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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  وفقاً جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،
  ٥/١رفق قرار جملس حقوق اإلنسان من م )ب(١٥للفقرة 

  *زامبيا

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
يف ذلك املالحظـات والتعليقـات املقدمـة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة                 

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وال يت. ذات الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس        . غري ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

وبالنظر إىل . علومات الواردة يف التقريروذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع امل. حقوق اإلنسان 
 ١أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق . ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحـدة          .  كانت ال تزال صاحلة    املتاحة إن 

الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما 
  . الدولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات/و

  ـــــــــــــ
مل يتحقق حمررو النصوص يف األمم املتحدة من صحة املعلومات واملراجع الواردة يف هذه الوثيقــة                  *

  . قبـل تقدميها للترمجة
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(إلنسانا

 تاريخ التصديق أو االنضمام
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٢فرباير / شباط٤

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     
 قتصادية واالجتماعية والثقافية اال

، الفقرة ١٣املادة (نعم   ١٩٨٤أبريل / نيسان١٠
  ))أ(٢

  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية   
  والسياسية

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ال يوجد  ١٩٨٤أبريل / نيسان١٠
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد    
ملدنيـة  الدويل اخلاص بـاحلقوق ا    

  والسياسية

      ١٩٨٤أبريل / نيسان١٠

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة

    ال يوجد  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة

أكتوبر / تشرين األول٧
١٩٩٨  

بادلة بني الـدول    الشكاوى املت   ال يوجد
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   
  نعم

ديسمرب / كانون األول٥  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩١  

    ال يوجد

دنية والسياسية   الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل        :املعاهدات األساسية اليت ليست زامبيا طرفاً فيها      
واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول                 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والربوتوكـول                   

ي التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل               االختيار
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين      

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،              وأفراد أسرهم، واتفاقية  
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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صكوك دولية رئيسية أخـرى     
  )٣(ذات صلة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة       
   عليهااجلماعية واملعاقبة

  ال    

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية

  نعم    

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو

نعم،باستثناء اتفاقية خفض حاالت          )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  انعدام اجلنسية

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغـــ

ــافية  ــوالت اإلض والربوتوك
  )٦(امللحقة هبا

 اء الربوتوكول الثالثنعم، باستثن    

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٧(العمل الدولية

  نعم    

منظمة األمم  (اتفاقية اليونسكو   
) املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  ال    

   ما أوصـت جلنـة حقـوق الطفـل يف         ك،  ٢٠٠٢أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام            - ١
 بأن تصدق زامبيا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،               ٢٠٠٣عام  

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد               
. )٨(ل املتعلق باشتراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة         اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف     

 يف والتعـاون  األطفال حبماية املتعلقة الهاي اتفاقيةزامبيا على االنضمام إىل اً وشجعت جلنة حقوق الطفل أيض
ـ  ٢٠٠١ويف عام . )٩(١٩٩٣ لعام الدويل الصعيد على التبين جمال مـع  اً ، أحاطت جلنة مناهضة التعـذيب علم

عن التزامهـا بتقـدمي اإلعـالن          من االتفاقية فضالً   ٢٠حب التحفظ الذي قدمته زامبيا على املادة        االرتياح بس 
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظـر          ٢٠٠٥ويف عام    .)١٠(٢٢ و ٢١املنصوص عليه يف املادتني     

ضية األمم املتحـدة الـسامية      ، وأوصت مفو  )١١(زامبيا يف سحب حتفظها بشأن االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني        
  .)١٢( من االتفاقية٢٨ و٢٦و) ١الفقرة  (٢٢ و١٧لشؤون الالجئني بأن تسحب زامبيا حتفظها على املواد 
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   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

ـ   لجنة  الت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، و          أعرب  - ٢ احلقوق املعنيـة ب
ية واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعـدم                االقتصاد

قيام زامبيا بإدماج اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،           
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     العنصري، و واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز    

كذلك، ويف عام   . )١٣(واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف قانوهنا الداخلي          
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لعدم وضوح األحكام املتعلقة بإعالن حالـة الطـوارئ                 ٢٠٠٧

، أحاطـت   ٢٠٠٥ويف عام   . )١٤( من العهد  ٤ من الدستور لتتماشى مع املادة       ٢٥وأوصت بتعديل املادة    ارهتا  وإد
أغـسطس  /بإنشاء جلنة مراجعة الدسـتور يف آب      اً   علم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

أن قضية ) املوئل(لبشرية  اللمستوطنات املتحدة برنامج األمموالحظ . )١٥(نوتطوير القانالزامبية للجنة ال و٢٠٠٣
. )١٦(اليـة الدسـتور احل  مراجعة  ة  ي عمل الهتمام كبري يف  اً  كانت موضع االجتماعية والثقافية   واحلقوق االقتصادية   

حتسني ة الرامية إىل     القانوني قواعديف ال اً  حامساً   شاهدت تغري  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤أن الفترة   اً  والحظت اليونيسيف أيض  
ويف عـام   . )١٧( بالتحديد قوق النساء واألطفال  هتم حب أن الدستور اجلديد ي   اً  ت أيض وق اإلنسان والحظ  محاية حق 
إىل العهد الذي اختذه رئيس اإلنسان  حقوق عن املدافعني حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة  أشارت،٢٠٠٦

اسـتعمال  بالقضاء على   املتعلقة  واعد القانونية   لقجراء اإلصالحات القانونية الالزمة لتعزيز ا     الدولة على نفسه بإ   
املتعلق بأعمال العنف اليت ترتكب على أساس صياغة القانون اجلديد كما أشارت إىل االنتهاء من العنف ضد املرأة 

بيا تنظر يف اعتماد قـانون      مأن زا اً  ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيض      ٢٠٠٧ويف عام   . )١٨(نوع اجلنس 
  .)١٩(ة دقيقة وحمددةة اإلرهاب وأبرزت احلاجة إىل تعريف أعمال اإلرهاب بطريقمكافح

  قوق إنساينواحل اهليكل املؤسسي –جيم 

، واجمللس الوطين لفريوس نقـص      الطفل بإنشاء جلنة تطوير القانون    ، رحبت جلنة حقوق     ٢٠٠٣يف عام     - ٣
. )٢٠(ل األطفال، واللجنة الوطنية لتعليم حقوق اإلنـسان       اإليدز، وجلنة التوجيه الوطنية املعنية بعم     /املناعة البشرية 

مع اً  علم٢٠٠٧ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام ٢٠٠٥وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام 
مع التقدير بإنشاء اللجنة الزامبية حلقوق اً  التقدير بإنشاء عدة مؤسسات وطنية، وأحاطت جلنة حقوق الطفل علم         

من الفئة  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات يف قائمةر أكتوب/ تشرين األول اللجنة يف هذهاعتمدتو. )٢١(اإلنسان
 حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة، الحظت ٢٠٠٦ويف عام . )٢٢(الدولية التنسيق جلنة اتهاعتمد اليت" ألف"

امبية حلقوق اإلنسان واسعة بقدر كاف وتـشمل التحقيـق يف            والية اللجنة الز   اإلنسان أن  حقوق عن املدافعني
عن اقتراح تدابري فعالة ملنع اإلساءة إىل حقـوق           ضالًخالل بسيادة القانون، ف    وأي إ  ،انتهاكات حقوق اإلنسان  

ر إىل غري أهنا الحظت مع القلق أهنا تواجه عقبات يف عملها مثل االفتقار إىل التمويل الالزم، واالفتقا. )٢٣(اإلنسان
قوة اإللزام، وعدم متابعة التوصيات األولية اليت ترفضها احلكومة، واحلذر الشديد عند تناول اإلساءات احلساسة               

جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنـة املعنيـة حبقـوق    اً وأعربت أيض. )٢٤(اليت ترتكبها احلكومة  اً  سياسي
واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل عن قلق ممائل وأوصـت    اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      

عن قلقها لعـدم    اً  وبينما أعربت جلنة حقوق الطفل أيض     . بأن تبذل زامبيا قصارى جهودها لزيادة موارد اللجنة       
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ب استقالل اللجنة، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع االهتمام اعتزام إضفاء الالمركزية على مكات               
 . )٢٥(اللجنة ووجود أحكام يف مشروع الدستور اجلديد لتعزيز فعالية اللجنة

   التدابري السياساتية–دال 

رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود اليت تبذهلا زامبيا لتعزيز اآلليات الوطنية املعنية باملرأة،                  - ٤
  . )٢٦(بـرامج للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           ومراعاة الفوارق بني اجلنسني، واعتماد عدة سياسـات و        

، يف تنفيذ اخلطة الوطنية اخلامسة للتنمية للفتـرة       ٢٠٠٧يناير  /بالبدء، يف كانون الثاين   اً  وأحاطت اليونيسيف علم  
، مبا يف ذلك برامج الصحة اإلجنابية، والرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وصحة ٢٠٣٠ ورؤية عام ٢٠١٠- ٢٠٠٦

  . )٢٧(ألمومة، واحلماية القانونية واالجتماعية للنساء واألطفالاألم وسالمة ا

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على –ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  )٢٨(هيئة املعاهدة
قُدم آخر تقرير 

  فيهوُنظر 
آخر مالحظات 

  اإلبالغحالة   رد املتابعة  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
تأخر تقدميـه منـذ       ٢٠٠٥أغسطس /آب  ٢٠٠٤

٢٠٠٦  
حيل موعد تقدمي التقـارير     
من السابع عشر إىل التاسع   

  ٢٠٠٩عشر يف 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

حيل موعد تقدمي التقريـر       -   ٢٠٠٥مايو /أيار  ٢٠٠٣
   ٢٠١٠الثاين يف 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

حيل موعد تقدميـه يف       ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٨يوليه /متوز

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١١الرابع يف 

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقريرين اخلامس      -  ٢٠٠٢يونيه /حزيران  ١٩٩٩
ــذ   ــسادس من  ٢٠٠٢وال

  ، على التوايل ٢٠٠٦و
نـوفمرب  /تشرين الثاين   ٢٠٠٠  نة مناهضة التعذيبجل

٢٠٠١  
تأخر تقدمي التقرير الثـاين       - 

ــذ  ــدم يف ٢٠٠٣من  وق
 ومــن املقــرر أن ٢٠٠٥

 ٢٠٠٨تنظر فيه اللجنة يف 
حيل موعد تقدمي التقـارير       -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل

الثاين والثالث والرابـع يف     
   يف وثيقة واحدة٢٠٠٩
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  اون مع اإلجراءات اخلاصةالتع - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  ال ينطبق  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافـق       
  عليها بعد

  )٢٠٠٣(إلنسان حقوق ا عن املدافعني حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
  )٢٠٠٧(املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية 

  ال ينطبق  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  ال ينطبق  متابعة الزيارات

، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة بني      الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
وعالوة على الرسائل املوجهة جملموعات     .  حكومة زامبيا  وجهت أربع رسائل إىل   

  .معينة، تضمنت هذه الرسائل مخسة أفراد، من بينهم امرأة واحدة
 ٢٠٠٧ديـسمرب  / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ويف الفترة بني    

  ). يف املائة٧٥(خالل نفس الفترة، ردت احلكومة على ثالث رسائل 

بيانات املتعلقـة مبـسائل     الردود على االسـت   
  )٢٩(مواضيعية

، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة بني    
 وردت حكومـة    )٣٠( اسـبياناً  ١٢وجه أصحاب الواليات يف اإلجراءات اخلاصة       
  .)٣١(زامبيا على استبيان واحد ضمن املهلة احملددة

   اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق - ٣

 الدعم واملساعدة التقنية للحكومة واجملتمع املدين واللجنة الزامبية قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  - ٥
مع فريق األمم املتحدة القطري على اً ويعمل املكتب اإلقليمي للمفوضية يف اجلنوب األفريقي حالي. حلقوق اإلنسان

 وعلى إدماج حقوق اإلنـسان يف التقيـيم         اإلمنائيةة  املتحدة للمساعد إطار عمل األمم     تنفيذ اجلزء اإلداري من   
، ساعدت املفوضية يف إعداد     ٢٠٠٥ويف عام   . )٣٢(اإلمنائيةة  إطار عمل األمم املتحدة للمساعد    القطري املشترك و  

مـم  ، قدمت املفوضية، بالتعاون مع مكتب برنـامج األ        ٢٠٠٤، ويف عام    )٣٣(هبيئات املعاهدات  التقارير اخلاصة 
   .)٣٤(املتحدة اإلمنائي يف زامبيا، املشورة واملساعدة بشأن دور املفوضني التابعني للجنة الزامبية حلقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 
 املساواة وعدم التمييز - ١

 االقتصادية واالجتماعيـة    ، واللجنة املعنية باحلقوق   ٢٠٠٧أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          - ٦
 عن قلقهما إزاء املمارسات العرفية اليت تضر حبقوق املرأة مثل التمييز يف جماالت الزواج               ٢٠٠٥والثقافية يف عام    

والطالق، والزواج املبكر، واإلجناب، ومهر العروس، وتعدد الزوجات، والقيود املفروضة علـى حريـة انتقـال      
األراضي العرفية،  إزاءاً نية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها أيضوأعربت اللجنة املع. )٣٥(النساء
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وأوصت اللجنة . )٣٦(تورَّث حسب التقاليد ألسرة الزوجاليت  يف املائة من جمموع األراضي، ٨٠اليت متثل أكثر من 
 .)٣٧(ضر حبقـوق املـرأة  تاليت  عرفيةخطوات عملية ملكافحة املمارسات ال املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ زامبيا    

االتساق بني مشروع قـانون     أن تكفل زامبيا    وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب       
 )املوئل(للمستوطنات البشرية  املتحدة برنامج األمموالحظ . )٣٨(العهدوتخصيص األراضي للنساء املعين باألراضي 

  .)٣٩(بني اجلنسنيراضي يسعى إىل التغلب على االختالف يف املعاملة مشروع سياسة األأن 

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،               - ٧
ـ            عواللجنة امل  دة الـسامية   نية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وكذلك مفوضية األمم املتح

 من الدستور ٢٣، عن قلقها إزاء االستثناءات من قاعدة عدم التمييز املنصوص عليها يف املادة )٤٠(لشؤون الالجئني
بشأن األجانب، والتبين، والزواج، والطالق، ودفن املوتى، وأيلولة املمتلكات بعد الوفاة، ومسائل أخرى تتعلـق      

، أعربت جلنة القضاء    ٢٠٠٥ويف عام   . )٤١(من الدستور ) ٤(٢٣ل املادة   والعريف، وأوصت بتعدي  بالقانونني املدين   
 التمييـز  عدم يف فرد كل ق من الدستور املتعلقة حب١١بشأن تطبيق املادة اً على التمييز العنصري عن قلقها أيض

الدولـة،   على قائمة حمدودة من احلقوق املدنية والسياسية وعدم وجود حكم يف املبادئ التوجيهية لسياسة                ضده
 يف الدستور، بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية والسياسية والثقافية، وأوصت بأن تكفل زامبيا حق درجةامل

  .)٤٢(كل فرد يف عدم التمييز ضده يف التمتع جبميع حقوقه

وكذلك مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون          وعالوة على ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل،          - ٨
مثـل   مبدأ عدم التمييز بصورة مناسبة على األطفال املنتمني للفئات الـضعيفة          م تطبيق   ، عن قلقها لعد   )٤٣(الالجئني
 واألطفال املولـودين خـارج إطـار        ، واألطفال الالجئني  ، واألطفال احملرومني  ، واليتامى ، واألطفال املعوقني  ،الفتيات
يتها القضائية، دون متييز، جبميع احلقوق املنصوص       متتع مجيع األطفال ضمن وال    وأوصت بأن تكفل زامبيا     . الزواج

 يف املائة من األطفال يف زامبيا ميلكون شهادة للميالد، ١٠والحظت اليونيسيف أن أقل من . )٤٤(عليها يف االتفاقية
بسبب عدم وجود نظام مالئم للتسجيل، وأن عملية احلصول على شهادة امليالد مرهقة ومكلفة وشبه مـستحيلة         

  .)٤٥(ء وأهايل الريفللفقرا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  - ٢

عربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن األعداد الكبرية من األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ        أ  - ٩
ة على أشد    وأوصت بأن تراجع زامبيا قانون العقوبات ليقتصر توقيع هذه العقوب          الصادرة ضدهم أحكام باإلعدام   
عقوبة ختفيف عقوبة اإلعدام جلميع األشخاص الذين ينتظرون يف الوقت احلايل تنفيذ            وأن تنظر يف    اجلرائم جسامة   

 ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نظرت يف بالغني فرديني يتعلقان باحلكم باإلعدام .)٤٦(اإلعدام
 من العهد ٦ من املادة ٢ ورأت يف احلالتني أن زامبيا انتهكت أحكام الفقرة نظري ارتكاب جرمية السرقة مع اإلكراه

ويف . )٤٧(بتخفيف عقوبة اإلعـدام    كما أوصت    وأوصت بأن توفر زامبيا سبل انتصاف فعالة ألصحاب البالغني،        
، بصدور قرار   ، أجابت زامبيا على اللجنة فيما يتعلق بأحد البالغني، يف مجلة أمور           ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٧

وأشارت إىل عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف . مجهوري بالعفو عن مجيع السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام   
ورأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن رد        .  وبوجود وقف اختياري لتنفيذ هذه العقوبة      ١٩٩٥زامبيا منذ عام    
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فيما يتعلق بالبالغ الثاين والحظـت أن       اً  ومل تقدم زامبيا رد   . )٤٨(اًوال يزال املوضوع مفتوح   اً  احلكومة ليس كافي  
  .)٤٩(مل تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ قبل موت صاحب البالغ وهو يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدامزامبيا 

 وبـات توقيع عقلزامبيا بذهلا تاجلهود اليت باً أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم    ،  ٢٠٠٧ويف عام     - ١٠
 جرائم التعذيب وإساءة املعاملة وأوصت بأن تكفل زامبيـا التحقيـق            نرتكبوية الذين    الشرط أفرادتأديبية على   

لقانوهنا اجلنـائي، وبـأن تكفـل     اً  واحملاكمة والعقاب على كل حالة من حاالت التعذيب أو إساءة املعاملة طبق           
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية أو           وتنص يف تشريعاهتا على جترمي       ،التعويض املناسب للضحايا  

بشأن القبض    ، وجه املقرر اخلاص املعين مبناهضة التعذيب نداء عاجالً        ٢٠٠٤ويف عام   . )٥٠(الالإنسانية أو املهينة  
وأجابت . باحلبس االنفرادي وقيام الشرطة بتعذيبه واستجوابه قبل إرساله إىل السجن         على أحد األجانب ووضعه     

نة حقوق الطفل عن ، أعربت جل٢٠٠٣ويف عام . )٥١(دم االستدالل على هذه الواقعة بسجالت الشرطةبعاحلكومة 
تعرض أطفال الشوارع واألطفال احملتجزين يف خمافر الشرطة وغريها من مرافق           قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن      

 خاصة وأوصت بأن تنشئ زامبيا آليات       ،نفاذ القوانني االحتجاز لسوء املعاملة من جانب املوظفني املسؤولني عن إ        
   .)٥٢(وانني املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القاألطفال املتعلقة بسوء معاملةلتلقي شكاوى 

جلنـة حقـوق    و ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن تقديرها جلواز قيام القضاة          ٢٠٠٧ويف عام     - ١١
عن أسفها إزاء  ،٢٠٠١أعربت، مثل جلنة مناهضة التعذيب يف عام ، ولكنها )٥٣(اإلنسان بزيارة السجون وتفتيشها

للجنة املعنيـة   اً  ، وفق  سيما اكتظاظ السجون مبعدالت غري مقبولة، وإزاء سوء األوضاع يف أماكن االحتجاز وال           
رافق  عيش السجناء واملعتقلني خاصة فيما يتعلق باالنتفاع مب        ظروفباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ل    

وبينما حثت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية        . )٥٤( واملياه الصاحلة للشرب   ، والغذاء الكايف  ،الرعاية الصحية 
تشديد إجراءاهتا الرامية إىل حتسني ظروف عيش السجناء على واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب زامبيا 

  ق اإلنـسان أن زامبيـا اعترفـت هبـذه احلالـة واختـذت بعـض                ، الحظت اللجنة املعنية حبقو    )٥٥(واملعتقلني
  .)٥٦(التدابري ملعاجلتها

بأن احملكمة الدستورية ألغت ممارسة العقوبة البدنية،       اً  ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علم     ٢٠٠٧ويف عام     - ١٢
ن العقوبة البدنية ال تزال     غري أن اللجنتني أعربتا عن قلقهما أل      . ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هبذا اإللغاء      

مطبقة ومقبولة يف املدارس واألسر ويف مؤسسات الرعاية ومؤسسات احتجاز األحداث وأوصت بأن متنع زامبيا               
اً وعالوة على ذلك، أحاطت جلنة حقوق الطفل علم       . )٥٧(، أينما كانت  مجيع أشكال العقاب البدين على األطفال     

  حتقيقـات علـى     شرطة وأوصت، يف مجلة أمور، بـأن جتـري زامبيـا          الللضحايا ب دعم  لتوفري ال بإنشاء وحدة   
تباع إجراءات قضائية تراعي حالة الطفل وبأن تفرض عقوبات على مـرتكيب          االنحو الواجب يف حاالت العنف ب     

  . )٥٨(هذا العنف

ملتعـددة  ألنه على الرغم من التـدابري ا      ربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها        ع، أ ٢٠٠٧ويف عام     - ١٣
. واإلجيابية املعتمدة ملناهضة العنف ضد املرأة واستغالهلا جنسياً فإن هذه الظاهرة ما تزال متثل مشكلة خطرية يف زامبيا                 

ازدياد مستوى العنف ضد النساء وأعربت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهما إزاء           
املعنية حبقوق  جنةاللوأعربت .  وحاالت العنف يف السجونواالغتصاب الزوجيرتيل والبنات، مبا يف ذلك العنف امل

العتبار جرائم خمالفة اآلداب واألخالق العامة، وانتهاك األعراض، واالغتصاب مسائل عرفية، ولنظر اإلنسان عن قلقها 
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مبيا جهودها بصورة فعالة للقضاء على العنف       وأوصت بأن تعزز زا   . احملاكم العرفية فيها بالتايل بدالً من احملاكم اجلنائية       
بشأن اً   قانون  زامبيا بأن تعتمد اً  وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على العنف ضد املرأة أيض           . اجلنساين

  .)٥٩( العنف ضد املرأة ومكافحتهبملنع ارتكااوضع برامج لالعنف املرتيل ودعت جلنة مناهضة التعذيب 

بت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد الكبري واملتزايد من األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي               عرأو  - ١٤
ألغراض جتارية، مبا يف ذلك ألغراض الدعارة واملواد اإلباحية، ال سيما يف صفوف الفتيات واألطفـال اليتـامى                  

 يف املائة من األطفال الذين ٤٧يف أن ، الحظ تقرير اليونيس٢٠٠٥ويف عام . )٦٠(وغريهم من األطفال املستضعفني
وأوصت جلنة  . )٦١( يف املائة منهم يتامى ألب واحد فقط       ٢٤يعملون بالدعارة يف زامبيا يتامى األبوين يف حني أن          

، ٢٠٠٥ويف عام . )٦٢( الصدداحقوق الطفل بأن تنفذ زامبيا سياسات وبرامج مالئمة للفوارق بني اجلنسني يف هذ
، عـن   ٢٠٠٣يف عام   اً  نية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل أيض        أعربت اللجنة املع  

، وفريوس نقص لدعارةا و،الذين يتعرضون لالعتداء البدين واجلنسي رعاأطفال الشوالعدد الكبري من بشأن قلقهما 
تماعية والثقافية توصـية جلنـة حقـوق    وكررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج. اإليدز/ةاملناعة البشري 

 بتقدمي خدمات الوقاية من االعتداء البدين واجلنسي لألطفال وإعادة تأهيلهم وتوفري الغذاء والكـساء               )٦٣(الطفل
  .)٦٤(واإلسكان املناسب والرعاية الصحية وفرص التعليم هلم

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

، عن قلقهما ألن ٢٠٠٣، وجلنة حقوق الطفل يف عام ٢٠٠٧سان يف عام أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلن  - ١٥
 سنوات يتحملون مبوجب قانون العقوبات املسؤولية اجلنائية عن أفعاهلم وأوصت بأن تتخـذ              ٨األطفال يف سن    
. )٦٥(فورية لرفع العمر األدىن للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول مبوجـب املعـايري الدوليـة               زامبيا إجراءات 

ألحداث، واحتجاز األطفال مع لألحداث وقضاة لحماكم وجود عن قلقها لعدم اً وأعربت جلنة حقوق الطفل أيض    
البالغني، وعدم وجود عاملني اجتماعيني، وظروف االحتجاز السيئة للغاية، واللجـوء يف معظـم احلـاالت إىل                 

ري املناسبة إلقامة نظام قضائي لألحداث وفقـاً        مجيع التداب  وأوصت باختاذ . االحتجاز قبل احملاكمة ومدته املطولة    
  .)٦٦(ألحكام االتفاقية واملعايري األخرى لألمم املتحدة

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق أن أسبقية القانون الوضعي على القانون العـريف غـري                - ١٦
ورحبت جلنة . مستوى وعي الناس حبقوقهميف املمارسة، وُيعزى ذلك، بصورة خاصة، إىل اخنفاض     اً  مكفولة دائم 

القضاء على التمييز العنصري باجلهود اليت تبذهلا زامبيا للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ولكنها أعربت عن قلقها         
وأوصت كلتا اللجنتني بأن تبذل زامبيا املزيد مـن         . لعدم معرفة معظم السكان الذين يعيشون يف زامبيا حلقوقهم        

  . )٦٧(سيما حبقهم يف االستئناف أمام احملاكم العادية السكان حبقوقهم والاجلهود لتوعية 

  حق الفرد يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية - ٤

ن العـدد   أبش، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           ٢٠٠٥يف عام     - ١٧
اإليدز، كما أعربت عن /ريوس نقص املناعة البشريةوباء ف تفاقمه منزيد ي وهو وضع ،الكبري من األرامل واليتامى

إىل املمارسات التقليدية الـضارة      ، يف مجلة أمور،    الذي يعود  امىللضنك الذي تعانيه األرامل والفتيات اليت     قلقها  
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حلقوق االقتـصادية   اللجنة املعنية با  وأوصت  . ، والزواج املبكر، واحلرمان من املرياث     " األرامل التخلص من  "مثل
  .)٦٨( بأن تتخذ زامبيا التدابري املالئمة ملعاجلة هذه احلالةواالجتماعية والثقافية

 العالقات اجلنسية للِمثليني لتجرمي، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ٢٠٠٧ويف عام   - ١٨
  .)٦٩(ا هذا احلكم من قانون العقوبات وأوصت بأن حتذف زامبي يف قانون العقوباتالبالغني اليت تتم برضاهم

 رية الدين أو العقيدة، وحرية التعبري، وتكـوين اجلمعيـات،          ح - ٥
  والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

من احلرية، وإىل   اً   يف تعهداهتا إىل متتع وسائط اإلعالم بقدر أكرب كثري         )٧٠(، أشارت زامبيا  ٢٠٠٦يف عام     - ١٩
أن ذلك يسمح للصحافة واإلذاعة والتليفزيون بالقيام بدور كبري يف الكشف عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان                 

  .واحلريات األساسية واملطالبة باختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها

، وجه املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري رسالة بشأن صحفي أجـنيب يـدعى أن وزارة                ٢٠٠٤ويف عام     - ٢٠
استخدم فيه صوراً حليوانات للتعليق على احلالة       اً   ساعة ملغادرة زامبيا بعدما نشر مقاالً ساخر       ٢٤ة منحته   الداخلي

 حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة، وجهت ٢٠٠٥ويف عام . )٧١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف زامبيا
 وأبلغت بإلقاء القبض على الصحفي بعد ذلك العتدائه على         عن حقوق اإلنسان رسالة بشأن هذه احلالة       املدافعني

وردت احلكومة على هاتني الرسالتني بأن قضية الترحيل وقـضية االعتـداء            . )٧٢(أفراد الشرطة واختطاف ابنته   
، ٢٠٠٥ويف عـام    . )٧٣(ن على احملكمة وبأنه مت العثور على االبنة وجاري التحقيق يف هذا املوضـوع             امعروضت

 القضاء على التمييز العنصري إىل هذه احلالة وأوصت بأن حتترم زامبيا احلق يف التعبري دون متييز بني                  أشارت جلنة 
دعـاء  ال، وجه املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري رسالة أخرى بـشأن ا           ٢٠٠٥ويف عام   . )٧٤(املواطنني واألجانب 

  وردت احلكومـة بأهنـا حتقـق       . )٧٥(بضرب صحفي آخر بعد نشر وإذاعة تقرير يتضمن شكاوى ضد الشرطة          
  .)٧٦(يف املوضوع

 حقوق عن املدافعني حبالة املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة، أبلغت احلكومة ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ويف الفترة   - ٢١
وذكرت .  بأهنا تعتزم وضع جمموعة من قواعد السلوك امللزمة بشأن أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان              اإلنسان

 الصدد أهنا ترغب يف احلصول على مزيد من املعلومات بشأن هذه املبادرة وبشأن مـا إذا كانـت         املمثلة يف هذا  
بوجود جلنـة   اخلاصة مثلةاملوأبلغت احلكومة . ستؤدي إىل حتسني البيئة التمكينية للمدافعني عن حقوق اإلنسان

 مسؤولة عن اإلجراءات اإلداريـة      مشتركة بني الوزارات معنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل وبأن هذه اللجنة           
إىل قلة املراسالت بينها وبني املدافعني احملليني  اخلاصة ملمثلةوأشارت ا. )٧٧(لتعزيز دور املدافعني عن حقوق اإلنسان

طوال واليتيها، كما أشارت إىل عدم قدرهتا بالتايل على تقيـيم           اً  عن حقوق اإلنسان وانعدام االتصال هبم تقريب      
، وأعربت عن قلقها لتعرض الصحفيني وكذلك أعضاء اجملتمع املدين لالحتجاز التعـسفي             )٧٨(مالئماحلالة بوجه   

عن هتديدهم، على النحو الوارد يف التقارير، بتطبيق قوانني األمن عليهم والتشهري              واالضطهاد والتخويف، فضالً  
قلقها الستمرار العقاب على تشويه مسعة عن اً ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيض٢٠٠٧ويف عام . )٧٩(هبم

الرئيس ونشر األنباء الكاذبة كما أعربت عن قلقها للتقارير الواردة بشأن القبض على الصحفيني واهتامهم بنشر                
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وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من زامبيا أن حتذف األحكام          . مقاالت تنتقد احلكومة وفرض الرقابة عليهم     
  .)٨٠(ون العقوباتاملذكورة من قان

 بزيادة مشاركة املرأة يف الربملان واملناصب الوزارية ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان٢٠٠٧ويف عام   - ٢٢
وأحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل      . والوظائف العامة وشجعت زامبيا على تعزيز جهودها يف هذا الصدد         

 اليت اختذت يف زامبيا لتحقيق الرقم املستهدف للنساء الاليت يشغلن مناصب            بالتدابرياً   علم ٢٠٠٧الدولية يف عام    
، أن  ٢٠٠٦ يف املائة، وكانت هذه اللجنة قد الحظت من قبل، يف عام             ٣٠رئيسية يف مواقع اختاذ القرارات وهو       

ق االقتصادية واالجتماعية اللجنة املعنية باحلقووأعربت . )٨١( يف املائة من املناصب اإلدارية العليا تشغلها النساء١٨
  .)٨٢(صنع القراراملختلفة ليئات يف اهلستمرار التمثيل غري الكايف للنساء عن قلقها الوالثقافية 

   التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية ويفق يف العملاحل - ٦

رتفـاع  إزاء ا  عن قلقها    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ، أعربت   ٢٠٠٥يف عام     - ٢٣
 وحثت زامبيا على وضع خطط لتوليد فرص العمل واحلد بالتدريج من العمل يف القطاع غري الرمسي ، البطالةمعدل

  معـدل  عن قلقها إزاء ارتفاع   اً  أيض، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة         ٢٠٠٢ويف عام   . )٨٣(وتنفيذها
، أوصت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة ٢٠٠٥ويف عام . )٨٤(ال يف األجورالبطالة بني النساء والتمييز بني النساء والرج

ثل عمل املرأة يف جماالت معينة م القيود املفروضة على استمرارإىل  مدى االحتياجالعمل الدولية بأن تنظر زامبيا يف 
 بأن تتخـذ  ماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت  وأوصت  . )٨٥(العمل بالليل و  أاملناجم  العمل ب 

، )٨٦(زامبيا إجراءات وتدابري فعالة لضمان كفاية احلد األدىن لألجور لتمتع العاملني وأسرهم مبستوى معيشة الئق              
  .)٨٧(وتدابري تشريعية مالئمة لتمكني العمال من تأسيس نقابات

 عن قلقهما العميق    ماعية والثقافية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت    و وأعربت جلنة حقوق الطفل     - ٢٤
سيما عملهم يف أشغال حمفوفة باملخاطر كعمليات التعدين         إزاء استمرار مشكلة عمل األطفال واستشرائها، وال      

تشديد التدابري التشريعية وغري التـشريعية      على  وحثت اللجنتان زامبيا بشدة     . على نطاق ضيق وسحق احلجارة    
  .)٨٨(معاجلة فعالة ل معاجلة مشكلة عمل األطفال اليت دامت طويالًوحتسني آليات املراقبة من أج

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى الئق للمعيشة - ٧

، ذكرت زامبيا يف التقرير املرحلي عن األهداف اإلمنائية لأللفية أن ما يزيد علـى ثلثـي                 ٢٠٠٥يف عام     - ٢٥
اللجنة وأعربت . )٨٩( يف املائة منهم فقراء للغاية٤٦الفقر وأن يعيشون حتت خط )  يف املائة٦٧(السكان يف زامبيا 

 عن قلقها العميق ملا يرتبه الفقر املدقع يف زامبيا من آثار سـلبية              املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ميشاً، مبا فيها الفتيات    على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة يف أشد الفئات حرماناً وهت           

وأوصـت جلنـة    . )٩٠(وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق مماثل      . اإليدز/واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
، مبا  بأن تكفل زامبيا مستوى معيشة الئقاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةحقوق الطفل و 

علـى  وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        . )٩١(اعيجتمالتأمني اال  شبكات   يف ذلك 
  ي تشمل العمال ذوي الدخل املـنخفض،       كحها اهليئة الوطنية للمعاشات التقاعدية      توسيع نطاق احلماية اليت متن    
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 ٧٠ أن ما يزيد على )وئلامل(لبشرية  اللمستوطنات املتحدة برنامج األمم والحظ .)٩٢(سيما يف املناطق الريفية الو
أن اً  والحـظ أيـض   . )٩٣(يف املائة من سكان املدن يعيشون يف مستوطنات غري رمسية تفتقر إىل املرافق األساسية             

نقطة حتول رئيسية يف االعتراف باملستوطنات غري الرمسية ولكنه يرى أن هدم            "  من قانون اإلسكان   ١٩٤الفصل  "
يف باحلق نذار سابق أو تعويض من أكرب التحديات اليت تواجهها زامبيا يف التمتع املباين املقامة بدون ترخيص بغري إ

  .)٩٤(التمتع يف سكن مالئم

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات األمومة على             ،  ٢٠٠٧يف عام   و  - ٢٦
وأفادت اليونيسيف بأن املالريا هي الـسبب       . )٩٥(للقضاء على هذه الظاهرة    بذهلا زامبيا تالرغم من اجلهود اليت     

، وجلنـة   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      وأوصت  . )٩٦(األول للوفيات واملرض يف البلد    
حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بتخصيص املوارد املالئمة للقطاع الصحي لتحسني ظـروف                

بأن تضع وتنفذ زامبيا سياسات وبرامج شاملة لتحسني اً وطلبت جلنة حقوق الطفل أيض.  الصحينيالعمل للعاملني
بذهلا زامبيا تكذلك، وبينما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلهود الكبرية اليت . )٩٧(احلالة الصحية لألطفال

ثة أطباء على عملية اإلجهاض يشكل عائقاً أمام يف جمال تنظيم األسرة فإهنا أعربت عن قلقها ألن شرط موافقة ثال
عدل زامبيا قوانينـها    تالنساء الاليت يرغنب يف إجراء عمليات إجهاض مشروعة وبالتايل آمنة وأوصت لذلك بأن              

  .)٩٨(املتعلقة باإلجهاض لتجنب احلمل غري املرغوب فيه وعمليات اإلجهاض غري املشروعة

 يف  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ، و ٢٠٠٣ وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام       - ٢٧
اإليدز وتأثريه علـى التمتـع      / عن قلقهما إزاء ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          ٢٠٠٥عام  

 جتماعية والثقافية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال    والحظت  . )٩٩(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 من خدمات الرعاية الصحية     مناسباإليدز نادراً ما يستفيدون بشكل      /أن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

اللجنـة املعنيـة    وأوصـت   .  الرعاية البديلة لألطفال   ةأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم كفاي       والالزمة،  
للحد من انتشار فريوس  وجلنة حقوق الطفل بأن تكثف زامبيا جهودها باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 وجلنـة   للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      اً  ، وفق  مبا يف ذلك   ،اإليدز/نقص املناعة البشرية  
هلا، وتقـدمي   شديد سياسة التزويد بالواقيات والتشجيع على اسـتعما        ت القضاء على التمييز ضد املرأة، عن طريق      

، أشـار   ٢٠٠٦ويف عام   . )١٠٠(اإليدز/الرعاية الصحية الكافية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة        
 إىل اإلطار االستراتيجي    اإليدز/ األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية        ربنامجالتقرير السنوي ل  

الذي يوفر الدعم الالزم خلفض انتشار الفريوس بني        ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦ (إليدزا/فريوس نقص املناعة البشرية   املعين ب 
  .)١٠١(النساء والفتيات، مبا يف ذلك النساء احلوامل

 احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٨

لربامج التعليمية يف باعتماد عدد من ااً  علم جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأةحاطتأ  - ٢٨
الفتقار إىل التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين، وارتفاع معدل        ل، يف مجلة أمور،     زامبيا ولكنهما أعربتا عن قلقهما    

والحظت اليونيسيف أنه . )١٠٢( يف املناطق الريفية  سيما األمية، واخنفاض األموال املخصصة من امليزانية للتعليم، ال       
والحظت . )١٠٣( فإن نوعية التعليم ال تزال مشكلة كبرية يف البلد         ،معدل االلتحاق باملدارس  على الرغم من حتسن     

 ١١,٤أن الفجوة بني الذكور واإلناث يف معدل الذين يستوفون مرحلة التعليم االبتدائي ال تزال كبرية وتبلغ اً أيض
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وبينما الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األنشطة اليت تقوم هبا زامبيا . )١٠٤(يف املائة
حلث الفتيات على االستمرار يف الدراسة، وسياستها الرامية إىل السماح للفتيات احلوامل باالستمرار يف التعلـيم                

وأوصت بأن تعزز زامبيا خطتها .  وانتشار التمييز ضد البناتإزاء رسوخ املواقف التقليدية العام، فإهنا تشعر بالقلق
االستراتيجية الوطنية من أجل ضمان حتقيق هدفها املتمثل يف توفري تسع سنوات من التعليم األساسي اإللزامـي                 

   .)١٠٥(٢٠١٥واجملاين حبلول عام 

  الالجئون - ٩

 اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة قضية الالجئني كمـا         ، أشارت زامبيا يف تعهداهتا والتزاماهتا إىل      ٢٠٠٦يف عام     - ٢٩
أشارت إىل األعمال اجلارية مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لتنفيذ برناجمها اإلمنائي املـسمى                

ـ         ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠٦("املبادرة الزامبية "   مـع االرتيـاح،   اً  ، أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنـصري علم
، بالنهج السخي الذي اتبعته زامبيا منذ مدة ٢٠٠٢يف عام اً طت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة علم       كما أحا 

  والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن زامبيا تستـضيف           . طويلة حلماية حقوق الالجئني   
وأبرزت جلنة القضاء   . )١٠٧(اضيهامن النازحني يف أر   اً   شخص تقريب  ٣٠ ٠٠٠ الجئ عالوة على     ١١٣ ٠٠٠حنو  

، اجلهود )١٠٨(على التمييز العنصري، على النحو الذي أكدته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أيضاً
ورحبت جلنة القـضاء علـى      . املبذولة لتلبية احتياجات الالجئني يف جماالت التعليم، والرعاية الصحية، واألغذية         

غري أهنا أعربت عن قلقها، شأهنا شأن       . باجلهود املبذولة لتعزيز وصول الالجئني إىل احملاكم      اً  ضالتمييز العنصري أي  
، ملصري اآلالف من الالجئني منذ مدة طويلة غري القادرين على )١٠٩(مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
  يف اجملتمعات احمللية بسبب قانون مراقبة الالجـئني        على االندماج   اً  العودة إىل بلداهنم األصلية وغري القادرين أيض      

 على التمييز العنصري على أن تعيد زامبيا النظر يف سياستها احلالية املتعلقـة              وشجعت جلنة القضاء  . ١٩٧٠لعام  
وأوصـت  . )١١٠(بالالجئني من أجل تعزيز االندماج احمللي لالجئني منذ مدة طويلة وتعديل قانون مراقبة الالجئني             

محاية الالجئني عنـد االسـتقبال      ضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن تتخذ زامبيا تدابري لضمان            مفو
، وإجراءات عادلة وفعالة لتحديد أوضاع الالجئني ومنح احلقوق املناسبة هلم، وكذلك أحكام لتيـسري               والترحيل

  .)١١١(االندماج القانوين واالكتفاء الذايت لالجئني يف زامبيا

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات–ثالثاً 
   أحكام اإلعـدام    الوقف االختياري لتنفيذ  بمع التقدير   اً  نة حقوق الطفل علم   ، أحاطت جل  ٢٠٠٧يف عام     - ٣٠
  .)١١٢( واستبدال الكثري من أحكام اإلعدام بالسجن١٩٩٧منذ 

 باالشتراك مع اللجنة الزامبيـة حلقـوق   اإلنسان وقمفوضية األمم املتحدة حلق، نظمت ٢٠٠٦ويف عام   - ٣١
  . )١١٣(اإلنسان حلقة عمل لوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات املعنية حبقوق اإلنسان

  الذي يتكـون  " برنامج زامبيا للنهوض بتعليم البنات  "، أشار تقرير اليونيسيف إىل جناح       ٢٠٠٤ويف عام     - ٣٢
 ٢٠لتعزيز وصول البنات إىل نوعية جيدة من التعليم والذي بدأ تطبيقه بصورة جتريبيـة يف                اً  تفاعلياً   بند ١٢من  

مدرسة جبميع   ١ ٠٠٠ توسيع نطاقه ليشمل ما يزيد على        ٢٠٠٢ وأفاد بأنه بدأ يف عام       ،١٩٩٥مدرسة يف عام    
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ليت تبذهلا زامبيا لتخفيض عدد إىل احملاوالت ااً وأشارت اليونيسيف أيض. )١١٤( مقاطعة٧٢املقاطعات البالغ عددها 
  .)١١٥(٢٠١٥مبقدار النصف حبلول عام  السكان الذين يعانون من اجلوع

الوضـع  ومن بينـها   كامالًاً وسلمت جلنة حقوق الطفل بوجود عقبات حتول دون تنفيذ االتفاقية تنفيذ            - ٣٣
اليت تؤثر اإليدز /وس نقص املناعة البشريةوجائحة فري، دقعاملفقر ، والمن البلدان غري الساحليةلبلد كبلد اجلغرايف ل

على   سيما وال ،على حياة األطفال  بوجه خاص   مجيعها بصورة سلبية على املؤسسات وأمناط السلوك يف اجملتمع و         
لديون مستوى ا ت جلنة حقوق الطفل بالتحديد ارتفاع        والحظ .األطفال الذين ينتمون إىل أكثر اجملموعات تأثراً      

إطار عمل األمم ويرى . )١١٦(وتفشي الفسادللبلد،  االقتصادية ألوضاعاالذي وقع مؤخراً يف  تدهورال واخلارجية،
 ال يزال من أعظم التحديات اليت اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية أن ٢٠١٠- ٢٠٠٧ إلمنائيةا املتحدة للمساعدة

  .)١١٧(تواجه تطلعات زامبيا يف جمال التنمية

  رات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات واملباد–رابعاً 
   تعهدات الدولة –ألف 

، تعهدت زامبيا مبواصلة احترام التزاماهتا اإلقليمية والدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان،              ٢٠٠٦ عام   يف  - ٣٤
وتعجيل عملية التوقيع على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، وإدماج األحكام املتعلقة باتفاقيـة              

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                  ا
 احمللية،  هاالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف قوانين              

يد احملددة لتقدمي التقارير الدورية، ودراسة مالحظاهتا وتوصـياهتا          يف الوفاء باملواع   هيئات املعاهدات  والتعاون مع 
  .)١١٨( ومحاية حقوق اإلنسان يف البلدإرساءاخلتامية، و

   توصيات حمددة للمتابعة –باء 

  / متـوز  ٢٠ زامبيا أن تقدم، يف موعد غايتـه         من، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٧يف عام     - ٣٥
موارد امليزانية اخلاصة باللجنـة  ن نة بشـأ ومتابعة توصيات اللج، خبصوص تقييم الوضع، معلومات٢٠٠٨يوليه  

الزامبية حلقوق اإلنسان، ومراجعة االستثناءات املنصوص عليها يف الدستور بشأن احلق يف عدم التعرض للتمييز،                
نـصوص عليهـا يف العهـد،       واخلطوات اليت اختذهتا لضمان توافق القوانني واملمارسات العرفية مع احلقـوق امل           

، طلبت جلنة القـضاء علـى التمييـز         ٢٠٠٥ ويف عام    .)١١٩(جراءات اليت اختذهتا لتحسني أوضاع االحتجاز     إلوا
 ٨ باإلجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ الفقرة       ٢٠٠٦أغسطس  /أن تبلغ اللجنة يف موعد غايته آب      العنصري من زامبيا    

  .)١٢٠(لالجئني، والتدابري اليت اختذهتا لتوعية السكان حبقوقهممن تقريرها، ومراجعة سياستها املتعلقة با

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
 فيما يتعلق بزامبيا على أربعة ٢٠١٠ - ٢٠٠٧ يف الفترة اإلمنائيةة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدركز   - ٣٦

   ؛اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية   ) ب(، ويـدز اإل/فريوس نقص املناعة البشرية) أ: (جماالت مترابطة للتعاون  
زيـادة  ) أ: (٢٠١٠وحدد النتائج املتوقعة التالية حبلول عـام        . )١٢١(األمن الغذائي ) د( و ؛اإلدارة الرشيدة ) ج(و
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 ؛ على املستوى الوطين واإلقليمي واملقاطعـات      اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   االستجابة املتعددة القطاعات ل   
تعزيز املؤسسات ) ج( و؛ اجملموعات الضعيفة إىل مزيد من اخلدمات اجملتمعية األساسية اجليدة النوعيةوصول) ب(و

 يف ٣٥زيادة معدل األمن الغذائي لألسر املعيشية من ) د( و؛والنظم والعمليات الداعمة لألولويات اإلمنائية الوطنية
  .)١٢٢( يف املائة٧٥املائة إىل 

 املتحـدة  برنـامج األمـم  فوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ووأشارت اليونيسيف، وم  - ٣٧
  . )١٢٣(إىل مشاريع املساعدة اإلمنائية اليت تقوم بتنفيذها يف زامبيااً  أيض)املوئل(لبشرية  اللمستوطنات

Notes 

1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in Multilateral 
Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006, ST/LEG/SER.E.25; complemented 
by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs, 
http://untreaty.un.org/. 
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 

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 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

CPD Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 
3  Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments, may 
be found in the pledges and commitments undertaken by Zambia before the Human Rights Council, as contained in 
the note verbale sent by the Permanent Mission of Zambia to the Secretary-General, dated on 21 April 2006. 
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, 1954 Convention relating to the status 
of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
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6  Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; 
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed 
Forces at Sea; Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War; Convention (IV) relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War; 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 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). Source: Switzerland, Federal department of foreign 
affairs, http://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 Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize 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  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, paras. 73 and 74 and CEDAW, Concluding observations, 
A/57/38 (Part-II), para. 259. 
9  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, para. 43. 
10  CAT, Concluding observations, A/57/44, adopted on 20 November 2001, para. 3 (iv). 
11  CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, para. 14.  
12  UNHCR submission to the UPR on Zambia, page 2. 
13  CAT, Concluding observations, A/57/44, adopted on 20 November 2001, para. 3 (ii), 6 and 8 (a), CERD, 
Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, para. 10; CESCR, Concluding 
observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 11 and 33; the Human Rights Committee, 
Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, para. 9, and CEDAW, Concluding 
observations, adopted on 4 June 2002, A/57/38 (Part-II), paras. 232 and 233. 
14  The Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, para. 15. 
15  CESCR, Concluding observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 5 and 37. 
16  UN-HABITAT submission to the UPR on Zambia, page 1. 
17  UNICEF submission to the UPR on Zambia, page 4. 
18  Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1788. 
19  The Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, para. 16. 
20  CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, para. 3. 
21 CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, paras. 5 and 20; The 
Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, paras. 4  
and 10; CRC, Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, paras. 11 and 12.  
22 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 
23  Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1793. 
24  Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1798. 
25 CERD, Concluding observations, CERD/C/ZMB/CO/16, adopted on 16 August 2005, paras. 5 and 20; The 
Human Rights Committee, Concluding observations, CCPR/C/ZMB/CO/3, adopted on 20 July 2007, paras. 4 and 
10; CESCR, Concluding observations, E/C.12/1/Add.106, adopted on 13 May 2005, paras. 12 and 34 and CRC, 
Concluding observations, CRC/C/15/Add.206, adopted on 6 June 2003, paras. 11 and 12.  
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26  CEDAW, Concluding observations, adopted on 4 June 2002, A/57/38 (Part-II), para. 227. 
27  UNICEF submission to the UPR on Zambia, page 3. See also UNDP Zambia Annual Report 2006, Lusaka, 2006, p. 12. 
28  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 
29  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in a report by a special procedure 
mandate-holder. 
30  -  Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29): Questionnaire on the right to education of persons 

with disabilities, Report of the Special Rapporteur on the right to education, the right to education of persons 
with disabilities sent in 2006. 

- Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24): Questionnaire on the human rights of 
migrants on border control and measures to reduce/address irregular migration; expulsion; conditions for 
admission/stay; rights of migrants; and the protection of migrants sent on 8 and 9 September 2006  

- Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children (A/HRC/4/23): Questionnaire 
on Forced marriages in the context of trafficking in persons, especially women and children, Report of the 
Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and 
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