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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 جتميع بشأن زامبيا  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و 5/١بقراري جملس حقوق اإلنسان  هذا التقرير عملا  أُعد   -١

ملنشعةد ووبع  ايئعات اهل جتمي  للمعلومات الواررد يف تقعاريراالستعراض الدوري الشامل. والتقرير 
يف شعلل  هو مقد مو معاهدات واإلبراءات اخلاص  وغريها من واثئق األمم املتحدد ذات الصل ، 

 ابحلد األقصى لعدر الللمات. موبز تقي داا 

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

، أوصت جلن  حقوق الطفل زامبيا أبن تنظعر يف التصعديق علعى االتفاقيع  ٢٠١٦يف عام  -٢
، وأن تصعععدق علعععى الربوتو عععو  (3)١9٧3املتعلقععع  ابلقعععانون السعععاري علعععى التزامعععات النفقععع  لععععام 

الب ععاء ويف االختيععاري امللحععق ابتفاقيعع  حقععوق الطفععل بشععةن بيعع  األألفععا  واسععت ل  األألفععا  يف 
املعععععوار اإلابحيععععع ، والربوتو عععععو  االختيعععععاري التفاقيععععع  حقعععععوق الطفعععععل بشعععععةن اشععععع ا  األألفعععععا  يف 
املنازعععععععات املسععععععلح ، والربوتو ععععععو  االختيععععععاري التفاقيعععععع  حقععععععوق الطفععععععل املتعلععععععق  بععععععراء تقععععععد  

الربوتو عو  ، واالتفاقي  الدولي  حلماي  حقوق مجيع  العمعا  املجعابرين وأفعرار أسعرهم، و (4)البلغات
االختياري التفاقي  القضاء على مجي  أشعلا  التمييعز  عد املعرأد، والربوتو عو  االختيعاري التفاقيع  
مناهضععععع  التععععععذي  وغعععععريل معععععن  عععععروس املعاملععععع  أو العقوبععععع  القاسعععععي  أو الل نسعععععاني  أو املجينععععع ، 

  االختيعاري الثعاين ، والربوتو عو (5)والربوتو و  االختياري التفاقي  حقوق األشعاا  ذوي اإلعاقع 
 .(٦)امللحق ابلعجد الدويل اخلا  ابحلقوق املدني  والسياسي ، اهلارف  ىل  ل اء عقوب  اإلعدام
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وأشار فريق األمم املتحدد القطعري  ىل أن زامبيعا ت تصعدق علعى االتفاقيع  الدوليع  حلمايع   -3
 .(٧)حقوق مجي  العما  املجابرين وأفرار أسرهم

وق اإلنسعان بنشعر مستشعار لشعحون حقعوق اإلنسعان للمنسعق املقعيم وقامت مفو ي  حق -4
 .(8)٢٠١٦ ىل عام  ٢٠١4لألمم املتحدد وفريق األمم املتحدد القطري يف الف د من عام 

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
بشععةن )تعععديل( رسععتور  ٢٠١٦بععت جلنعع  حقععوق الطفععل اللانعع  ابعتمععار قععانون عععام رح   -5

ومرابعععع  واسعععتعراض مجيععع  التشعععريعات والقعععوانة العرفيععع  املتصعععل  ابلطفعععل معععن خعععل  جلنععع   زامبيعععا
 .(١٠)تطوير القانون يف زامبيا. وحثت اللان  زامبيا على تنفيذ هذا القانون واعتمار شرع  احلقوق

عع -٦ ر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد ال شلععن تعععديل شععرع  احلقععوق املتضععمن  يف اجلععزء وذ  
بقانون يسعن د الربملعانو وأن ذلع  ال شلعن أن يتحقعق  ال ابسعتفتاء  ١99٦الث من رستور عام الث

قصعر  ٢٠١٦وألين. للن االستفتاء الذي نُظم هلذا ال رض ابالق ان م  االنتااابت العامع  لععام 
عععععن اسععععتيفاء العتبعععع  املطلوبعععع  لنسععععب  املق عععععة حعععع  تلععععون نتياتععععد صععععحيح . و ععععان مععععن شععععةن 

أن تعععععزز بشععععلل  بععععري  ويععععل احلقععععوق  ١99٦املق حعععع  علععععى شععععرع  احلقععععوق لعععععام  التعععععديلت
ومحايتجععا، وال سععيما  رراق احلقععوق االقتصععاري  واالبتماعيعع  والثقافيعع  واحلقععوق اخلاصعع  واحلقععوق 

 .(١١)املتصل  ابلبيئ . وبذل  ظلت عملي  تعديل الدستور انقص 
  احلقععععوق ومشععععروا قععععانون الطفععععل وأعربععععت جلنعععع  حقععععوق الطفععععل عععععن قلقجععععا ألن شععععرع -٧

 .(١٢)وأحلامجما املتعلق  ابلتنسيق ت تُعتَمد بعدُ 
وحثععت اللانعع  نفسععجا زامبيععا علععى تعمععيم وتنفيععذ السياسعع  الوألنيعع  للطفععل واعتمععار خطعع   -8

 .(١3)العمل الوألني  ذات الصل 
وأعربعععت اللانععع  ععععن قلقجعععا معععن  عععون املفعععوض اجلديعععد ت يُععععة بععععُد يف مفو عععي  شعععحون  -9

الطفععل ومععن  ععون فعاليعع  وقععدرد املفو ععي  نععدورون بسععب  نقععا املععوارر البشععري  والتقنيعع  واملاليعع ، 
 .(١4)و ذل  من  عف الوعي العام بوبورها وواليتجا

قععوق األشععاا  ذوي اإلعاقعع  زامبيععا ، أوصععت املقععررد اخلاصعع  املعنيعع  ح٢٠١٦ويف عععام  -١٠
من أبل حتقيعق االتسعاق اللامعل بعة اإلألعار القعانوين العوألين  شاملا  تشريعياا  أبن جتري استعرا اا 

وأحلام اتفاقي  حقوق األشعاا  ذوي اإلعاقع ، بوسعائل تشعمل  ل عاء األحلعام التمييزيع  العواررد 
اجلنائيعععععع ، وقععععععانون السععععععاون، وقععععععانون  يف الدسععععععتور، ويف القععععععانون اجلنععععععائي، وقععععععانون اإلبععععععراءات

 .(١5)االنتااابت، وقانون اال طراابت العقلي 
           وأفعععار فريعععق األمعععم املتحعععدد القطعععري أبن عمليعععات اللانععع  الوألنيععع  حلقعععوق اإلنسعععان  ثعععرياا  -١١

 .(١٦)بعدم  فاي  األموا  املاصص  ما تتةثر سلباا 
النتشععار  اصعع  املعنيعع  ابحلععق يف ال ععذاء أنععد نظععراا ، ذ ععرت املقععررد اخل٢٠١٧ويف أاير/مععايو  -١٢

سوء الت ذي  يف معظم أحناء زامبيا، فإن من األمهي  ولان أن تلعون سياسعات الت ذيع  شعامل  وأن 
تستجدف مجي  أشلا  سوء الت ذي ، وا يف ذل  حاالت النقا يف امل ذايت الدقيقع  والسعمن ، 
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 ىل   ععي تقيععيم تثععري تلعع  السياسععات ابنتظععام اسععتناراا وأن تتلقععى مععا يلفععي مععن الععدعم املععايل. وينب
 .(١٧)محشرات حقوق اإلنسان ذات الصل 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (١8)املساواة و دم التمييز -١ 

ربعععت جلنععع  حقعععوق الطفعععل ععععن قلقجعععا ألن مبعععدأ ععععدم التمييعععز، ال سعععيما فيمعععا يتعلعععق أع -١3
ابلوصعععو   ىل الصعععح  والتعلعععيم، واملمارسعععات االبتماعيععع  والثقافيععع ، واملنازععععات واملعععريا  يف  ألعععار 

، مثععل فيمععا  ععا األألفععا  املنتمععة  ىل أشععد الفئععات  عععفاا   افيععاا   الععزواق العععريف، ال يُنفنععذ تنفيععذاا 
الفتيعععات، واألألفعععا  ذوي اإلعاقععع ، واألألفعععا  املنتمعععة  ىل األقليعععات الدينيععع ، واألألفعععا  املصعععابة 
بفعععععريو  نقعععععا املناعععععع  البشعععععري /اإليدز، واألألفعععععا  املجعععععابرين واللبئعععععة، واأليتعععععام، واألألفعععععا  

 .(١9)املولورين خارق رابط الزوبي 
اا  ذوي اإلعاقعععع   ىل أن التمييععععز علععععى وأشععععارت املقععععررد اخلاصعععع  املعنيعععع  حقععععوق األشعععع -١4

           . (٢٠)أسعععا  اإلصعععاب  بفعععريو  نقعععا املناعععع  البشعععري /اإليدز منتشعععر علعععى نطعععاق واسععع  يف زامبيعععا
عععع ان بتمععععتعجم حقععععوقجم أمععععا ابلنسععععب  لألشععععاا  املصععععابة ابملجععععق، فععععإن الوصععععم والتمييععععز قععععد شس 

 .(٢١)السلن اللئقاألساسي ، مثل احلق يف الرعاي  الصحي  واحلق يف 
وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أن البيئعع  العامعع  املتعلقعع  ابملثليععات واملثليععة ومزروبععي  -١5

امليل اجلنسي وم عايري اهلويع  اجلنسعاني  وحعاملي صعفات اجلنسعة معا زالعت معاريع   ىل حعد  بعري، 
  الععذين شارسععون اجلععنس معع  وال سععيما يف بعععن املنظمععات الدينيعع . فالقععانون اجلنععائي  ععر  م الربععا

الربا ، واالتصا  اجلنسي من الدبر بوبد عام. بيد أن اجمللس الوألين املعين ابإليدز، الذي يدير 
األمععععوا  املاصصعععع  لبنععععاء قععععدرات الفئععععات السععععلاني  الرئيسععععي ، العععع  يقععععدمجا الصععععندوق العععععاملي 

واملثليععة ومزروبععي امليععل اجلنسععي مللافحعع  اإليععدز والسععل واملععلراي، لديععد مستشععار معععين ابملثليععات 
 .(٢٢)وم ايري اهلوي  اجلنساني  وحاملي صفات اجلنسة

 (٢3)التنميةا والبيلةا واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
فيما يتعلق بقطاا الزراع  الواسع  النطاق، ذ رت املقعررد اخلاصع  املعنيع  ابحلعق يف ال عذاء  -١٦

خطعععل التنميععع  يف احلسعععبان التعععةثري احلقيقعععي ألسعععالي  الزراعععع  أن تخعععذ  أنعععد معععن الضعععروري بعععداا 
املوبج  حنو التصدير على الصح  البشري  وال ب  وموارر امليعال، و عذل  تثعري التعدهور البيئعي علعى 

مععععن ال  يععععز علععععى حتقيععععق األرابع يف األبععععل القصععععري وعلععععى حتقيععععق النمععععو  األبيعععا  املقبلعععع ، بععععدالا 
لعععى معععا يرتبعععد التععععرض ملبيعععدات اىفعععات معععن  عععاألر علعععى الصعععح  االقتصعععاري. وسعععلطت الضعععوء ع

البشري  والبيئ ، وحثت زامبيعا علعى حظعر اسعتادام ال ليفوسعات، وهعو مبيعد يلفعات ععايل السعم ي ، 
 .(٢4)يف الزراع 
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لصععناعات التعععدين  وا ععحاا  تنظيميععاا  وأوصععت جلنعع  حقععوق الطفععل أبن تضعع  زامبيععا  ألععاراا  -١٧
علععى املعععايري البيئيعع  وغريهععا مععن املعععايري وعععدم  عععدم تثععري أنشععطتجا سععلباا  العاملعع  يف البلععد لضععمان
 .(٢5)تعريضجا  ايها للاطر

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢٦)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

، ١99٧الحععف فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد ت تنفععذ أي عمليععات  عععدام منععذ عععام  -١8
للنعععد ذ عععر أن الدسعععتور املععععدن  معععا زا  يعععنا علعععى عقوبععع  اإلععععدام. وشعععا  فريعععق األمعععم املتحعععدد 

 .(٢٧)القطري زامبيا على حفز مناقش  عام  بشةن عقوب  اإلعدام هبدف  ل ائجا
نيععع  حقعععوق األشعععاا  ذوي اإلعاقععع  أنعععد، خعععل  زاير عععا  ىل وذ عععرت املقعععررد اخلاصععع  املع -١9

، أبلغ العديد من األشاا  املصابة ابملجعق أبمعم يعيشعون يف خعوف رائعم ٢٠١٦زامبيا يف عام 
مععن التعععرض للعتععداء والقتععل للحصععو  علععى أبععزاء مععن أبسععارهم ب يعع  اسععتادامجا يف ألقععو  

 .(٢8) لوقات سحري  الشعوذد على أيدي أان  يعتقدون أمم أشباع أو
وأفار فريق األمم املتحدد القطري أبن معظم حاالت التعذي  املبلغ عنجعا قعد  عل  فيجعا  -٢٠

أفرار من الشرأل  أو أفرار أمن يف سياق حتقيقعا م، ابعتبعار ذلع  وسعيل  للحصعو  علعى اع افعات 
اجلنعائي، ولعذل  فعإن أشعلا  من املشتبد فيجم. والتعذي  ال  رنم علعى وبعد التحديعد يف القعانون 

. وقععععد صععععدقت زامبيععععا علععععى اتفاقيعععع  (٢9)يف  ثععععري مععععن األحيععععان التعععععذي  اجلسععععدي تُعتععععرب اعتععععداءا 
مناهضعع  التعععذي ، وللنجععا ت تععدما أحلععام االتفاقيعع  يف اإلألععار القععانوين ا لععي علععى حنععو  امععل. 

ن معع  جلنعع  تطععوير ،  انععت احللومعع  قععد  لفععت جلنعع  حقععوق اإلنسععان أبن تتعععاو ٢٠١3ويف عععام 
 .(3٠)القانون يف زامبيا لصياغ  مشروا قانون هلذا ال رض، وهو املشروا الذي يلار يلون باهزاا 

وأفععارت جلنعع  حقععوق الطفععل أبمععا مععا زالععت تشعععر ابلقلععق ألن  ععافر الشععرأل  والسععاون  -٢١
ق التعلعيم والصعح  تفتقر  ىل زنزاانت منفصل  لألألفا ، وألند ال يُوفنر لألألفا  ما يلفعي معن مرافع

األألفععا  عععن البععال ة يف أمععا ن االحتاععاز  وال فيععد. وحثععت اللانعع  زامبيععا علععى أن تفصععل رائمععاا 
علعععى تقعععد  خعععدمات وتسعععجيلت  . وحثعععت زامبيعععا أيضعععاا (3١)السعععابق علعععى ا ا مععع  ويف السعععاون

 .(3٢)مناسب  و افي  يف الساون لألألفا  املوبورين م  أمجا م الساينات
ر فريق األمم املتحدد القطري أن الساينات يتضررن بشلل غري متناسع  معن سعوء وذ  -٢٢

 .(33)األحوا  الصحي ، ألن املرافق اإلصلحي  يف زامبيا ال تراعي احتيابات املرأد

 إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
يف  ٢٠١5لط  القضعععائي  شعععرعت منعععذ ععععام ذ عععر فريعععق األمعععم املتحعععدد القطعععري أن السععع -٢3

 صععدار توبيجععات بشععةن  مععاز خععدمات العدالعع ، يععا أرا  ىل  فععين عععدر القضععااي امل ا معع  يف 
ا ا م التااري  ونا م النقن. ولئن  عان قعد ُأحعرز بععن التقعدم يف ا لمع  العليعا، فمعا زا   ع  

 .(34)عدر  بري من القضااي امل ا م  يف ا ا م اجلزئي 
يف  ٢٠١٦وأفعععععار فريعععععق األمعععععم املتحعععععدد القطعععععري أن نعععععا م  وذبيععععع  أُنشعععععئت يف ععععععام  -٢4

ن ذلع  معن ععرض القضعااي مقاألعتة ابت اء تسري  التصرف يف قضااي العنعف اجلنسعاين. وقعد مل ع
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على ا ا م يف الوقت املناس  وخفن عدر ما ُيسح  منجا بسب  التةخر يف بدء ا ا معات. 
ا فععععر   ويععععف الشععععجور ذلعععع ، فععععإن التعايععععل ابلبععععت يف تلعععع  القضععععااي قععععد قل ععععوعععععلود علععععى 

 .(35)والضحااي
وأفعععارت جلنععع  حقعععوق الطفعععل أبمعععا معععا زالعععت تشععععر ابلقلعععق ألن األألفعععا  ال ُيضعععمن هلعععم  -٢5

متثيل قانوين، وحثت زامبيا علعى  عمان حعق األألفعا  يف التمثيعل القعانوين أو يف مسعاعدد مناسعب  
لون جمللس املساعدد القانوني  ما يلفي من املوارر املالي  والبشعري  لتملينعد معن أخرا، وعلى أن ي

علعععى تعععوفري معععا يلفعععي معععن املعععوارر املاليععع   . وحثعععت زامبيعععا أيضعععاا (3٦) نشعععاء  رارد لتمثيعععل األحعععدا 
والبشععري  لععوزارد الرعايعع  االبتماعيعع  لتملينجععا مععن تقععد  خععدمات اإلفععراق حتععت املراقبعع ، وخععدمات 

 .(3٧)د اإلفراق، ونظام تعق  لرصد معد  عورد األحدا   ىل اإلبرامما بع
وذ ععععرت اللانعععع  نفسععععجا أمععععا مععععا زالععععت تشعععععر ابلقلععععق ألن احلععععد األر  لسععععن املسععععحولي   -٢٦

( ٢٠٠٧) ١٠لتعليعععق اللانععع  الععععام رقعععم  سعععنوات، وحثعععت زامبيعععا علعععى رفععععد وفقعععاا  8اجلنائيععع  هعععو 
 .(38)بشةن حقوق الطفل يف قضاء األحدا 

أمعععا معععا زالعععت تشععععر ابلقلعععق ألن احتاعععاز األألفعععا  ال ُيسعععتادم   وأفعععارت اللانععع  أيضعععاا  -٢٧
 مععلذ أخععري، وحثععت زامبيععا علععى  ععمان عععدم تطبيععق  بععراء االحتاععاز  ال  مععلذ أخععري وألقصععر 
مدد يلن ، وعلى ععدم تطبيقعد يف معا يتعلعق ابجلعرائم البسعيط ، واستعرا عد بصعورد منتظمع  هبعدف 

 .(39)سحبد
وأعربت اللان  عن قلقجا ألن املعتجم شلنعد، أثنعاء اإلبعراءات اجلنائيع ، أن يعرا األألفعا   -٢8

 حااي اجلرائم أو الشجور عليجا. وأوصت اللان  بتعوفري احلمايع  ألولئع  األألفعا  أثنعاء ا ا مع ، 
 .(4٠)رؤيتجم بسبل منجا عدم  شفجم للااين، و ل اء التشريعات ال  تتيح لد حالياا 

وأشععار فريععق األمععم املتحععدد القطععري  ىل أن القععانون العععريف يف زامبيععا مععا زا  يتعععاي  معع   -٢9
القانون التشريعي. فالنظام القانوين املزروق يعع ف بشعيوا القبائعل بوصعفجم القي  معة علعى التقاليعد 

ي  الرئيسي  ا ليع  فيما يتعلق ابلقانون العريف. وا ا م التقليدي  هي اىل والثقاف  و وهلم اختصاصاا 
ال  شلن الوصو   ليجا للبت يف املنازعات يف  ثري من أحناء البلد. وفيما يتعلعق وسعائل املعريا ، 
عنععدما ال يلععون الشععاا املتععو  قععد تععر  وصععي  أو عنععدما ُ ععرنع يف القععانون العععريف، ينطبععق قععانون 

ععع اإلر  بعععل وصعععي . وتبععععاا  ن ا عععا م التقليديععع  وشعععيوا لعععذل ، تُبعععذ  بجعععور مطعععررد لضعععمان متل 
القبائل من توبيعد اجملتمععات ا ليع  علعى حنعو فععا  بشعةن أحلعام القعانون التشعريعي الع  تتعداخل 

 .(4١)م  الوالايت التقليدي  أو العرفي 

 (4٢)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
حدد لل بي  والعلم والثقاف  )اليونسلو( بنعزا الطعاب  اجلرمعي ععن أوصت منظم  األمم املت -3٠

. وأوصععت بسععن قععانون بشععةن حريعع  (43)التشععجري وابلععنا علععى أحلععام تتعلععق بععد يف قععانون مععدين
 .(44)اإلعلم

وذ ععععر فريععععق األمععععم املتحععععدد القطععععري أن اإلألععععار القععععانوين يضععععيق نطععععاق تيسععععري حصععععو   -3١
اجلمجعععور علعععى املعلومعععات ذات النفععع  الععععام. ومعععن املتوقععع  أن يععععور مشعععروا قعععانون احلصعععو  علعععى 
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وللنععد ُسععح  فيمععا بعععد، ليُععدرق يف  ٢٠١5املعلومععات، الععذي قُععدم  ىل اجلمعيعع  الوألنيعع  يف عععام 
 .(45)٢٠١٧عي يف عام بدو  األعما  التشري

 ععف يف  وفيما يتعلق حري  التام ، أفار فريق األمعم املتحعدد القطعري أن هنعا  عمومعاا  -3٢
الععوعي العععام أبحلععام قععانون النظععام العععام وابلقصععد منععد. فقععد اسععُتادم ذلعع  القععانون، علععى مععدا 

ا علعى اسعتادام معن أن يعن سنوات عديدد، للتحلم يف الوصو   ىل األما ن العام  ومنعد بعدالا 
 .(4٦)تل  األما ن على حنو مةمون

وأشار فريق األمم املتحعدد القطعري  ىل التعدابري الع  ا عذ ا احللومع  لتعزيعز متلعة املعرأد،  -33
 .(4٧)وا يف ذل  جتم  الربملانيات الزامبيات، للند أوصى بزايرد متثيل املرأد يف املناص  القياري 

 (48)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
أعربعععت جلنععع  حقعععوق الطفعععل ععععن قلقجعععا  زاء وبعععور ععععدر متزايعععد معععن األألفعععا   عععحااي  -34

االسععت ل  التاععاري، وععا يف ذلعع  الب ععاء، وال سععيما الفتيععات واألألفععا  ا ععرومة. وأوصععت زامبيععا 
، وفعععععاالا   ععععاملا   املتعلععععق ولافحعععع  االجتععععار ابلبشععععر تنفيععععذاا  ٢٠٠8لعععععام  ١١بتنفيععععذ القععععانون رقععععم 

 براء حتقيقات فعال  يف حاالت بي  األألفا  واالجتار هبعم واختطعافجم، ومقا عاد اجلنعاد  وبضمان
 .(49)ومعاقبتجم

 احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -٥ 
أشععارت جلنعع  حقععوق الطفععل  ىل وبععور نظععام ردععي للتبععين، بيععد أمععا أوصععت زامبيععا بتعزيععز  -35

والععدويل وتشععايعجا مععن أبععل منعع  اسععتعما  التبععين  عمليععات التبععين الرديعع  علععى الصعععيدين ا لععي
 .(5٠)غري الردي ومحاي  حقوق الطفل

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (5١)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

أفار فريق األمم املتحدد القطري أبن هنعا  ملحقع  قضعائي  ملعرتلت التحعرس اجلنسعي يف  -3٦
القطععاعة اخلععا  والعععام، للععن أرابس العمععل ال  ضعععون للمسععاءل ، يف مثععل هععذل القضععااي، عععن 

 .(5٢)عدم التقصري يف محاي  املوظفات

 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
ذ ععرت املقععررد اخلاصعع  املعنيعع  ابحلععق يف ال ععذاء أنععد قععد ُخصععا للحمايعع  االبتماعيعع  يف  -3٧
ابلنظعععر  ىل  معععن امليزانيععع  الوألنيععع ، وهعععي نسعععب  منافضععع  نسعععبياا  يف املائععع  4.٢حعععوايل  ٢٠١٧ععععام 

مسعععععتوايت الفقعععععر والتجمعععععي  يف زامبيعععععا. وتعععععوفر السياسععععع  الوألنيععععع  للحمايععععع  االبتماعيععععع  اإلألعععععار 
السياسععععععارت واالسعععععع اتياي لععععععربانما شععععععامل ومنسععععععق للحمايعععععع  االبتماعيعععععع . ويبععععععدو أن بععععععرانما 

، يعععا زار معععن ععععدر الوببعععات ال ذائيععع  الععع   بعععرياا   راا التحعععويلت النقديععع  االبتماعيععع  قعععد أحعععد  أثععع
. وال بععد مععن مواصععل  الرصععد والتقيععيم املفصععلة واملنتظمععة للسياسعع  شلععن لألسععر أن تتناوهلععا يوميععاا 

الوألنيععععع  للحمايععععع  االبتماعيععععع  ولعععععربانما التحعععععويلت النقديععععع  االبتماعيععععع  لتحديعععععد أثرمهعععععا علعععععى 
 .(53)الت ذي 
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 (54)يشي الئقاحلق يف مستوى مع -٣ 
أفععارت املقععررد اخلاصعع  املعنيعع  ابحلععق يف ال ععذاء أن النمععو االقتصععاري املثععري ل عاععاس يف  -38

يف املائ  من السلان يعيشون حتت خعل  ٦٠زامبيا ت يفن  ىل احلد من الفقر بقدر  بري. فنحو 
 .(55)يف املائ  منجم يعيشون يف حاالت فقر مدق  4٢ الفقر
اخلاصععع  أن احلصعععو  علعععى األألعمععع  اللافيععع  وامل ذيععع  ال يعععزا  يشعععلل  والحظعععت املقعععررد -39
. وأربعون يف يف معظم أحناء البلد، وأن النساء واألألفا  يف املناألق الريفي  هم األ ثر تضرراا  حتدايا 

املائعع  مععن األألفععا  رون سععن اخلامسعع  يعععانون مععن التقععز م، وهععو أمععر يبعععث علععى القلععق البععالغ ألن 
ي  ال ربع  فيجا. والنساء احلوامل معر ات بشلل خا  لسوء الت ذيع . ولسعوء يلاثر نقا الت ذ

 .(5٦)ت ذي  األمجات يف وقت احلمل وأثناء الر اع  الطبيعي  تثري مباشر على  و الطفل
وأوصت املقررد اخلاص  بتوسي  نطعاق بعرانما الت ذيع  املدرسعي  ابملنتاعات ا ليع ، وذلع   -4٠

املععدار  ابللامععل، وععا يف ذلعع  املععدار  يف املنععاألق النائيعع  ويف مسععتوألنات لت طيعع  أعععدار تلميععذ 
 .(5٧)اللبئة

وأشععارت  ىل أنععد ووبعع  نظععام حيععازد األرا ععي املععزروق، هنععا  نقععا يف محايعع  املععزارعة  -4١
أصحاس احليازات الص ريد من حيعث تمعة حصعوهلم علعى األرا عي. ويف احلالع  الع  تلعون فيجعا 

  علعععى األرا عععي  عععيف  وتلعععون فيجعععا حيعععازد األرا ععي علعععى نطعععاق واسععع   صصععع  محايعع  احلصعععو 
ألغراض الزراع  التااري ، فعإن يارسع  احللومع  للضع ل معن أبعل حتويعل الزراعع  التااريع  املوبجع  
حنععو التصععدير  ىل نععر  للقتصععار قععد يجععدر  خععراق املععزارعة مععن أرا ععيجم و بعععارهم عععن اإلنتععاق، 

حقجم يف ال ذاء. وخلصعت املقعررد اخلاصع   ىل أن األمعر يبععث علعى القلعق   برياا   يا سيلحق  رراا 
يف املائعع   ٦٠للععون املععزارعة أصععحاس احليععازات الصعع ريد شثلععون مععا يقععرس مععن  بوبععد خععا  نظععراا 

 .(58)من السلان ويعتمدون على األرض من أبل  س  رزقجم وسبل عيشجم
 ىل و ع  يتمتع   املزروق حليعازد األرا عي قعد أرا أيضعاا وذ رت املقررد اخلاص  أن النظام  -4٢

فيد بعن حائزي أرا ي الدول  ابحلماي  اللامل  حلقوق املللي  اخلاص  هبم، يف حعة أن احلعائزين 
شععععاغلة لألرا عععععي أو مسععععتادمة هلعععععا، وابلتععععايل فجعععععم  ووبعععع  احليععععازد العرفيععععع  يُعتععععربون أساسعععععاا 

رض اخلاصعع  هبععم. ويف  ألععار احليععازد العرفيعع ، يوبععد نقععا يتمتعععون حمايعع  ملليععتجم وحقععوق األ ال
يف املستندات املتفق عليجا بصورد مش    من أبل تمة األرا ي العرفي  على مستوايت األسعرد 
والقري  واملشيا . وشاعت املقررد اخلاص  زامبيا على أن تعتمد سياس  أرا ي تراعي االعتبعارات 

 .(59) ىل مبارئ حقوق اإلنساناجلنساني  وتشمل اجلمي  وتستند 

 (٦٠)احلق يف الصحة -٤ 
أوصعععت جلنععع  حقعععوق الطفعععل زامبيعععا أبن تنفعععذ سياسععع  الصعععح  الوألنيععع  املنقحععع  وسياسععع   -43

وتقععوم  ٢٠١5-٢٠١١اللمر زيعع  الوألنيعع ، وأن تقععي م اخلطعع  االسعع اتياي  الوألنيعع  للصععح  للفعع د 
 .(٦١)عن تشريعات نظام التةمة الصحي االبتماعي وتابعتجا، وأن توايف اللان  وعلومات ندنث 

وأعربععت اللانعع  ذا ععا عععن قلقجععا ألن اخلععدمات الصععحي  ال تععزا  غععري  افيعع  مععن حيععث  -44
الت طي  واجلورد. وأوصت زامبيا بتعزيز بجورهعا الراميع   ىل  صعيا معا يلفعي معن املعوارر البشعري  

 .(٦٢)والتقني  واملالي  للرعاي  الصحي  لألألفا 
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وأعربعععت اللانععع  ععععن قلقجعععا ألن مععععدالت وفيعععات األألفعععا  رون سعععن اخلامسععع  والر ععع   -45
وحديثي الوالرد املبلغ عنجا ال تزا  مرتفع ، وأن وفيات األألفا  رون سن اخلامس  انجت   ىل حعد  
 بري عن أمعراض شلعن الوقايع  منجعا، وعا يف ذلع  االلتجعاس الرئعوي واملعلراي واإلسعجا  وفقعر العدم 

وء الت ذيععععع . وأوصعععععت اللانععععع  بتعزيعععععز اجلجعععععور الراميععععع   ىل خفعععععن مععععععدالت وفيعععععات الر ععععع  وسععععع
واألألفععا ، خاصعع  ابل  يععز علععى التععدابري الوقائيعع  والعععلق، وحتسععة الت ذيعع  والشععروط الصععحي ، 

. وأوصعت (٦3)وتوسي  نطاق التطعيم، و رارد التعامل م  األمراض ال  شلعن الوقايع  منجعا واملعلراي
بتعزيععز التععدخلت الصععحي  لععدا املواليععد وتععوفري قععابلت مععاهرات وحتقيععق معععد  أعلععى مععن  أيضععاا 

زايرات الرعايععع  السعععابق  للعععوالرد، و عععمان وبعععور معععا يلفعععي معععن املرافعععق الوظيفيععع  التوليديععع  لرعايععع  
 .(٦4)املواليد يف احلاالت الطارئ ، ال سيما يف املناألق الريفي 

اء ارتفعععاا ععععدر حعععاالت محعععل املراهقعععات واإلبجعععاض غعععري وأعربعععت اللانععع  ععععن قلقجعععا  ز  -4٦
املععةمون، واالفتقععار  ىل خععدمات الععدعم واملشععورد السععري  واملراعيعع  الحتيابععات املععراهقة، وصعععوب  
وصعو  املراهقعات  ىل الرعايعع  واملعلومعات يف جمعا  الصععح  اإلمابيع ، وععدم  فايعع  املرافعق الوظيفيعع  

 .(٦5)احلاالت الطارئ ، ونقا تدري  املوظفةالتوليدي  لرعاي  املواليد يف 
ععععن قلقجعععا  زاء نقعععا املعلومعععات ععععن بعععراما وخعععدمات الصعععح   وأعربعععت اللانععع  أيضعععاا  -4٧

 .(٦٦)العقلي  للمراهقة
وأعربععت اللانعع  عععن قلقجععا مععن تفشععي فععريو  نقععا املناععع  البشععري /اإليدز علععى نطععاق  -48

، ومعععن  عععون الفتيعععات معر عععات بصعععف  خاصععع  واسععع  يف صعععفوف األألفعععا ، وال سعععيما املعععراهقة
ل صععاب  بسععب  االعتقععار أبن اجلمععاا معع  عععذراء عععلق للعععدوا وبسععب  اسععتمرار علقععات القععود 
غععععري املتلافئعععع  بععععة الربععععل واملععععرأد العععع  قععععد تعععععوق قععععدرد النسععععاء والفتيععععات علععععى التفععععاوض بشععععةن 

 .(٦٧)املمارسات اجلنسي  املةمون 
حععدد القطععري أن زامبيععا، ابإل ععاف   ىل ععع ء فععريو  نقععا املناععع  وأفععار فريععق األمععم املت -49

البشري /اإليدز والسل وامللراي، تشجد زايرد  بريد يف األمعراض غعري املعديع ، وعا يف ذلع  األمعراض 
 ىل عععدم   القلبيعع  الوعائيعع  وراء السععلري والسععرألان واألمععراض التنفسععي  املزمنعع ، ويعععور ذلعع  بزئيععاا 

 .(٦8) فاي  املعلومات واالفتقار  ىل البىن التحتي  اللزم  أل اط العي  الصحي 

 (٦9)احلق يف التعليم -٥ 
بسعععب  الععععدر   بعععرياا   ذ عععرت اليونسعععلو أن احلصعععو  علعععى التعلعععيم ال يعععزا  يشعععلل حتعععدايا  -5٠

وا بعععععد يف النظععععام املقاعععععد الدراسععععي  املتاحعععع  وتععععرا م عععععدر األألفععععا  الععععذين ت يععععدخل ا ععععدور مععععن
. وقععدمت توصععيات منجععا تشععاي  زامبيععا بقععود علععى أن (٧٠)املدرسععي، وال سععيما يف املنععاألق الريفيعع 

تصععدق علععى اتفاقيععع  ملافحعع  التمييععز يف جمعععا  التعلععيم، وأن تنفعععذ علععى حنععو فععععا  قععانون التعلعععيم 
 .(٧١)والسياسات التعليمي 

يُبلنغ عنعد معن مجع  لألمعوا  ألغعراض عامع  وأعربت جلن  حقوق الطفل عن قلقجا  زاء ما  -5١
عععن  املعلمععة. وأعربععت أيضععاا  - وغريهععا مععن الرسععوم واألعبععاء املدرسععي  مععن خععل  مجعيععات اىابء

قلقجا من سوء البعىن التحتيع  املدرسعي ، وانععدام النظافع  الصعحي ، وبُععد املعدار  وسعافات ألويلع ، 
فاي   صصات امليزاني  للتعليم. وأوصت أبن تضعمن وعدم  فاي  عدر املدرسة املدرنبة، وعدم  

زامبيا جماني  التعليم االبتدائي يف املمارس  العملي  وخلول من سعائر التلعاليف اإل عافي  ب يع  تيسعري 
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املعلمعة لضعمان ععدم  - مشار   مجي  األألفا  يف التعليم االبتعدائي، وأبن ترصعد مجعيعات اىابء
 .(٧٢)فرض أي رسوم على األألفا 

وأعربت اللانع  نفسعجا ععن قلقجعا معن قلع  أنشعط  التسعلي  املنظمع  لفائعدد األألفعا  أثنعاء  -5٢
لألألفععا . وأوصععت زامبيععا بتنظععيم  وقععت الدراسعع ، واالفتقععار  ىل ال فيععد و ىل ملععع  متاحعع  جمععاانا 

، األنشط  الراي عي  وبضعمان أن يلعون لألألفعا ، و اصع  الفتيعات، الوقعت العلزم لل فيعد واللعع 
 .(٧3) ىل امللع  وبتملينجم من الوصو  جماانا 

( وقععانون ٢٠١3وأشععارت اليونسععلو  ىل أن زامبيععا قععد سععنت قععانون التعلععيم العععايل )عععام  -53
 ىل أن اخلطععع  اإل ائيععع   (. وأشعععارت أيضعععاا ٢٠١٦القعععروض واملعععنح الدراسعععي  للتعلعععيم الععععايل )ععععام 

ذيععععععع  املدرسعععععععي ، وحتعععععععويلت نقديععععععع  ( تتضعععععععمن بعععععععراما للت ٢٠١5-٢٠١١الوألنيععععععع  السارسععععععع  )
ابتماعيعععععع ، و صععععععلحات قانونيعععععع  وسياسععععععاتي  وبععععععراما للععععععدعود مععععععن أبععععععل العععععع ويا لللتحععععععاق 

 .(٧4)ابملدار 
وذ عععرت اليونسعععلو أنعععد قعععد رت اسعععتحدا  اسععع اتيايات وسياسعععات اسعععتباقي  معععن أبعععل  -54

ل سياسعع   عععارد  حلععاق التحععاق الفتيععات ابلتعلععيم االبتععدائي واسععتبقائجن وتععدربجن فيععد، وععا يشععم
. بيععععد أن متلععععة الفتيععععات مععععن (٧5)الفتيععععات الععععلرت عملععععن، وتعزيععععز تلععععافح فععععر  الععععتعل م للاميعععع 

بسعععب  العععزواق املبلعععر، ومحعععل املراهقعععات، واملمارسعععات  الوصعععو   ىل التعلعععيم معععا زا  يشعععلل حتعععدايا 
 .(٧٦)التقليدي  والثقافي  التمييزي 

وأفارت اليونسلو أبن التثقيعف بشعةن فعريو  نقعا املناعع  البشعري /اإليدز قعد أُرمعا يف  -55
املناها الدراسي  م  ال  يز على التدخلت القائمع  علعى املعرفع   عمن اإلألعار الواسع  للمجعارات 

 .(٧٧)احلياتي  ومجارات البقاء على قيد احلياد
 النمععععاء والتعلععععيم يف مرحلعععع  الطفولعععع  وأشععععارت اليونسععععلو  ىل أن زامبيععععا قععععد اسععععتثمرت يف -5٦

يعععععا أرا  ىل و ععععع  منعععععاها رراسعععععي  نعععععدرد و نشعععععاء مرا عععععز للتعلعععععيم يف مرحلععععع  الطفولععععع   املبلعععععرد،
 .(٧8)املبلرد

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (٧9)النساء -١ 

ععععدم  ذ عععر فريعععق األمعععم املتحعععدد القطعععري أن االسعععتفتاء العععذي ت يعععناح والعععذي أرا  ىل -5٧
اعتمععار شععرع  احلقععوق املق حعع  قععد خلععق بعععن التناقضععات القانونيعع  والدسععتوري  بسععب  اسععتمرار 

معن  ٢3. ومن بة هعذل التناقضعات التنعاقن النعاتا ععن املعارد ١99٦سراين شرع  احلقوق لعام 
الععع  تسعععمح ابلتمييعععز  عععد املعععرأد يف مسعععائل التبعععين والعععزواق والطعععلق  ١99٦شعععرع  احلقعععوق لععععام 

دفن ونقعععل امللليععع  عنعععد الوفعععاد وغريهعععا معععن مسعععائل قعععانون األحعععوا  الشاصعععي . وهعععذا التمييعععز والععع
ععععععد  ععععععارد نتياععععع  تطبيعععععق املمارسعععععات التقليديععععع  أو العرفيععععع  أو القعععععانون التقليعععععدي أو الععععععريف. 

ق يتعععارض بشععلل مباشععر معع  مععن شععرع  احلقععو  ٢3واسععتمرار وبععور هععذا االسععتثناء ووبعع  املععارد 
مععن الدسععتور العع  تععنا علععى أن الدسععتور لععد األسععبقي  علععى مجيعع  القععوانة امللتوبعع  ( ١)١املععارد 

األخععرا والقععوانة العرفيعع  واملمارسععات العرفيعع  و علجععا ابأللعع  مععا تعار ععت معععد. وشلععن القععو   نععد 
 معععن شعععرع  احلقعععوق أمعععام ا لمععع  الدسعععتوري  اسعععتناراا  ٢3 عععوز الطععععن يف رسعععتوري  تطبيعععق املعععارد 
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للون شعرع  احلقعوق متضعمن   ( من الدستور  ما شلن  بطا  سرايما. وللن نظراا ١)١رد املا  ىل
نفسجا ستظل قائمع   ىل  ٢3يف الدستور وال شلن تعديلجا  ال ابستفتاء وألين، فإن صياغ  املارد 

 .(8٠)ح   براء استفتاء يف املستقبلحة اعتمار شرع  احلقوق املنقن 
قررد اخلاص  املعنيع  وسعةل  العنعف  عد املعرأد وأسعبابد ونتائاعد ، حثت امل٢٠١5ويف عام  -58

واملقععععررد اخلاصعععع  املعنيعععع  وسععععةل  بيعععع  األألفععععا  واسععععت ل  األألفععععا  يف الب ععععاء ويف املععععوار اإلابحيعععع  
احللومععععَ  علععععى أن تبععععة أمععععا بععععارد يف بجورهععععا الراميعععع   ىل التصععععدي للعنععععف اجلنسععععاين والعنععععف 

، وذلع   معاء  فعلت امل عين  ليفعورر رشبعا، العذي  عان قعد أريعن يف اجلنسي  د النساء والفتيعات
، مععن عامععاا  ١8وحلععم عليععد ابلسععان ملععدد  عامععاا  ١4الغتصععابد فتععاد تبلععغ مععن العمععر  ٢٠١4عععام 

عنععد بعععد أن أمضععى سععن  واحععدد مععن مععدد عقوبتععد،  العقععاس. و ععان الععرئيس لون ععو قععد أصععدر عفععواا 
مللافحع  العنعف اجلنسعاين. ورععت املقعررون اخلاصعتان احللومع   ىل  ععلن  وُعة بعد ذل  سفرياا 

 ل اء تعية السيد رشبا يف ذل  املنص  و مان ععدم صعدور أي عفعو يلخعر يف سعياق مثعل هعذل 
 .(8١)اجلرائم املرتلب   د النساء والفتيات

 (8٢)األطفال -٢ 
زواق األألفعععا ، رغعععم  عععون  أعربعععت جلنععع  حقعععوق الطفعععل ععععن قلقجعععا معععن اسعععتمرار يارسععع  -59

قععانون )تعععديل( الدسععتور اجلديععد يعععر ف الطفععل أبنععد أي شععاا ت يبلععغ سععن الثامنعع  عشععرد و ععون 
 .(83)عاماا  ٢١قانون الزواق عدر السن القانوني  للزواق يف 

وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أن هنععا  حابعع   ىل مواءمعع  القععوانة الدينيعع  والعرفيعع   -٦٠
 .(84)اتفاقي  حقوق الطفل، ال  تتعلق ون  التمييز  د البناتم  أحلام 

وأعربععت جلنعع  حقععوق الطفععل عععن قلقجععا مععن  ععون القععانون يسععمح لألألفععا  الععذين تعع اوع  -٦١
وزاولعع  األعمععا  اخلفيفعع ، للععنجم يقومععون أبعمععا  يُقععا   مععا ليسععت  عامععاا  ١5 ١3أعمععارهم بععة 

نع  زامبيعا علعى مضعاعف  بجورهعا إلمعاء مجيع  أشعلا  خفيف  وتتعارض م  تعليمجم. وحثعت اللا
عمععل األألفععا  وا ععاذ مجيعع  التععدابري اللزمعع  حلمععايتجم و عععارد تهععيلجم و عععارد  رمععابجم، وعلععى 

( واتفاقيع  أسعوأ أشعلا  عمعل ١38)رقعم  ١9٧3تنفيذ اتفاقي  احلد األر  لسن االستادام لععام 
معن خعل    عاملا   منظمع  العمعل الدوليع  تنفيعذاا  ( الصاررتة عن١8٢)رقم  ١999األألفا  لعام 

 .(85)اعتمار و عما  ورصد تنفيذ اللوائح ال  جتيز استادام األألفا  يف األعما  اخلفيف 
وذ عععرت املقعععررد اخلاصععع  املعنيععع  ابحلعععق يف ال عععذاء أنعععد  ععع  التصعععدي لألسعععباس اجلذريععع   -٦٢

زراع  التعاقدي ،  ما    بذ  العناي  يف ال يتازأ من نظام ال لعمل األألفا ، الذي يشلل بزءاا 
 .(8٦)رصد املمارسات الزراعي  اللثيف  العمال 

 األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أفار فريق األمم املتحدد القطري أند يف حة أن اتفاقي  حقعوق األشعاا  ذوي اإلعاقع   -٦3

حابععع   ىل  ، فعععإن هنعععا ٢٠١٢لععععام  ٦قعععد ُوألننعععت بسعععن قعععانون األشعععاا  ذوي اإلعاقععع  رقعععم 
 .(8٧)مواءم  عدد أبزاء من التشريعات التابع  م  ذل  القانون وم  املعايري الدولي 

وأوصت املقررد اخلاص  املعني  حقوق األشعاا  ذوي اإلعاقع  أبن تقعوم زامبيعا حمعلت  -٦4
توعيععع  عامععع  بشعععةن حقعععوق األشعععاا  ذوي اإلعاقععع  وحتسعععيس وسعععائل اإلععععلم بشعععةن الععع ويا 
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أبن تقععوم  . وأوصععت أيضععاا (88)بيعع  عععن اإلعاقعع  و زالعع  احلععوابز املوقفيعع  ووقععف التشععني لصععورد   ا
زامبيععا ونعع  وررا مجيعع  أشععلا  التمييععز  ععد األشععاا  ذوي اإلعاقعع ، بسععبل منجععا رفعع  مسععتوا 

 .(89)الوعي ورصد استادام الل   التمييزي   د األشاا  ذوي اإلعاق  يف وسائل اإلعلم
وأوصععت جلنعع  حقععوق الطفععل زامبيععا بضععمان اسععتفارد األألفععا  ذوي اإلعاقعع  مععن الرعايعع   -٦5

والتعليم الشاملة يف مرحل  الطفول  املبلرد، ومن براما التنميع  املبلعرد وخعدمات الرعايع  الصعحي  
وغريهععععا مععععن اخلععععدمات، و ععععمان  صععععيا مععععا يلفععععي مععععن املععععوارر البشععععري  والتقنيعععع  واملاليعععع  هلععععذل 

 .(٠9)اخلدمات
وأوصععت املقععررد اخلاصعع  املعنيعع  حقععوق األشععاا  ذوي اإلعاقعع  أبن تعتمععد زامبيععا خطعع   -٦٦

لتنفيذ نظام تعليمي شامل من خل   رخا  تعديلت على البيئ  املاري  وتلييف املوار التعليميع  
س ومنجايععات الععتعل م وتععدري  املعلمععة وتععوفري مععا يلععزم مععن رعععم وترتيبععات تيسععريي  جلميعع  الطععل

 .(9١)ذوي اإلعاق 
أبن تقعععوم زامبيعععا بتاصعععيا وصعععرف أمعععوا   افيععع  لتنفيعععذ بعععراما احلمايععع   وأوصعععت أيضعععاا  -٦٧

االبتماعي  لألشاا  ذوي اإلعاق ، و رماق مسائل اإلعاق  يف مجي  بعراما احلمايع  االبتماعيع  
 .(9٢)القائم 
  أهليتجم القانوني  وأوصت  ذل  أبن تلفل زامبيا يارس  مجي  األشاا  ذوي اإلعاق -٦8

 ل اء مجي  أشلا  النيابع  الرديع  وغعري الرديع  يف ا عاذ القعرار، وتعزيعز املبعاررات الراميع   ىل تنفيعذ 
نظعععععم العععععدعم يف ا عععععاذ القعععععرار، وعععععا يف ذلععععع  املشعععععاري  اجلاريععععع  الععععع  تضععععععجا املنظمعععععات التمثيليععععع  

ا القسععري لألشععاا  ذوي اإلعاقعع  لألشععاا  ذوي اإلعاقعع ، وا ععاذ تععدابري فوريعع  لوقععف اإليععدا 
 .(93)النفسي  االبتماعي  يف محسسات األمراض العقلي  ومعاجلتجم القسري  وتعقيمجم القسري

وابإل ععاف   ىل ذلعع ، أوصععت املقععررد اخلاصعع  أبن تل ععي زامبيععا مجيعع  األحلععام العع  حتععرم  -٦9
العدالععع ، وتتعععيح جلميععع   األشعععاا  ذوي اإلعاقععع  العقليععع  والنفسعععي  االبتماعيععع  معععن الوصعععو   ىل

األشععععاا  ذوي اإلعاقعععع   ملانيعععع  الوصععععو   ىل مجيعععع   بععععراءات العدالعععع ، بوسععععائل منجععععا تقععععد  
املسععاعدد واملعلومععات القانونيعع  يف أشععلا  مينسععرد، وال مجعع  الشععفوي  بل عع  اإلشععارد، والربوتو ععوالت 

 .(94)املتعلق  ابل تيبات التيسريي  اإلبرائي  واملناسب  للسن

 املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واألشخاص املشردون داخلياا  -٤ 
ذ رت مفو ي  األمم املتحدد لشحون اللبئة، يف معرض  شار ا  ىل التوصي  املعتمعدد  -٧٠

، أن مشععععروا قععععانون (95)ذات الصععععل  الصععععاررد عععععن الععععدورد الثانيعععع  للسععععتعراض الععععدوري الشععععامل
ر عر ععد علععى الربملععان وسععن د، يععنا علععى  بععراء لتحديععد صععف  ، الععذي يُنتظعع٢٠١٦اللبئععة لعععام 

عععععن  بعععععري ععععععن قعععععانون مراقبععععع  اللبئعععععة  اللبعععععئ. ولعععععئن  عععععان مشعععععروا القعععععانون هعععععذا وثابععععع  حتس 
، فإنعععد معععا زا  يتضعععمن سياسععع  التاميععع  يف  يمعععات والقيعععور املفرو ععع  علعععى حريععع  ١9٧٠ لععععام

معععل، والقيعععور املفرو ععع  علعععى حريععع  تلعععوين التنقعععل، والقيعععور املفرو ععع  علعععى حعععق اللبئعععة يف الع
اجلمعيععات وحريعع  التعبععري، ومععا زا  يشعع ط تقععد  أللعع  اللاععوء يف غضععون سععبع  أايم مععن رخععو  
البلد، وهذل  لجا مسائل مثريد للقلق. وعلود على ذل ، فإن مشروا القعانون ال يتعيح  عماانت 

تعلعععق بتحديعععد صعععف  اللبعععئ وال ععععدر قانونيععع  و برائيععع  جلميععع  ملتمسعععي اللاعععوء أثنعععاء اإلبعععراء امل
مضعععععمون محايععععع  اللبئعععععة املنطبقععععع  علعععععيجم  افععععع ، وعععععا يف ذلععععع  األحلعععععام اخلاصععععع  ابألألفعععععا . 
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قعععدمت املفو عععي  توصعععيات، ومنجعععا التوصعععي  أبن تلفعععل احللومععع  مطابقععع  القعععانون للمععععايري  وقعععد
قانون اللبئة وتعزيعز  . وأوصت جلن  حقوق الطفل زامبيا أبن تعا ل ابعتمار مشروا(9٦)الدولي 

 .(9٧)احلماي  القانوني  لألألفا  اللبئة
وحثععت اللانعع  نفسععجا زامبيععا علععى متلععة األألفععا  اللبئععة مععن الوصععو   ىل اخلععدمات  -٧١

 .(98)االبتماعي ، مثل الصح  والتعليم
وأشعععارت مفو عععي  األمععععم املتحعععدد لشعععحون اللبئععععة  ىل التوصعععيتة ذوارت الصعععل  اللتععععة  -٧٢

، وأفععارت أبنععد علععى الععرغم مععن أن (99)حظيتععا ابلتةييععد واللتععة انبثقتععا عععن رورد االسععتعراض الثانيعع 
اخلاص  بو   اللبئة، بشعةن  ١95١من اتفاقي  عام  ٢٢زامبيا قد أبدت حتفظات على املارد 

لألألفعا  اللبئعة  ملانيع  احلصعو  علعى التعلعيم  لبئة على التعليم، فإند يُتاع عملياا حصو  ال
االبتععدائي والثععانوي. ومعع  ذلعع ، توبععد عععدد عوائععق حتععو  رون حصععو  األألفععا  اللبئععة علععى 
التعلععيم، ومنجععا االزراير املطععرر لتللفتععد، و ععرورد حصععو  األألفععا ، وال سععيما األألفععا  يف التعلععيم 

ي والعععايل، علععى تصععريح للدراسعع  مللععف. وعلععى الععرغم مععن أن التعلععيم االبتععدائي جمععاين يف الثععانو 
املدار  احللومي ، فإن تلاليف التعليم غعري املباشعرد تعرقعل الوصعو   ىل التعلعيم االبتعدائي. وهنعا  

يل مقاعد ندورد يف املدار  احللومي ، م   عطعاء األولويع  لألألفعا  العزامبية وقعت التسعا أيضاا 
يف املعععدار . وغالبيععع  األألفعععا  اللبئعععة يف املنعععاألق احلضعععري  يرَغمعععون علعععى االلتحعععاق ابملعععدار  

 .(١٠٠)اجملتمعي ، ال  تش ط رف  رسوم وال تستويف يف  ثري من األحيان معايري التعليم الوألني 
( يعععنا ٢٠١٠وذ ععرت املفو ععي  أنععد علععى الععرغم معععن أن قععانون اهلاععرد وال حيععل )لعععام  -٧3

على بدائل للحتااز من خعل   صعدار تصعاريح أو أوامعر ابإلبعلم مللتمسعي اللاعوء، فعإن تلع  
مععا تنفنععذ يف املمارسعع  العمليعع . وعععدم تقيععيم سععلطات اهلاععرد للععل حالعع  علععى حععدد  األحلععام انرراا 

واالحتمعععا  املنجاعععي إلملانيععع  اختفعععاء ملتمسعععي اللاعععوء يعععحراين  ىل اسعععتمرار احتاعععاز األألفعععا  
 .(١٠١)م، و ىل وبور أألفا  غري مصحوبة أو منفصلة عن ذويجموأسره
وأشععارت املفو عععي   ىل أن ملتمسعععي اللاععوء واللبئعععة ُعتاعععزون معع  عامععع  السعععاناء يف  -٧4

. ولعععيس معععن السعععجل التععععرف علعععى ملتمسعععي (١٠٢)مرافعععق أنشعععئت ألغعععراض نظعععام العدالععع  اجلنائيععع 
املفو ععي  بصععورد منتظمعع ، وهععم يوابجععون صعععوابت اللاععوء الععذين ُعتاععزون يف مرافععق ال ترصععدها 

يف الوصعععو   ىل  بعععراءات اللاعععوء. ولعععئن  انعععت التشعععريعات الوألنيععع  تعععنا علعععى احلعععق يف التمثيعععل 
معععا شعععار  بسعععب  وبعععور ععععدر قليعععل معععن ا عععامة العععذين تسعععتادمجم  القعععانوين، فجعععذا احلعععق انرراا 

 .(١٠3)ة ا تازين ومللتمسي اللاوءاحللوم  واملستعدين لتوفري متثيل قانوين جماين للبئ
وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد علععى الععرغم مععن  رخععا  حتسععينات تتمثععل يف عععدم  -٧5

نعععون معععن فعععر  نعععدورد  احتاعععاز األألفعععا  املجعععابرين بسعععب   الفعععات تتعلعععق ابهلاعععرد، فعععإمم شلن
 .(١٠4)للستفارد من خدمات ال مج  الشفوي  وغريها من اخلدمات

لسياسععععع  التاميععععع  يف  وأفعععععارت مفو عععععي  األمعععععم املتحعععععدد لشعععععحون اللبئعععععة أبنعععععد نظعععععراا  -٧٦
 يمات، فعإن اللبئعة عتعابون  ىل تصعاريح  قامع  للععي  خعارق مسعتوألن  اللبئعة املعينتعة. 

 ىل أسس ندورد، فإن اىالف معن اللبئعة املعع ف هبعم  وحيث أن هذل التصاريح مُتنح استناراا 
 املنععععععاألق احلضععععععري  رون أن تلععععععون لععععععديجم تلعععععع  التصععععععاريح. ونتياعععععع  لععععععذل  فععععععإمم يعيشععععععون يف

 .(١٠5)يستطيعون الوصو   ىل اخلدمات األساسي  ويتعر ون خلطر االست ل  ال
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أنعد يتععة علعى اللبئعة العذين يسععون  ىل احلصعو  علعى عمعل  وذ رت املفو عي  أيضعاا  -٧٧
أببععر أو  ىل العمععل حلسععاهبم اخلععا  أن يتقععدموا بطلعع   ىل سععلطات اهلاععرد ابتبععاا  بععراء معقععد 

 .(١٠٦)ومللف

 (١٠٧) دميو اجلنسية -٥ 
أشارت مفو ي  األمم املتحدد لشعحون اللبئعة  ىل التوصعي  الع  حظيعت ابلتةييعد والع   -٧8

، وذ عرت (١٠8)انبثقت عن رورد االستعراض الثانيع ، املتعلقع  ابالسعتفارد معن تسعايل املواليعد جمعاانا 
ل أنعععد علعععى العععرغم معععن اجلجعععور الععع  تبعععذهلا احللومععع ، ال تعععزا  املمارسعععات اإلراريععع  املتعلقععع  بتسعععاي

معععا يضعععطر مقعععدمو  املواليعععد ألويلععع  ومعقعععدد. فعععاإلبراء بطعععيء ويعععحري  ىل تعععرا م الطلبعععات. و ثعععرياا 
الطلبعععات  ىل قطععع  مسعععافات ألويلععع  للوصعععو   ىل ملاتععع  التسعععايل يف املقاألععععات ابت عععاء تقعععد  
أللبعععات احلصعععو  علعععى شعععجارات املعععيلر واسعععتلم تلععع  الشعععجارات. وال شلعععن للبئعععة املقيمعععة 

هلم صف  قانوني  يف املناألق احلضعري  أن يسعتفيدوا معن تسعايل املواليعد ألمعم عتعابون الذين ليس 
للحصعو  علعى شعجارد معيلر. وععلود علعى ذلع ، فعإن   ىل هوي  البئ صاحل  ح  يقدموا أللبعاا 

 .(١٠9)شجار تسايل الوالرد املسلنم  من مر ز صحي شرط أساسي إلصدار شجارد امليلر
، للنجععا وق الطفععل أنععد رت ا ععاذ تععدابري لتشععاي  تسععايل املواليععد جمععاانا وأشععارت جلنعع  حقعع -٧9

أعربعععت ععععن قلقجعععا  زاء نظعععام تسعععايل املواليعععد. وأوصعععت زامبيعععا بتعزيعععز بجورهعععا معععن أبعععل و ععع  
وتنفيذ  براءات جماني  لتسايل املواليعد و صعدار شعجارات املعيلر مع  ال  يعز بشعلل خعا  علعى 

 .(١١٠)أألفا  الفئات املجمش ، مثل األألفا  اللبئةاألألفا  يف املناألق الريفي  و 
وذ ععرت مفو ععي  األمععم املتحععدد لشععحون اللبئععة أن رراسعع  أبر ععا زامبيععا، واسععُتلملت  -8٠

، قد خلصت  ىل أن اجلج  املسحول  عن حتديد هوي  األشعاا  ٢٠١٦يف  انون األو /ريسمرب 
 .(١١١)عدشي اجلنسي  ومحايتجم غري ندرد بو وع
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