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جملس حقوق اإلنسان
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 ١٧-٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧

موجز ورقات أصحاب املصلحة بشأن

زامبيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
َّ
املقدمع معن  ١٦هع معن اجلهعا اعاح
االستعراض الدوري الشعام .والتقريعر معو للورقعا
املصععل ( )١إىل االسععتعراض الععدوري الشععام ،.وهععو مقععدَّج قععا .مععو تق ععداً ععد ا قص ع
لعدر الالما وخيصص فرع منفص .إلسهاما املؤسس الوطن قوق اإلنسان املعتمدد بناء
عل التق د الاام .مب ارئ ريس

اثني ا -املعلومااات املقدمااة مااس امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة بنااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -٢الحظععا اللةن ع ال ام ع قععوق اإلنسععان (اللةن ع ) أن وقف عاً اخت ععار ً فعل عاً لعقوب ع اإلعععداج
اعتمد منذ عاج  ،١٩٩٧لانها ذكر أن مث ز رد حارد عدر السةناء احملاوج علع ه إلععداج،
وأواععا لتصععديى علع الربوتوكععور االخت ععاري الثععاين املل ععى لعهععد الععدو اخلععااب قععوق املدن ع
والس اسع  ،ادععار إىل إل ععاء عقوب ع اإلعععداج وأواععا أيضعاً لتصععديى علع الربوتوكععور االخت ععاري
التفاق مناهض التعذيب وغريه من ضروب املعامل أو العقوب القاسع أو الالإنسعان أو امله نع
()٢
وعل االتفاق الدول ماي حقوق مج العمار املها رين وأفرار أسره
__________

*

حترر هذه الوث ق ق  .إرسادا إىل روائر الرتمج الت ريري
مل َّ
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 -٣والحظ ععا اللةنع ع أن مجهوريع ع زام ععا (اا اومع ع ا وازام ععاا علع ع التع عوا ) اتعه ععد ا،
خ ععالر االس ععتعراض ال ععدوري الش ععام .لل الع ع ف ه ععا ،ع ععاج ( ٢٠١٢ااس ععتعراض ع ععاج ٢٠١٢ا)
بتو ععد رعععود رائمع إىل إلل ع اإل عراءا اخلااع سلععس حقععوق اإلنسععان( ،)4وذكععر أن ا اومع
وافقععا منععذ ذلععني ا ع علع طل ع فقع مععن أاعع .الطل ععا العشععرد الععد قُععدما ل قععوج املقععررون
()5
اخلااون ب رهتا

()٣

 -4والحظععا اللةن ع اجلهععور التدري ع الرام ع إىل تنف ععذ التوا ع ا املن ثق ع عععن اسععتعراض
عععاج  ،٢٠١٢لانهععا أعربععا عععن قلقهععا إزاء عععدج و ععور إلل ع قوي ع مشععرتك ب ع الععوزارا  ،وإلل ع
()٦
تنس ى ب اجلها ااح املصل  ،وخط لتنف ذ التوا ا
 -5وذك ععر اللةن ع أن زام ععا مل ت ععدمة بع ععد اتفاق ع مناهض ع التع ععذيب وغ ععريه م ععن ض ععروب
املعامل ع أو العقوب ع القاس ع أو الالإنسععان أو امله ن ع اإلطععار القععانوين احمللععج وذكععر اللةن ع
كذلني أن محلتها ضد التعذيب أفضعا إىل مشعروع قعانون ملناهضع التععذيب ،سع تاع إىل رعع
()٧
ا اوم كج يص ح قانونً نفذاً
 -٦والحظععا اللةن ع الت ع اج زام ععا الماي ع ض ع ا االوععار ل شععر ،لانهععا أواععا بتعععدي.
()8
القانون رق  ١١لعاج  ٢٠٠8اخلااب مبااف االوار ل شر لضمان عدج حماكم ض ا ه
 -٧وذكععر اللةن ع أن قععرع ا قععوق ال تت ع ح إماان ع التقاضععج بشععين ا قععوق االقتصععاري
واال تماع والثقاف  ،وأن االستفتاء الوطين لعاج  ٢٠١٦كان حماول فاقل لتوسع نطعاق قعرع
ا قععوق هععذا الصععدر وق عدما توا ع ا مععن ب نهععا وض ع خريط ع طريععى يُسرتقععد ععا سععن
()٩
قرع حقوق ديدد
 -8وذكععر اللةنع أن نقععص املعوارر مععا زار يقععوض قععدرهتا علع االضععطالع نشععط تتعلععى
ويعع.
بتع ي ع حقععوق اإلنسععان ومحايتهععا مج ع أ ععاء ال لععد وعععالود عل ع ذلععني ،يععري ف ع
()١٠
اللةن منذ عاج  ٢٠١5بشا .مطرر
 -٩وذكععر اللةن ع أتععا أ ععر  ،عععاج  ،٢٠١5تق مععا مر ع ععا لاعمععار التةاري ع وحقععوق
اإلنسععان ،وأواععا ن تضع زام ععا خطع عمعع .وطن ع بشععين ا عمععار التةاريع وحقععوق اإلنسععان
تسععتند إىل هععذا التق ع وأواععا اللةنع أيضعاً بتع ع مؤسسع تنسع ى تقععور عمل ع تنف ععذ م ععارئ
()١١
ا م املت دد التو ه بشين ا عمار التةاري وحقوق اإلنسان
 -١٠وأحاطا اللةن علماً لتعدابري اإلياب ع العد ا ُ عذ ( ،)١٢لانهعا أعربعا ععن قلقهعا معن
أن مرافى االحتةاز ال ت ار تعاين من مشاك .االكتظعا ،،وتعرري املرافعى الصع  ،وععدج الفصع.
الفعل ععج بع ع ا ح ععداي وال ععال  ،وس ععوء حالع ع مراف ععى احتة ععاز النس ععاء ،وس ععوء الرعايع ع الصع ع
والط ع  ،مبععا ذلععني خععدما الرعايع ق عع .الععوالرد وبعععدها ،ورراءد خععدما الرعايع اال تماع ع
()١٣
طفار ا مها احملتة ا  ،من ب أمور أخرى
 -١١وذك ععر اللةنع ع أن ال ل ععد ع ععاس م ععن مس ععتو غ ععري مسع ع وق م ععن التعص ععب الس اسع عج
والعنععق ،ق عع .وخععالر وفععور انتهععاء االنت ععا العام ع  ١١إلب/أغسععطس  ٢٠١٦وأعربععا
عن لغ القلى إزاء أعمار العنق الد يرتا ها مسؤولو ا حع اب الس اسع وضع ال الشعرط والعد
تسع ا إاعاب ععدد أقع ااب حعراأ ،وأسعفر ععن خسعائر ا رواأ واملمتلاعا  ،وقلصععا
حريع التةمع وحري ع التع ععري ،وغرسععا ثقافع اخلععو بع النععاخ وا طعرا الس اسع الفاعلع
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وأثنا اللةن عل اخلطوا الد ا ذهتا ا اوم لتع جلن حتق عى ،وأواعا بنشعر اسعتنتا ا
()١4
هذه اللةن عند توفرها وأواا أيضاً بضرورد التنف ذ الاام .لتوا ا جلن الت ق ى
 -١٢وذكعر اللةنع أن الطريقع الععد تط عى عا القعوان تتنععاق مع روأ ا حاعاج الدسععتوري
املتعلقع ع الري ع ع التةمع ع وحري ع ع التع ععري والحظ ععا مع ع القل ععى ح ععاال القس ععود والفس ععار امل ع ععوج
والتط ى االنتقائج لقانون النظعاج الععاج معن انعب الشعرط  ،و لتعا انتهعاا حقعوق ا فعرار العذين
ميلاون أو يُعتقد أت ميلاون إلراء خمتلف عن إلراء ا اوم  ،وا ح اب و/أو اجلماعا الس اس
()١5
املعارض الد يعتقد أتا تنتقد ا اوم
 -١٣وذكعر اللةنع أتععا الحظعا حععاال اعتععداء علع الصع ف واملؤسسععا اإلعالم ع مععن
انععب مسععؤو ا ح ع اب والشععرط  ،سلععا إغععالق مؤسسععا إعالم ع أو التهديععد قغالقهععا مععن
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
 -١4والحظا اللةن اجلهور الد ت ذدا ا اوم لضمان الص اجلنسع واإلجناب ع ولافالع
ا قععوق هععذا اسعار ،لانهععا ذكععر أن تق معاً وطن عاً أاثر عععدرا مععن الشعواغ .ذا الصععل  ،مععن
ب نهععا ا ا ع الا ععريد وغععري املل ععاد إىل وسععائ .من ع ا معع ،.واسععتمرار العق ععا الععد تع ععى ا صععور
دد وم سورد التالف لل وام .وا مهعا وتع عى تعوفر تلعني الرعايع  ،معا أرى
عل رعاي ا
إىل ارتفععاع معععدر الوف ععا النامج ع عععن مضععاعفا ا معع .أو الععوالرد ،واسععتمرار املسععتوى املرتف ع
للعنععق اجلنسععج واجلنسععاين ،واسععتمرار ا عوا الععد تع ععى الواععور إىل اخلععدما الصع املالئمع
للمراهق  ،ما أرى إىل ارتفاع معدال ا م .ب املراهقا  ،وارتفاع معدال اإلاعاب بفعريو
نقععص املناع ع ال ش عري ب ع الش ع اب الععذين ت عرتاوأ أعمععاره ب ع  ٢٠و ٢4عام عاً ،وارتفععاع معععدر
()١٧
زواع ا طفار ،فضالً عن ا حااج القانون املق دد جمار خدما اإل هاض امليمون
 -١5وذكر اللةن أند عل الرغ معن التقعدج الا عري العذي أحرزتعد زام عا إعمعار ا عى
التعل ع  ،مث ع ق عواغ .تتمثعع .ارتفععاع تاععال ق التعل ع العععا الععد ال ت ع ار هظ ع لنس ع بنععاء
ا سر الفقعريد ،علع العرغ معن العدع املقعدج معن ا اومع قعا .معنح رراسع وقعروض وعلع
الععرغ مععن التقععدج املل ععو ،الععذي أحععرز املنععاطى ا ضعري  ،مععا زار ا طفععار امللت قععون ملععدار
املنععاطى الريف ع يقطعععون مسععافا طويلع لل صععور علع التعلع ومععا زالععا نسع التالم ععذ إىل
املعلم مرتفعع ومعا زار مععدر االنتقعار إىل املعرحلت الثانويع واجلامع ع  ،ال سع ما بع الفت عا ،
من فضععا بسع ب محعع .املراهقععا وزواع ا طفععار وال ععى الت ت ع مععدار املنععاطى الريف ع سع ئ
()١8
وغري مالئم  ،ومدار هذه املناطى تفتقر إىل املوار التعل م
 -١٦وذكععر اللةنع أن خطعوا إياب ع ا ُ ععذ مععن أ عع .إرمععاع اتفاق ع حقععوق ا قع ااب
ذوي اإلعاق ع اإلطععار القععانوين احمللععج عععن طريععى سععن قععانون ا ق ع ااب ذوي اإلعاق ع رق ع ٦
()١٩
لعاج  ٢٠١٢غري أن عدراً من القوان ال يتماق م أحااج االتفاق
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اثلث ا -املعلومات املقدمة مس أصحاب املصلحة اآلخريس
ألف -نط ا اااق االلتزام ا ااات الدولي ا ااة والتع ا اااون م ا ااحل اآللي ا ااات وا ي ا ااات الدولي ا ااة حلق ا ااوق
()٢٠
اإلنسان
 -١٧ذكععر مرك ع التقاضععج للةنععوب ا فريقععج أن زام ععا مل تصععدق بعععد عل ع بع ع الصععاوا
ادام ذا الصل لنهوض القوق اإلنسان ،وأوا لتصديى عل مج ما مل تصدق عل د من
معاهععدا حقععوق اإلنسععان ،مبععا ذلععني الربوتوكععور االخت ععاري التفاق ع حقععوق ا قع ااب ذوي
اإلعاقع  ،والربوتوكعور االخت عاري التفاق ع مناهضع التعععذيب وغعريه معن ضعروب املعاملع أو العقوبع
القاس ع أو الالإنس ععان أو امله ن ع  ،والربوتوك ععور االخت ععاري التفاق ع القض ععاء عل ع مج ع أق ععاار
()٢١
التم ضد املرأد ،والربوتوكوال االخت اري الثالث املل ق تفاق حقوق الطف.
 -١8وأوا ععا رابط ع ع مجاع ع ع ال ععا وف ععاين الثالع ععل والعش ع عرين لتص ععديى عل ع ع الربوتوك ععور
()٢٢
االخت اري التفاق حقوق ا ق ااب ذوي اإلعاق
 -١٩وأواععا الورق ع املشععرتك  )٢٣(٣لتصععديى علع الربوتوكععوال االخت اري ع الثالث ع املل ق ع
()٢4
تفاق حقوق الطف .وعل مج ما مل يُصدق عل د بعد من معاهدا حقوق اإلنسان

 -٢٠وذكععر منظمع العفععو الدول ع أن زام ععا سععنا قععانون التصععديى علع االتفاقععا الدول ع
لعععاج  ،٢٠١٦الععذي يسرتقععد بععد عمل ع التصععديى علع االتفاقععا الدول ع و إرمععاع أحاععاج
()٢5
القوان الوطن
تلني االتفاقا
 -٢١وذكععر الورقع املشععرتك  ٣أن قععانون التصععديى علع االتفاقععا الدول ع لعععاج  ٢٠١٦قععد
()٢٦
يشا .عائقاً أماج التعة  .التصديى عل ااوا حقوق اإلنسان وأواا مبرا عتد
 -٢٢و معععرض اإلقععارد إىل تواع ذا اععل حظ ععا لتيي ععد خععالر اسععتعراض عععاج ،٢٠١٢
أواععا منظم ع العفععو الدول ع ن تو ععد زام ععا رعععود رائم ع إىل إلل ع اإل عراءا اخلاا ع سلععس
()٢٧
حقوق اإلنسان
 -٢٣وذكر الورق املشرتك  ٣أن زام ا مل تقعدج تقريعراً ملنتصعق املعدد بشعين تنف عذ التواع ا
()٢8
املن ثق عن استعراض عاج ٢٠١٢
 -٢4وأواععا رابطع مجاعع ال ععا وفععاين الثالععل والعشعرين ن تضععمن زام ععا التنف ععذ الفعععار
للتواع ا الععد ستصععدر عععن االسععتعراض املق عع ،.وأواععا هععذا الصععدر قنشععاء إلل ع حاوم ع
رائم ع لرق عرا عل ع تنف ععذ تلععني التوا ع ا ( )٢٩وقععدما منظم ع إرمونععد رايععس الدول ع توا ع
()٣٠
ماثل

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()٣١

 -٢5رح ععا منظمع العفععو الدول ع لدسععتور اجلديععد الععذي أقععر  5كععانون الثاين/ينععاير ٢٠١٦
بعد أن أا ح نفذا مبو ب قانون اارر عن الربملان ،وذكر أند يتضمن أحاامعا تقدم ع تتعلعى
بع ع ععدج التم ع ع وم ع ع ذل ع ععني ،ف ع ع ن ق ع ععرع ا ق ع ععوق املقرتح ع ع اجلديع ععدد ،ال ع ععد ال ميا ع ععن اعتماره ع ععا
إال سععتفتاء ،مل تُعتمععد االسععتفتاء الععذي أ ععري  ١١إلب/أغسععطس  ،٢٠١٦م عا أرى إىل
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عععورد ال لععد إىل قععرع ا قععوق القدمي ع وذكععر منظم ع العفععو الدول ع أن قععرع ا قععوق القدمي ع
()٣٢
ال تتضمن ا قوق االقتصاري واال تماع والثقاف
 -٢٦ورع عا فععرع الرابط ع الدول ع للمثل ععا واملثل ع
()٣٣
ادوي اجلنسان ضمن أس اب التم

أفريق ععا إىل تعععدي .الدسععتور ب ع إرراع

 -٢٧وأق ععار ه ععومن راي ععتس ووت ععي إىل أن زام ععا أي ععد  ،خ ععالر اس ععتعراض ع ععاج ،٢٠١٢
توا مبواءم تشعريعاهتا الوطن ع مواءمع مع مع أحاعاج نظعاج رومعا ا ساسعج للم امع اجلنائ ع
الدول ع  ،وأواععتها بتنف ععذ نظععاج رومععا ا ساسععج مععن خععالر التشعريعا الوطن ع  ،بسع  .منهععا إرراع
()٣4
أحااج تت ح التعاون الفوري والتاج م احملام اجلنائ الدول
 -٢8وذكر الورق املشرتك  ٣أن جملس التنس ى الوطين املعين

()٣5

طفار مل ي دأ عملد بعد

 -٢٩وذك ععر الورق ع ع املش ععرتك  5أن الس اس ععا واالس ع عرتات ة ا الوطن ع ع املتعلق ع ع لص ع ع
وفععريو نقععص املناع ع ال ش عري ال تقععدج تعريف عاً واض ع اً للفئععا السععاان ا كثععر عرض ع لراععاب
لفريو وقد يؤري ذلني إىل إمهار بع الفئا الضع ف وعدج اسعتفارهتا معن العربامة الالزمع
اخلاا ع بفععريو نقععص املناع ع ال ش عري بس ع ب الث عرا املو ععورد النظععاج كمععا أن عععدج و ععور
()٣٦
تعريق واضح للفئا الساان ا كثر عرض لرااب لفريو قد يعرق .مساءل ا اوم
 -٣٠وذكع ععر الورق ع ع املشع ععرتك  ١أن التوا ع ع املتعلق ع ع قيع ععالء ا ولوي ع ع
واسرتات ة اهتا وبراجمها للتثق ق والتوع جمار حقوق اإلنسان مل تنفذ

()٣٧

خط ع ع ا اوم ع ع

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان مااحل مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاعات

املساواد وعدج التم

()٣8

ععا للس اسع لت عري علع
 -٣١ذكععر منظمع العفععو الدول ع أن السععلطا ا اوم ع
الاراه ع  ،مععا تس ع ب التم ع ضععد جمموع ع تون ععا اإلثن ع الععد تقطععن اإلقل ع اجلنععوز ل ام ععا و
ق ع ع طنتها وخع ععالر فع ععرتد الت ضع ععري النت ع ععا عع ععاج  ،٢٠١٦مل تسع ععتعم .السع ععلطا الشع ععدد م ع ع
مسععت دمج خطععاب الاراه ع  ،وم ع مععن ميارسععون التم ع والعنععق ضععد جمموع ع تون ععا اإلثن ع فقععد
أطلععى مسععؤولون حاوم ععون ك ععار تصععرلا مه ن ع للتون ععا ،ال س ع ما ضععد نقععطج أح ع اب املعارض ع
املنتم إىل تلني اسموع الق ل وزام ا مل م  ،عمالً التفاق الدول للقضعاء علع مج ع أقعاار
()٣٩
التم العنصري ،الظر وإتاء التم العنصري الذي ميارسد أي ق ص أو مجاع أو منظم
 -٣٢و معععرض اإلقععارد إىل حععاال ا قع ااب الععذين يُعتقلععون بععته تتعلععى مل عع .اجلنسععج
أو ادويع ع ع اجلنس ع ععان  ،ذك ع ععر منظمع ع ع ه ع ععومن راي ع ععتس ووت ع ععي أن ه ع ععؤالء ا قع ع ع ااب خيض ع عععون
لف واا قر قسري  ،وهعو معا ميثع .قعاال معن أقعاار املعاملع القاسع وامله نع والالإنسعان
()4٠
ميان أن يرق إىل مستوى التعذيب
 -٣٣وذكر الرابط السعويدي للتثق عق اجلنسعج أن املعارد  ١55معن قعانون العقعو فُسعر
تفسععرياً واسعععاً بواععفها ا سععا القععانوين لتةععرت العالقععا اجلنس ع املثل ع  ،ب نمععا لظععر الدسععتور
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التم ع ع وي ععنص علع ع ا ععى املس ععاواد وا ععى اخلصواع ع وأرى ه ععذا ال م ععوض ،إىل ان ععب
االفتقار إىل س اس سل م ملااف التم القائ عل أسا امل  .اجلنسج وادوي اجلنسان  ،إىل
حرمععان املثل ععا واملثل ع وم رو ععج امل عع .اجلنسععج وم ععايري ادويع اجلنسععان مععن حقععوقه بشععا.
منهة ععج( )4١وق ععدما الرابط ع ع توا ع ع تض ععمنا إل ععاء و ععرت العالق ععا اجلنس ع ع املثل ع ع القائم ع ع
()4٢
لرتاضج ب أق ااب ل

التنم  ،وال ئ  ،وا عمار التةاري وحقوق اإلنسان

()4٣

 -٣4إلقارد إىل توا ذا ال حظ ا لتيي د استعراض عاج  ،٢٠١٢ذكر الورق
املشرتك  ٢حدوي تطورا إياب من ح ل حتس اإلطار القعانوين واملؤسسعج لقطعاع التععدين،
سلا تعدي .قانون املنا والتنم املعدن عاج  )44(٢٠١5ورغع ذلعني ،ال تع ار هنعاا ععدد
حتععد تع ععى ضععمان محاي ع حقععوق اإلنسععان وال ئ ع منععاطى التعععدين فالقععانون ينطععوي عل ع
ث ع عرا  ،ال سع ع ما ف م ععا يتعل ععى لتش ععاور املسع ع ى واملش ععارك اسديع ع للمةتمع ععا احملل ع ع ا ععاذ
القرارا الد سها وبتقدت التعوي املناسب حعاال نقلهعا إىل أمعاكن أخعرى وععالود علع
()45
ذلني ،مل تنفذ التشريعا الساري بشا .كا  ،وال تنسى املؤسسا املسؤول ف ما ب نها
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حى الفرر ا اد وا ري وا مان عل ق صد

()4٦

 -٣5الحظا منظم العفو الدول أن املقررد اخلاا املعن القوق ا ق ااب ذوي اإلعاق ،
عقب ز رهتا إىل زام ا ،ألقا الضوء عل ما يع شد ا ق ااب املصابون ملهى معن خعو رائع
م ععن التع ععرض لالعت ععداء والقت عع .لل ص ععور علع ع أ ع ع اء م ععن أ سع عاره  ،وأعرب ععا ع ععن قلقه ععا ن
()4٧
ما ال يق .عن  ١٠أق ااب مصاب ملهى قتلوا منذ عاج ٢٠١5
 -٣٦وذكععر الرابطع السععويدي للتثق ععق اجلنسععج أن التشعريعا والس اسععا القائمع ملوا هع
العن ععق اجلنس ععج والع ععائلج واجلنس ععاين غ ععري كاف ع  ،ورع ععا إىل حتس ع حمتواه ععا وتنف ععذها ورع ععا
الرابط ع أيض عاً إىل القضععاء عل ع اإلفععال مععن العقععاب عل ع العنععق اجلنسععج والعععائلج واجلنسععاين،
وإىل تع ي املعار واملوارر ،والتشة عل ت ري املواقعق اعفو القضعاد ،واملعدع الععام ،
واحملععام  ،وأف عرار الشععرط  ،ومقععدمج الرعاي ع الص ع  ،ومؤسسععا اخلدم ع اال تماع ع  ،وال عمععاء
()48
الدين والتقل دي  ،واستمعا احملل

إقام العدر ،مبا ذلني مسيل اإلفال من العقاب ،وس ارد القانون
 -٣٧ذكععر الورق ع املشععرتك  ٣أن ا طفععار امل ععالف للقععانون ُلتة ع ون بشععا .مسععتمر ق عع.
حمععاكمته  ،وعععارد مععا ياععون ذلععني لفعرتا طويلع  ،ال سع ما إذا كععانوا متهمع بشععا .مشعرتا مع
أق ع ااب ل ع وع ععالود عل ع ذل ععني ،ف م ععا يتعل ععى طف ععار امل ععدان رتا ععاب رمي ع  ،ي ععؤري
التيخري إاعدار أوامعر املصعارق إىل إطالع فعرتد االحتةعاز ،ن حسعاب معدد العقعو السعال
()4٩
لل ري ال ي دأ إال بعد ادور أوامر املصارق
 -٣8وذكععر مرك ع التقاضععج للةنععوب ا فريق عج أن زام ععا وقَّعععا ،إلب/أغسععطس ،٢٠١4
علع ع الربوتوك ععور املع ععدَّر املتعل ععى مب ام ع ع اجلماعع ع اإلذائ ع ع للةن ععوب ا فريق ععج ،ال ععذي ي ععدخ.
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ت عريا وهريع دععا إلاثر علع محايع احملامع قععوق اإلنسععان وإذا رب التصععديى علع الربوتوكععور
املعععدر ،حسععب ا اععور ،ف نععد سع ل ج إماان ع جلععوء ا فعرار إىل احملامع  ،فضعالً عععن اختصععااب
احملامع جمععار حقععوق اإلنسععان وأواع املركع ن تسع ب زام ععا الت امهععا لربوتوكععور املعععدر
الععذي ينتهععني ا ععى الواععور إىل العدال ع و ن تسععع إىل إعععارد حععى ا ف عرار اللةععوء إىل
()5٠
احملام

ا ر

ا ساس وا ى املشارك

ا اد العام وا اد الس اس

()5١

 -٣٩ذكععر الورقع املشععرتك  ١أن التواع ا الععد حظ ععا لتيي ععد اسععتعراض عععاج ٢٠١٢
واملتعلق الري التةم وحريع التع عري مل توضع موضع التنف عذ( )5٢و مععرض اإلقعارد إىل إحعدى
هذه التوا ا  ،ذكر منظم العفو الدول أند عل الرغ من إعراب زام ا عن الت امهعا بافالع
اح عرتاج ا ععى حري ع التع ععري وا ععى التةم ع السععلمج ،ف ع ن القلععى ال ي ع ار يسععاورها ن هععذه
()5٣
ا قوق ال ت ار مق دد ،بوسائ .منها است داج قوان القذ وقانون النظاج العاج
 -4٠وذكر منظم العفو الدول ع أن ا اومع معا زالعا غعري متسعاحم وعاه االنتقعارا  ،وتعرر
عل ه ععا للة ععوء إىل اس ععت داج ق عوان التش ععهري اجلنائ ع ( )54وذك ععر الورقع ع املش ععرتك  4أن حريع ع
اععمما لسع ى
التع ععري مععا زالععا جمرمع مبو ععب القعوان الصععاررد أثنععاء ا ق ع االسععتعماري والععد ُ
املعارض ع  ،مشععريد إىل تش عريعا حمععدرد هععذا الصععدر( )55و معععرض اإلقععارد إىل توا ع ذا
ال حظ ا لتيي د استعراض عاج  ،٢٠١٢ذكر الورق املشرتك  4أن حاال عديدد معن
املضععايق والرته ععب ضععد وسععائ اإلعععالج قععد وقعععا منععذ ذلععني االسععتعراض وعععارد مععا يتعععرض
الص ع ف ون ،ال س ع ما ا ع ف و املؤسس ععا اإلعالم ع اخلاا ع  ،ملض ععايقا م ععن ان ععب مس ععؤو
ا ح ع اب الس اس ع  ،وساا ع مسععؤو ا ع ب ا ععاك وتتعععرض املؤسسععا اإلعالم ع املس ععتقل
لتهديععدا ومضععايقا منتظمع مععن انععب املسععؤول ا اععوم ورعععا الورقع املشععرتك  4إىل
()5٦
إ راء حتق ى هذه التهديدا
 -4١وذكععر مركع التقاضععج للةنععوب ا فريقععج أن مج ع ا حاععاج املتعلقع لتشععهري اجلنععائج
الفص عع .الث ععامن عش ععر م ععن الق ععانون اجلن ععائج ال تتف ععى مع ع املع ععايري الدول ع ع ريع ع التع ععري ،وين ععج
()5٧
إل اؤها
 -4٢وأعرب ع ععا الورقع ع ع املش ع ععرتك  4ع ع ععن القل ع ععى إزاء اس ع ععتمرار ام ع ععتالا ا اومع ع ع للمؤسس ع ععا
اإلعالم الرئ س الد تض ه ئ اإلذاع الوطن ال ام  ،وا ف ذا ميع أو زام عا ( Times
 ،)of Zambiaواع ف زام ععا ريلععج م عع ،)Zambia Daily Mail( .ا مععر الععذي ععع .ا حع اب
()58
الس اس املعارض مرك ضع ق
 -4٣وأعربععا الورق ع املشععرتك  ١عععن عهععا السععتمرار اسععت داج قععانون النظععاج العععاج لل ععد
بال مربر من مارس حريد التةم السلمج وتاوين اجلمع ا ( )5٩وذكر الورق املشرتك  4أن
الق ععانون امل ععذكور م ععا زار الش ععا .ال ععذي كع ععان عل ععد ق عع .االس ععتقالر ،م ع عا ي ععؤري إىل س ع ع ى
املعارض ع  ،ال س ع ما تلععني الععد ي ععديها أعضععاء ا ع ب الس اسععج املعععارض ،مععن خععالر اعتقععاد أو
()٦٠
هتديده العتقار
 -44وذك ععر الورقع ع املش ععرتك  ١أن امل ععدافع ع ععن حق ععوق اإلنس ععان ونش ععطاء استمع ع امل ععدين
تعرضوا العتداءا لفظ وبدن من انب قوا ا من وأعضاء ا اوم ( )٦١ورعا زام ا إىل
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هت ئ ب ئع ا ن ع للمةتمع املعدين وا فعا ،عل هعا،
اجلمع ا وحري التع ري وحري التةم السلمج

()٦٢

القعانون واملمارسع  ،مبعا يافع .حريع تاعوين

 -45وذكععر منظم ع العفععو الدول ع أن قععانون املنظمععا غععري ا اوم ع لعععاج  ٢٠٠٩ال ي ع ار
عو معن االسعتقالل وا ريع رون تعدخ.
يؤثر علع قعدرد املنظمعا غعري ا اوم ع علع العمع.
()٦٣
ال مربر لد
 -4٦وذكر الورق املشرتك  ١أن التوا املتعلق لتشري اخلااب صور عل املعلوما
مل تنفععذ إال ئ ععا ،ن مشععروع قععانون ا صععور عل ع املعلومععا الععذي قععدج إىل الربملععان مل يسععن
()٦4
بعد
 -4٧و إلق ععارد إىل االنت ععا العام ع ع ععاج  ،٢٠١٦ذك ععر مرك ع ك ععارتر أن العن ععق ال ععذي
قععهده ال لععد ق عع .االنت ععا فععاق التععوتر ،م عا أرى إىل منععان مععن اخلععو وأعععاق ت ع امل عواطن
القه ع املشععارك العمل ع االنت اب ع كمرق ع أو كنععاخ ( )٦5وقععدج املرك ع توا ع ا مععن
ب نهععا أن تعمععد زام ععا فععوراً إىل إ عراء حتق ععى م ع اع ق ععاج ا ح ع اب الس اس ع لت عري عل ع
()٦٦
العنق
 -48وذكععر مركع كععارتر أن أحع اب املعارضع ُمنعععا ،خععالر فععرتد الت ضععري لالنت ععا العامع
لعععاج  ،٢٠١٦مععن تنظع املسعريا وسلععا هععذه الق ععور االمتنععاع عععن إاععدار تصععاريح الععرحال
اجلوي ع للطععائرا الععد تسععت دمها أحع اب املعارض ع أو تصععاريح تنظ ع املسعريا ( )٦٧وقععدج املرك ع
()٦8
توا ا من ب نها أن توفر زام ا فراا متاافئ جلم ا ح اب الس اس واملرق
 -4٩وذك ع ععر مرك ع ع ك ع ععارتر أن الربمل ع ععان أق ع ععر ،ق ع عع .انت ع ععا ع ع ععاج  ،٢٠١٦تع ع ععديالً رس ع ععتور ً
وتشعريعا تنف ذيع تف ععد بو ععوب أن ياععون مج ع املرقع لعضععوي الربملععان أو لر سع اجلمهوريع
قععد أتعوا الصععق الثععاين عشععر مععن مراحعع .التعلع و لنظععر إىل االخععتالر النظمععج بع اجلنسع
النظاج التعل مج ،ف ن ععدر النسعاء اللعواهن أتع الصعق الثعاين عشعر أقع .باثعري معن ععدر الر عار،
م عا لععور رون ترقععح الاثععري مععن النسععاء لش ع  .املنااععب العام ع ونت ة ع لععذلني ،ا ف ع عععدر
النسع ععاء الل ع عواهن يعملع ععن جمع ععار الس اس ع ع  ،إذ ال تش ع ع  .النس ع عاء سع ععوى  ٢٦مقعع ععدا برملان ع ععا مع ععن
()٦٩
أا ١5٦ .مقعداً
 -5٠وذكر مرك كارتر أن املؤسسا املالف ال .الن اعا االنت اب ع العد أعق عا انت عا
عاج  ،٢٠١٦مل تتق د إل راءا القانون الوا ومل حترتج ا ى س  .انتصعا قعانوين فععار
()٧٠
ومناسب توق تد

حظر مج أقاار الرق

()٧١

معع ععرض اإلقع ععارد إىل التوا ع ع ا ذا الصع ععل املن ثق ع ع عع ععن اسع ععتعراض عع ععاج ،٢٠١٢
-5١
ذكععر الورق ع املش ععرتك  ٣أن زام ععا هععج بلععد ع ععور ومقصععد لالو ععار ق ع ااب وأض ععافا أن
()٧٢
االوار طفار من املناطى الريف إىل املناطى ا ضري منتشر أيضاً
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ا ى اخلصوا وا اد ا سري
 -5٢ذكععر الورق ع املشععرتك  5أن القععانون يععرج العالقععا اجلنس ع املثل ع لرتاضععج ويعاقععب
عل ها لسعةن ملعدد تصع .إىل  ١5سعن ( )٧٣وذكعر مركع التقاضعج للةنعوب ا فريقعج ععدج و عور
أي أسا منطقج يُستند إل د ورت مارس اجلنس لرتاضج أماكن خااع  ،وقعدج تواع ا
()٧4
من ب نها إل اء املارت  ١55و ١58من قانون العقو
 -٣احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

ا ى العم .و ظرو عم .عارل وموات

()٧5

 -5٣رع ععا الورق ع املش ععرتك  5إىل إل ععاء مج ع الق عوان ال ععد و ععرج االق ععت ار جل ععنس وإل ععاء
()٧٦
اللوائح ال لدي الد استُ دما ملضايق املشت ل جلنس واحتةازه

ا ى الضمان اال تماعج
 -54ذكععر الورق ع املشععرتك  ٣أن التععدابري ا ال ع اخلاا ع لضععمان اال تمععاعج هععج تععدابري
()٧٧
تقديري  ،وأواا ن وع .زام ا الضمان اال تماعج حقاً قانون اً

ا ى مستوى مع شج الئى

()٧8

 -55ذكععر الورق ع املشععرتك  ٣أن ح عوا  ٦٠املائ ع مععن السععاان يعععانون مععن الفقععر ،مععن
ب عنه حعوا  ٢٠ ٠٠٠طفع .حمععروم مععن العع ي ب ئع أسعري ويع شعون ويعملععون الشعوارع
وكش ععق حتل عع .للم ان ععا الوطن ع امل صص ع لل عربامة املتعلق ع طف ععار أن خمصص ععا امل ان ع
املتعلقع بصع ا طفععار وت ععذيته ترا عععا عععاج  ٢٠١٦رغع أتععا قععهد ز رد عععامج ٢٠١٣
()٧٩
و٢٠١5
 -5٦وأقر رابط مجاع ال ا وفعاين الثالعل والعشعرين جلهعور امل ذولع  ،لانهعا ذكعر أنعد
ال تع ار هنععاا مشععاك .خطععريد تع ععى ا صععور علع ال ععذاء الععالزج والاععا ( )8٠وقععدما تواع ا
من ب نها توا بت ق ى ز رد ك ريد التموي .العاج سار الت ذي من أ ع .بلعو ا هعدا ذا
()8١
الصل وفقاً لاللت اما الوطن والدول

ا ى الص

()8٢

 -5٧ذكععر الورق ع املشععرتك  5أن مث ع إحةامععا عععن تقععدت معلومععا عععن وسععائ .من ع ا معع.
ععرع
للفت ععا غععري املت و ععا بس ع ب التوقعععا الثقاف ع والدين ع وغال عاً مععا تشعععر الفت ععا
()8٣
تلقج وسائ .من ا م .تن خيش أن تت ري نظرد جمتمعاهتن احملل إل هن
 -58وذكر الت الق الدو للدفاع عن ا ري أن ارتفعاع مععدال الوف عا النفاسع ال يتعلعى
مبشععروع اإل هععاض حععد ذاتععد ،بعع .ير ع إىل حععد ك ععري إىل عععدج الععتمان مععن ا صععور عل ع
جمععار الصع ،
خععدما رعايع التول ععد ،واالفتقععار إىل املعلومععا ذا الصععل  ،ونقععص العععامل
ال س ع ما حال ع النسععاء الععالهن يعععان الفقععر ونسععاء املنععاطى الريف ع ( )84وقععدج الت ععالق توا ع
تشععم .ق ععاج زام ععا بت س ع اد اكعع .ا ساس ع للرعاي ع الص ع  ،وإماان ع ا صععور عل ع الرعاي ع
()85
التول دي الطارئ  ،وتدريب القابال  ،واملوارر امل صص لص ا ج
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 -5٩وذكععر الورق ع املشععرتك  5أن الشععرول اإل رائ ع املعقععدد وعععدج كفاي ع اخلععدما لععدان
مع ععن عع ععدر حع ععاال اإل هع ععاض القع ععانوين ومع ععن  ،وعل ع ع الع ععرغ مع ععن الطع ععاب الل ع عربا لق ع ععانون
اإل هععاض ،ال ت ع ار هنععاا عق ععا تع ععى عمل ععا اإل هععاض القععانوين ،ولععذلني يسععتمر االعتمععار
()8٦
عل اإل هاض غري القانوين
 -٦٠وذكععر الرابط ع السععويدي للتثق ععق اجلنسععج أنععد عل ع الععرغ مععن أن القععانون ي ع إتععاء
أم عراً ق ع د مس عت  .املمارس ع
ا معع .ظععرو مع ن ع  ،ف ع ن اإل هععاض املععيمون والقععانوين
العمل ع ع بس ع ع ب الشع ععرول القانون ع ع املرهق ع ع  ،وعع ععدج ت ع عوافر ا خصع ععائ الط ع ع ومرافع ععى الرعاي ع ع
وحتة ع ع النسع ععاء ع ع ععن طل ع ععب
الص ع ع  ،إلض ع ععاف إىل العق ع ععا اال تماع ع ع  -االقتص ع ععاري (ُ )8٧
اإل هععاض والرعايع مرحلع مععا بعععد اإل هععاض بسع ب عععدج إماان ع حصععودن علع املعلومععا
ذا الص ععل  ،واالفتق ععار إىل خ ععدما تنظ ع ا س ععرد وغريه ععا م ععن اخل ععدما املالئم ع  ،فض ععال ع ععن
()88
الوا اال تماعج والتين ب الديين
 -٦١وذكععر منظم ع ه ععومن رايععتس ووتععي أن زام ععا ا ععذ خط عوا للوقاي ع والعععالع مععن
فععريو نقععص املناعع ال شعري /اإليدز وغععريه مععن ا معراض املنقولع التصععار اجلنسععج ،ومع ذلععني،
ين ععج بععذر م يععد مععن اجلهععور لضععمان اسععتفارد مج ع النععا  ،مبععن ف ع ه ال ععال ون وا طفععار ذوو
اإلعاق  ،من خدما الوقاي والعالع من فريو نقص املناع ال شري /اإليدز وغريه معن ا معراض
()8٩
املنقول التصار اجلنسج
 -٦٢وذكر الورق املشرتك  5أن الفئعا املهمشع  -العد تضع املشعت ل جلعنس ،والر عار
الععذين ميارسععون اجلععنس م ع الر ععار ،واملثل ع وم رو ععج امل عع .اجلنسععج وم ععايري ادوي ع اجلنسععان ،
واملعراهق  ،والشع اب  -قععد أتثععر بصععورد غععري متناسع مععن فععريو نقععص املناعع ال شعري واإليععدز
بسع ب عوامعع .مثعع .التم ع  ،والفقععر ،وانعععداج فععراب ا صععور علع التعلع  ،والصع  ،والرعايع
جم ع ععار الط ع ععب النفس ع ععج ،واخل ع ععدما ا خ ع ععرى ال ع ععد تعع ع ع ز إماان ع ع ع الوا ع ععور إىل بع ع عرامة التوع ع ع ع
()٩٠
الص

ا ى التعل

()٩١

 -٦٣ذكعر رابطع مجاعع ال ععا وفععاين الثالععل والعشعرين ،معععرض إقععارهتا إىل التواع ا
ذا الصععل الععد حظ ععا لتيي ععد اسععتعراض ع ععاج  ،٢٠١٢أن حص ععور اجلم ع عل ع التعل ع
ال ي ار يشا .حتد ً اع اً( )٩٢وقعدما تواع ا معن ب نهعا تواع بضعمان بنعاء قاععا تعدريس
ديدد املعدار القائمع  ،وتع ع ععدر أكعرب معن املدرسع خلفع نسع التالم عذ إىل املدرسع
()٩٣
وعدر التالم ذ ك .اق
 -٦4وذك ععر منظمع ع إرمون ععد راي ععس الدول ع ع أن ا اومع ع ا ععذ خطع عوا لت سع ع ف ععراب
ا ص ععور عل ع التعل ع  ،وم ع ذل ععني ،ال ت ع ار إماان ع الوا ععور إىل التعل ع مش ععال ك ععريد بس ع ب
االفتقععار إىل اد اكعع .ا ساسع وعععدج تععدريب املدرسع تععدري اً كاف عاً ومععن منظععور رمي عرا  ،هنععاا
عدر حمدور من ا ماكن مدار املناطى العال الاثاف  ،ف ما يُضطر أطفار املناطى املن فضع
()٩4
الاثاف إىل قط مسافا طويل للواور إىل املدرس
 -٦5وذكر الرابط السويدي للتثق ق اجلنسج أن زام ا أيد االلت اج الوزاري لشعرق أفريق عا
واجلنوب ا فريقج بشين التثق ق اجلنسج الشام .وخدما الص اجلنس واإلجناب ع للمعراهق
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والشع اب ،وعلع الععرغ مععن إحعراز تقععدج مل ععو ،الوفععاء ععذا االلتع اج ،ال تع ار هنععاا اعععو
تع ععى تع عوافر التثق ععق اجلنس ععج الش ععام .عل ع املس ععتوى احملل ععج ولفائ ععدد املع عراهق خ ععارع امل ععدار ،
()٩5
نوع التعل املقدج
وث را
 -٦٦وذكععر الورق ع املشععرتك  ٣أن ح عوا  ١ 4٠٠ ٠٠٠طفعع .لتععا ون إىل الععتعل املععنظ
()٩٦
ملدد سن واحدد عل ا ق .ق  .ال دء املرحل االبتدائ
 -٤حقوق أشخاص حمدديس أو ف ات حمددة

النساء

()٩٧

 -٦٧ذكر الورق املشرتك  5أن وض النساء ال ي ار بعاً لوض نظرائهن من الر عار ،مر عع
ذلععني أساسعاً إىل التفسعريا الدين ع احملافظع  ،والطععاب ا بععوي للمةتمع  ،والقوالععب واملعععايري النمط ع
اجلنسان  ،وهو أمر يع زه النظاج القانوين امل روع ،ال س ما تط ى القوان العرف العد يضعفج أكثرهعا
طابعع عاً مؤسسع ع اً علع ع اآلراء ذا الط ععاب ا ب ععوي املتعلقع ع ب ععدور املع عرأد ا س ععرد( )٩8وعلع ع و ععد
اخلصععواب ،ال تععوفر الق عوان واملمارسععا العرف ع املتعلق ع ل ع واع والطععالق وامل عرياي ا ماي ع الااف ع
()٩٩
للنساء وال تضمن إعمار حقهن عدج التعرض للتم وحقهن املساواد
 -٦8وذكر منظم ه ومن رايتس ووتي أن الصفقا ال راع الا ريد الد عص استمععا
الريف ع ت ععؤثر بش ععا .غ ععري متناس ععب عل ع امل عرأد ف ع ععارد الت ععوط والتع ععوي مرتوك ععان للمس ععتثمر،
وتضععطل السععلطا بععدور ضععئ  .مناقشععا إعععارد التععوط والتعععوي الععد تععؤثر علع السععاان
احملل ع و مقاطع ع س عريينةج ،اإلقل ع ا وس ع  ،تناولععا النسععاء ،اال تماعععا املتعلق ع
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
امل اه وا طب واملعوارر ا خعرى ،ويعوا هن مشعق معاجلع حمدوريع فعراب ا صعور علع ال عذاء،
واعو بسع ب اخلسعائر اإليعرارا ال راع ع وغعري ال راع ع احملققع معن ب ع منتةعا ال عا
()١٠٠
مث .اجلذور ،والفطر ،وأوراق الشةر ،ويرقان ا شرا  ،واجلرذان بع ا ح ان
 -٦٩وأق ع ععار الورق ع ع املش ع ععرتك  5إىل ق ع ععانون مااف ع ع العن ع ععق اجلنس ع ععاين وق ع ععانون مااف ع ع
االغتصعاب ،وذكععر أن االغتصععاب ال و ععج غععري جمعرج وأواععا بتنقع ح هععذين القععانون لضععمان
وعرت االغتصععاب ال و ععج واغتصععاب العشععري( )١٠١وذكععر الورقع املشععرتك  ٣أن مال ععض ضع ا
العنععق اجلنسععاين املنصععواب عل هععا قععانون مااف ع العنععق اجلنسععاين مل تُع بعععد وأن اععندوق
()١٠٢
الض ا مل يُنشي بعد

ا طفار

()١٠٣

 -٧٠ذكععر الورق ع املشععرتك  ٣أن هنععاا ح عوا  ١.٣مل ععون يت ع  ٢٠ ٠٠٠ ،أسععرد مع ش ع
يقورهع ععا أطفع ععار ،وأن ح ع عوا  ٢٠املائ ع ع مع ععن ا طفع ععار الع ععذين تقع عع .أعمع ععاره عع ععن  ١8سع ععن
ال يع شععون مع أي مععن والععديه ال ولععو
ورعععا الورقع املشععرتك  ٣زام ععا إىل العمعع .تععدري اً
()١٠4
عل إنشاء مؤسسا للرعاي ال ديل والرتوية للرعاي أسر حاضن
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 -٧١وذكععر الورقع املشععرتك  ٢أن زواع ا طفععار لععد أثععر ك ععري علع ذععاء الفت ععا الصع ريا
فهععو يس ععاه ارتف ععاع مع ععدر تس ععرب الفت ععا م ععن امل ععدار  ،وح ععاال ا م عع .امل ا ععر ،وانتش ععار
فع ععريو نقع ععص املناع ع ع ال ش ع عري /اإليدز ب ع ع الفت ع ععا الص ع ع ريا ( )١٠5و معع ععرض اإلق ع ععارد إىل
التوا ع ا ذا الص عل املن ثق ع ع ععن اس ععتعراض ع ععاج  ،)١٠٦(٢٠١٢ذك ععر الورق ع املش ععرتك  ٢أن
زام ععا أظهععر الت امععا اثبتععا وبععذلا هععورا ك ععريد ععو القضععاء عل ع مارس ع زواع ا طفععار ورغ ع
ذل ععني ،هن ععاا حا ع مل ع إىل إا ععالأ الق عوان م ععن أ عع .مواءم ع ا حا ععاج التش عريع املتعلق ع
ل ع واع ،وكفال ع امتثادععا للقععانون الععدو قععوق اإلنسععان ،مبععا يشععم .التعة عع .عتمععار مشععروع
قانون ال واع ( ،)٢٠١5الذي س ظر ،مبةرر اعتماره ،زواع ا طفار ،ولدر الثامن عشرد سعناً
()١٠٧
رن ا لل واع ،وينص عل املوافق ا رد لاال الطرف عل ال واع
 -٧٢وذكع ععر الورق ع ع املشع ععرتك  ٣أن ا طف ععار ض ع ع ا االعت ععداء اجلنس ععج ال لصع ععلون عل ع ع
تعععوي وال تقععدج د ع خععدما إعععارد التيه عع ،.وأواععا بوض ع س اس ع إلعععارد التيه عع .وتقععدت
()١٠8
التعويضا  ،عمال حااج املارد  ٣٩من اتفاق حقوق الطف.
 -٧٣وأق ععار امل ععاررد العامل ع ع إلت ععاء مج ع ع أق ععاار العقوبع ع ال دن ع ع لاطف ععار إىل أن زام ععا
()١٠٩
أيععد  ،خععالر اسععتعراض عععاج  ،٢٠١٢توا ع ا الظععر العقوب ع ال دن ع مج ع ا وسععال
و ع ععاج  ،٢٠١٦ععر ا ع اغ رس ععتور دي ععد يتض ععمن حظ ععر العقوب ع ال دن ع إط ععار ق ععرع
ا قوق الواررد ف د ومل تُعتمد قرع ا قوق ،الد عُرضا علع اسعتفتاء ععاج ،بسع ب تعدين نسع
املشارك ( )١١٠وعل الرغ من أن العقوب ال دن ع لاطفعار غعري مشعروع نظعاج العقعو  ،و
املععدار و بعع أقععاار الرعايع النهاريع  ،ف تععا ال تع ار مشععروع املنع ر ،و أوسععال الرعايع
ال ديل ع  ،والرعاي ع مرحل ع الطفول ع امل اععرد ،والرعاي ع النهاري ع لاطفععار ،ح ععل تنط ععى املععارد 4٦
()١١١
من قانون ا حداي لعاج ١٩5٦
 -٧4وذك ععر الورق ع املش ععرتك  ٣أن ع ععبء الرعاي ع ال ديل ع ق ععد ألق ععج عل ع ع ععاتى املؤسس ععا
اخلااع ع وا فع عرار وق ععدما تواع ع ا تش ععم .إنش ععاء مؤسس ععا عامع ع للرعايع ع ال ديلع ع  ،والع عرتوية
()١١٢
للرعاي ا سر ا اضن
 -٧5وذك ععر الورق ع ع املش ععرتك  ٣أن نس ع ع عم عع .ا طف ععار ال ت ع ع ار مرتفع ع ع جم ععار العم عع.
ملنععازر و القطععاع ال راعععج والقطععاع غععري النظععامج ويتضععمن قععانون توظ ععق الش ع اب وا طفععار
تصعن ق أسعوأ
الذي لدر السن الدن ا للعم .ولظعر ا قعاار اخلطعرد لعمع .ا طفعار ،ث عرا
()١١٣
أقاار عم .ا طفار

ا ق ااب ذوو اإلعاق
 -٧٦ذكععر مرك ع التقاضععج للةنععوب ا فريقععج أن قععانون ا ق ع ااب ذوي اإلعاق ع قععد ُسععن
عاج  ٢٠١٢كة ء معن اجلهعور الرام ع إىل إرمعاع أحاعاج اتفاق ع حقعوق ا قع ااب ذوي اإلعاقع
اإلطار القانوين الوطين ب د أن ععدرا معن أحاعاج االتفاق ع اسعت عد معن القعانون ،معا يقعوض
إىل حد ك ري من مدى ت النساء وا طفار ذوي اإلعاق وغعريه معن ا قع ااب ذوي اإلعاقع ،
بو د عاج ،القوق اإلنسان اخلاا ع ورععا املركع إىل مرا عع هعذا القعانون لضعمان اتسعاقد مع
()١١4
االتفاق
املعايري الراس
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 -٧٧وذكر مرك التقاضج للةنوب ا فريقج أند عل الرغ من اعتمار ا اوم س اس وطن
بشععين اإلعاق ع  ،وهععو تطععور حممععور ،ال ت ع ار هنععاا تش عريعا ل ع تقععوض ت ع ا ق ع ااب ذوي
والحع ،،علع سع  .املثعار ،أن قعانون املتعلعى الضعطرا
اإلعاق القوق اإلنسان اخلاا
العقل ع لعععاج  ١٩5١يسععمح بتععدخ .أخصععائ ج الطععب النفسععج رون ا صععور عل ع املوافق ع ا عرد
أو املسع ععتنريد لاق ع ع ااب ذوي اإلعاقع ععا النفس ع ع  -اال تماع ع ع والذهن ع ع  ،ويسع ععمح بتع ععوق فه
()١١5
واحتةازه  ،عل أسا إعاقته أو بس ب سلوا غري إ رامج
 -٧8وذكع ععر مرك ع ع التقاضع ععج للةنع ععوب ا فريقع ععج أن الوا ع ع والتم ع ع مع ععا زاال يقوضع ععان ت ع ع
ا قع ع ااب ذوي اإلعاقع ع الق ععوق اإلنس ععان اخلااع ع ع ع فا قع ع ااب ذوو اإلعاقع ع يفتق ععرون إىل
إماان ع الواععور املععاري إىل املرافععى الصع  ،ويوا هععون الععرف عنععد طلععب العععالع ،وال يعععاملون
جمعار الرعايع الصع  ،ويتعرضعون إلسعاءا لفظ ع وال يععرت
معامل كرمي من ق  .الععامل
العاملون جمار الرعاي الص  ،الاثعري معن ا ح عان ،قع ااب ذوي اإلعاقع كيقع ااب
مسعتقل معؤهل للموافقع علع العععالع ولعى دع ا صعور علع خعدما الرعايع الصع مبععا
()١١٦
ذلني خدما الرعاي جمار الص اجلنس واإلجناب
 -٧٩وذكععر رابط ع مجاع ع ال ععا وفععاين الثالععل والعش عرين أن هنععاا عععدرا قل ع ال ععدا مععن
املعدرب أو املدرسع املت صصع ملسععاعدد ا قع ااب ذوي اإلعاقع مراحعع .التعلع االبتععدائج
والثععانوي واجلععامعج وتفتقععر املرافععى التعل م ع إىل اد اكعع .ا ساس ع وا ه ع د املسععاعدد الضععروري
()١١٧
لتوفري الرتت ا الت سريي املعقول لاق ااب ذوي اإلعاق

ا قل ا والشعوب ا ال
 -8٠ذكععر حتععالق روتسععج الععوطين مععن أ عع .ا ريع أن زام ععا انتهاععا حععى قعععب روتسععج
النع ع ععد تقريع ع ععر مصع ع ععريه فالدسع ع ععتور والتش ع ع عريعا يتعارضع ع ععان م ع ع ع روأ اتفع ع ععاق روتسع ع ععج النع ع ععد
()١١8
لعاج  ،١٩٦4وينتهاان حى تقرير املصري لشعب روتسج

عدميو اجلنس

()١١٩

 -8١ذكععر منظم ع إرمونععد راي عس الدول ع أن تسععة  .املوال ععد ميثعع .أحععد الش عواغ .الرئ س ع
لنظععر إىل أن عععدج تسععة  .الطفعع .لرمععد مععن نس ع تد وتسععة  .املوال ععد جمععاين خععالر الشععهر
()١٢٠
ا ور من عمر الطف .وخيض التسة  .املتيخر لرسوج تثين عن تسة  .املوال د
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