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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢

علومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للم     
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  زامبيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
لـسامية  يف ذلك مالحظات وتعليقات الدولة املعنية ومفوضية األمم املتحـدة ا           ااخلاصة، مب 

ويـرد التقريـر    . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص كامالً، ُيرجى العودة إىل الوثيقـة         . موجزاً تقيداً بعدد الكلمات احملدد    

 اقتراحات من املفوضـية الـسامية      أووجهات نظر    أويتضمن التقرير أية آراء      الو. املرجعية
. يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عـن املفوضـية           ماحلقوق اإلنسان ختتلف ع   

ويّتبع التقرير هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف                
وذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة . ١٧/١١٩ مقرره

قد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل            و. يف التقرير 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  
احلالـــة خـــالل دورة 

  تقبل مل/يصدق عليها ملعاهدة اليت امل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  االستعراض السابقة
ــصديق  التــ

ــضمام  أو االن
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  )١٩٧٢( العنصري
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )١٩٨٤( والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  )١٩٨٤( املدنية والسياسية
القضاء علـى مجيـع     اتفاقية  

ــد   ــز ض ــكال التميي أش
  )١٩٨٥( املرأة

اتفاقيـــة مناهــــضة  
  )١٩٩٨( التعذيب

اتفاقيــــة حقــــوق 
  )١٩٩١( الطفل

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 
  )٢٠١٠( اإلعاقة

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
األشــخاص مــن االختفــاء   

  )٢٠١١( القسري
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 

يــع توق( مناهــضة التعــذيب 
  )٢٠١٠ فقط،

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

توقيــع ( الرتاعــات املــسلحة 
  )٢٠٠٨ فقط،

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
بيع األطفال واسـتغالل     الطفل بشأن 

 اإلباحيـة  األطفال يف البغاء ويف املواد    
  )٢٠٠٨توقيع فقط، (

لعهد امللحق با اري الثاين   الربوتوكول االختي 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم 

ــات  التحفظـ
اإلعالنات  أو/و
 التفامهات أو/و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

حتفظ على  ()١٩٨٤( والثقافية
  )١٣ من املادة) أ(٢الفقرة 

    

إجــــراءات 
ــشكوى  ،الـ

والتحقيـــق 
ــراءات  واإلج

  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري األول   
لعهد الدويل اخلاص   امللحق با 

، باحلقوق املدنية والسياسية  
  )١٩٨٤(١ املادة
فاقية مناهضة التعـذيب،    ات

  )١٩٩٩(٢٠ املادة

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
لتمييـز  القضاء على مجيع أشكال ا    

توقيـع   (٨ و ١ضد املرأة، املادتان    
  )٢٠٠٨ فقط،

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،     

 )٢٠٠٨توقيع فقط،  (٦ و١املادتان 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

الختفاء القـسري،   األشخاص من ا  
  )٢٠١١(٣٣ و٣٠املادتان 

ل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا     
  )١٤ املادة(التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد      
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       

  ١١ و١٠ و١واالجتماعية والثقافية، املواد 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        

  ٤١والسياسية، املادة 
 ٢٢ و٢١ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان

ة حقوق مجيع العمال    االتفاقية الدولية حلماي  
 ٧٧ و٧٦ املادتان ،املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
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احلالـــة خـــالل دورة 

  تقبل مل/يصدق عليها ملعاهدة اليت امل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  االستعراض السابقة
 ١٢ و٥الطفل بشأن تقدمي البالغات، املواد 

  ١٣و
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      

  ٣٢ و٣١االختفاء القسري، املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

   دورة االستعراض السابقةلخالاحلالة   
 املتخذ اإلجراء

  ُيصّدق عليه ملالذي  الصك  بعد االستعراض
التصديق 

 االنضمام أو
  اخلالفة أو

   الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
  )٤(بروتوكول بالريمو

 عدميي واألشخاص املتعلقة بالالجئني االتفاقيات
  )٥(اجلنسية

 / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
ربوتوكوالت اإلضافية الو ١٩٤٩ أغسطس
  )٦(امللحقة هبا

  )٧( ملنظمة العمل الدولية األساسيةاالتفاقيات

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة   
  عليها

 ملكافحة التمييز يف جمال اليونسكواتفاقية 
  التعليم
  )٨(١٦٩ رقم منظمة العمل الدولية اتفاقية
  )٩(١٨٩ رقمل الدولية  منظمة العماتفاقية

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة زامبيا على النظر يف التـصديق                -١
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، والربوتوكـول             

ثقافيـة،  االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة وال           
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         

فاقية الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري امللحق بات          
  .)١٠(حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنـسان           ٢٠١٢ عامويف    -٢
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥١ عامإىل عدم تنفيذ توصيتها بأن تسحب زامبيا حتفظاهتا على اتفاقية           

  .)١١(، وبأن توائم تشريعاهتا القائمة املتعلقة بالالجئني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانالالجئني
يتعلـق باألطفـال     ماوأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه، في          -٣

 املتعلقـة  ١٩٥١ عـام  من اتفاقية ٢٢ من املادة ١الالجئني، أبدت زامبيا حتفظاً على الفقرة       
  .)١٢(جئني، وشجعت املفوضية زامبيا على سحب هذا التحفظبوضع الال
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان إىل           ٢٠١٢ عاميف    -٤

أن احلكومة شكلت جلنة تقنية لوضع دستور جديد، وحثت املقررة اخلاصة هذه اللجنة علـى               
. )١٣(ج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املشروع النـهائي للدسـتور          ضمان إدرا 

دعت املقررة اخلاصة اللجنة التقنية إىل االستجابة لتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى               ماك
  .)١٤(التمييز ضد املرأة وإىل ضمان أن حيظر الدستور التمييز ضد املرأة دون استثناءات

، كررت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بواعث قلقها       ٢٠١١ عامويف    -٥
 من الدستور القائم، اليت تسمح بقوانني وممارسات متييزية يف جمال قـوانني             ٤-٢٣ألن املادة   

 من  ١١األحوال الشخصية والقوانني العرفية، أُبقي عليها يف مشروع الدستور رغم أن املادة             
وأوصت املقررة اخلاصة بـأن     . )١٥(ملركز املتساوي للمرأة مع الرجل    الدستور احلايل تضمن ا   

من الدستور  ) ج(٤-٢٣تتعاون احلكومة مع مجيع املؤسسات احلكومية من أجل إلغاء املادة           
على سبيل األولوية، لكـي يتفـق اإلطـار         )  من مشروع الدستور اجلديد    ٤٨املادة  (احلايل  

  .)١٦(املتعلقة حبقوق اإلنسانالدستوري للبلد مع االلتزامات الدولية 
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة زامبيا على أن            ٢٠١١ عامويف    -٦

تعكس أحكام االتفاقية يف مشروع الدستور اجلديد؛ وأن تسن تشريعات حتظر التمييز؛ وأن             
  .)١٧(توائم القوانني العرفية مع أحكام االتفاقية

إىل أن الدستور الذي صدر يف      ) اليونيسيف( املتحدة للطفولة    وأشارت منظمة األمم    -٧
وقالت إن زامبيا تعكف على إعداد دستور جديد والئحـة   . حيدد سن الطفل   ال ١٩٩٦ عام

حقوق بقصد ضمان إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف التشريعات احمللية مـن خـالل               
  .)١٨(عملية إصالح دستوري

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بـالقلق لعـدم إدراج            تزال اللجنة املعني   الو  -٨
وأوصت اللجنة  . )١٩(االتفاقية يف القانون احمللي ولعدم جواز االحتجاج بأحكامها أمام احملاكم         

  .)٢٠(بأن تدرج زامبيا أحكام االتفاقية إدراجاً كامالً يف القانون احمللي
مبيا على إدراج أحكام االتفاقية يف      ، حثت جلنة مناهضة التعذيب زا     ٢٠٠٨ عامويف    -٩

 مـن   ١نظامها القانوين، وإدراج تعريف للتعذيب يشمل مجيع العناصر الـواردة يف املـادة              
  .)٢١(االتفاقية والعقوبات املناسبة؛ وإدراج مبدأ احلظر املطلق للتعذيب يف دستورها وقوانينها

  دابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وت  -جيم  

  )٢٢(وضع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢٣(احلالة يف دورة االستعراض احلالية  احلالة يف دورة االستعراض السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٠١١ (لفأ  )٢٠٠٦ (لفأ  جلنة حقوق اإلنسان يف زامبيا
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ز ضد املرأة بأن تعزز زامبيا جلنتها الوطنيـة         أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       -١٠
يكفي مـن سـبل الظهـور     ماحلقوق اإلنسان وجلنتها املعنية باملساواة بني اجلنسني، بتوفري    

  .)٢٤(والسلطة واملوارد البشرية واملالية على مجيع املستويات
متلك  الوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن جلنة حقوق اإلنسان يف زامبيا               -١١

تفـشل   ماسلطة إصدار توصيات عادة      اسلطة اختاذ إجراءات ضد األشخاص املدانني، وإمن      
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تزّود زامبيا جلنة حقـوق اإلنـسان            . زامبيا يف تنفيذها  

يتعلق بعملية التعيني؛ وأن تنفذ توصياهتا       ماسيما في  المبوارد؛ وأن تعزز استقاللية املفوضني،      
  . )٢٥(ى حنو كامل وفوري عل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 
 يف دورة االستعراض السابقة

آخر تقريرُ قدم منذ دورة     
  االستعراض السابقة

آخر مالحظات  
  غحالة اإلبال  ختامية

جلنة القضاء علـى    
  التمييز العنصري

تأخر تقدمي التقارير من الـسابع        --  --  ٢٠٠٥أغسطس /آب
ــذ   ــشرين من ــشر إىل الع ع

  على التوايل٢٠١١ و٢٠٠٩ عام
اللجنة املعنية باحلقوق  
ــصادية  االقتـــ
 واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ        --  --  ٢٠٠٥مايو /أيار
  ٢٠١٠ عام

ة املعنية حبقوق   اللجن
  اإلنسان

تأخر تقدمي التقرير الرابع منـذ        --  --  ٢٠٠٧يوليه /متوز
  ٢٠١١ عام

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة

يوليه /متوز  ٢٠١٠  ٢٠٠٢يونيه /حزيران
٢٠١١  

حيل موعد تقدمي التقرير الـسابع     
  ٢٠١٥ عاميف 

ــضة   ــة مناه جلن
  التعذيب

مايو /أيار  ٢٠٠٥ ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدمي التقرير الثالـث      
  ٢٠١٢ عاميف 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل   --  --  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٩ عامالرابع منذ 

اللجنة املعنية حبقوق   
األشــخاص ذوي 

  اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف   --  --  --
  ٢٠١٢ عام

جنة املعنية حباالت   الل
  االختفاء القسري

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف   --  --  --
  ٢٠١٣ عام
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  الردود على طلبات املتابعة احملّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

ييز جلنة القضاء على التم
  العنصري

حرية التعبري، الالجئون، التثقيف يف جمال حقوق         ٢٠٠٦
  )٢٧(اإلنسان

ــد   ــأخر موع ت
  تقدميها

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

جلنة حقوق اإلنسان يف زامبيا، عـدم التمييـز،           ٢٠٠٨
  )٢٨(املمارسات العرفية، اكتظاظ السجون

٢٠٠٩  

احلـق يف تقـدمي شـكاوى،       االلتزام بالتحقيق،     ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
الضمانات األساسـية، إقامـة العـدل، مرافـق      

  )٢٩(االحتجاز، األوضاع املعيشية يف السجون

ــد   ــأخر موع ت
  تقدميها

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

  حيل بعد مل )٣٠(التمييز يف الدستور والقوانني، العنف ضد املرأة  ٢٠١٣

  اآلراء    
  احلالة  د اآلراءعد  هيئة املعاهدة

  مستمرة  )٣١(٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٣٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

  نعم  ال  وجهت دعوة دائمة
اخلبرية املستقلة املعنية بالفقر املدقع وحقـوق           الزيارات اليت أُجريت

  )٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨  إىل٢٠(اإلنسان 
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة       

  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-٦(
  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني         الزيارات املطلوب إجراؤها
  )٢٠٠٣(نسان عن حقوق اإل

 )٢٠٠٧(املقرر اخلاص املعين بالنفايات السامة 

  

الردود على رسائل االدعاء 
  والنداءات العاجلة

    توجَّه أية رسائل خالل فترة االستعراض مل

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بـالفقر املـدقع          تقارير وبعثات املتابعة
  وحقوق اإلنسان 
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لية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون        تنفيذ االلتزامات الدو    -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء استمرار املعايري  ال  -١٢

يتعلـق   ماالب النمطية املتأصلة في   واملمارسات والتقاليد الثقافية السلبية واملواقف األبوية والقو      
وحثت اللجنة زامبيا علـى     . بأدوار ومسؤوليات وهوية املرأة والرجل يف مجيع مناحي احلياة        

يف  اوضع استراتيجية للقضاء على العنف واملمارسات الضارة والقوالب النمطية ضد املرأة مب           
  .)٣٣(ذلك بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لالتصاالت اجلنسانية

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعتمـد زامبيـا تـدابري                 -١٣
تشريعية تنص على اختاذ إجراءات خاصة مؤقتة يف مجيع اجملاالت اليت تعاين فيها املـرأة مـن       

  .)٣٤(احلرمان أونقص التمثيل 
وق اإلنـسان إىل    ، أشارت اخلبرية املستقلة املعنية بالفقر املدقع وحق       ٢٠١٠ عامويف    -١٤

أن الفئات املعرضة بوجه خاص للتمييز على عدة أسس، مثل النساء واألطفـال واملـسنني               
اإليدز واملهاجرين وملتمسي اللجـوء والالجـئني،       /واملصابني بفريوس نقص املناعة البشري    

وأوصـت  . )٣٥(تواجه مزيداً من الصعوبات عند سعيها إىل التغلب على أوضاع الفقر املدقع           
رية املستقلة بأن تتخذ احلكومة مجيع التدابري املناسبة لتعديل األمناط االجتماعية والثقافيـة             اخلب

  .)٣٦(اليت تعزز املمارسات التمييزية ضد هذه الفئات
إىل أن قانون الَنـَسب وإعالـة       ) اليونيسيف(وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -١٥

املدرجة يف االستعراض   ) ٤(٥٨تتفق والتوصية    الل  األطفال يتضمن أحكاماً تتعلق بإرث األطفا     
وباإلضافة . يدرج القانون األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج        الالدوري الشامل، حيث    

ُينظر يف الرتاعات ومسائل اإلرث      ماعادةً   إذيزال تنفيذ القانون تكتنفه املشاكل،       الإىل ذلك،   
  .)٣٧(أمام حماكم نظامية ال" حمليةحماكم "املتعلقة بالزواج العريف أمام 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتقيِّد زامبيا تطبيق عقوبـة اإلعـدام؛ وتعتمـد                -١٦

إصالحات إجرائية تشمل تدابري العفو؛ وتضمن أن تنص تشريعاهتا على إمكانيـة ختفيـف              
ومتنح مجيع احملكوم عليهم باإلعدام احلماية املنـصوص          تنفيذها؛ عقوبة اإلعدام عندما يتأخر   

  .)٣٨(عليها يف االتفاقية
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتجري زامبيا حتقيقاً فورياً ونزيهـاً يف مجيـع                -١٧
؛ وتضمن املسارعة إىل وضع )٣٩(يف ذلك العنف اجلنسي اادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، مب

؛ وتواصل تقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان جلميع )٤٠(سبة للمالحقة القضائيةسياسة منا
؛ وتواصل عملية تعيني املوظفات؛ وتكفـل       )٤١(يف ذلك يف جمال حظر التعذيب      االعاملني، مب 

  .)٤٢(وضع إجراءات لرصد سلوك املوظفني
لدوري الشامل املدرجة يف االستعراض ا  ) ٨(٥٨وأشارت اليونيسيف إىل أن التوصية        -١٨

فقد ُنفّذ  . واملتعلقة بتحسني األوضاع املعيشية للمحتجزين ُنفذت جزئياً بالنسبة إىل األطفال         
فصل جزئي لألطفال عن البالغني يف أماكن االحتجاز، مع استمرار احتجـاز األطفـال يف               

ُينقلون  ماأهنم عادةً  مامرافق البالغني ومشاركتهم دورات املياه وساحات التدريب نفسها، ك     
وأدى اكتظاظ السجون إىل احتجـاز األطفـال يف         . مع البالغني إىل احملاكم ومرافق الشرطة     
  .)٤٣(املرافق نفسها قبل حماكمتهم وبعدها

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم وجود قواعد رمسية تكفل احلـق يف                -١٩
 لألطفال، ويف الفحص الطيب منذ      يف ذلك  ااالتصال باألقارب، واحلق يف االستعانة مبحام، مب      

وأوصت اللجنة بأن تعدل زامبيا قانوهنا املتعلق باإلجراءات اجلنائية، وتكفل          . بداية االحتجاز 
  .)٤٤(احترام ضباط الشرطة للضمانات القانونية األساسية لألشخاص احملتجزين

ـ          -٢٠ شار فـريوس  والحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن معدل انت
باملقارنة مـع عامـة     )  يف املائة  ٢٧(نقص املناعة البشري يف سجون زامبيا شديد االرتفاع         

  .)٤٥(السكان البالغني، وإن كانت البيانات النظامية غري متوافرة بعد يف هذا الشأن
وكررت جلنة مناهضة التعذيب اإلعراب عن قلقها إزاء االكتظاظ الشديد يف مرافـق               -٢١

وتدين األوضاع املادية يف السجون، واالفتقار إىل النظافة والغذاء الكايف، واللجـوء            االحتجاز،  
وأوصت اللجنة بأن توائم زامبيا األوضاع      . إىل تقليل وجبة الطعام كشكل من أشكال العقاب       

  .)٤٦(يتفق ومعايري األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ايف مراكز االحتجاز مب
يـزال ميـثالن حتـدياً،       الإىل أن استغالل األطفال وإيذاءهم      اليونيسيف  رت  وأشا  -٢٢
وتشري التقـارير إىل تزايـد معـدالت        . سيما عند التصدي للمعايري االجتماعية الضارة      ال
 سنة وكذلك تزايد معدالت تسرب الفتيات مـن         ١٦األطفال األقل من عمر     " عرض هتك"

  .)٤٧(التعليم األساسي بسبب احلمل
وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء االنتشار الواسـع                -٢٣

يف ذلك العنف املرتيل؛ واالنتشار الواسـع للعنـف          االنطاق للعنف ضد النساء والفتيات، مب     
اجلنسي؛ واخنفاض معدل اإلدانة يف حوادث االغتصاب وهتك العرض املبلغ عنها؛ وكـذلك     

يف  أوح باالغتصاب الزوجي بوصفه فعالً إجرامياً يف قانون العقوبـات           لعدم االعتراف الصري  
  .)٤٨(القانون اجلديد املتعلق مبكافحة العنف القائم على نوع اجلنس
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وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بالنظر يف إجراء تعـديالت               -٢٤
الغتصاب؛ وإدخال الظروف املشدِّدة    يف ذلك مراجعة تعريف ا     اإضافية لقانون العقوبات، مب   

للعقوبة يف جرمية االغتصاب، ومنها ارتكاب االغتصاب يف إطار العالقات احلميمة؛ ومراجعة            
تعريف هتك العرض، وِسن الطفل يف جرائم هتك العرض؛ واالستثناءات يف حـاالت زواج              

وا سفاح احملارم حبيث  سنة؛ ومراجعة فئة األقارب الذين قد ُيعتربون ارتكب١٦َمن هم أقل من 
  .)٤٩(تضم الفئة أفراد األسرة املمتدة الذين يتولون رعاية األطفال

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة زامبيا على ضمان توفري مـوارد          -٢٥
لتنفيذ قانون مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس؛ واعتماد تدابري للتصدي هلذا العنـف؛              

 بتجرمي االغتصاب الزوجي؛ وتعزيز التدريب املقدَّم إىل موظفي اجلهاز القـضائي            واإلسراع
  .)٥٠(واملكلفني بإنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات الصحية

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن توسع زامبيا نطاق سريان التشريع الذي حيظـر               -٢٦
رس؛ وإنفاذ التـشريع؛ وتنظـيم    العقوبة البدنية ليشمل األسرة واملؤسسات األخرى غري املدا       

  .)٥١(محالت للتوعية والتثقيف يف هذا الصدد
 اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بضرورة تعديل قانون احملاكم           ةوأوصت املقرر   -٢٧

 واحلكم القضائي للمحكمة العليا الصادر يف       قاحمللية الذي يسمح بالعقوبة البدنية، حبيث يتف      
  .)٥٢(، والذي يقضي بعدم دستورية العقوبة البدنية)ا ضد الشعبقضية باند (١٩٩٩ عام
تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يساورها القلق إزاء تزايد عدد              الو  -٢٨

يف ذلك يف البغاء، ودعت زامبيـا إىل         ااألطفال الذين يقعون ضحية االستغالل التجاري، مب      
  .)٥٣(رتنفيذ التشريع املتعلق باالجتا

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون اإقامة العدل، مب  -جيم  
املدرجة يف االستعراض الدوري الشامل     ) ٥(٥٨أشارت اليونيسيف إىل أن التوصية        -٢٩

ُتنفَّذ على حنو    ملواملتعلقة جبملة أمور، منها تدريب القضاة العاملني يف جمال حقوق اإلنسان،            
كذلك إىل أن نتيجة دراسة حديثة بشأن الوصول إىل العدالة مفادها وجود            وأشارت  . كامل

  .)٥٤(سيما يف جمال حقوق اإلنسان الفجوة يف بناء القدرات على مستوى احملاكم احمللية، 
املدرجة يف االستعراض الدوري الشامل قد      ) ١٠(٥٨وقالت اليونيسيف إن التوصية       -٣٠

وأشارت إىل أن حماكم الصلح تعقد جلسات حماكمة        . نفذت جزئياً بإنشاء حماكم األحداث    
وقالـت  . رغم وجود مرافق حماكم مستقلة لألحداث      األحداث يف أيام خمصصة هلذه القضايا     

إن مجيع القضاة يتلقون تدريباً يف األمور املتعلقة باألحداث مع تكليف قضاة معينني للنظر يف               
واستبعد قانون اإلجراءات اجلنائيـة     . القضايا األحداث يف مدن لوساكا وليفينغستون وندو      

  .)٥٥(األحداث من اإلجراءات املخصصة للبالغني
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وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم دراية معظم شعب زامبيا حبقـوقهم،        -٣١
وأوصت اللجة بأن تـنظم زامبيـا       . احملاكم أوميكنهم تقدمي ادعاءاهتم للسلطات      الومن مث   

  .)٥٦(ا الصددمحالت للتوعية يف هذ
تدابري أخرى تكفل    أووالحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق عدم وجود تشريعات           -٣٢

وأوصت . عدم إمكانية االستشهاد بأية أقوال ُيدىل هبا نتيجة التعذيب كدليل يف أية إجراءات            
 من ١٥اللجنة بأن تعتمد زامبيا تدابري تشريعية وقضائية وإدارية لضمان التنفيذ الصارم للمادة         

  .)٥٧(االتفاقية
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن التشريعات الوطنية متكّن              -٣٣

املرأة من الوصول إىل العدالة، غري أن قدرة املرأة على ممارسة هذا احلق وعلى رفـع قـضايا                  
ا إزالة العوائق اليت    وحثت اللجنة زامبيا على مجلة أمور، منه      . )٥٨(التمييز أمام احملاكم حمدودة   

يف ذلك يف احملـاكم احملليـة        اقد تواجهها املرأة يف املطالبة حبقوقها والوصول إىل العدالة، مب         
  .)٥٩(والعرفية؛ وتعزيز برامج حمو األمية القانونية للمرأة

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة زامبيا إىل اختاذ تدابري تكفل أن                -٣٤
سيما  ال القانون املدون هو السائد بالفعل يف حال وجود تنازع مع املمارسات العرفية،     يكون

يتعلق بالصحة اإلجنابية واجلنـسية؛   مايف العالقات األسرية؛ وضمان حق املرأة يف االختيار في      
يف احملاكم العرفية والتقليدية بشأن أحكام االتفاقيـة؛ وضـمان         " اإلداريني"وتدريب وتوعية   

  .)٦٠(رمي الفعلي للممارسات العرفية الضارةالتج
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن من قابلتهم يتفقـون                -٣٥

يتعلق حباالت العنف ضد املرأة، وعلى استمرار نقـص          ماعلى شيوع اإلفالت من العقاب في     
ة من صعوبة الوصول إىل النظـام       وباإلضافة إىل ذلك، تعاين املرأ    . اإلبالغ عن هذه احلاالت   

وأوصت املقررة اخلاصة بأن تتخذ زامبيا تدابري لضمان إجراء املقابالت          . )٦١(القضائي الرمسي 
؛ وبأن تعدل التـشريعات حبيـث      )٦٢(مع الضحايا والشهود يف غرف مستقلة مبراكز الشرطة       

إىل الناجني من    البة  تنص على إسناد مسؤولية التحقيق يف حاالت العنف ضد املرأة إىل النيا           
؛ وبأن تـصدر    )٦٣(العنف، وعلى احلظر الصريح للمصاحلة يف مجيع حاالت العنف ضد املرأة          
وأوصت املقررة  . )٦٤(تكليفاً باجلمع السليم لألدلة الطبية الشرعية وفحصها يف الوقت املناسب         

القة واحلدود بني   اخلاصة أيضاً بأن توضح احلكومة، باالشتراك مع هيئات القانون العريف، الع          
  .)٦٥(القوانني واملؤسسات العرفية وبني نظام العدالة املدنية واجلنائية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التضارب بـني القـانون النظـامي                -٣٦
خيص مسائل العنف القائم على نوع اجلنس، وأوصت بأن تكفل زامبيا            ماوالقانون العريف في  
  .)٦٦(نظامي على القانون العريف واملمارسات العرفيةأسبقية القانون ال
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، قالت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان إن     ٢٠١٠ عامويف    -٣٧
على احلكومة أن تكفل إجراء حتقيقات كاملة يف حاالت الفساد وحماسبة املسؤولني عن هذه              

ت مكافحة الفساد بـضمان اسـتقالليتها       وأوصت بأن تعزز احلكومة دعمها آلليا     . األفعال
  .)٦٧(الكاملة، وأن تعزز أيضاً جلنة مكافحة الفساد بتعديل نظامها لتكون تابعة للربملان

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن القانون العريف هو                -٣٨

 تطبيقه يف العالقات األسرية والشخصية، أي يف التبين والزواج والطـالق والـدفن              املرجح
  .)٦٨(وأيلولة املمتلكات بعد الوفاة

فرغم أن قانون الزواج حيدد . وأشارت اليونيسيف إىل ارتفاع حاالت زواج األطفال  -٣٩
لسن مبوافقـة    عاماً كسن قانونية للزواج، فإنه يتضمن حكماً جييز الزواج قبل هذه ا            ٢١سن  

القانون العريف، الذي ُتجرى معظم حاالت الزواج مبوجبه، فيسمح للطفل           ماأ. شخص بالغ 
  . )٦٩(بالزواج لدى البلوغ

وقالت اليونيسيف إنه رغم إجبارية تسجيل املواليد، فإن معدل تـسجيل املواليـد               -٤٠
  .)٧٠(يزال منخفضاً ال

تكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي      املعتقد وحرية التعبري و    أوحرية الدين     -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل عدم اعتماد مشروعي قانونني بـشأن حريـة                -٤١
، وإىل وجود مشروع قانون حلرية املعلومات مـن  ٢٠٠٧ و٢٠٠٢املعلومات قُدما يف عامي  

وأضاف فريق األمم املتحدة القطري أن من الضروري إصالح         . )٧١(اناملقرر عرضه على الربمل   
  .)٧٢(قانون العقوبات حبيث حيمي الصحفيني من املالحقة القضائية

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان          ٢٠١٢ عامويف    -٤٢
ولـذلك،  . يبدأ بعد  ملري احلكومية   تنفيذ قانون املنظمات غ    إىل أن املعلومات الواردة تبني أن     

كررت املقررة اخلاصة توصيتها بأن تلغي زامبيا من القانون األحكام اليت تفرض قيوداً مفرطة              
  .)٧٣(على أنشطة منظمات اجملتمع املدين

وتالحظ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، مع التقدير، أن زامبيا حققـت                -٤٣
 للمرأة يف وظائف اختاذ القرار على صعيدي حمكمة االسـتئناف واحملكمـة              يف املائة  ٥٠نسبة  

العليا، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظم احلصص، وإزاء وجود آراء متحيزة               
أدى إىل حرمان املـرأة      انسانياً، وممارسات سلبية، وإزاء تدين احلالة االجتماعية االقتصادية مم        ج

سيما علـى مـستوى اختـاذ     على حقها يف املشاركة يف احلياة العامة، ال من احلصول الكامل    
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ودعت اللجنة زامبيا إىل زيادة متثيل املرأة يف وظائف اختاذ القـرار؛ وإىل تـدريب               . )٧٤(القرار
  .)٧٥(سيما الرجال، يف جمال املساواة بني اجلنسني املوظفني املدنيني والسياسيني، ال

  لتمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف ا  -واو  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن بواعث قلق إزاء الفجـوة                -٤٤

القائمة يف األجور بني اجلنسني يف القطاع الرمسي، وإزاء ضعف متثيل املرأة يف ذلك القطاع؛               
ـ           بري يف عـدد النـساء      وإزاء االرتفاع الشديد يف عدد العاطالت عن العمل واالرتفاع الك

مزايا أخـرى؛ وعـدم      أو القطاع غري الرمسي؛ وعدم وجود ضمان اجتماعي         العامالت يف 
 وعـن اإلبالغ عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باملـساواة وعمـل األطفـال،               

يف ذلك تدابري خاصـة      اوأوصت اللجنة بأن تعتمد زامبيا سياسات وتدابري، مب       . )٧٦(تنفيذها
 لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف سوق العمل؛ وأن تكفل التنفيذ الكامل والعادل              مؤقتة

للصكوك القانونية املتعلقة باحلد األدىن لألجور وشروط العمل؛ وأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع             
يف ذلك يف  االقطاع اخلاص من أجل وضع سياسات ومشاريع مفيدة للمرأة يف سوق العمل مب

  .)٧٧(ري الرمسيالقطاع غ
، دعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات             ٢٠١٢ عامويف    -٤٥

إىل مواءمة أحكام قـانون العالقـات الـصناعية         ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (والتوصيات  
  .)٧٨(٨٧ قمريتفق واتفاقية منظمة العمل الدولية  امب) املعدل (٢٠٠٨ لسنة ٨ رقموعالقات العمل 

وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية ببيان زامبيا بأنه مت اختاذ خطوات لالنتهاء من                -٤٦
وأعربت اللجنة عن أملها يف أن ُيعتمد يف وقت قريـب           . الصك القانوين املتعلق باألعمال اخلطرة    

األطفال الذين هم   هذا الصك القانوين الذي يتضمن قائمة بأنواع األعمال اخلطرية احملظورة على            
  .)٧٩( سنة، وحثت زامبيا على تعزيز جهودها من أجل إهناء عمل األطفال١٨أقل من عمر 

وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن البيانات الرمسية اليت نشرهتا دائـرة                -٤٧
 املستحقة ملوظفي   املالية واملراجعة التابعة للحكومة احمللية يف زامبيا تبني أن إمجايل دين األجور           

وأشارت اللجنة أيضاً   .  مليار كواشا زامبية   ٤٦ إىل   ٢٠١١يوليه  /اجملالس احمللية وصل يف متوز    
إىل أن املدرسني والعاملني الصحيني يواجهون مشكالت خطرية تتعلق مبتـأخرات األجـور             

 وأعربت اللجنة عن أملها يف أن تكثف احلكومة جهودها من أجل تقليص ديـن             . املتراكمة
  .)٨٠(األجور املتراكمة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنـسان      ٢٠١٢ عاميف    -٤٨
 بواعث القلق اليت سبق أن أعربت عنها إزاء عدم تسجيل األطفال بشكل منهجي عنـد                إىل
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 يف ٥ الُيـسجل إ  مل ٢٠١٠ عام إىل ٢٠٠٠ عاموأشارت أيضاً إىل أنه يف الفترة من  . امليالد
ونظراً إىل أن األطفـال غـري       . املائة فقط من األطفال الذين ينتمون إىل أفقر شرائح السكان         

رص حصوهلم على اخلدمات العامة ويغيبون إحصائياً عن األنظار يف سـياق            املسجلني تقل ف  
وضع السياسات، فقد حثت املقررة اخلاصة زامبيا على اختاذ إجراءات على سبيل األولويـة              

  .)٨١(لتسجيل مجيع املواليد جماناً
ه املـرأة   تعاني ماوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء              -٤٩

يف املناطق الريفية والنائية من فقر وأمية وصعوبات يف احلصول علـى اخلـدمات الـصحية                
واالجتماعية، ودعت زامبيا إىل زيادة مشاركة املرأة يف رسم وتنفيذ خطط التنمية احملليـة؛              

 سيما املرأة اليت تعول أسـرهتا املعيـشية،        وإيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة الريفية، ال      
وذلك بضمان مشاركتها يف عمليات اختاذ القرار وبتحسني سبل حصوهلا علـى خـدمات              
الصحة والتعليم واملياه النقية وخدمات الصرف الصحي واألراضي واملشاريع املدرة للدخل؛           

، ٢٠١٢ عـام ويف  . )٨٢(ووضع إطار تشريعي حلماية حقوق املرأة يف إرث األراضي ومتلكها         
تزال حمرومـة    العنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان أن املرأة          اخلاصة امل  ةالحظت املقرر 

سيما مبقتضى القانون العريف؛ وحثت احلكومة علـى اختـاذ           المن احلق يف متلك األراضي،      
  .)٨٣(إجراءات بشأن هذه املسألة

، الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان          ٢٠١٢ عامويف    -٥٠
يزاالن يؤثران يف نـسبة مئويـة        الن أحدث املعلومات املتاحة تبني أن الفقر وسوء التغذية          أ

ودعت زامبيا إىل االنتهاء من وضع مشروع خطة العمـل الوطنيـة   . كبرية من أطفال زامبيا   
. ورحبت أيضاً بتنفيذ برنامج منح الطفولة يف عدة مناطق        . املتعلقة باألطفال اليتامى والضعفاء   

  .)٨٤(حلكومة على وضع خطط لتقوية الروابط بني محاية األطفال واحلماية االجتماعيةوحثت ا
، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان          ٢٠١٢ عامويف    -٥١

تتخذ إجراءات بشأن توصياهتا القوية املتعلقة بزيادة اإلنفاق علـى احلمايـة             ملإىل أن زامبيا    
 وأشارت إىل أن املعلومات الواردة تبني أن االعتمادات املالية املخصصة للحماية            .االجتماعية

وقالت إن هذه التخفيـضات     . االجتماعية كنسبة مئوية من امليزانية الكلية تواصل اخنفاضها       
تتوافق مع التزامات زامبيا مبوجب العهد الـدويل         الاملستمرة قد تكون مبثابة تدابري تراجعية       

وأشارت إىل أن هذه التخفيـضات مـن        . وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اخلاص باحلق 
شأهنا أن تقوض فعالية برامج احلماية االجتماعية للبلد وأن تعوق توسيع نطاق هذه الـربامج               

وأكدت املقـررة   . )٨٥(٢٠١٥-٢٠١١على النحو املقترح يف اخلطة اإلمنائية السادسة للفترة         
ومة أن تعتمد إطاراً قانونياً ومؤسسياً مالئماً من أجـل ترسـيخ            اخلاصة بقوة أن على احلك    

  .)٨٦(وتنسيق نظام احلماية االجتماعية الوطين وضمان دعمه سياسياً ومالياً يف األجل الطويل
املدرجة يف االسـتعراض الـدوري      ) ١١(٥٨وأشارت اليونيسيف إىل أن التوصية        -٥٢

ل الشوارع ُنفذت جزئياً بفضل االعتماد املايل الذي        الشامل واملتعلقة باملساعدة املقدمة ألطفا    
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وقد أُنشئت، يف إطـار     . خصصته احلكومة لشعبة تنمية املرأة والطفل، مبكتب جملس الوزراء        
وزارة تنمية اجملتمع وصحة األم والطفل، عدة مراكز ألطفال الـشوارع، غـري أن تكامـل                

توجد  اليزال ضعيفاً، و الوسع نطاقاً خدمات هذه املراكز مع خدمات الرعاية االجتماعية األ       
  .)٨٧(استراتيجية وطنية ملنع ظاهرة أطفال الشوارع

املدرجة يف االستعراض الدوري الـشامل      ) ١٢(٥٨وقالت اليونيسيف إن التوصية       -٥٣
سيما منح الطفولة وبرنامج املـساعدة       ُنفذت جزئياً بفضل خدمات احلماية االجتماعية، ال      

. طعات، وبرامج التحويالت النقدية االجتماعية األخرى احملددة اهلـدف        االجتماعية يف املقا  
وحيق أيضاً لألشخاص املعوقني احلصول على خدمات احلماية االجتماعية، غري أن احلـصول             

  .)٨٨(يزال ضعيفاً العلى اخلدمات 

  احلق يف الصحة  -حاء  
ن معدل انتشار فـريوس     أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أ           -٥٤

نقص املناعة البشري يف زامبيا هو واحد من أعلى املعدالت يف العامل، حيث وصل انتـشار                
 يف املائة من مجيع     ٨٠أن حنو    ماك.  يف املائة  ١٤,٣ إىل   ٢٠٠٧ عامالفريوس بني البالغني يف     

صـة إن   وقالـت املقـررة اخلا    .  سنة ٢٥مواطين زامبيا املصابني بالفريوس يقل عمرهم عن        
الشابات والرجال األكرب سناً يصابون بالفريوس يف معظم األحيان، حيث تصل ذروة اإلصابة        

، أُصيب  ٢٠٠٩ عامويف  .  سنة ٣٤ إىل   ٣٠بالفريوس بني النساء الاليت هن يف الفئة العمرية         
 يف املائة منهم مـن      ٥٩ شخصاً بالغاً بعدوى حديثة بالفريوس، وكانت نسبة         ٨٢ ٦٨١حنو  

والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أن التقديرات تشري إىل      .  يف املائة من الرجال    ٤١نسبة  النساء و 
أن مقابل كل شخصني يتلقون العالج هناك مخسة آخرون يصابون بعدوى جديدة، منـهم              

  .)٨٩(ثالث نساء
املدرجة يف االسـتعراض    ) ١٦(٥٨وقالت اليونيسيف إن زامبيا استجابت للتوصية         -٥٥

وذلك بوضع استراتيجية وطنية للعاملني يف جمال صحة اجملتمع هبدف تقدمي           الدوري الشامل،   
التدريب والتحفيز املناسب للقوى العاملة اجملتمعية اليت تسهم يف حتسني عملية تقدمي اخلدمات             

ودعت االستراتيجية إىل مواصلة تدريب مقدمي      . الصحية وحتقيق األولويات الصحية الوطنية    
وكان اهلدف بإنشاء وزارة لتنمية اجملتمع      . طالقاً أيضاً من خرباهتم امليدانية    اخلدمات اجملتمعية ان  

وصحة املرأة والطفل، ووزارة لشؤون زعماء العشائر وتقاليد اجملتمع، هو اإلسهام يف تعزيـز             
مشاركة اجملتمع يف املناقشات املتعلقة بالسياسات وتيسري إدماج خربات اجملتمـع يف هـذه              

  .)٩٠(املناقشات
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت               -٥٦

سيما بسبب اإلجهاض غري اآلمن؛ وإزاء       وفيات األمهات ومعدالت إصابتهن باألمراض، ال     
يف ذلك  اعدم حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية اإلجنابية واملعلومات املتعلقة هبا، مب
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احلمل والعالج املضاد لفريوس نقص املناعة البشري؛ وارتفاع معدل محل املراهقـات؛     موانع  
وأوصـت اللجنـة    . )٩١(تزال املالريا تشكل شاغالً صحياً خطرياً للنساء       وال. وسوء التغذية 

بتحسني سبل حصول املرأة على الرعاية الصحية اإلجنابية واخلدمات ذات الصلة هبا؛ وتعزيز             
إىل خفض معدل وفيات األمومة، بطرق منها محلة التعجيل باحلد من وفيـات    اجلهود الرامية   

األمومة يف أفريقيا؛ وزيادة التوعية بني النساء واألطباء بالتشريعات املتعلقـة باإلجهـاض؛             
  .)٩٢( للحوامل، وتيسري حصوهلن عليهاسيما الوضمان توفري أدوية عالج املالريا، 

تزال تواجه حتديات يف بلوغ الغايات املتصلة باألهداف         الوقالت اليونيسيف إن زامبيا       -٥٧
  .)٩٣(سيما ختفيض معدل وفيات األمهات ومعدل وفيات األطفال الاإلمنائية لأللفية، 

املدرجة ) ١٧(٥٨وأشارت اليونيسيف إىل أن زامبيا حققت تقدماً يف تنفيذ التوصية             -٥٨
 الفئات الضعيفة علـى العـالج       يف االستعراض الدوري الشامل، وهي حتسني سبل حصول       

خطة توسيع نطاق منـع انتقـال       "ووضعت احلكومة   . املضاد لفريوس نقص املناعة البشري    
، وهي اخلطة اليت    "٢٠١٠-٢٠٠٧اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل          

ـ              ص تشدد على مشاركة الذكور واجملتمع يف تيسري احلصول على العالج املضاد لفريوس نق
  .)٩٤(سيما النساء وأطفاهلن الاملناعة البشري، 

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة زامبيا إىل التصدي لتأثري فريوس               -٥٩
سيما األطفال اليتامى والنساء األكرب      الاإليدز على النساء والفتيات، و    /نقص املناعة البشري  

  .)٩٥(لوقاية والعالج والرعاية؛ وتنظيم محالت للتوعيةسناً؛ وحتسني سبل احلصول اجملاين على ا
يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة      ما، سّر املقررة اخلاصة أن تشري، في     ٢٠١٢ عامويف    -٦٠

اإليدز، إىل الزيادة الكبرية يف عدد من يتلقون العالج املضاد للفريوس جماناً، ودعت زامبيا              /البشري
  .)٩٦(ادة التغطية هبذا العالج بدعم من الشركاء يف التنميةإىل املسارعة إىل املضي قدماً حنو زي

ونّوه فريق األمم املتحدة القطري بإجراء حتليل للحالـة الـصحية للمـراهقني يف                -٦١
. ٢٠١٥-٢٠١١، وبوضع خطة استراتيجية وطنية لصحة املـراهقني للفتـرة           ٢٠٠٩ عام

  .)٩٧(أن معايري صحة املراهقنيوجيري يف الوقت الراهن االنتهاء من وضع مبادئ توجيهية بش

  احلق يف التعليم  -طاء  
أشارت اليونيسيف إىل استمرار وجود حتديات أمام ضمان احلصول على التعلـيم              -٦٢

يـصعب حـصول أفقـر       أوحمدودة   مافاخلدمات يف هذين القطاعني إ    . االبتدائي والثانوي 
  .)٩٨(األطفال عليها بسبب الرسوم الواجب دفعها

) ٢٠١١( ونيسيف إن التدابري اليت تشمل التعديل احلديث لقانون التعلـيم         وقالت الي   -٦٣
وتطبيق نظام احلضور املدرسي اإلجباري لتالميذ املدارس االبتدائية، باإلضافة إىل املبـادرات            
األخرى اليت تشمل زيادة ميزانية قطاع التعليم، كل ذلك دليل على التـزام زامبيـا بتنفيـذ     
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ورغم ذلك  . )٩٩(ة إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني نظام التعليم        الداعي) ١٣(٥٨ التوصية
 املدرجة يف االستعراض الدوري الشامل، واملتعلقـة بوضـع          ١٤)٥٨( ُتنفذ بعد التوصية   مل

  .)١٠٠(استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس
ملرأة بقانون التعليم اجلديد، ونّوهت     ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا         -٦٤

ومـع  . بالتقدم احملرز يف التحاق الفتيات وانتظامهن وتقدمهن على مستوى املدارس االبتدائية        
سيما يف املناطق    الذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تسرب الفتيات من التعليم،            

يف ذلـك    ا األساسية يف املدارس، مب    يكفي من القدرات واهلياكل    ماالريفية، وإزاء عدم توفر     
وحثت اللجنة زامبيا على تعزيز جهودهـا   . )١٠١(مرافق الصرف الصحي غري املالئمة للفتيات     

الرامية إىل حتقيق املساواة يف الوصول إىل التعليم واملشاركة فيه وإمتامه بنجاح علـى مجيـع                
ات احلوامل واألمهات الصغريات    املستويات؛ وعلى تعزيز سياستها املتعلقة بإعادة قبول الفتي       

سيما يف املناطق الريفية؛ وعلى إهناء العنف ضد الفتيات يف املدارس، وضمان             اليف املدارس،   
  .)١٠٢(معاقبة الفاعلني

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأن تسارع وزارة التعليم إىل               -٦٥
 طالبات املدارس منه، ووضع أُطُر ونظم مـن أجـل           وضع واعتماد لوائح ملنع العنف ومحاية     

  .)١٠٣(التنفيذ الفعال هلذه اللوائح

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أشارت اليونيسيف إىل أن زامبيا اعتمدت عدداً من القوانني والـسياسات املتعلقـة            -٦٦

ورغم وضع خطط واستراتيجيات للتصدي حلاالت اإلعاقـة يف         . باألشخاص ذوي اإلعاقة  
تزال هنالك فجوات مهمة من حيث املعلومات املتاحة والنظم اليت تدعم  العظم القطاعات،   م

  .)١٠٤(التنسيق الفعال وختطيط الربامج ووضع امليزانية والتنفيذ

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
قيـة  أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن التحفظات اليت أبدهتا زامبيا على اتفا             -٦٧
 املتعلقة بوضع الالجئني تشكل عائقاً رئيسياً أمام متتـع الالجـئني حبقـوقهم،              ١٩٥١ عام

  .)١٠٥(وحصوهلم على اخلدمات، وحتقيق اعتمادهم على الذات
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقـر املـدقع وحقـوق اإلنـسان إىل أن                 -٦٨
رية دون حصوهلم علـى تـصريح        الجئ معترف هبم يعيشون يف مناطق حض       ١٠ ٠٠٠ حنو

  .)١٠٦(حيصلون على اخلدمات على قدم املساواة مع اآلخرين الإقامة، ومن مث 
الالجئني يعكس التحفظات اليت    ) مراقبة(وقالت مفوضية شؤون الالجئني إن قانون         -٦٩

فالقانون، مثالً، يتضمن سياسة لإليـواء يف خميمـات         . ١٩٥١ عامأبدهتا زامبيا على اتفاقية     
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مينح القـانون وزيـر      ماك. يتضمن معايري دولية معينة، مثل مبدأ عدم اإلعادة القسرية         الو
يتيح الطعن يف مثل هذا      الالداخلية سلطة تقديرية واسعة لترحيل الالجئني من أراضي البلد، و         

  .)١٠٨(وقدم فريق األمم املتحدة القطري تعليقات مماثلة. )١٠٧(القرار أمام سلطة مستقلة
ينص صراحة   الربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن قانون مراقبة الالجئني           وأع  -٧٠

على محايتهم من اإلعادة القسرية، وألن اإلجراءات واملمارسات احلاليـة املتعلقـة بـالطرد              
  .)١٠٩(واإلعادة القسرية قد تعرض األفراد للتعذيب

بشأن الالجئني، ُيعتزم أن    وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن مشروع قانون            -٧١
ورغم . ، معروض يف الوقت الراهن على الربملان١٩٧٠ عامالالجئني ل) مراقبة(حيل حمل قانون 

أن مشروع القانون اجلديد ميثل حتسناً كبرياً باملقارنة بالقانون القائم، فإنه أبقى على عدد من               
  .)١١٠(القيود، منها سياسة اإليواء يف خميمات

قررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان إىل أن املعلومات           وأشارت امل   -٧٢
يزال بانتظار موافقة وزارة العدل قبل إحالتـه إىل          الالواردة تبني أن مشروع قانون الالجئني       

وحثت املقررة اخلاصة زامبيا على تنقيح مشروع القانون إلسقاط األحكام اليت تقيد            . الربملان
لالجئني وحقهم يف العمل، ولضمان أن ينص مشروع القانون علـى إمكانيـة             حرية تنقل ا  

دعت املقررة  ماك. إدماج الالجئني يف اجملتمع وجتنيسهم وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
اخلاصة احلكومة إىل تعديل املسودة احلالية ملشروع التعديل الدستوري اليت حتظـر صـراحة              

  .)١١١(جتنيس الالجئني
وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن بيئة احلماية والسياق العملـي يف زامبيـا                -٧٣

ورغم أن معظم الالجئني اندجموا اجتماعياً      . يتقبالن الالجئني وملتمسي اللجوء ويرحبان هبم     
ييسر اندماجهم القانوين، فهم غـري مـؤهلني         الواقتصادياً يف اجملتمع، فإن القانون الوطين       

  .)١١٢(مبوجب الدستور" سكاناً عاديني"يعتربون  الم للتجنيس ألهن
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ زامبيـا إجـراءات                -٧٤

للتحقيق مع مرتكيب العنف حبق الالجئات وحماكمتهم ومعاقبتهم، وأن تنفذ النهج املراعيـة             
  .)١١٣(لالعتبارات اجلنسانية إزاء طلبات اللجوء

سـيما النـساء     الوحثت مفوضية شؤون الالجئني زامبيا علـى إدراج الالجـئني،             -٧٥
والفتيات، يف جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وعلى دعم سلطات إنفاذ القانون              
والسلطات القضائية لكي تتخذ خطوات حازمة حلماية ضحايا العنف اجلنـسي واجلنـساين             

  .)١١٤(يف ذلك بتنفيذ قانون مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس اوحملاكمة الفاعلني، مب
وحثت مفوضية شؤون الالجئني السلطات على رفع كفاءة نظامها املتعلق باإلصدار             -٧٦

يف ذلك بتطبيق الالمركزية يف عملية مراجعـة         ااملستمر لشهادات ميالد أطفال الالجئني، مب     
  .)١١٥(صدارهاطلبات احلصول على شهادات امليالد وإ
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وشجعت مفوضية شؤون الالجئني زامبيا على مراجعة أحكام دسـتورها احلـايل              -٧٧
يتفق واملعايري الدولية الرامية إىل منع حـاالت انعـدام           ااملتعلقة باجلنسية، هبدف مواءمتها مب    

  .)١١٦( املتعلقة بوضع الالجئني١٩٥١ عاماجلنسية، على النحو املدرج يف اتفاقية 

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also 
refer to the United Nations compilation on Zambia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/2/ZMB/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 
OP-CAT Optional Protocol to CAT; 
CRC Convention on the Rights of the Child; 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31; Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13; Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12; Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol and 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons. 

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 



A/HRC/WG.6/14/ZMB/2 

19 GE.12-16001 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour. 

 8 International Labour Organization Convention No.169, concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Independent Countries. 

 9 International Labour Organization Convention No.189 concerning Decent Work for Domestic 
Workers.  

 10 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/ZMB/CO/5-6), para. 48. 

 11 A/HRC/20/25, para. 58. 
 12 UNHCR submission to the UPR on Zambia, p. 7. 
 13 A/HRC/20/25, para. 43. See also A/HRC/14/31/Add.1, paragraph 106. 
 14 A/HRC/20/25, para. 44. 
 15 A/HRC/17/26/Add.4, para. 51. See also UNCT submission to the UPR on Zambia, page 2. 
 16 A/HRC/17/26/Add.4, para. 89. 
 17 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 14. 
 18 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 1. 
 19 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 9. 
 20 Ibid., para. 10. 
 21 Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/ZMB/CO/2), para. 4. 
 22  According to article 5 of the rules of procedure for the International Coordination Committee (ICC) 

Sub-Committee on Accreditation, the different classifications for accreditation used by the Sub-
Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with the Paris Principles), B: Non-Voting 
Member (not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information 
provided to make a determination); C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 

 23 For the status of national institutions accredited by the International Coordinating Committee of 
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/20/10, 
annex. 

 24 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 16. 
 25 CAT/C/ZMB/CO/2, para.8. 
 26 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination; 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights; 
HR Committee Human Rights Committee; 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women; 
CAT Committee against Torture; 
CRC Committee on the Rights of the Child; 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities; 
CED Committee on Enforced Disappearance. 

 27 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/ZMB/CO/16), para. 25. 

 28 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/ZMB/CO/3), para. 28. 
 29 CAT/C/ZMB/CO/2, para.31. 
 30 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 49. 
 31 CCPR/C/98/D/1520/2006;CCPR/C/104/D/1859/2009. 
 32 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 
 33 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paras. 19 and 20. 
 34 Ibid., para. 18. 



A/HRC/WG.6/14/ZMB/2 

GE.12-16001 20 

 35 A/HRC/14/31/Add.1, p.1. 
 36 Ibid., para. 111. 
 37 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 2. See also UNCT submission to the UPR on Zambia, 

page 5. 
 38 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 19. 
 39 Ibid., para. 20. 
 40 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 9. 
 41 Ibid. para. 24. 
 42 Ibid., para. 22. 
 43 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 4. 
 44 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 11. 
 45 A/HRC/17/26/Add.4, para. 63. 
 46 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 15. 
 47 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 3. 
 48 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 21. 
 49 A/HRC/17/26/Add.4, para. 93. 
 50 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 22. 
 51 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 21. 
 52 A/HRC/17/26/Add.4, para. 94. 
 53 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paras. 23 and 24. 
 54 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 4. See also UNCT submissionto the UPR on Zambia, 

page 8. 
 55 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 4. See also UNCT submission to the UPR, page 9. 
 56 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 13. 
 57 Ibid., para. 14. 
 58 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 11. 
 59 Ibid., para. 12. 
 60 Ibid., para. 42. 
 61 A/HRC/17/26/Add.4, para. 66. 
 62 Ibid., para. 100. 
 63 Ibid., para. 102. 
 64 Ibid., para. 103. 
 65 Ibid., para. 108. 
 66 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 22. 
 67 A/HRC/14/31/Add.1, para. 112. 
 68 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 41. 
 69 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 4. See also UNCT submission to the UPR on Zambia, 

page 9. 
 70 UNICEF submission the UPR on Zambia, p. 6. 
 71 UNCT submission to the UPR on Zambia p. 7. 
 72 Ibid., p. 7. 
 73 A/HRC/20/25, para. 46. 
 74 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 25. 
 75 Ibid., para. 26. 
 76 Ibid., para. 31. 
 77 Ibid., para. 32. 
 78 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation 

concerning ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 
(No. 87) – Zambia, adopted 2011, published 101st ILC session (2012), first and second paragraphs. 

 79 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation 
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Zambia, adopted 2011, 
published 101st ILC session (2012), fourth paragraph. 

 80 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation 
concerning ILO Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) – Zambia, adopted 2011, published 
101st ILC session (2012), first paragraph. 

 81 A/HRC/20/25, para. 54. 
 82 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paras. 37 and 38. 
 83 A/HRC/20/25/Add.1, para. 52. 



A/HRC/WG.6/14/ZMB/2 

21 GE.12-16001 

 84 Ibid., para. 53. 
 85 Ibid., para. 48. 
 86 Ibid., para. 50. 
 87 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 5. See also UNCT submission to the UPR on Zambia, 

page 10. 
 88 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 5. 
 89 A/HRC/17/26/Add.4, para. 62. See also CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragraph 35. 
 90 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 3. See also UNCT submission to the UPR on Zambia, 

page 6. 
 91 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 33. 
 92 Ibid., para. 34. 
 93 UNICEF to the UPR on Zambia, Submission, p. 3. 
 94 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 6; UNCT submission to the UPR on Zambia, p. 7. 
 95 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 36. 
 96 A/HRC/20/25, para. 57. 
 97 UNCT Submission to the UPR on Zambia, p. 12. 
 98 Ibid., p. 8. 
 99 Ibid. 
 100 Ibid.  
 101 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 29. 
 102 Ibid., para. 30. 
 103 A/HRC/17/26/Add.4, para. 96. 
 104 UNICEF submission to the UPR on Zambia, p. 8. 
 105 UNHCR submission to the UPR on Zambia, p. 4. 
 106 A/HRC/20/25, para. 58. 
 107 UNHCR submission to the UPR on Zambia, p. 1. 
 108 UNCT submission to the UPR on Zambia, p. 3.  
 109 CAT/C/ZMB/CO/2, para. 6. 
 110 UNCT submission to the UPR on Zambia, p. 2. 
 111 A/HRC/20/25, para. 59. 
 112 UNHCR submission to the UPR on Zambia, p. 4. 
 113 CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 40. See also UNHCR submission to the UPR on Zambia, page 6. 
 114 UNHCR submission to the UPR on Zambia, p. 6. 
 115 Ibid., p. 7. 
 116 Ibid., p. 8. 

        


