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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 
 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير    23

 زامبيا  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقّد  في شااااااا    . والتقرير تجميع للمعلومات  ( 1) السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

، أوصااااااااااااااط لجناق حقوق الصدا  عامبياا باالتصاااااااااااااادي  على البروتوكوالت اال تياارياق 2022في عاا   -2
بالتصاااااااااااادي  على االتداقيق الدوليق لحما ق حقوق جميع العما    ها. وأوصاااااااااااات ( 2) داقيق حقوق الصد الثالثق الت 

المهااجري  وأفراد أساااااااااااااارهم، والبروتوكو  اال تيااري الملح  باالعهاد الادولي الياا  باالحقوق االقتصاااااااااااااااد اق  
مييز ضااااااااااد المرأة، واالجتماعيق والثقافيق، والبروتوكو  اال تياري التداقيق القضااااااااااا  على جميع أشاااااااااا ا  الت 

والبروتوكو  اال تياري التداقيق مناهضااااااااااااق التعذير و يرم م  ضااااااااااااروق المعاملق أو العقو ق القاساااااااااااايق أو 
الالإنسااااااااااااانيق أو المهينق، والبروتوكو  اال تياري التداقيق حقوق األشاااااااااااايا  ذوي اإلعاقق، واتداقيق  د   

 .( 3) 1961حاالت انعدا  الجنسيق لعا  

صااااط لجنق القضااااا  على التمييز العنصااااري عامبيا بالنفر في رفع تحدفاتها ، أو 2019وفي عا   -3
 .( 4) م  االتداقيق الياصق  وضع الالجئي  28و 26و 22و 17على المواد 

بالح  في الغذا  بأن تصااااااااادق عامبيا على   قالمعني   قالياصااااااااا  ةالمقرر   ط، أوصااااااااا 2018وفي عا   -4
 .( 5) ا  بالحقوق االقتصاد ق واالجتماعيق والثقافيقالبروتوكو  اال تياري الملح  بالعهد الدولي الي
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وشااااااااااجعط منفمق األمم المتحدة للتر يق والعلم والثقافق )اليونساااااااااا و( عامبيا على التصاااااااااادي  على  -5
اتداقيق مناهضاااااااق التمييز في مجا  التعليم، حيق إنها قد أيدت التوصااااااايق المقدمق  هذا ال اااااااأن في ساااااااياق  

 .( 6) االستعراض السا  

حظ فري  األمم المتحااادة القصري أن عامبياااا تاااأ رت في تقاااد م التقاااارير المتعلقاااق باااالعااادياااد م  وال -6
 .( 7) معاهدات حقوق اإلنسان، وأكد م  جديد استعدادم لتقد م الدعم التقني لتم ينها م  تقد م تلك التقارير

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 والتشريعياإلطار الدستوري  -1 

أشاااار المقرر اليا  المعني بح  اإلنساااان في ميام ال ااارق المأمونق وحقت في  دمات الصااار   -7
الصاااااااااااحي إلى أن عامبيا لم تدرت في ت اااااااااااريعاتها المحليق أح ا  المعاهدات الدوليق لحقوق اإلنساااااااااااان التي 

 .( 8) فيهاًا أصبحط طرف

وأن هناااح حاااجااق إلى عمليااق ًا  ثنااائياا ًا  دت نهجاا والحظ فري  األمم المتحاادة القصري أن عامبيااا اعتماا  -8
 .( 9) مندصلق إلدمات االتداقات الدوليق في الت ريعات المحليق ع  طري  س  قواني  م  ِقب  البرلمان

ورحار فري  األمم المتحادة القصري باالتزا  الح وماق، على النحو المبي  في  صاق التنمياق الوطنياق  -9
  إصااالد دسااتوري شااام ، وشااجع الح ومق على اتياذ جميع اليصوات  ، بإجرا2026-2022الثامنق للدترة 

الالعمق لضااااامان توسااااايع نصاق شااااارعق الحقوق لت ااااام ، في جملق أمور، الحقوق االقتصااااااد ق واالجتماعيق  
والثقافيق، والحقوق البيئيق، والحقوق المحددة لألشااااااااااااايا  ذوي اإلعاقق، وكبار السااااااااااااا  و يرهم م  الدئات 

 .( 10) والحفر الصريح لعقو ق اإلعدا المهم ق والضعيدق، 

وأوصااااط المقررة الياصااااق المعنيق بالح  في الغذا  عامبيا بضاااامان تضاااامي  الدسااااتور االعترا    -10
. وأوصاط باعتماد قانون إطاري وطني قائم على حقوق اإلنساان ب اأن  ( 11) الصاريح بالح  في الغذا  الكافي

 .( 12) تنديذ فعالق لك  منصققالح  في الغذا ، مع تحديد مؤشرات و صط 

م    23و 11وت ااااااااير لجنق القضااااااااا  على التمييز العنصااااااااري إلى أنت لم يتساااااااا  تعدي  المادتي    -11
أوصااااااط  و ، 2016الدسااااااتور، مثلما أوصااااااط بت م  قب ، نتيجق لعد  نجاد االسااااااتدتا  الذي ُأجري في عا  

 متهما مع االتداقيق، واعتماد ت اااريع شاااام   اللجنق عامبيا باساااتك اااا  ساااب   ديلق لتعدي  هاتي  المادتي  لموا
لم افحق التمييز، ومراجعق الت ااااريعات التي قد تساااامح بأشاااا ا  التمييز المباشاااار أو  ير المباشاااار، واعتماد  

 .( 13) ت ريعات منقحق، إذا لز  األمر

إجرا  مزيد والحظ فري  األمم المتحدة القصري أنت كانط هناح شااوا   ب ااأن إعالن الح ومق ع   -12
م  الم اااورات ب ااأن م اارون قانون الوصااو  إلى المعلومات، ألن ذلك ساايؤدي إلى تأ ير ال مبرر لت في  

 .( 14) إقرار م رون القانون 

والحظ فري  األمم المتحااادة القصري أن مجلس الوعرا  واف  على م اااااااااااااارون قاااانون الصدااا  وأنااات  -13
 .( 15) معروض على البرلمان العتمادم

 مؤسسي وتدابير السياسة العامةاإلطار ال -2 

أوصااااط المقررة الياصااااق المعنيق بالح  في الغذا  عامبيا بأن تكد  قيا  مؤسااااسااااق مسااااتقلق تعم   -14
للمبادئ المتعلقق بمركز المؤسااااااااسااااااااات الوطنيق لتعزيز وحما ق حقوق  ًا ب دا ة لرصااااااااد حقوق اإلنسااااااااان، وفق

 .( 16) اإلنسان )مبادئ باريس(
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على التمييز العنصااااااري ع  قلقها إعا  عد  وجود عمليق رسااااااميق ال تيار  وأعر ط لجنق القضااااااا  -15
وتعيي  أعضااا  لجنق عامبيا لحقوق اإلنسااان، وعد  كدا ق الموارد الميصااصااق للجنق في الميزانيق، وتضااارق 

في األن ااصق السااياساايق، وعد  كدا ق تنديذ التوصاايات نيرطي   المصااالح الحقيقي أو المتصااور لألعضااا  الم
. وأوصااااااط اللجنق عامبيا بإرسااااااا  وتنديذ عمليق رسااااااميق لال تيار والتعيي ، وضاااااامان ( 17) قترحها اللجنقالتي ت 

. وأوصااااط لجنق ( 18) وتنديذ توصاااايات اللجنق ،تضااااارق المصااااالحلًا  عم  األعضااااا  على أسااااا  التدر  تجنب 
افيق لتم ينها م  القضااااااااااااااا  على التمييز العنصااااااااااااااري ولجنق حقوق الصد   تزويد اللجنق بالموارد الماليق الك

 .( 19) واليتها بدعاليقاالضصالن   

وأشااااااااااااااار فري  األمم المتحادة القصري إلى أن عامبياا أن ااااااااااااااأت  لياق وطنياق ل  ال  والمتاابعاق، في  -16
 . ( 20) ، ولك  مجلس الوعرا  لم  قر بعد تكوي  اآلليق. وكررت عرض تقد م المساعدة لضمان عم  اآلليق 2018 عا  

والحظ فري  األمم المتحدة القصري أن إدارة شارطق عامبيا ساتساتديد م   نا  القدرات المساتمر، بما  -17
في ذلك توساايع نصاق التدرير لجميع ضااباط ال اارطق في مجا  االلتزامات القانونيق الدوليق والمحليق للدولق  

 .( 21) حقوق اإلنسان في مجا 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مراعاة القانون الدولي اإلنسااااني   -ألف 
 الساري 

 المساواة وعدم التمييز -1 

  70مع اإلشااارة إلى تجريم التمييز العنصااري والتحري  على الكراايق العنصااريق، بموجر المادة  -18
التمييز العنصاري عامبيا بأن تجع  تعري   صاق الكراايق  م  قانون العقو ات، أوصاط لجنق القضاا  على 

م  االتداقيق، على أن   ام  جميع أساباق التمييز الواردة في   4مع المادة ًا  تمامًا في قانون العقو ات متساق
 تكثي  الجهود الرامياق إلى توعياق عااماق الجمهور باالتمييز  ًا  . وأوصااااااااااااااط أ ضاااااااااااااا ( 22) م  االتدااقياق  1الماادة  

 .( 23)   االنتصا  القانونيق والقضائيق المتاحقالعنصري وسب 

في ًا والحفط المقررة الياصااااق المعنيق بالح  في الغذا  أن التمييز  ي  الجنسااااي  ال يزا  متد ااااي  -19
والتعليم والقروض و ير ذلك م  األصااااااو    يضاااااا اعامبيا، مما  حد م  فر  المرأة في الحصااااااو  على األر 

ي  تعميم مراعاة المنفور الجنسااااني في اإلطار المؤساااساااي والت ااااريعي  . وأوصاااط عامبيا  تحسااا ( 24) اإلنتاجيق
فيمااا يتعل  بااالسااااااااااااااتراتيجيااات المتعلقااق بااأل اذ اق واألم  التغااذوي والتنميااق الري يااق ودعم المزارعاات بحوافز  

 .( 25) إضافيق، وتم ينه  م  الحصو  على القروض والموارد الزراعيق األ رى 

التمييز العنصاااااري ت اااااعر بالقل  إعا  التقارير المتعلقق بالتمييز الذي وال تزا  لجنق القضاااااا  على  -20
يواجهت األشااااااااااااايا  ذوو بالمه  على أساااااااااااااا  اللون، ال سااااااااااااايما فيما يتعل   تمتعهم بحقوقهم في التعليم  

 .( 26) والصحق والعم 

بحاااادو  تمييز وعن  -21 تديااااد  التي  قلقاااات إعا  التقااااارير  المتحاااادة القصري ع   ، وأعرق فري  األمم 
ع  المثليات والمثليي  ومزدوجي المي    ساااايما ضااااد المهاجري  و يرهم م  األشاااايا  المتنقلي ، فضااااالً  ال

 .( 27) الجنسي ومغايري الهويق الجنسانيق وأحرار الهويق الجنسانيق وحاملي صدات الجنسي 

األطدا  الذي  وأوصاااط لجنق حقوق الصد   تعزيز الجهود الراميق إلى القضاااا  على التمييز ضاااد   -22
 .( 28)  عي ون في أوضان ضع ، والتوعيق بالتمييز الذي يتعرض لت هؤال  األطدا 
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 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

، طلبط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساان م  عامبيا التعلي  على الزيادة المبل  عنها 2021في عا   -23
 .( 29) 2019 ا  اإلعدا  الصادرة في عا  في عدد أح

وطلبط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساان إلى عامبيا أن ترد على االدعا ات التي تديد بعد  المعاقبق   -24
على عادد م  عملياات القتا   ير القاانوني والتعساااااااااااااادي التي ارتكبهاا أفراد م  قوات األم ، بماا في ذلاك ماا 

اق المعارضاااااااااق، وعلى التقارير التي تديد بارتدان مساااااااااتويات العن  أفيد ع  حاالت قت  أعضاااااااااا  م  أحز 
 .( 30) السياسي ضد ععما  المعارضق ومؤيديهم وم   عتقد أنهم  حملون  را  ميالدق آلرا  الح ومق

وأعر ط لجنق القضااااااااا  على التمييز العنصااااااااري ع  قلقها إعا  التقارير التي تديد با تصا  وقت    -25
. ووجت العديد م  الم لدي  ( 31) ذوي المه  الساااااتيدامها في ممارساااااق الصقو   وتقصيع أوصاااااا  األشااااايا 

ب اااااااااااااأن   2021و  2020و  2018 وال ات في إطار اإلجرا ات الياصاااااااااااااق رساااااااااااااائ  إلى عامبيا في األعوا   
ادعاا ات تتعل  بقتاا  أشاااااااااااااايااا  م  ذوي المه  واالعتاادا  عليهم وتقصيع أطرافهم واالتجااار  هااا وتادنيس  

ر الم لدون  وال ات إلى أن الهجمات مرتبصق بممارساااااااااق طقو  ضاااااااااارة وأنها ناجمق ع   . وأشاااااااااا( 32) قبورهم
ًا  تقاعس السااالصات ع  واجبها في حما ق أشااايا  معرضاااي  لليصر. وحثوا الدولق ب ااادة على أن تتيذ فور 

. وأوصااااط لجنق القضااااا  على التمييز العنصااااري  ( 33) جميع التدا ير الالعمق لحما ق األشاااايا  ذوي المه 
بيا بضاامان ح  األشاايا  ذوي المه  في الحياة وتكثي  الجهود لضاامان المساااواة في فر  حصااولهم  عام

على التعليم والصااااحق والعم . وتحق اللجنق الدولق على اعتماد تدا ير أكثر فعاليق لحما ق األشاااايا  ذوي 
 .( 34) المه  م  العن  واال تصا  والتمييز والوصم

اإلنسااااااان إلى عامبيا أن تعل  على المعلومات الواردة التي تديد بأن وطلبط اللجنق المعنيق بحقوق  -26
ظرو  السااجون ال تزا  دون المسااتوى األدنى، مع االكتفاو وسااو  التهويق وتد ااي المرض وسااو  النفافق  

 .( 35) الصحيق ومحدود ق فر  الوصو  إلى الرعا ق الصحيق الكافيق، ال سيما بالنسبق للسجينات

 ما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون إقامة العدلع ب -3 

طلبط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااان إلى عامبيا الرد على التقارير التي تديد باالسااااااتيدا  المدرط   -27
 .( 36) لالحتجاع السا   للمحاكمق

األسارة لم تبدأ وال تزا  لجنق حقوق الصد  ت اعر بالقل  ألن محاكم األطدا  المتيصاصاق ومحاكم  -28
ر ل ااااعبق األساااارة في الجهاع القضااااائي الموارد الالعمق للعم ، ولم يندذ قانون المساااااعدة عملها بعد، ولم ُتوفّ 

، ولم   د  لألطدا  التمثي  القانوني المجاني، واساااتمر اساااتيدا  االحتجاع على نصاق  كامالً   القانونيق تنديذاً 
ق والالحقق للمحاكمق، إضااافق إلى عد  كدا ق اسااتيدا  التدا ير  صااورة مدرطق  ال  المرحلتي  السااابقو واسااع 

 .( 37) األطدا  مع البالغي  في بع  الفرو ع  احتجاع  فضالً  ير القضائيق،  

وحثط لجنق حقوق الصد  عامبيا على التعجي   ت اغي  محاكم األطدا  واألسارة، وتزويدها بالموارد  -29
وضااااامان حصاااااو  هؤال  القضااااااة على التدرير المناسااااار،   الكافيق، وتعيي  قضااااااة متيصاااااصاااااي  لألطدا ،

والتعجي   تنديذ قانون المسااااااعدة القانونيق، وضااااامان تقد م المسااااااعدة القانونيق لألطدا ، وكدالق عد  اللجو   
إلى االحتجااع إال كمالذ أ ير وألقصاااااااااااااار فترة عمنياق مم ناق ومراجعتات باانتفاا   هاد  انهاائات، وتندياذ  رناامج 

ع  طري  ت ااااااااااااااجيع التادا ير  ير القضااااااااااااااائياق واألح اا   ير االحتجااعياق لألطداا ، وعاد   التحويا  الوطني
 .( 38) كمالذ أ ير احتجاع األطدا  مع البالغي  عندما   ون سلر الحريق مبرراً 

والحظ فري  األمم المتحدة القصري أن عامبيا وضااااااعط مبادئ توجيهيق لحما ق األطدا  الضااااااحا ا  -30
 . ( 39) للمدعي  العامي  ب أن المالحقق على الجرائم الجنسيق  ت القضائيق، وأصدرت دليالً وال هود  ال  اإلجرا ا 



A/HRC/WG.6/42/ZMB/2 

5 GE.22-25786 

ًا  م ااااااددًا وأوصااااااط لجنق القضااااااا  على التمييز العنصااااااري عامبيا باعتبار الدوافع العنصااااااريق ظرف -31
للعقو اق المدروضااااااااااااااق على جميع األفعاا  المجرماق بموجار قاانون العقو اات، وضااااااااااااااماان التحقي  في جميع 

 .( 40) اد  جرائم الكراايق و صاق الكراايق ومقاضاة مرتكبيهاحو 

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

طلباط اللجناق المعنياق بحقوق اإلنساااااااااااااااان إلى عامبياا الرد على االدعاا ات التي مداادهاا أن ععماا    -32
، وعلى التقارير التي ت اااااير إلى أن أحزاق  ( 41) البلدفي مناط   الالمعارضاااااق منعوا م  الوصاااااو  إلى بع  

عيق  ساااااااياسااااااايق معارضاااااااق قد حرمط م  الوصاااااااو  إلى وساااااااائط اإلعال  العامق، وأن بع  المحصات اإلذا 
الياصااااااق قد ُأجبرت على التيلي ع   ق البرامج التي   ااااااارح فيها ععما  سااااااياساااااايون معارضااااااون أو أنها 
تعرضط العتدا ات أثنا   ق هذم البرامج، وأن ترا يص البق لبع  محصات التلدزيون واإلذاعق قد ُعلقط 

 .( 42) في بع  األحيان دون اتبان اإلجرا ات المعمو   ها

معنيق بحقوق اإلنسااااااان إلى عامبيا أن تعل  على المعلومات الواردة التي تديد بأن وطلبط اللجنق ال -33
اللتزا  بيصاق  حثهم على االزعما  الدينيي  لو رجا  الدي  يتعرضاااااااون لضاااااااغوط م  الممثلي  الساااااااياسااااااايي   

إ جاا ي ع  الح وماق، وأن األفراد قاد  حرمون م  الدر  الوظي ياق واليادماات في المؤسااااااااااااااسااااااااااااااات العااماق 
. وطلبط اللجنق إلى عامبيا الرد على االدعا ات القائلق ( 43) اصاااااااااااااق إذا كانوا يرتدون مالبس دينيق معينقوالي

 .( 44) بأن السلصات عادت م  استيدا  الت هير الجنائي إلس ات منتقدي الرئيس أو السلصق القضائيق

ر مسااااااااب  إلى وطلبط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان إلى عامبيا أن توضااااااااح شاااااااارط توجيت إشااااااااعا  - 34
ما تقو  إن هذم المفاهرات  ًا  السااالصات بجميع المفاهرات، وأن ترد على االدعا ات القائلق بأن السااالصات كثير 

لم تحصاااااااااااااااا  على اإلذن  تنفيمهاااا أو ُتلغى في اللحفاااق األ يرة. وطلباااط اللجناااق إلى عامبياااا التعلي  على 
اوئق للح ومق واالجتماعات السااااياساااايق التي تنفمها المعلومات الواردة التي تديد بأن االحتجاجات الساااالميق المن 

ما تكون مقيادة بموجر قانون النفاا  العاا ، وأن قمع التجمعاات قد أفضاااااااااااااى، في كثير م  ًا المعارضاااااااااااااق كثير 
 . ( 45) الحاالت، إلى اعتقاالت تعس يق، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وإصابات  دنيق، ووفيات في بع  األحيان 

المقررة الياصاااااق المعنيق  تعزيز وحما ق الح  في حريق الرأي والتعبير رساااااالق إلى عامبيا وجهط  و  -35
ب ااأن األم  الساايبراني وقانون الجرائم الساايبرانيق. وأكدت أن الباق التاسااع م  القانون  جر    2021في عا  

، التي اعتبرتها  69دة  حميها القانون الدولي، ونصاااحط  تعدي  الماالتي  م  اليصابات على اإلنترنط ًا عدد
فضاداضاق. وشاجعط المقررة الياصاق عامبيا على تنقيح الباق المتعل  بيصاق الكراايق م  القانون لضامان  

 .( 46) أال يؤدي تنديذم إلى تقييد حريق التعبير دون مبرر

 الحق في الخصوصية -5 

ألن   اتعبير ع  قلقها  تعزيز وحماا اق الح  في حرياق الرأي وال  قالمعنيا  قاليااصااااااااااااااا   ةالمقرر   طأعر ا  -36
اساتحدا  سالصات مراقبق واساعق، دون ضامانات كافيق، ال  دي بمعيار الضارورة المنصاو  عليت في العهد 

 .( 47) الدولي اليا  بالحقوق المدنيق والسياسيق

 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

ع  ًا    بالتوق  تدريجي فيما يتعل  باألطدا  المحرومي  م   يئق أساريق، أوصاط لجنق حقوق الصد -37
إيداعهم في مؤساساات الرعا ق، واعتماد اساتراتيجيق و صق عم  إلنها  اإليدان في هذم المؤساساات، وضامان 

 .( 48) سنوات في المؤسسات، بموجر م رون قانون الصد  3حفر إيدان األطدا  دون س  



A/HRC/WG.6/42/ZMB/2 

GE.22-25786 6 

 حظر جميع أشكال الرقع بما في ذلك االتجار باألشخاص  -7 

الحظ فري  األمم المتحدة القصري أن عامبيا واجهط صاااااااااااااعو ات في تنديذ قانون م افحق االتجار  -38
بالب ر وفي ضمان االمتثا  للص وح الدوليق واإلقليميق التي تعالج االتجار باألشيا  وتهرير المهاجري   

 .( 49) على السوا 

حفط لجنق حقوق الصد  تزايد عدد األطدا  الذي  يتعرضون ل يذا  واإلهما . وأوصط عامبيا وال -39
باااتياااذ تاادا ير عاااجلااق للتحقي  في االسااااااااااااااتغال  التجاااري والمعاااقبااق علياات ومنعاات، وتعزيز تاادرياار المهنيي  

عم لألطدا  ضاحا ا  المعنيي   تحديد األطدا  ضاحا ا االتجار وإحالتهم، وضامان فعاليق  دمات اإلحالق والد
 .( 50) البيع واالتجار

وأوصااااط لجنق القضااااا  على التمييز العنصااااري عامبيا بالتعجي  باعتماد  صق عم  وطنيق جديدة   -40
لم افحق االتجار باألشيا ، وتيصيص موارد كافيق للجنق الم تركق  ي  الوعارات المعنيق بمسألق االتجار 

يعات م افحق االتجار ع  طري  إجرا  تحقيقات وضااااااااااااامان بالب ااااااااااااار م  أج  تنديذ اليصق، وإنداذ ت ااااااااااااار 
 .( 51) المالحقات القضائيق، وتيصيص موارد كافيق إلن ا  مراكز إيوا  في جميع المقاطعات

 الحق في الضمان االجتماعي -8 

أشااااااااااااااار فري  األمم المتحادة القصري إلى أن عامبياا واصاااااااااااااالاط جهودهاا لتوساااااااااااااايع نصااق الحماا اق  -41
تهد ، في جملق أمور، إلى ضااااامان   2022ي  رصاااااد ميصاااااصاااااات في الميزانيق عا   االجتماعيق ع  طر 

التحويالت النقد ق االجتماعيق، وتوسااااااااايع نصاق الضااااااااامان االجتماعي والعم  الالئ  لي ااااااااام  القصان  ير 
 .( 52) الرسمي، ومع ذلك فإن معفم الس ان  دتقرون إلى الوصو  إلى الحما ق أو الضمان االجتماعيي 

جنق حقوق الصد  عامبيا  تعزيز التدا ير الراميق إلى الحد م  فقر األطدا ، بما في ذلك وأوصاط ل -42
ع  طري  وضااااااااع  رنامج شااااااااام  للحما ق االجتماعيق مع توفير التموي  المحلي الكافي، وتوساااااااايع وتعزيز  

مان اسااااااتدادة أكبر م  األطدا ، وتنديذ االلتزامات وضاااااا ًا  رنامج التحويالت النقد ق االجتماعيق لي اااااام  عدد
 .( 53) األطدا  الذي  تلقوا تحويالت نقد ق اجتماعيق م  التسجي  في النفا  الوطني للتأمي  الصحي أ ضاً 

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

الحفط المقررة الياصاااااااااااق المعنيق بالح  في الغذا  أن الحصاااااااااااو  على الغذا  الكافي والمغذي  -43
يق تعيش النسااااااااا  واألطدا  في المناط  الري يق في أوضااااااااان أسااااااااوأ. في معفم أنحا  البلد، حًا   مث  تحد  

والساياساق الح وميق المتمثلق في تحوي  الزراعق التجاريق الواساعق النصاق الموجهق نحو التصادير إلى محرح 
لالقتصاااااااااد، مع ضااااااااع  حما ق األراضااااااااي، تهدد بصرد الدالحي  م  أراضاااااااايهم، مما قد  يرجهم م  دائرة  

 .( 54) على حقهم في الغذا ًا شديدًا  أثير اإلنتات ويؤثر ت 

وأوصاااااااط المقررة الياصاااااااق المعنيق بالح  في الغذا  بأن تعالج عامبيا مساااااااألق توافر األ ذ ق ع   -44
طري  مواصاااالق تقد م الدعم لصااااغار منتجي األ ذ ق، وضاااامان الوصااااو  العاد  إلى األراضااااي و يرها م  

ى األ ذ ق، وتوساايع نصاق توفير الوجبات المدرساايق لت اام   الموارد اإلنتاجيق، وضاامان إم انيق الحصااو  عل
في المائق، مع إعصا  األولويق للمناط  الري يق، واعتماد نفا  مبسااط ل اارا  المنتجات   100األطدا   نساابق 

الزراعيق م  األسااار والمنتجي  المحليي ، وضااامان كدا ق الغذا ، ع  طري  وضاااع ساااياساااات تغذويق شااااملق  
 .( 55) الالع   هد  معالجق التقز  والهزا  لدى األطدا  وجميع أش ا  سو  التغذ ق  يوّفر لها التموي 

والحفط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان والمقررة الياصاااااق المعنيق بالح  في الغذا  وجود اي    -45
القانونيق الكاملق، مزدوت لحقوق الملكيق، حيق يتمتع مالح األراضاااااي المتحصااااا  عليها م  الدولق بالحما ق  
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في حي   عتبر أصااحاق الحياعة العرفيق شااا لي  ومسااتيدمي ، دون التمتع بالحما ق ندسااها، مع تقدير نساابق 
. و سابر االساتثمارات الزراعيق الواساعق النصاق،  ( 56) في المائق 90إلى  85الحياعة العرفيق لألراضاي بحوالي 

ط المقررة الياصاااق عامبيا باعتماد ساااياساااق وطنيق شااااملق  . وأوصااا ( 57)  عاد توطي  المجتمعات المحليق أ ضااااً 
لألراضاااااي تساااااتند إلى مبادئ حقوق اإلنساااااان، وإن اااااا   ليق رصاااااد فعالق، وضااااامان وجود نفا  فعا  إلدارة  
األراضااي وإنداذ القواني  واألنفمق ب دا ة، وتعدي  قانون تسااجي  األراضااي وصاا وح الملكيق لكي ُتتاد الحما ق 

 . ( 58) راضي التابعق للدولق واألراضي العرفيق، وتعزيز الحما ق م  عمليات اإل ال  القسري بصورة متساويق لأل 

. ( 59) لجميع األطدا ًا ومساااتدامًا  الئقًا وأوصاااط لجنق حقوق الصد  عامبيا بأن تكد  مساااتوى معي اااي  -46
افق   تحسااااااي  فر  وصااااااو  األطدا  إلى ميام ال اااااارق المأمونق والمراف  الصااااااحيق والنفًا وأوصااااااط أ ضاااااا 

 .( 60) الصحيق وحما ق البيئق والحصو  على الغذا  وتوافرم والقدرة على تحم  تكاليدت

والحظ المقرر اليا  المعني بحقوق اإلنسااان في الحصااو  على ميام ال اارق المأمونق و دمات   -47
الصاار  الصااحي أن الحرمان م   دمات الميام والصاار  الصااحي بساابر عد  القدرة على دفع تكلدق هذم 

 .( 61) لحقوق اإلنسان في الميام والمراف  الصحيقًا دمات      انتهاكالي

 الحق في الصحة -10 

أشااار فري  األمم المتحدة القصري إلى أن عامبيا بصاادد تعزيز نفامها الصااحي ع  طري  وضااع  -48
ال ااملق. وأثنط ،  هد  ضامان التغصيق الصاحيق  2026-2022اليصق االساتراتيجيق الوطنيق للصاحق للدترة  

في المائق المحددة في   15على عامبيا لزيادة ندقاتها الصحيق باستمرار، وإن كانط ال تزا  أق  م  عتبق الاااااا 
 .( 62) إعالن أ وجا ب أن فيرو  نقص المناعق الب ريق/اإليدع والس  واألمراض المعد ق األ رى ذات الصلق

السااااااااااااااتمرارها في االسااااااااااااااتثمار في تدرير العاملي    وأثنى فري  األمم المتحدة القصري على عامبيا -49
الصاااحيي  على المهارات الساااريريق ومهارات القبالق الالعمق لالساااتجابق بدعاليق في حاالت الصوارئ المتعلقق 
باالتولياد والموالياد، ولضااااااااااااااماان توافر المعادات الالعماق لتقاد م تلاك اليادماات، ولكنات الحظ أنات ال تزا  هنااح  

 .( 63) باإلنصا  في الوصو  إلى الرعا ق الصحيق العاليق الجودةتحد ات فيما يتعل  

وال تزا  لجنق حقوق الصد  ت اااااعر بالقل  إعا  الزيادة في وفيات المواليد وارتدان معدالت الوفيات  -50
سانوات بسابر أمراض وظرو   م    5في فترة ما حو  الوالدة، وارتدان معدالت وفيات األطدا  دون سا  

وارتداان معادالت نقص التغاذ اق وسااااااااااااااو  التغاذ اق لادى المراهقاات، وعاد  موثوقياق توفير األدوياق   الوقاا اق منهاا،
واللقاحات األسااااااااااسااااااااايق، واالفتقار إلى الموظدي  المؤهلي  ومراف  التوليد ورعا ق حديثي الوالدة في الحاالت  

ألطدا ، واساتمرار إصاابق  الصارئق، وردا ة اليدمات والهياك  األسااسايق في مراف  الصاحق العامق األسااسايق ل
 .( 64) المراهقي ، وال سيما الدتيات، ب     ير متناسر بديرو  نقص المناعق الب ريق/اإليدع

وأوصاااااااااااااط لجنق حقوق الصد  عامبيا  تعزيز التوعيق باليصق الوطنيق للتأمي  الصاااااااااااااحي، وتعزيز  -51
حديد األسااااباق الجذريق لوفيات ساااانوات، وت  5التدا ير الراميق إلى  د  معدالت وفيات األطدا  دون ساااا  

المواليد واإلمال ، ووضااع  رامج للتد الت الصااحيق لرعا ق المواليد، ومعالجق األسااباق الكامنق ورا  نقص 
التغذ ق وساااو  التغذ ق لدى المراهقات، وعيادة الجهود الراميق إلى تحساااي  نوعيق الرعا ق الصاااحيق األسااااسااايق 

ق األساااااااااساااااااايق والتحصااااااااي  لألطدا ، وتوفير أعداد كافيق م  الموظدي  لجميع األطدا ، وعيادة توفير األدوي 
المؤهلي  ومراف  لرعا ق المواليد، وتعزيز التدا ير الراميق إلى منع انتقا  فيرو  نقص المناعق الب ااااااريق م  

 .( 65) لدائدة المراهقاتًا األ  إلى الصد ، وتوسيع نصاق التد الت المصممق  صيص

المتحدة القصري أن فيرو  نقص المناعق الب اريق قد أدى إلى تداقم أوجت عد  والحظ فري  األمم  -52
(، بالنفر إلى أن احتما  إصاااااابق النساااااا  بديرو  19-المسااااااواة أثنا  جائحق مرض فيرو  كورونا )كوفيد
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م  الرجا ، وأن معدالت اإلصااااابق في المناط  الحضااااريق أعلى ًا  نقص المناعق الب ااااريق أكثر بمرتي  تقريب 
رتي  منها في المناط  الري يق. واحتما  توفير العالت لألطدا  المصاااا ي  بديرو  نقص المناعق الب اااريق م

 .( 66) أق  مقارنق بالبالغي ، وكانط نتائجهم الصحيق أسوأ

وأوصاااط لجنق حقوق الصد  عامبيا باساااتعراض فعاليق المنهج الدراساااي ال اااام  في مجا  الصاااحق   -53
م  المناهج الدراساااااااايق  ًا  ن أن تكون جميع جوانر التثقي  في هذا المجا  جز الجنساااااااايق واإلنجا يق لضااااااااما

تد الت تساااااتهد  المراهقي  وتحساااااي  فر  حصاااااولهم على الرعا ق الصاااااحيق اإلنجا يق   واعتماداإللزاميق،  
 .( 67) واليدمات ذات الصلق

 الحق في التعليم -11 

عراض السااا   التي وافقط عليها عامبيا، باإلشااارة إلى التوصاايات ذات الصاالق الصااادرة ع  االساات  -54
في الماائاق م  النااتج المحلي   4,7اليونساااااااااااااا و أن اإلندااق الح ومي على التعليم، الاذي كاان  مثا     الحفاط

. و اإلضااااااااافق إلى ذلك، انيد  2020في المائق في عا   3,7، قد انيد  إلى 2018اإلجمالي في عا  
في   17,1في المائق م  اإلنداق العا ، بعد أن كان   ااااااا    11,5إلى   2021اإلنداق على التعليم في عا   

 .( 68) 2018المائق في عا  

وأعر ط لجنق حقوق الصد  ع  قلقها إعا  اسااااتمرار ارتدان معدالت التساااارق المدرسااااي، وال ساااايما  -55
والدقر، والتداوتات  ي    ي  الدتيات، بسااابر حم  المراهقات، وعوات األطدا ، والممارساااات الثقافيق التمييزيق  

الدتيان والدتيات في معدالت االلتحاق بالمدار  وإكما  الدراسااااق، وال ساااايما في المناط  الري يق، ومحدود ق  
الهياك  األساااااااااساااااااايق للتعليم وردا ة نوعيتت، وتدني مسااااااااتوى المهارات األساااااااااساااااااايق ل لما  بالقرا ة والكتابق 

دا ات جنسيق في المدار  م  ِقب  معلمي ، واألثر السلبي لجائحق  والحساق، والتقارير الواردة ع  وقون اعت 
على فر  الحصاااااااااو  على التعليم، وال سااااااااايما بالنسااااااااابق ألطدا  األسااااااااار الدقيرة واألطدا  ذوي  19-كوفيد

اإلعااقاق، والتدااوتاات في الحصااااااااااااااو  على التعليم في مرحلاق الصدولاق المب رة ونوعيتات وتكلدتات، وعاد  كداا اق 
 .( 69) يصصق للتعليم في مرحلق الصدولق المب رةالميزانيق الم

وأوصاااط لجنق حقوق الصد  عامبيا بأن تكد  التنديذ الدعا  لجميع اإلصاااالحات اإل جا يق، بما في  -56
ذلااك المنح الماادرساااااااااااااايااق، ودعم المنح الماااليااق، وتوساااااااااااااايع نصاااق تنميااق الصدولااق المب رة ع  طري  المراكز  

ليم الثانوي المجاني، وتعزيز المسااااااااعدة المقدمق إلى المراهقات الحوام   المجتمعيق المنيدضاااااااق التكلدق والتع
لمواصاااااااااااااالاق تعليمه ، ومعاالجاق التدااوتاات في معادالت االلتحااق باالمادار  وإكماا  التعليم، وتوفير التصوير 
المهني للمعلمي ، وجع  المدار  متاحق للجميع ومزودة بالهياك  األسااااااسااااايق المالئمق، والتحقي  في جميع 
حاالت االعتدا  الجنساااااااااااااي في المدار  ومعاقبق الجناة، وتوفير قنوات إ ال  مالئمق لألطدا ، وضااااااااااااامان 
التعافي م  الجائحق ع  طري  توفير اياك  أساااااساااايق أفضاااا  لتكنولوجيا المعلومات في المدار  والمناع ، 

 .( 70) وتوسيع نصاق الوصو  إلى التعليم في مرحلق الصدولق المب رة

ليونسااا و أن القانون ال  حدد سااا  انتها  التعليم اإللزامي، وأن منع التسااارق المب ر م  والحفط ا -57
لتوصيق ُقدمط في جولق االستعراض السابقق  ًا المدار   ستوجر تحديد الحد األدنى لس  ترح المدرسق، وفق

 .( 71) ووافقط عليها عامبيا

تمرار التداوتات في فر  الوصااااو   ويساااااور لجنق القضااااا  على التمييز العنصااااري القل  إعا  اساااا  -58
إلى التعليم الجيد والموارد التعليميق بالنسااااااابق لألطدا  المقيمي  في مناط  ري يق، ومساااااااتوطنات ع اااااااوائيق، 
ومزارن جماعيق، ومراكز إيوا  الالجئي . وأوصاط اللجنق عامبيا بأن تكد  وصاو  جميع األطدا  دون تمييز 
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التعليميق، وطلبط تيصايص الموارد الالعمق لضامان تعليم عالي الجودة  إلى كافق مساتويات التعليم والموارد 
 .( 72) لجميع األطدا 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -12 

أشاااااااارت المقررة الياصاااااااق المعنيق بالح  في الغذا  إلى أن النمو االقتصاااااااادي كان  ير متكاف   -59
لمساااااااااااااااواة في الاد ا ، وإلى أن مقياا  عاد  المساااااااااااااااواة في الاد ا  حاد كبير، م اااااااااااااايرة إلى تزاياد عاد  ا إلى

م    ’’ُمعااااااامااااااِ  ارتدع  قااااااد  عااااااا     0,60جيني‘‘  عااااااا     0,69إلى    2006في  الرقم 2015في  ويمثاااااا    .
تدااوتاات في الاد ا  في العاالم. وتعزى الزياادة إلى اتسااااااااااااااان الدجوة  ي  المنااط    10م  أعلى  اً واحاد األ ير

 .( 73) الحضريق والري يق

وأكادت المقررة اليااصاااااااااااااااق المعنياق باالح  في الغاذا  أن النموذت اإلنماائي الاذي ا تاارتات عامبياا،  -60
والذي يركز على الزراعق الواساااعق النصاق القائمق على التصااادير، قد أدى إلى إعالق الغابات، والتنافس على 

ما كان لت تأثير مباشااار على صاااحق  الموارد المائيق، وعيادة اساااتيدا  األسااامدة الكيميائيق ومبيدات اآلفات، م
. وأدى ارتداان معاد  إعالاق الغااباات إلى جعا  عامبياا واحادة م   ( 74) اإلنسااااااااااااااان ونوعياق التر اق والموارد الماائياق

 .( 75) األوائ  في إطالق  اعات الدفيئق في العالم 20البلدان الا 

بإرسااااا  إطار قانوني ومؤسااااسااااي فعا  وأوصااااط المقررة الياصااااق المعنيق بالح  في الغذا  عامبيا  -61
لحما ق البيئق  حمي الصاااااااااحق ويمنع تدهور التر ق وتلو  الميام بسااااااااابر الزراعق الم ثدق أو تر يق الحيوانات 
على نصاق واسااااع، وأن تساااا  ت ااااريعات للحد م  االسااااتيدا  اليصير للمنتجات الكيميائيق الزراعيق السااااامق  

. وأوصااااااط لجنق حقوق الصد  البلد بيد  ( 76) اعيق اإل  ولوجيقوت ااااااجع الزراعق العضااااااويق واألسااااااالير الزر 
ع  يارات ساااب  العيش، والحد م  تعرض ي معد  إعالق الغابات، وتحساااي  اإلدارة المساااتدامق لألراضاااي، وتنو 

وساب  العيش القائمق ًا المجتمعات المحليق ليصر تغير المناخ، بما في ذلك ع  طري  الزراعق الذكيق منا ي 
، وتعزيز تدا ير التي ي  والتكي  فيما يتعل  بالجدا  وال يضاااااااااااانات، وضااااااااااامان مراعاة  را   على الغابات

 .( 77) األطدا  لدى وضع السياسات، وعيادة تأهر األطدا  لتغير المناخ والكوار  الصبيعيق

ى تقييمات األثر البيئي بصاورة روتينيق إل  إعا  عد  تقد مال تزا  لجنق حقوق الصد  ت اعر بالقل   و  -62
المنجم   في محيطوكالق اإلدارة البيئيق، وإعا  تعرض األطدا  في كا وي لمسااااااااااتويات عاليق م  الرصااااااااااا  

السااااا  ، وعمليات التعدي  على نصاق ضااااي  و صااااورة  ير قانونيق في المنجم السااااا  ، وإعا   ثار التعدي   
يما يتعل  بالقواني   إطار شاااااااااام  فوضاااااااااع في كيتوي و يرها م  المقاطعات، وعيادة أن اااااااااصق التعدي  دون  

إلى عامبيا في ًا . ووجت اثنان م  الم لدي   وال ات في إطار اإلجرا ات الياصق  ال ( 78) واالمتثا واألنفمق  
يوضااااااحان فيت مياو  مماثلق ب ااااااأن االنتهاكات المسااااااتمرة المزعومق لحقوق اإلنسااااااان بساااااابر  2021عا  

 .( 79) التلو  بالرصا  في كا وي وما  سببت م  أضرار  يئيق

وحثط لجنق حقوق الصد  عامبيا على وضااااااااع  صق عم  وطنيق ب ااااااااأن األعما  التجاريق وحقوق   -63
 رنامج لمعالجق الرصااااااااا ، وإجرا  رصااااااااد منتفم و اإلنسااااااااان، ووضااااااااع إطار تنفيمي ل ااااااااركات التعدي ،  

لمسااااااااااااااتويات الرصااااااااااااااا  في كا وي، وعد  إعادة األطدا  الذي  عولجوا إلى المناط  الملوثق، وضاااااااااااااامان 
لتر يص لعمليات التعدي  الصااااغيرة النصاق ورصاااادها، واسااااتيدا  تقييم األثر البيئي لتحديد طرق الوصااااو   ا

اآلم  إلى كيتوي، وإن اا   ليات فعالق لل ا اوى وساب  االنتصاا  فيما يتعل  بمناط  التعدي ، وتعيي  إدارة  
ت م  قصان التعدي  تدعم ح وميق معنيق بالمسااااااؤوليق االجتماعيق لل ااااااركات وضاااااامان أن إيرادات ال ااااااركا

. وأعرق اثنان م  الم لدي   وال ات في إطار اإلجرا ات الياصااااق ع   ( 80) تحقي  أهدا  التنميق المسااااتدامق
 .( 81) رأي مدادم أنت يلز  اتياذ  صوات أكثر قوة لضمان صحق الس ان المحليي  وسالمتهم ورفاههم
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،  2019إلى عامبيا في عا  ًا  ات الياصق  ال وجت العديد م  الم لدي   وال ات في إطار اإلجراو  -64
بصاادتهم أعضاااً  في الدري  العام  الثالق )إصااالد تسااويق المناععات  ي  المسااتثمري  والدو ( التابع للجنق  
األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وأشااااااااااااروا، في جملق أمور، إلى أن م  األهميق بم ان أن   ون أي 

مع المبادئ التوجيهيق ب اااااأن األعما  التجاريق وحقوق اإلنساااااان و يرها م  ًا المساااااتقب  متساااااقإصاااااالد في 
المعايير الدوليق لحقوق اإلنسااااااان، بما في ذلك ع  طري  الحداو على حيز كا  للسااااااياسااااااات المحليق م  

 .( 82) أج  الوفا  بااللتزامات المتعلقق بحقوق اإلنسان

 محددةحقوق أشخاص محددين أو فئات   -باء 

 النساء -1 

  ياد أن الحظ فري  األمم المتحادة القصري الجهود التي تباذلهاا عامبياا لتعزيز حقوق المرأة في البلاد،   -65
 .( 83) تم ي  المرأة ال يزا       تحد اً 

وأعر ط لجنق القضاا  على التمييز العنصاري ع  قلقها إعا  اساتمرار الممارساات العرفيق الضاارة،   -66
عوات األطدا  و/أو الزوات القساااااااااري. وأوصاااااااااط     اااااااااجع علىإلى والدي العرو ، مما قد   مث  دفع المهر

م  هذا اللجنق عامبيا  تنفيم حمالت تثقي يق في المجتمعات الري يق والمناط  التي تنت ااااااار فيها ممارساااااااات  
اإل ال    ، وتوفير المعلومات للضاحا ا ب اأن إم انيق الوصاو  إلى ساب  االنتصاا  القضاائيق، وت اجيعالقبي 

 .( 84) ع  الحاالت

 األطفال  -2 

الحفط لجنق حقوق الصد  أن م اااااااااارون القانون الذي يتضاااااااااام  قانون الصد  ُينتفر اعتمادم في  -67
البرلمان. وأوصااط اللجنق عامبيا باعتماد م اارون قانون الصد  على وجت الساارعق وضاامان أن   ر  م اارون 

. وأوصااط  تجديد ( 85) السااياقات والقرارات التي تؤثر عليهم ب ااأن م اااركق األطدا  في جميعًا القانون أح ام
 .( 86) سياسق و صق العم  الوطنيتي  ب أن الصد  ووضع استراتيجيق وطنيق لم اركق األطدا 

وأوصااااااااااط لجنق حقوق الصد  عامبيا بإجرا  تقييم شااااااااااام  لالحتياجات م  الميزانيق في المجاالت  -68
 نود    تصبي فياق في الميزانياق إلعماا  حقوق الصدا ، وضااااااااااااااماان  المتعلقاق بااألطداا ، وتيصاااااااااااااايص موارد كاا

 .( 87) الميزانيق الميصصق لألطدا  في حاالت األعمات

م  للصد  ورحبط لجنق حقوق الصد   وضاااع مبادئ توجيهيق ب اااأن محددات المصاااالح الدضااالى  -69
وأوصااااط بأن تكد  أج  وضااااع إجرا  موحد لمعالجق حاالت األطدا  الذي   عي ااااون في أوضااااان ضااااع .  

عامبيا إدمات مبدأ مصااااااااااالح الصد  الدضاااااااااالى في الت ااااااااااريعات ذات الصاااااااااالق باألطدا ، وأن تصب  المبادئ 
التوجيهياق في جميع اإلجرا ات والقرارات الت ااااااااااااااريعياق واإلدارياق والقضااااااااااااااائياق المتعلقاق بااألطداا ، وأن توفر 

 .( 88) التدرير للمهنيي  المعنيي   هذا ال أن

ق حقوق الصد  ت اااااااعر بالقل  إعا  تزايد مساااااااتويات العن  ضاااااااد األطدا ، وال سااااااايما وال تزا  لجن  -70
. وحثاط اللجناق عامبياا على تعزيز التادا ير الرامياق إلى ( 89) االعتادا  الجنسااااااااااااااي، بماا في ذلاك على اإلنترناط

القضاااااااااا  على جميع أشااااااااا ا  العن  ضاااااااااد األطدا ، وضااااااااامان اإل ال  ع  جميع الحاالت والتحقي  فيها 
اة مرتكبيها على وجت السااااارعق، وتوفير ساااااب  االنتصاااااا  والدعم للضاااااحا ا، ومعاقبق الجناة، والقيا  ومقاضااااا 

بالتوعيق لم افحق وصم األطدا  ضحا ا االعتدا  الجنسي، وتعزيز التوعيق بم اركق األطدا ، وتوفير موارد 
ا ا التابعق لل اااااارطق والمراكز كافيق لتنديذ قانون األم  الساااااايبراني والجريمق الساااااايبرانيق، ولوحدة دعم الضااااااح

الجامعق لليدمات، والمسااااااا لق  هد  منع االعتدا  الجنسااااااي على األطدا  في صااااااناعق السااااااياحق، وتموي  
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جميع أشااااااا ا  العن    اً قانون عامبيا حفر أن ت . أوصاااااااط اللجنق ب ( 90)  دمات اليط الهاتدي ل ااااااا اوى األطدا 
م ااااارون قانون الصد ، وإلغا  الح  الوارد في قانون   ضاااااد األطدا ، بما في ذلك العقو ق البدنيق، ع  طري 

 .( 91) تصبي  العقو ق القانونيق ب أناألحدا  

وأوصاااااااااط لجنق حقوق الصد  عامبيا  تحديد ممارساااااااااات العم  اليصرة التي يتعرض فيها األطدا    -71
طدا  الذي  العاملون لمياطر  يئيق وحفرها والقضاااااااااااااا  عليها، وتحديد األعما  الي يدق المسااااااااااااامود  ها لأل

سااااااااااااااناق، ومعاالجاق ارتداان معادالت عما  األطداا ، وتعزيز مدت ااااااااااااااياق العما ،   15و  13تتراود أعماارهم  ي   
وضااامان أن  حصااا  األطدا  الذي  ُ ساااحبوا م  ساااوق العم  على العالت والتعوي  وتساااجيلهم في النفا  

  األطدا  في القصان الزراعي . وأوصط المقررة الياصق المعنيق بالح  في الغذا  بمعالجق عم( 92) التعليمي
وأسااااااااااااااباابات الجاذرياق المتعلقاق باالزراعاق التعااقاد اق. ودعاط إلى اتيااذ تادا ير وقاائياق وإجرا ات مبااشاااااااااااااارة لتحادياد 

 .( 93) األطدا  الذي  يزاولون أسوأ أش ا  العم  وسحبهم م  سوق العم 

لى اسااااااتثنا ات تساااااامح ويساااااااور لجنق حقوق الصد  القل  لعد  تعدي  قانون الزوات الذي ينص ع -72
. وحثط  ( 94) سنق ويعتر  بالزوات العرفي بمجرد وصو  الصد  س  البلو  18بالزوات لم  تق  أعمارهم ع  

للدستور، وإلغا  جميع االستثنا ات التي تسمح بالزوات لم    اللجنق عامبيا على ضمان تعدي  القانون امتثاالً 
ارد الكافيق لتنديذ االسااااااااتراتيجيق الوطنيق إلنها  عوات . وأوصااااااااط  توفير المو ( 95) ساااااااانق 18تق  أعمارهم ع   

 .( 96) اآلثار الضارة لزوات األطدا معالجق األطدا  وعيادة التوعيق وتعزيز البرامج المتعلقق ب 

وأوصاااااااط لجنق حقوق الصد  عامبيا بأن تكد  عد  إ ضاااااااان األطدا  حاملي صااااااادات الجنساااااااي   -73
 .( 97) م ي  الضحا ا م  الوصو  إلى العدالق والجبر والتعوي لعالت طبي ال لزو  لت دون موافقتهم، وت 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

حثط لجنق حقوق الصد  عامبيا على وضاااااااااع اساااااااااتراتيجيق شااااااااااملق إلدمات األطدا  ذوي اإلعاقق،  -74
وتدعي  القانون المتعل  باألشااااااايا  ذوي اإلعاقق ع  طري  وضاااااااع الصااااااايغق النهائيق للصااااااا وح القانونيق  

قضااااااا ا المتعلقق بالتعليم والصااااااحق والعم  والنق  وتنديذها، وضاااااامان تيصاااااايص موارد كافيق لتعميم مراعاة 
المادار ،  كاافاقاإلعااقاق بدعاالياق، والتندياذ الكااما  للمباادئ التوجيهياق المتعلقاق باالتعليم ال اااااااااااااااما  للجميع في  

ر الوصااااو  إليها، وتنديذ   وضاااامان توفير معلمي  مدر ي  للمدار  والمراكز وتجهيزها  هياك  أساااااساااايق تيسااااّ
دة وتلبيق ساااااعِ ألجهزة المُ لتموي  الق توفر حمالت توعيق لم افحق الوصاااام، وإن ااااا   رامج للحما ق االجتماعي 

احتياجات إعادة التأهي ، وضاااااااامان عد  إيدان األطدا  في المؤسااااااااسااااااااات بساااااااابر اإلعاقق، وتعزيز الرعا ق  
 . ( 98) األسريق والمجتمعيق، وتعزيز التدا ير الراميق إلى ضمان الوصو  إلى الرعا ق الصحيق، وتنفيم جمع البيانات 

 ألقلياتالشعوب األصلية وا -4 

ت ااير لجنق القضااا  على التمييز العنصااري إلى أن عامبيا ال تعتر   وجود شااعوق أصااليق في   - 75
البلد، وفي ذلك إنكاٌر لحقوق شااااااااااااعبيس سااااااااااااان و وي، ساااااااااااا ان عامبيا األولون، اللذي   عانيان م  ارتدان  

أل نا  شعبيس سان و وي معدالت الدقر. وت عر اللجنق بالقل  إعا  ورود تقارير ع  عد  إتاحق اإلم انيق 
للوصاو  إلى أرض أساالفهم والحصاو  على التعليم والسا   والعم  والرعا ق الصاحيق والم ااركق والتمثي  
السااياساايي . وتوصااي اللجنق عامبيا باالعترا  بح  شااعبيس سااان و وي الكام  في الوصااو  إلى أراضااي  

 . (99)أسالفهم وفي استغاللها 
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 جو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثليون ومزدو  -5 

 2020إلى عامبيا في عا  ًا وجت العديد م  الم لدي   وال ات في إطار اإلجرا ات الياصااااااااق  ال  -76
 تهمق ممارساااق عالقات جنسااايق مثليق بالتراضاااي، ًا عام 15ب اااأن إدانق رجلي  والح م عليهما بالساااج  لمدة 

في انتهاح لحقوقهما في اليصااااوصاااايق وعد  التمييز والصااااحق وعد  التعرض للتعذير والمعاملق أو العقو ق 
الح م، الذي يبدو صااااادور هذا القاسااااايق أو الالإنساااااانيق أو المهينق. وأعرق الم لدون  وال ات ع  قلقهم إعا   

الجنسااايق، وألن القواني  التي تجر  اللواط لها تأثير تمييزي وسااالبي  ير متناسااار  ميو الأنت  ساااتند فقط إلى 
جنسايق  على المثليات والمثليي  ومزدوجي المي  الجنساي ومغايري الهويق الجنساانيق الذي   مارساون عالقات  

 .( 100) على التمتع بحقوق اإلنسان وإعمالهاسلبي بالتراضي، وتأثير  

 وملتمسو اللجوءالمهاجرون والالجئون  -6 

مدادها أن التي  طلبط اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااان إلى عامبيا أن تعل  على المعلومات الواردة  -77
ريح امعتر   هم  عي ااااااون في مناط  حضااااااريق دون الحصااااااو  على تصاااااا ال م  الالجئي  10  000حوالي 

ا إعا  القيود المدروضاااق على . وأعر ط لجنق القضاااا  على التمييز العنصاااري ع  قلقه( 101) إقامق أو  دمات
الح  في العم ، والصااااعو ات ًا  حريق تنق  الالجئي  وملتمسااااي اللجو  في المسااااتوطنات، وعد  منحهم تلقائي 

التي يواجهها الالجئون في الحصااااااااااااااو  على تصاااااااااااااااريح إقامق، وعد  وجود  يارات  ديلق إلعادة التوطي ، 
. والحفط المقررة الياصق المعنيق ( 102)   في المييماتوالفرو  المتدنيق المستوى لالجئي  وملتمسي اللجو 

الح   ًا  على حرياق التنقا  وال  منحون تلقاائيا ًا باالح  في الغاذا  أن الالجئي  والمهااجري ، الاذي  يواجهون قيود
ما  جبرون على العم  في االقتصاااااد  ير الرساااامي ويواجهون مياطر االسااااتغال  وسااااو   ًا في العم ، كثير 

 .( 103) المعاملق واالعتقا  واالحتجاع لدترات طويلق

وأوصاااااااااط لجنق القضاااااااااا  على التمييز العنصاااااااااري عامبيا  تعدي  قانون الالجئي  لضااااااااامان تمتع   -78
الالجئي  وملتمساااي اللجو  بالح  في الحصاااو  على العم  والرعا ق الصاااحيق والتعليم والتمتع بحريق التنق  

لالندمات المحلي، وتحسااي   دائماً  ضااع اسااتراتيجيق طويلق األج  توفر حالً والحما ق م  اإلعادة القسااريق، وو 
لمييمات، وضاااامان تمتع الالجئي  وملتمسااااي اللجو  في المييمات بمسااااتوى معي ااااي  في االفرو  الماد ق 

. وأوصاااااط المقررة الياصاااااق المعنيق بالح  في  ( 104) الئ  وحصاااااولهم على اليدمات االجتماعيق األسااااااسااااايق
المعايير الدوليق في القواني  الوطنيق التي تضاام  لالجئي  وملتمسااي اللجو  الح  في العم ،   الغذا  بإدرات

 .( 105) والحصو  على الرعا ق الصحيق والتعليم، والتمتع بحريق التنق 

ورحبط لجنق حقوق الصد  بإن ا   ليق إحالق وطنيق ووضع مبادئ توجيهيق لتحديد مصالح الصد    -79
تقد م المساااااعدة إلى األطدا  المهاجري . وأوصااااط اللجنق عامبيا  توفير  دائ  لالحتجاع، الدضاااالى م  أج   

 هد  إنها  احتجاع األطدا  ملتمسااااااااااي اللجو  والالجئي  والمهاجري ، وضاااااااااامان أن تراعي تقييمات العمر 
 .( 106) مصالح الصد  الدضلى، وتوفير التموي  آلليق اإلحالق الوطنيق

 سيةاألشخاص عديمو الجن -7 

رحبط لجنق حقوق الصد  بالتقد  المحرع في إصدار شهادات الميالد في جميع مقار المقاطعات،  -80
وتسااااااااجي  المواليد في المساااااااات اااااااا يات، وتسااااااااجي  المواليد والوفيات في النفا  الوطني المتكام  للتسااااااااجي   

لمنع حاالت انعدا   د  العم  بالنفا  وتنقيح الت اااااااااريعات  ساااااااااريع  والمعلومات. وأوصاااااااااط اللجنق  تعزيز وت 
 .( 107) الجنسيق والتصدي لها
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