك  ٢إىل ل ذذاال تة ذذرض ال ذ ذ ضيني لدتإلوي ذذق واالعتذ ذ اء()8٦م
ودعت إىل إ راء ُري لالل وناي ق تر مي ا تهمني بارت اهبا إىل الة ال (.)87
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 -47وألذذار ليفظم ذ اخل ل ذ ال ولي ذ إلرذذوق اإلنسذذا إىل االعت ذ اءا عدذذل ا ذ افةني عذذن
لرذذوق اإلنسذذا وممثدذذم ليفظمذذا ا تمذذع ا ذ ين()88م وأوبذذت زلحذذابوي اف ذ اإلف ذ لذذن
الةرا بضما إ راء ُريرا سرية ولالد ولضاف ولراةاس ا تهمني باقرتافها(.)89
 -48وذكر لح لةدولا لرذوق الطضذل أ السذحن ا قبذ لشذروس باعتحذاره عروبذ يذيفل
عديها قانو اإل راءا واألدل اجليفاري م وأ األ ضال اجلاحنني ا لستثيفو لن هاا اإل ذا(.)9٠
ودعذذت إىل لظذذر السذذحن ا قب ذ ب ذرال عذذن اجل ذرارا الذذيت يرت حهذذا لذذن هذذا دو  ١8س ذيف لذذن
الةمذذر .ودعذذت أيض ذ ا إىل إعذذادس اليفظذذر يف األل ذذام ال ذذادرس يف ل ذ لذذن ُل ذذا عدذذيها بالسذذحن
ا قب عن رارا ارت حوها عيف لا كانت أعمارها دو  ١8سيف وإىل إعادس ةاكمتها(.)9١
 -49وذكذر هيذولن رايذتس ووتذا أنذ مل يت رذ أي ترذ م يف إنشذاء الدحيفذ الو يفيذ لدسذ م
وا ذذاإل الذذيت ي ذيفل عديهذذا دس ذذتور عذذام  ٢٠١٣لت ري ذ ع ال ذ ل ذذا بة ذ انته ذذاء اليف ذااس والتة ذذايف
وا ذذاإل ( .)9٢ولذ ذ اي م مل تيفظ ذذر أي آليذ ذ لس ذذترد يف ذ ذرارا لر ذذوق اإلنس ذذا اخلطذ ذ س ال ذذيت
اقرتفذذت يف ا اةذذمم ذذا فيهذذا أعمذذال الةيفذذق ال ث ذ س ا رتحط ذ باالنتإلابذذا وا اا ذ الذذيت دّضذذت
ُ
()9٣
.
حنو  ٢٠ ٠٠٠ة ي يف لرا ةيت لاتابيدي ن ولي الن ل يف الثمانييفا
 -٤اللق ي الخصوصلة
 -5٠ذكر الورق ا شرتك  4أن يو يف زلحابوي بس لركا لتش يل اإلنرتنت .اذ أ
اإل ول أعربت عن عالها إنشاء بواب إنرتنت وال سم األلر الذاي قذ يسذهل الرقابذ وا هذا لذن
ت اب اإل لن اإلروقت ويضسرت ا ال واسةا لتحاوزا السدطا (.)94
 -5١وذك ذذر اةيذ ذ ا ثدي ذذا وا ثدي ذذني ولادو ذذم ا ي ذذل اجليفس ذذم ول ذذايري ااهويذ ذ اجليفس ذذاني
ولذالدم بذذضا اجليفسذذني يف زلحذابوي أ جتذذرمي ا مارسذذا اجليفسذذي ا ثديذ ُيذ ّذل لحالذذرس بالتاالذذا
()95
زلحابوي و م الةه ال و اخلاري باإلروق ا ني والسياسذي امايذ اإلذ يف اخل وبذي .
وأوبذذت بإل ذذاء رميذ الدذذواط الذذيت تذيفل عديهذذا ا ذذادس  7٣لذذن الرذذانو اجليفذذارم وقذذانو اإلب ذ ع
لةام  ٢٠٠٦ايض ال يةاقم يفاريا عدل اليفشاط اجليفسم ا ثدم بني بال ني لرتاةني(.)9٦
 -5حرية التعبلر ومكوين الجمعلاا والتجمع السلمي ،واللوق وي المشوارفة وي الللواة العاموة
والللاة السلاسلة
 -5٢ذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  7أ زلح ذذابوي مل تقيذ ذ أثيف ذذاء اس ذذتةراض ع ذذام  ٢٠١١التوب ذذي
ال اعيذ ذ ذ إىل أل ذ ذذور ليفه ذ ذذا الوف ذ ذذاء بالتاالاهت ذ ذذا ال وليذ ذ ذ والذ ذ ذرتام لريذ ذ ذ التةحذ ذ ذ والتحم ذ ذذع وت ذ ذذوين
اجلمةيا ()97م ولثت زلحابوي عدل إعادس اليفظر يف لوقضها(.)98
 -5٣وألذار ليفظمذ الةضذو ال وليذ إىل التوبذيا ا تةدرذ اريذ التةحذ الذيت أيذ هتا زلحذذابويم
وذكر أ اإل ول مل ت ل ُسييفا لضما هذاه اإلريذ م إةذاف إىل هتيئذ بيئذ إع ليذ أكثذر
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تة دي ( .)99وألار الورقذ ا شذرتك  ٣إىل توبذي لظيذت بالتفييذ تذ عو إىل "إد ذال ُسذييفا
لضما لري التةح  "...وذكر أ هاه التوبي مل تيفضا(.)١٠٠
 -54وذكر الورق ا شرتك  ٢أن راا اسذتيفتاج اك مذ ال سذتوري أ التشذه مل يةذ رميذ
يفاري ذ م ف ذذإ وك ذذاال إنضذذاذ الر ذذانو والس ذذدطا الرضذذاري مل ت ذذال تة ذ ّ ه رمي ذ يفاري ذ ض ذذاير
ال ضيني(.)١٠١
 -55وذك ذذر ليفظم ذ ذ الةم ذذل ل ذذن أ ذذل اجليف ذذو األفرير ذذم أ دح ذذا الرت ذذيل يف إنش ذذاء
ةط ذذا إذاعي ذ ةدي ذ تُذذرفال وأ ل ذذن ييفظم ذذو ذ يف ه ذذاا الس ذذحيل يتةرة ذذو لدمض ذذايرا
واالعترال عدل ي الشر ( .)١٠٢ولثت ا يفظم زلحذابوي عدذل تيسذ سذحل اإل ذول عدذل ر ذل
ذض بإن ذذاف وا ذراد وعدذذل الذرتام اسذذتر لي ايذذع ال يانذذا اإلع ليذ ( .)١٠٣ولذذحةت الورقذ
الحذ ّ
()١٠4
ا شرتك  7عدل إعادس إنشاء جليف اإلع م الالحابوي بوبضها لقسس لسترد ولثيدي .
 -5٦وذك ذذر الورقذ ذ ا ش ذذرتك  ٢أنذ ذ يُطد ذذم إىل ا يفظم ذذا اذ ذ اإل وليذ ذ ال ذذيت تس ذذةل إىل
االةط س بفنشط عدل لستو ا را ةا اإل ذول عدذل تذر يل لذن الشذر أو توقيذع لذاكرس
تضاها لع اكافظت وك األلرين ليس لر ا قانونيا(.)١٠5
 -57وذك ذذر الورق ذ ذ ا ش ذذرتك  ٢أ الس ذذدطا لس ذذتمرس يف تو ي ذذق التش ذ ذريةا التريي ي ذ ذ م
وبةضذها مل يةذ يتضذ لذع دسذذتور عذام ٢٠١٣م لتإلويذق ليفظمذذا ا تمذع ا ذ ين وا ذ افةني عذذن
لروق اإلنسا  .وأعربت عن قدرها إزاء الته ي ا الدضظي جتاه ليفظما ا تمع ا ين لن قحل
كحار ا سقولني اإل وليني يف اخلطم الةال (.)١٠٦
رد يف اس ذ ذذتةراض
 -58وذك ذ ذذر ليفظمذ ذ ذ اخل لذ ذ ذ ال وليذ ذ ذ إلر ذ ذذوق اإلنس ذ ذذا أ زلح ذ ذذابوي ّ
()١٠7
 .وذكذذر أ
عذذام  ٢٠١١ايذذع التوبذذيا الثمذذاين ا تةدر ذ با ذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا
ا ذ ذ افةني عذ ذذن لرذ ذذوق اإلنس ذذا ال ياالذ ذذو يوا هذ ذذو ا ض ذذايرا والةيفذ ذذق واالعترذ ذذال التةسذ ذذضم
وا راةاس ال ي ي ( .)١٠8وذكر ليفظم ذا الذ فاس األلذالم أ ا ذ افةني عذن لرذوق اإلنسذا م
ال سذذيما لذذن يشذذت دو برضذذايا الضسذذاد وا سذذاءل الةالذ واإلوكمذ ال ميررا يذ م تةرةذوا لدتإلويذذق
وا ضاير عدل ي ليفظم االستإلحارا ا ركاي (.)١٠9
 -59وذكر ليفظم الةمل لن أ ل اجليفو األفريرم أ زلحابوي بوتت ة الرذرار ا تةدذ
امايذ ا ذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا الذذاي بذ ر عذذن اجلمةيذ الةالذ ل لذذا ا ت ذ س يف كذذانو
األول/ديسمرب  .)١١٠(٢٠١5ولثت زلحابوي عدل وةع سياس بشف اي ايذع ا ذ افةني عذن
لروق اإلنسا م وتروي هاه السياس م واإلرري عدل لساءل لن يهذ دو ا ذ افةني عذن لرذوق
اإلنسا أو يةت و عديها لساءل قانوني (.)١١١
 -٦٠وذك ذذر أيض ذ ذا أ لريذ ذ التةح ذ ذ ولريذ ذ التحم ذذع قُمةت ذذا بر ذذانو اليفظ ذذام الة ذذام واألل ذذنم
وباخل ذذوري ل ذذرط عرذ ذ اال تماع ذذا الةالذ ذ وتيفظ ذذيا ا ظ ذذاهرا برت ذذيل ل ذذن الش ذذر (.)١١٢
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ُيول الشر سدط رفال دحا التحمع دو أي
وذكر الورق ا شرتك  ٢أ
الرانو ا اكور ّ
()١١٣
إل اني لدطةن يف قرار سديب .
 -6اللق ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة وملاملة
 -٦١ذكر االُاد ال و لديفرابا الةمالي أ زلحابوي قحدت يف عام  ٢٠٠9تيفضيا توبذيا
جليف ذ الت ري ذ التابة ذ يفظم ذ الةمذذل ال ولي ذ م ليفهذذا االلت ذاام واءل ذ تش ذريةاهتا لذذع اتضاقي ذ ليفظم ذ
الةم ذذل ال وليذ ذ رق ذذا  87وب ذذفلور أ ذذر ليفه ذذا إل ذذاء اي ذذع ا مارس ذذا ا ةاديذ ذ لديفراب ذذا فذ ذورا
االعترالم وااللتحازم والةيفقم والتةايمم والتإلويقم وا ضاير م والت ل يف الشقو اليفرابي م
والتمييا يف ل اليفرابا ( .)١١4وأوبل بتيفضيا هاه التوبيا (.)١١5
 -٦٢وألذار االُذذاد إىل لذذاال تذ ل السذذدطا يف عمذذل اليفرابذذا ()١١٦م وذكذذر أ الةمذذال
ي ذذط لو بذذالتمييا يف الةمذذل بسذذحم عضذذويتها يف اليفرابذذا ( .)١١7وأبذذحرت ع ذ م ُويذذل أربذذا
الةمل الرسوم اليفرابي ممارس واسة االنتشار(.)١١8
 -٧اللق ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق
 -٦٣ذك ذذر ليفظم ذ ذ ق ذذر األ ض ذذال الالحابوي ذ ذ لإلنر ذذاذ أ نظ ذذام الرعاي ذ ذ اال تماعي ذ ذ لثر ذذل
اي ذ
بالرضذذايا ا رتاكم ذ م وأ قد ذ ا ذذو ضني ا هيفي ذذني تةي ذ التيفضي ذذا والرب ذ الضة ذذالني لتش ذريةا
الطضل(.)١١9
 -٦4وذك ذذر أيض ذ ا أ زلح ذذابوي اس ذذت ثت ب ذرال م لث ذذل ل ذيفرت الرعاي ذ اال تماعي ذ لديت ذذالل
واأل ض ذذال الض ذذةضاء لت ذذفلني الض ذذما اال تم ذذاعم اه ذذا ورف ذذع لس ذذتو لةيش ذذتها .بيذ ذ أ اخلاانذ ذ
الو يفيذ ذ ال تذ ذ فع لس ذذت را ا س ذذتضي ين يف الوق ذذت ا يفاس ذذمم األل ذذر ال ذذاي ي ذذقديم ل ذذث ام إىل
لرلا األ ضال الاين يتدرو الرعاي يف ا قسسا الذيت تةتمذ عدذل التربعذا  .أةذق إىل ذلذك
تضشم الضساد يةي دفع تدذك ا سذت را م األلذر الذاي يضضذم إىل سذ م ا تربعذني دعمهذا
أ ّ
()١٢٠
.
لتدك الربال
 -٦5وذكذذر ا يفظم ذ أ االجتاهذذا األ ذ س ا تةدر ذ بذذاإل يف ال ذذااء تث ذ قدر ذ ا بال ذ ا(.)١٢١
ولثذذت زلحذذابوي عدذذل ُسذذني التإلطذذيا ل لذوال اجلويذ الحال ذ الشذ س لدترديذذل إىل أد لذ لذذن
انةذ ذ ام األل ذذن ال ذذاارمم وإىل االس ذذتثمار يف لرونذ ذ الرط ذذاس الاراع ذذمم ابذ ذ باليفس ذذح إىل بذ ذ ار
ا اارعني(.)١٢٢
 -٦٦وذكر ليفظم الشضافي ال ولي أ هت مي ا يفذازل يطذرع لشذ د عدذل بذةي الحدذ ك ذل
تتةدذ لحالذذرس بضرذ ا سذذحل اإل ذذول عدذذل السذذدع األساسذذي م لثذذل ا ذذاء وال ذذااءم وتذرتحا بتذ هور
والتةديا(.)١٢٣
ال
 -٦7وذكر أيضذا أ اإل ولذ والسذدطا اكديذ لسذتمرس يف إ ذ ء اليفذال لذن ليفذازاها دو
لهدذ كافيذ وسذ ن بذ يل وتةذذويال ولراعذاس ل بذذول الرانونيذ  .واالحذ ا لذا تدحذذف الشذر إىل الرذذوس
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ا ضر أثيفاء عمديا اإل ء الرسريم وكثذ ا لذا تةحذا اإل ولذ عذن تذوف سذحل انت ذاف فةالذ
لدض ايا( .)١٢4فضم آ /أاسطس ٢٠١4م أادرت اإل ول قسرا خميا لييف وياي ل لتحاز يف
لرا ة ذ لاس ذذضييف و ال ذذاي أقذذيا إلي ذواء حن ذذو  ٢٠ ٠٠٠لذذإلل ل ذذردهتا الضيض ذذانا يف لرا ة ذ
ليضم .ويف أيدول/سحتمرب ٢٠١4م ه م كل لن جمدذس إيحذوور اكدذم وجمدذس ل ييفذ لذيتون وياا
ب ذ عا لذذن الشذذر م دو أوالذذر قضذذاري م لئذذا ا سذذاكن .ويف  ١٢كذذانو الثاين/ييفذذاير ٢٠١5م
أوقضت اك مذ الةديذا ذرد لذوا  ١5٠أسذرس تسذتو ن لارعذ أرنولذ را ةذ لذازووي .وهذ لت
الشر ليفازل األسر ا اكورس عشواريا يف  7كانو الثاين/ييفذايرم األلذر الذاي تذركها لشذردين دو
عا لوسا األلطار( .)١٢5ودعذت ليفظمذ الةضذو ال وليذ زلحذابوي
سرق يريها عوارض الطحية يف ّ
إىل إع وقذق ا تيذاري رمسذم لةمديذا الطذرد اجلمذاعم لذ توةذع ايذع الضذمانا الرانونيذ
واإل راريذ م وتذذفلني اإلذ األد األساسذذم لذذن التةدذذيا والرعاي ذ ال ذ ي وا ذذاء وال ذذرف ال ذ م
هب ف توف سحل انت اف فةال لدض ايا(.)١٢٦
 -٦8وذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  7أ نرذذل ا يذذاه لتوابذذل يف لةظذذا أحنذذاء الحد ذ م األلذذر الذذاي
ي فع الس ا إىل استةمال ل ادر ا ياه ا ا فلون م لثل ايبار ا شوف م ممذا يذقدي بذ وره إىل
اإلبذذاب ب ذاأللراض ا يفرول ذ با يذذاهم لثذذل التيضوري ذ  .ولذذحةت عدذذل تطذذوير الحيفي ذ الت تي ذ ايذذض
يستطيع ايع ا وا يفني اإل ول عدل ا ياه اليفري وال اإل لدشر (.)١٢7
 -٨اللق ي الصلة
 -٦9ذكذذر الورق ذ ا ش ذذرتك  8أ زلح ذذابوي أي ذ أثيف ذذاء اس ذذتةراض ع ذذام  ٢٠١١التوب ذذيا
ا تةدر باسذتمرار هذود اإلذ لذن اإلبذاب بضذ ول نرذل ا يفاعذ الحشذري /اإلي ز وا ريذا والسذلم
وكذذالك لة ذ ل الوفيذذا الذذيت يسذذححها ف ذ ول نرذذل ا يفاع ذ الحش ذري م وإنشذذاء آلي ذ لويذذل سذذاع س
اكذذرولني( .)١٢8وراذذا تفيي ذ تدذذك التوبذذيا م ال ي ذاال األ ضذذال يوا هذذو بذذةوبا يف اإل ذذول
عدذذل اخل ذ لا ال ذ ي ( .)١٢9وأوبذذت الورق ذ ا شذذرتك  8بذذف ُذذرري زلحذذابوي عدذذل أ يتدرذذل
اي ذذع األ ض ذذال اخل ذ لا ال ذ ي اجلي ذ س وا اني ذ م ال س ذذيما ل ذذن ذ ل رس ذذا سياس ذ لدت طي ذ
ال ي الشالد تضع عدل سذدا األولويذا ل ذول ألذ األ ضذال لرلانذا عدذل الرعايذ ال ذ ي
ادذول كذانو األول/ديسذمرب ٢٠١8ت وخت ذيل لذا ي ضذم لذن ا ذوارد لرطذاس ال ذ م لشذي ا لذذع
لقلر الذ  ١5يف ا ار ا اكور يف إع أبو ام ادول كانو األول/ديسمرب .)١٣٠(٢٠١8
 -7٠وذك ذذر الورق ذ ذ ا ش ذذرتك  7أ زلحذ ذذابوي تةه ذ ذ يف اس ذذتةراض ع ذذام  ٢٠١١وابذ ذذد
هودها لد لن اإلباب بض ول نرل ا يفاعذ الحشذري /اإلي ز وا ريذا والسذل سذاع س لذركاء
التيفمي ذ ( .)١٣١ويف ع ذذام ٢٠١٢م ُوة ذذةت اس ذرتاتيحي الرتكيح ذ الوقاري ذ ل ذذن ف ذ ول نر ذذل ا يفاعذ ذ
ذ ذ لا الةذ ذ ج ا ض ذذاد لدض وس ذذا الة وسذ ذ
الوقاريذ ذ  .وزيذ ذ
الحشذ ذري ا تةدرذ ذ بالتذ ذ
()١٣٢
بإتال الةرارا وتيس اإل ول عديها جمان ا .
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 -7١وفيمذذا يتةدذ بالوفيذذا ا رتحطذ بذذالوالدسم ذكذذر الورقذ ا شذذرتك  7أ زلحذذابوي مل ُرذ
ااي ااه ف اإلمنارم ل لضي ا تمثد يف ع م جتاوز الوفيا  7١وفاس بني كل  ١٠٠ ٠٠٠لولذود
لذذم ادذذول عذذام  .٢٠١5ولثذذت زلحذذابوي عدذذل إل ذذاء الرسذذوم الطحيذ م وتذذوف اإللذ ادا ال افيذ
ل ذ األلولذ والولذ ا وا ةذ ا الطحيذ والسذذدع األساسذي م لثذذل لشذذترا الذ مم وتذذوف لياانيذ
كافي لدرعاي الطحي (.)١٣٣
 -7٢وذكر الورق ا شرتك  )١٣4(5أ الة يذ لذن ا شذت دني بذاجليفس يت ذ ثو عذن لشذاكل
يف تد ّرذذم اخل ذ لا ال ذ ي لذذن ا ستشذذضيا اإل ولي ذ أل الةذذالدني يف الرطذذاس الطذذيب يرفضذذو
ع ه ذذا ل ذذا مل ي ذذفتوا بش ذذركارها( .)١٣5وأة ذذافت أ ا ثدي ذذا وا ثدي ذذني ولادو ذذم ا ي ذذل اجليفس ذذم
ول ايري ااهوي اجليفساني ولالدم بضا اجليفسني أبد وا عذن تةرةذها لدته يذ والسذإلري والطذرد
لذذن ا قسسذذا ال ذ ي بة ذ كشذذضها عذذن إقذذالتها ع قذذا يفسذذي لثدي ذ  .وهذذاا الوبذذا مييفذذع
ا شذذت دني بذذاجليفس وا ثديذذا وا ثديذذني ولادو ذذم ا يذذل اجليفسذم ول ذذايري ااهويذ اجليفسذذاني ولذذالدم
بضا اجليفسني لن ال شق ال الل عن التيا اهتا ال ذ ي اكذ دس( .)١٣٦وعذن ل ذايري ااهويذ
لا لت ي نوس اجليفس تشمل اإل ول عدل ااهرلونا م وا ةذ ا الطحيذ
اجليفساني م ال تو
()١٣7
لثل ا مس ا م واخلضوس لإل راءا الطحي لثل اجلرال .
 -7٣وذكذر الورقذ ا شذذرتك  ٦أ كثذ ا لذذن الشذذحا ال يسذذتطيةو اإل ذذول عدذذل لةدولذذا
لذذالد عذذن قضذذايا و ذ لا ال ذ اجليفسذذي اإل ابي ذ م لثذذل ليفذذع اإلمذذل( .)١٣8ويذذرفال لر ذ لو
اخلذ لا ل ذذول ا ذراهرني والشذذحا ا ذ ا تذذاو ني عدذذل وسذذارل ليفذذع اإلمذذل بسذذحم أل ذذالها
ا سذذحر وُيذااهتا الشإل ذذي جتذذاه ليذذاس ا ذراهرني اجليفسذذي م خمتذذارينا الرتكيذذا  -بذ الا عذذن ذلذذك -
عدل رسارل التةضق فرا أو دم لوافر الوال ين(.)١٣9
 -74وذكر الورقذ ا شذرتك  ٦أيضذا أ اليفسذاء والضتيذا قدّمذا حي ذدن عدذل ذ لا اإل هذاض
ا فلو م ل يف اإلاال اليت ي و فيها اإل هاض قانونيا وييفح م إ رانه وفرا لدرانو (.)١4٠
 -75وذكذذر ليفظم ذ الشذذضافي ال ولي ذ أ اةي ذ ا سذذاع س الطحي ذ الةال ذ مل تذذق بالتاالاهت ذذا
ا تةدر ذ ذ بتر ذ ذ مي اخل ذ ذ لا م ولرلذ ذذت لذ ذذن ذ أعضذ ذذاءها ال ث ذ ذ ين لذ ذذن الرعاي ذ ذ الطحي ذ ذ  .وتذ ذذرفال
ا ستشضيا وال ي ليا تفلني ا ساع س الطحي (.)١4١
 -٩اللق ي التعلس
 -7٦ذكذذر الورقذ ا شذذرتك  8أ زلحذذابوي أيذ يف اسذذتةراض عذذام  ٢٠١١التوبذذيا عذذن
اإل يف التةدذيا ل ضذالم ذن فذيها الضتيذا واأل ضذال الضذةضاء()١4٢م وكدهذا تة ذس الت ذ يا
اليت يشه ها قطاس التةديا( .)١4٣وذكر أيض ا أ هيفاو نر ا يف ا ارلم إذ إ بةال األ ضال
ميش ذ ذذو حن ذ ذذو  5كيد ذ ذذولرتا إىل أق ذ ذذر ل رس ذ ذ ذ ابت اري ذ ذ ذ و ١٠كيد ذ ذذولرتا إىل أق ذ ذذر ل رس ذ ذ ذ
ثانوي ذ ( .)١44وأد األزل ذ االقت ذذادي إىل بطال ذ كث ذ لذذن ايبذذاء واأللهذذا وعحذذاها عذذن تدحي ذ
التيا ا أبيفارها التةديمي (.)١45
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 -77وذكذذر الورق ذ ا شذذرتك  8أيض ذا أ ول ذ س ا سذذاع ا التةديمي ذ األساسذذي الذذيت هت ذ ف
إىل لس ذذاع س األ ض ذذال الض ذذةضاء ال لد ذذك ا ذ ذوارد ال افيذ ذ ل ذذالك .فه ذذم ت تض ذذم بسذ ذ اد الرس ذذوم
ا رسي وليس الاي ا رسم والرر اسي ورسوم االلت انا (.)١4٦
 -78وذكذذر الورقذ ا شذذرتك  7أ الحيفي ذ الت تيذ ا رسذذي تذ هور بسذذحم انةذ ام ال ذذيان .
وتوا ذ ذ ا ذ ذ ارل ُ ذ ذ يا تتةدذ ذ باإلل ان ذذا م إذ إا ذذا ت ذ ذيفظا الذ ذ رول عد ذذل ن ذذوبتنيم وف ذذواها
ل تظذ  .ويتدرذذل الت ليذذا ذوو اإلعاقذذا تةديمذا دو ا سذذتو ا طدذذو  .وتذذقدي رواتذذم ا ةدمذذني
ا يفإلضض ذ ذ ولذ ذ ذواردها اك ذ ذ ودس والضذ ذ ذ وط وا ض ذ ذذايرا السياس ذ ذذي ا مارس ذ ذ عد ذ ذذيها إىل تثح ذ ذذيا
عذ ذاارمها( .)١47ولذ ذحةت زلح ذذابوي عد ذذل أ ُس ذذن ذذروف لذ ذ ا ةدم ذذني وتايذ ذ ل ذذن ف ذذرري
تطورها ا هين(.)١48
 -79وذكذذر الورقذ ا شذذرتك  8أ نوعيذ التةدذذيا يف ا ذ ارل الثانويذ لةرةذ لدإلطذذر بسذذحم
قد ا ةدمني عمولا وا ةدمني ا َّربني وبام ال سيما يف ا يفا الريضي (.)١49
 -8٠ودعذذت ليفظم ذ إدلون ذ رايذذس ال ولي ذ إىل زيذذادس اإلنضذذاق اإل ذذولم عدذذل التةدذذيا واكح ذ
االجتاها الس اني و اي لروق األ ضال الضةضاءم لالي ا لع أهذ اف التيفميذ ا سذت ال (.)١5٠
ودعت أيضا إىل اختاذ ت اب اف ذ التمييذا والةيفذق اجليفسذم يف ا ذ ارل( .)١5١وقذ لت توبذي
تشمل توف الت ريم عدل لروق الطضل لضار س ا ةدمذنيم ورسذا سياسذ إلمايذ األ ضذال يوقّةهذا
ايع ا ةدمني(.)١5٢
 -1٠ذوو اإلهاقاا
 -8١ذك ذذر ليفظم ذ الةم ذذل ل ذذن أ ذذل اجليف ذذو األفرير ذذم أ زلح ذذابوي ب ذ قت عد ذذل اتضاقيذ ذ
لروق األلإلاري ذوي اإلعاقذ يف عذام  .٢٠١٣اذ أ اإل ولذ مل تذوارا بذني تشذريةاهتا اكديذ
والتاالاهتذذا ال وليذ اليفالذذئ عذذن هذذاه االتضاقيذ  .فرذوانني اإلعاقذ اإلاليذ اعتمذ "منوذ ذ ا لإلعاقذ
يف ذا بذاليفه الطذذيب" بد ذ تيفطذوي عدذذل الوبذا .وذكذر ا يفظمذ أيضذا أ وزارس اخل لذ الةموليذ
والةمل والضما اال تماعم ال لدك ليااني ترريح ا إلعمال لروق ذوي اإلعاقذا ( .)١5٣ولثذت
زلح ذذابوي عد ذذل اخت ذذاذ ت ذ اب ت ض ذذل إدل ذذاج ذوي اإلعاق ذذا يف اليفس ذذي اال تم ذذاعم واالقت ذذادي
والسياسم(.)١54
 -11اللق ي التنملة
 -8٢أعربذذت ليفظم ذ الشذذضافي ال ولي ذ عذذن قدرهذذا إزاء استش ذراء الضسذذاد الذذاي ييفسذذق التمتذذع
بذذاإلروق اال تماعي ذ واالقت ذذادي األساسذذي م لثذذل اإل ذ يف الس ذ ن ال ر ذ م واإل ذ يف ال ذ م
واإل يف ا اءم واإل يف ال ااء( .)١55وذكر أاذا ربذ فضذاررت الضسذاد يف نظذام ال ذ قيذل
إ لسذ ذذقولني ل ذ ذذوليني كح ذ ذذارا تور ذ ذوا فيه ذ ذذا( .)١5٦وذك ذ ذذر أيض ذ ذ ا أ لس ذ ذذقو ا ذ ذذالس اكدي ذ ذ
يستإل لو سدطتها إلذا يف ترذ مي اخلذ لا وإلذا يف ليفةهذا لطدذم رلذاو لذن ا ريمذني .ويرذول
ا وا يفذذو إن ذ كث ذ ا لذذا يُطدذذم إلذذيها دفذذع رلذذاو لدت ايذذل عدذذل اإل ذراءا ا ةر ذ س أو لتسذذهيل
اإل ول عدل اخل لا (.)١57
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