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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
يف الـة   احلُتعرضـت   واس. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٢ من

وتـرأس وفـد    . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠ املعقودة يف    الثانية عشرة  يف اجللسة    زامبيا
 منـة  يف جلـسته الثا بزامبياواعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق   . موسى موينيي  السيد   زامبيا

  .٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٢عشرة، املعقودة يف 
اجملموعة (اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .الواليات املتحدة األمريكية وتايلند وبوركينا فاسو: زامبيالتيسري استعراض احلالة يف ) الثالثية
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

 الوثائق التالية ألغراض استعراض      صدرت ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ،١٦/٢١ القرار
 :زامبيااحلالة يف 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   أوتقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ ع
(A/HRC/WG.6/14/ZMB/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
 ؛(A/HRC/WG.6/14/ZMB/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥  حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية     )ج(  
(A/HRC/WG.6/14/ZMB/3).  

 ،، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا          زامبياوأحيلت إىل     -٤
 واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا    ،واملكسيكبيالروس، والدامنرك،    و ،وأملانيا

كن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي       ومي. هولنداهنغاريا، و  و ،الشمالية
 .لالستعراض الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

 زامبيا يف عملية االستعراض الدوري الشامل يـدل علـى          ذكر الوفد أن مشاركة     -٥
لذلك، و.  واحترامها تعزيز محاية حقوق اإلنسان   بت للهدف املتمثل يف     والثاا املتواصل   هتأييد
 .ها الثاينزامبيا أن ختضع الستعراضيسر 
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. وسلط الوفد الضوء على بعض أهم اإلجنازات اليت حتققت منذ االسـتعراض األول            -٦
وقال إهنا . ٢٠١١ و٢٠٠٨انتخابات سلمية ودميقراطية يف عامي    أجرت  وأشار إىل أن زامبيا     

 للحكم من احلزب احلاكم إىل      البلدان األفريقية اليت شهدت مرتْين انتقاالً     من  من ضمن حفنة    
   .للدميقراطيةاً حزب سياسي معارض، وهي متضي خبطى حثيثة لتصبح منوذج

 ١٦ جرى تعيينـها يف  ،وقد قامت جلنة تقنية.  دستورياًإصالحاًاً وتشهد زامبيا حالي    -٧
وسوف تعقد هـذه اللجنـة      . بإعداد مشروع أويل للدستور   ،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

 على صعيد احملافظات ومؤمتر وطـين     ليها مؤمترات   املقاطعات ت اجتماعات تشاورية يف مجيع     
كمـا  ،  مشروع ثاٍن للدستور   ٢٠١٣أبريل  /حبلول نيسان ُيتاح  أن  وُيحتمل  . بشأن الدستور 

سنه هذا املشروع عن طريق االستفتاء وأن ي      أن ُيعتمد    للنص النهائي املتفق عليه،      تبعاًُيحتمل،  
 . يف وقت الحقالربملان

من املأمول أن جيسد    أن  وأشار الوفد إىل أن مهمة وضع الدستور منوطة بالشعب و           -٨
الدستور اجلديد التطلعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ملواطين زامبيا؛ وأن تكون هذه           

  .ى موقف هنائي من عقوبة اإلعدام فرصةً ليتفق الشعب علالعملية أيضاً

زاد منـذ انتخابـات      عدد النساء يف مراكز صـنع القـرار           إن ومضى الوفد قائالً    -٩
من األمثلة من بينها تـويل سـيدتني        اً  وساق الوفد عدد  .  زيادة كبرية وملحوظة   ٢٠١١ عام

 العشرة   ووجود مخس قاضيات بني القضاة      القضاة رئيسنائب  القضاة بالنيابة و  رئيس  ملنصيب  
 دائم  نيأم سيدة تتوىل منصب     ١٧ باإلضافة إىل ذلك، إىل أن هناك        ،وأشار. يف احملكمة العليا  

 ). يف املائة٤٥,٩حوايل  (٣٧ل  من أصعنيم

لنساء من القوانني واملمارسات التمييزيـة  سيحمي اوقال الوفد إن مشروع الدستور       -١٠
كما . ٢٧ وأشار يف هذا الصدد إىل املادة        قانون األحوال الشخصية والقانون العريف،    يف جمال   

عاجل  وسـت  على قانون املرياث بال وصـية     اقُترح إدخاهلا   انتهت املشاورات بشأن تعديالت     
ومـن  .  املستفيدون يف حالة وفاة الزوج دون ترك وصية        ا يتضرر منه  يتالتضارب ال حاالت  

 .الربملان إلقرارهاقريباً على التعديالت ُتعرض املتوقع أن 

حنو تعزيز احلماية من العنف القائم      كربى  خطوات  خطت  وأضاف الوفد أن زامبيا       -١١
 يف هذا الصدد، إىل سن قانون مكافحة العنف القائم علـى نـوع              ،على نوع اجلنس وأشار   

وختصيص أمـوال يف إطـار      " آمنةمالجئ  "وقد ُشرع يف تنفيذ هذا القانون بإقامة        . اجلنس
اً وجتري أيض. قامة مزيد من األماكن اآلمنة يف مجيع أحناء البالد إل٢٠١٣امليزانية الوطنية لعام    

 والتصدي له من خالل إعداد برنـامج        بالعنف القائم على نوع اجلنس    معاجلة مسألة التوعية    
  .٢٠١٣يف عام خمتلف اجلهات املعنية اليت ستنفذها من األنشطة اً مشترك يتضمن عدد
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ن متتع مجيع أفراد الشعب بنفس احلقـوق دون         وقال الوفد إن زامبيا هتدف إىل ضما        -١٢
معتـرف بـه    آخر  أساس  أي    أو املركز  أو اإلعاقة  أو العرق  أو أساس اجلنس أي متييز على    

  . املشروعةيربر حرمان أي شخص من حقوقه وال
وتلتزم زامبيا بالتصديق على مجيع صكوك حقوق اإلنسان وضمان جتسيد التزاماهتا             -١٣

 يف القانون احمللي على الوجه الصحيح، وإحراز تقدم يف هذا الـصدد             مبوجب القانون الدويل  
 منذ االستعراض األخري، قـانون مكافحـة االجتـار بالبـشر          ،زامبياسّنت  وقد  . ومواصلته

، وقـانون   ٢٠١١، وقانون مكافحة العنف القائم على نـوع اجلـنس لعـام             ٢٠٠٨ لعام
وستمضي زامبيا . ٢٠١١ لعام ٢٣قم  ، وقانون التعليم ر   ٢٠١٢األشخاص ذوي اإلعاقة لعام     

  .يف إدراج صكوك حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها يف قانوهنا الوطين

يتعلق بتنفيذ قانون مكافحة االجتار بالبشر، قال الوفد إنه مت وضـع سياسـة               فيماو  -١٤
ت وقد أُنشئ .  لتقود عملية تنفيذ هذا القانون     فرقة عمل مشتركة بني الوزارات    وطنية وإنشاء   

 وإسداء املشورة   وصندوق لتوفري الدعم املادي للضحايا وإعادة تأهيلهم      ) مالجئ(أماكن آمنة   
 ةوبدعم من الشركاء املتعاونني، تنظم زامبيا محالت توعية وبرامج تـدريب مـستمر            . هلم

  .نفاذ القانون واجلهات املعنيةملوظفي إ
يف جدول أعمـال     املعلومات   قانون حرية اً  قريبستدرج  وأشار الوفد إىل أن احلكومة        -١٥

 .احلصول على املعلوماتنظر فيه، وسيمثل ذلك خطوة هامة حنو ضمان محاية احلق يف يالربملان ل

املنظمات ويف ضوء الشواغل العديدة اليت أعرب عنها اجملتمع املدين خبصوص قانون              -١٦
ل إىل أفضل السبل    مناقشات مع اجملتمع املدين من أجل التوص      غري احلكومية، ُتجري احلكومة     

  .مربر هلا  اللتهيئة مناخ يعزز حرية اجملتمع املدين يف العمل دون قيود

 يف خدمـة اهلـاتف      بطاقات حتديد هوية املشترك   وقد طبقت زامبيا شرط تسجيل        -١٧
وهي تلتزم باسـتخدام هـذا      . يف محاية عامة الناس من اجلرمية     اً  أساسياً  النقال الذي يعد أمر   

  .انتهاك اخلصوصية بال مربر  أوماية الناس وليس كأداة لقمع حرية التعبري حلكوسيلةاإلجراء 

 يف إطار تصميمها على مكافحة الفساد، بسن قـانون          ،وقال الوفد إن زامبيا قامت      -١٨
، الذي تتوخى من خالله إدراج مجلة صكوك من بينـها   ٢٠١٢ لعام   ٣مكافحة الفساد رقم    

  . يف قانوهنا الوطينلفساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

مع التزاماهتا بتوفري فرص تعليم متكافئـة جلميـع         اً   متاشي وأشار الوفد إىل أن زامبيا،      -١٩
مدارس يف معظم املناطق الريفية؛ كما اختذت خطوات لـضمان تزويـد            شّيدت  األطفال،  

ختذت وااملدارس اجلديدة مبدرسني أكفاء ومتحمسني؛ وشرعت يف توظيف املدرسني بكثرة           
 يف  ١٧,٥ُخصِّص لقطاع التعليم    وقد  . عملالظروف  وحتسني  مبادرات تشمل زيادة األجور     

 .٢٠١٣املائة من جمموع ميزانية عام 
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مؤسـسة  عنها خبصوص معاملة أفراد الشرطة وموظفي       املعرب  يتعلق بالشواغل    فيماو  -٢٠
 تتعهد بأن تظل متيقظة     السجون لألشخاص داخل نظام العدالة اجلنائية، قال الوفد إن احلكومة         

  . وكرامتهمحقوق مجيع املواطننيمع إنفاذ القانون مبا يتفق مع الدستور وإىل يف جهودها الرامية 
يف املدارس ويف نظام السجون وينص الدستور على احلماية         حمظورة  والعقوبة البدنية     -٢١

ذ القانون علـى    وقد دأبت احلكومة على تدريب موظفي إنفا      . من التعذيب دون أي استثناء    
   .حقوق اإلنسان األساسية وستستمر يف ذلك

. وذكر الوفد أن احلكومة تدرك مدى خطورة مشكلة االكتظاظ يف بعض السجون             -٢٢
نزالء على تقليل عدد تعمل السجون يف زامبيا زالت قائمة حبدة رغم أن مؤسسة    ما واملشكلة
 مت ترميم سـجن ليفنغـستون       كما.  إىل سجون أخرى   همنقلالشديدة االكتظاظ ب  السجون  

وباإلضـافة إىل ذلـك، مت   ". باء"املركزي ورفع مستواه إىل سجن مشدد احلراسة من املرتبة  
)  مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ١حوايل  ( بليون كواشا    ٤,٧ختصيص  

سـجون جديـدة يف     وُشيِّدت  . الستكمال بناء سجن حديث مشدد احلراسة يف موميبيشي       
ات الغربية والشمالية والشرقية يف إطار مبادرة تشييد السجون يف كافـة احملافظـات              احملافظ
الصادرة عن   عن ذلك، أثرت قرارات العفو الرئاسي وأوامر اإلفراج املشروط          وفضالً. العشر

ومنـذ  . يف احلـد مـن اكتظـاظ الـسجون        اً  إجيابياً   تأثري اجمللس الوطين لإلفراج املشروط   
 ١١١باملـادة     من املرضى املشرفني على املوت عمالً     اً   سجين ٥٦ ، أُطلق سراح  ٢٠٠٩ عام

 .٢٠٠٤ الصادر يف عام ١٦قانون السجون رقم املعدل لالقانون ألف من 

مـع  اً  اليت أنشئت متاشي،السجونمؤسسة اخلدمات الطبية يف مديرية وقال الوفد إن     -٢٣
وضعت خطة اسـتراتيجية    ،  ٢٠٠٤ الصادر يف عام     ١٦القانون املعدل لقانون السجون رقم      

منسقني إىل مجيع السجون مهمتهم     املديرية  وقد أرسلت   . قضايا الصحة يف السجون   مخسية ل 
لكـي  فريوس نقص املناعة البشرية وداء السل       مجع إحصاءات شهرية عن معدالت اإلصابة ب      

وقد كان هناك تراجـع يف      . يتسىن للحكومة االستجابة الحتياجات السجناء على حنو فعال       
يقدم املشورة بشأن سالمة    اً  بيئياً  تقنياملديرية  ويضم فريق العاملني يف     . افحة نقل داء السل   مك

فريوس نقص املناعة بمعنية البيئة اليت يعيش فيها الرتالء والطعام الذي يتناولونه، وهيئة تنسيقية      
تدابري ضاً أيالسجون يف زامبيا مؤسسة اختذت وقد .  يف الربامج ذات الصلة وداء السل  ةالبشري

لضمان عدم عودة السجناء إىل اجلرمية بعد إطالق سراحهم من خالل تنفيذ عدد من برامج               
وتعلم زامبيا أن   . للمؤسسةإعادة التأهيل اليت تتوىل إدارهتا وحدة مراقبة سلوك اجملرمني التابعة           

عـزى إىل   ت  ال والصعوبات القائمة حىت اآلن   . يزال دونه الكثري    ال حتسني الوضع يف السجون   
  .دى تفاقم احلالةنقص اإلرادة وإمنا إىل م

ويتضمن مشروع  . حاسم األمهية اً  وأشار الوفد إىل أن زامبيا تعترب حقوق الطفل أمر          -٢٤
اً  اعتمادها إذ ستضع تعريفعندتعزيز حقوق الطفل زيادة تقدمية ستؤدي إىل اً الدستور أحكام
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مراجعة مجيع التـشريعات املتعلقـة      اً  اليوجيري ح . للطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل     
 .بالطفل من أجل مواءمتها مع تعريف الطفل

ضع مشروع قانون إدارة شؤون قـضاء       ُوقد  تنقيح قانون األحداث و   أيضاً  جيري  و  -٢٥
 على حظـر تطبيـق      ٢٠١١ من قانون التعليم لعام      ٢٨وتنص املادة   . ٢٠١٢األطفال لعام   
وقـد اسـتعانت    . استخدامها ضد التلميذ    أو إنسانيةالال  أو ينةهامل املعاملة  أو العقوبة البدنية 

عن سياسـة محايـة الطفـل       تدريبية  ونصوص  وحدات  احلكومة باجلهات املعنية يف إعداد      
أن يعزز مـشروع الدسـتور   اً ومن املتوقع أيض. وتوزيعها على مجيع معاهد تدريب املعلمني   

استخدام العقوبة  سُيحظر   ،)ز()٥(٥٥املادة   إقرارويف حال   . البدنيةمحاية الطفل من العقوبة     
   .يف املرتل واملدرسة ومؤسسات الرعاية األخرىاألطفال البدنية ضد 

التمتـع حبقـوق    يف  ؤثر   ت عامالً أساسياً من العوامل اليت    وذكر الوفد أن الفقر ميثل        -٢٦
تركز ي وهمتوسط الدخل اً  إىل أن تصبح بلد   ٢٠٣٠وهتدف زامبيا من خالل رؤية      . اإلنسان

اإلمنائيـة  زامبيا  وتشمل خطط   . الثروة وإجياد فرص العمل   تكوين  جهودها على جماالت منها     
الوطنية ضمن أهدافها وأنشطتها برامج وخطط مستمرة لتمكني خمتلف الفئات الضعيفة اليت            

عن ختصيص  اً  كما أعلنت احلكومة مؤخر   . أمكن حتديدها كالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة     
   .يزيد عن مليون فرصة عمل إضافية يف السنوات اخلمس القادمة  ماحة إلجيادميزانية طمو

 البشريةخطر فريوس نقص املناعة     هتدف إىل التخلص من     ن رؤية زامبيا    إ الوفد   وقال  -٢٧
فعالة من حيث العالجية التدابري عدد من الوقد مت تنفيذ  . ٢٠٣٠حبلول عام     يف البالد  واإليدز
واألمراض املنقولـة   ، واإليدز،   البشريةفريوس نقص املناعة    يتعلق ب  فيمااً  علميواملثبتة  الكلفة  
 هتدف إىل حتـسني محايـة       شىتبرامج  تنفيذ   ،اًأيض مت   يف السنوات األخرية  و. السلواً  جنسي

واهلدف هو أن   .  واإليدز ةصابني بفريوس نقص املناعة البشري     وامل حقوق األشخاص املتأثرين  
ـ وتنفيذ   عملية وضع  يف   وتعزيزها ركيزة أساسية  نسان  اية حقوق اإل  محيكون مبدأ     سياسةال

 . واإليدزالبشريةفريوس نقص املناعة بشأن ديدة اجلة وطنيال

غري أن  . ١٩٩٠ يف عام    محاية البيئة ومكافحة التلوث    وذكَّر الوفد بأنه مت سن قانون       -٢٨
 الصادر  ١٢بيئية رقم   نشوء قضايا بيئية جديدة استدعى سن قانون جديد هو قانون اإلدارة ال           

العمليـات  اً   أيض يعززقانون  فإن ال تعزيز آليات محاية البيئة،      وباإلضافة إىل . ٢٠١١ يف عام 
 هـا يتعلق باستخدام موارد   فيماجملتمعات احمللية يف عملية صنع القرار       القائمة على مشاركة ا   

 عالمة فارقـة يف   ميثل   ٢٠٠٧لبيئة يف عام    املتعلقة با سياسة الوطنية   ال وضع   كما أن . الطبيعية
  .بيئة واملوارد الطبيعيةسقة للناملدارة اإل
وضـع  ،  احلرجيةوارد  امل لتخفيف الضغط على      يف إطار السعي   ، أنه إىلالوفد  وأشار    -٢٩

 )٢٠٢٠-٢٠٠٠(يف زامبيـا   الغابـات حفـظ   برنامج عمل   ُيسمى  اً   عام ٢٠برنامج مدته   
تنفيـذ هـذا    غـري أن    . على حنو مستدام   هدف إىل تعزيز إدارة واستخدام موارد الغابات      يو
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وسوف تواصل  . البشريةاملوارد   نقص التمويل وعدم كفاية   من قبيل   صعوبات  واجه  الربنامج  
 .املُسلَّم هباعلى الرغم من التحديات زامبيا سعيها لتحقيق هذا اهلدف 

 وقال الوفد إن زامبيا تعترب املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الـشامل هـذه               -٣٠
ها املـستقبلية لزيـادة     وخططاليت تواجهها   والتحديات  اليت حققتها   فرصة ملناقشة اإلجنازات    

. ومحايتها ليس داخل حدودها فحسب، بل يف مجيـع أحنـاء العـامل            حقوق اإلنسان   تعزيز  
وأضاف أن زامبيا ترحب باملالحظات والتوصيات اليت ميكن أن تساعدها على بلوغ هدفها             

  .ع مجيع األشخاص حبقوق اإلنسان دومنا متييزيف ضمان متتاملتمثل 

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  

 وميكن االطالع على التوصيات الـيت       . ببيانات  وفداً ٦٣أدىل  جلسة التحاور،   أثناء    -٣١
 .يف اجلزء الثاين من التقريرهذه اجللسة قدمت أثناء 

ـ        فيما هولندا التقدم احملرز     والحظت  -٣٢ ريت خـالل   يتعلق بعدد من القضايا الـيت أث
 التدابري احملددة اليت اختذت إلنـشاء مراكـز         بشأنمعلومات  والتمست  . االستعراض السابق 

  يف يدزملكافحة اإل الوطين  لس  اجملتوصية قدمها   وأشارت هولندا إىل    . ال الشوارع خاصة ألطف 
. رجالال مع   نسميارسون اجل ذين   الرجال ال  عناملزيد من األحباث    بشأن ضرورة إجراء    زامبيا  

  .وقدمت توصية
الرعاية الـصحية   بوضع  وأشادت نيوزيلندا بقرار زامبيا سن دستور جديد وكذلك           -٣٣

أعربت  لكنها. قوق اإلنسان مستقلة حل إىل إنشاء جلنة    اً   أيض توأشار. وطنيةضمن أولوياهتا ال  
وأبدت انشغاهلا  . ٢٠١٢ عام   صحة يف خصصة لقطاع ال   إزاء خفض امليزانية امل    اعن خيبة أمله  

  .وقدمت توصيات. دالنفاسية يف البلوفيات الارتفاع معدل إزاء اً أيض
 يف أن   ا عن أملـه   ت، وأعرب اجلاريةي  الح الدستور عملية اإلص ب نيكاراغوا   تورحب  -٣٤

وقـدمت  . االستفتاءأن حتظى باملوافقة يف     حقوق اإلنسان و  هذه العملية التمتع بكافة      تكفل
 . توصياتنيكاراغوا

 مكافحة االجتار بالبـشر   قانون  سن  ب و ٢٠١٢دستور عام   شروع  مب نيجرييا   تورحب  -٣٥
اجلهود أقرت ب التعليم األساسي لألطفال، و   جمانية   لتطبيقزامبيا  ت على   أثنو. ٢٠٠٨يف عام   

يتعلق  فيما إحراز تقدم وحثت اجملتمع الدويل على دعم زامبيا يف        . اليت بذلتها ملكافحة الفساد   
  .حقوق اإلنساناليت مت حتديدها يف جمال تحديات الب

بقبـول  بت  ورحزامبيا  يف   ةلسلطلالتداول السلمي والدستوري    بالنرويج  وأشادت    -٣٦
رحبت و. ملبادئ باريس اً  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق    كقوق اإلنسان   الزامبية حل لجنة  ال
إزاء قلقهـا   لكنها أبـدت     ٢٠١١ اجلنس لعام سن قانون مكافحة العنف القائم على نوع        ب
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وأعربت عن قلق اجلهات املعنية بشأن منع أشخاص مـن          . العنف ضد املرأة  ممارسة  استمرار  
  .وقدمت توصيات. نفس اجلنس من إقامة عالقات جنسية بالتراضي

 ،الشرطة الشكاوى العامة املتعلقة ب   ، وهيئة جلنة االنتخابات إنشاء  ب باراغواي   تورحب  -٣٧
 إىل أن زامبيا بلد غري      توأشار. عملية اإلصالح الدستوري  شادت ب وأ. اد مكافحة الفس  وجلنة

قوق اإلنسان والتضامن والتعـاون مـع        حب  الزامبيني توعية إىل أمهية     االنتباه ولفتت. ساحلي
 .قدمت باراغواي توصيةو. احلكومات األخرى

واملمارسـات    اجلنـساين   التحيز ملكافحةالفلبني باجلهود اليت بذلتها زامبيا      وسلمت    -٣٨
املعوقات ألطر القانونية واملؤسسية رغم     املتواصل ل   نيتحسالإىل  وأشارت  . التمييزية ضد املرأة  

 بإعدادرحبت الفلبني و. مكافحة الفساديف سبيل  على اجلهود اليت بذلتها زامبيا   توأثن. املالية
 . وقدمت توصيات. دستور جديد وسن قانون مكافحة االجتار بالبشر

حقوق اإلنـسان   يف جمال   قوانني  اعتماد  بلدستور و اشروع  مباً  علم رومانيا   توأحاط  -٣٩
لكنها أعربت عـن    . الهذا اجمل لتزاماهتا يف   يف سبيل الوفاء با   اً  تبذل جهود  أن زامبيا    دل على ت

 علـى الربوتوكـولني     بالتـصديق زامبيـا   عدم قيام   مييز ضد النساء و   ها إزاء ممارسة الت   أسف
 . وقدمت توصية. قوق الطفلاالختياريني التفاقية ح

قوق اإلنسان، مبا يف ذلـك  بإجنازات عدة حققتها زامبيا يف جمال ح  رواندا  وأشادت    -٤٠
تعداد بإجراء ال رحبت  و. ٢٠١١  القائم على نوع اجلنس يف عام      اعتماد قانون مكافحة العنف   

 يف أن   اأمله عن   تصياغة دستور جديد، وأعرب   لاً  اجلارية حالي عملية  الإىل  وأشارت  . السكاين
 .وقدمت توصية. حقوق اإلنسانهذا الدستور يشمل 

 األوىل مـن  اجلولـة    اليت قدمت أثناء     توصياتاملتابعة السليمة لل  والحظت السنغال     -٤١
األطفال واألشـخاص    النساء و  قوقاملتعلقة حب تدابري  ونوهت بال . االستعراض الدوري الشامل  

الدستور اجلديـد الـذي     زيز تلك احلقوق يف     يتم تع  يف أن    ا عن أمله  تذوي اإلعاقة، وأعرب  
 ودعت إىل تقـدمي    تزال قائمة   ال اليتأن الصعوبات   عربت عن شواغل بش   أو. جتري صياغته 

 . وقدمت توصيات. املساعدة التقنية لزامبيا

 مبا يف ذلك تعزيز التوازن بني       ،يف خمتلف اجملاالت  احملرز   سنغافورة التقدم    والحظت  -٤٢
اجلـنس  نـوع   القائم علـى    وأشارت إىل اعتماد قانون مكافحة العنف       . اجلنسني والتعليم 

جلهود املبذولة ملكافحة وباء فريوس نقـص       ونوهت با . لنساءظروف ا وحتسني   ٢٠١١ لعام
 هاهدافألزامبيا  وبتحقيق  ،  ةاإليدز واحلد من انتشار فريوس نقص املناعة البشري       /ةاملناعة البشري 
 . توصياتة ور سنغافوقدمت. اإلمنائية لأللفية

 زامبيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          بتصديقسلوفاكيا  وأشادت    -٤٣
ـ  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        ـ اً  وأحاطت علم دعوة بال
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حماكم االستئناف  بتعيني النساء يف    رحبت سلوفاكيا   و. إىل اإلجراءات اخلاصة  املوجهة  دائمة  ال
 . وقدمت توصيات.  يف املائة٥٠ بنسبة  العلياةواحملكم

، مبا يف ذلك سن قانون      اليت مت اختاذها  جيابية  اإلطوات  بعدد من اخل  رحبت سلوفينيا   و  -٤٤
. نيجلنـس بني ا التوازن  لتحقيق  وطنية  العمل  ال وخطة   اجلنسمكافحة العنف القائم على نوع      

إلنسان يف السياسات والتشريعات، اج معاهدات حقوق ار إزاء عدم إدبت عن قلقهارعألكنها 
 .ياتوقدمت سلوفينيا توص.  بشكل واضحتعاون مع هيئات املعاهداتوغياب ال

سن قانون مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس     بجنوب أفريقيا   وأشادت مجهورية     -٤٥
خطـة  تنفيـذ   مزيد من املعلومات عن التقدم احملرز يف        ت احلصول على    وطلب،  ٢٠١١ لعام

  وجهتهاالدعوة املفتوحة اليتبرحبت و. الوطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس العمل  
 . وقدمت توصية. اصةاخلجراءات اإلإىل زامبيا 

تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف        على  سبانيا زامبيا   ت إ هنأو  -٤٦
ئم على نـوع اجلـنس      جلهود مكافحة العنف القا   اً   أيض ا عن تقديره  توأعرب. ٢٠١٠ عام
 مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            سبيل جهود املبذولة يف  للو

يف املكلفني بواليات    من زامبيا إىل مجيع      املوجهةفتوحة  املدعوة  بالرحبت  و. التمييز ضد املرأة  
 . وقدمت إسبانيا توصيات. اإلجراءات اخلاصةإطار 

املـواطنني يف   بـتمكني    التعجيل   هتدف إىل برامج  إىل تطبيق    سري النكا    توأشار  -٤٧
 على تركيز زامبيا علـى      توأثن. الشباب والنساء سيما    ال ،قتصادياال و جتماعياجملالني اال 

، وأشـادت   ٢٠٠٨بالبشر لعـام    مكافحة االجتار   بقانون  ورحبت  . حقوق الفئات الضعيفة  
باء فريوس نقـص املناعـة      إىل و النكا  ري  أشارت س و.  يف جمال التعليم   ة املستمر اتالتطورب

 .وقدمت توصية. اً رئيسياً باعتباره حتدياإليدز/ةالبشري

 قانون مكافحـة    وبإصداركافحة العنف القائم على نوع اجلنس       مب السودان   شادوأ  -٤٨
العنف القائم  معنية ب إنشاء جلنة   باً  وأحاط علم . ٢٠١١اجلنس يف عام    العنف القائم على نوع     

 هـذه   وطلب السودان معلومات عن فعاليـة     . س لرصد األنشطة ذات الصلة    اجلننوع  على  
يف وضع مبادئ توجيهيـة بـشأن تقـدمي         تساهم  قد   عما إذا كانت اللجنة      وسألاللجنة،  

 . املساعدة إىل ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس

 زامبيـا   اليت اعتمدهتا  سوازيالند التدابري الدستورية والقضائية والسياسية       الحظتو  -٤٩
 لوضـع   ٢٠١١جلنة تقنية يف عـام      بتشكيل   زامبيا   بقيامت  شادوأ. ماية حقوق اإلنسان  حل

   . توصيةسوازيالندوقدمت . دستور جديد
وصول املرأة إىل   سبل  تعزيز  يتعلق ب  فيماورحبت تايلند باخلطوات اليت اختذهتا زامبيا         -٥٠

 إزاء  هاقلق عن   تومع ذلك أعرب   .ة العنف القائم على نوع اجلنس     صنع القرار ومعاجل  مراكز  
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وشـجعت  . ملرأة ومكانتها ااملتعلقة بأدوار   السلبية  والقوالب النمطية   التقاليد  املعايري الثقافية و  
  .وقدمت توصيات. املمارسات اجليدة وتقدمي املساعدةعلى تبادل اجملتمع الدويل 

ومكافحة العنف  ماية األشخاص ذوي اإلعاقة     ات املتعلقة حب  التشريعبرحبت توغو   و  -٥١
وأشارت إىل زيادة ميزانية الصحة، وارتفاع معدالت . القائم على نوع اجلنس واالجتار بالبشر

 قانونبإصدار رحبت و.  املساواة بني اجلنسني يف املدارسوحتقيق مزيد من ،االلتحاق باملدارس
 . توغو توصياتوقدمت .اً جمان التعليم األساسي اإللزامي لتوفريمتهيداً ٢٠١١ التعليم لعام

 القانوين والـسياسي     واسعة النطاق يف اجملالني    إصالحاتإدخال   أوغندا   والحظت  -٥٢
هود املبذولـة   شادت بـاجل  أو.  االستعراض الدوري الشامل    املقدمة أثناء  لتوصياتلاستجابة  

 .قدمت أوغندا توصيةو. اإليدز/ةكافحة فريوس نقص املناعة البشريمل

حلقوق الطفل  اً  خاصاً  اهتمامام زامبيا بإصالح دستوري يويل      على قي أوكرانيا  وأثنت    -٥٣
انتـشار  طر  وسلمت خب .  الضعيفة يف اجملتمع   وباقي الفئات واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء     

ذا للتصدي هل  جهودها   تكثيف زامبيا على    توشجع،  اإليدز/ةوباء فريوس نقص املناعة البشري    
 .قدمت أوكرانيا توصيةو. اخلطر

يرلندا الشمالية عن قلقها إزاء األوضاع      آ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     أعربتو  -٥٤
. ةياناجلنـس الـشؤون   إنشاء وزارة   برحبت  و.  عقوبة اإلعدام  تطبيقيف السجون واستمرار    

الـسعي لتحقيـق    عدم املساواة بني اجلنسني و    ألوجه  على مواصلة التصدي     زامبيا   شجعتو
 نياملثليـات واملثلـي   تشريع حلماية حقوق    وضع  و؛  قانون العمل  إنفاذ   عزيزوتبينهما؛  التوازن  
 .وقدمت توصيات.  اهلوية اجلنسانيةي امليل اجلنسي ومغايري ومزدوججنسياً

لكنـها   ٢٠١١يف عام   اً  سلميلسلطة  ا بتداولالواليات املتحدة األمريكية    وأشادت    -٥٥
 باإلصالح   التقنية املعنية  لجنةلا افتقار والحظت.  حرية التجمع  انتهاكإزاء  قلقها   عن   تأعرب

لكنها أعربـت مـع     ملكافحة الفساد   املبذولة  هود  اجل ب توأشاد. طار قانوين  إىل إ  الدستوري
صدرت فيها أحكام     أو حتقيقاتتدين عدد احلاالت اليت أجريت فيها       شأن  ذلك، عن قلقها ب   

 .وقدمت توصيات. ةدانباإل

يا يف جمال مكافحة العنف القائم على       التقدم الذي أحرزته زامب   ب أوروغواي   تورحب  -٥٦
 إىل كافة دعوة مفتوحة   بتوجيه زامبيا ل   و ؛اعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر    ب و ؛سنوع اجلن 

اللجنة   مع ذلك، إىل مالحظة    ،لكنها أشارت .  اخلاصة اإلجراءاتيف إطار   املكلفني بواليات   
يف ظل سيادة   زدوج  املقانوين  اليب للنظام    األثر السل   بشأن املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

 .قدمت أوروغواي توصياتو. القانون العريف

. قـوق اإلنـسان   املتعلقـة حب  الوفاء بالتزاماهتا   بالتزام زامبيا   إىل   زميبابوي   توأشار  -٥٧
إلجـراءات اخلاصـة    ايف إطـار    املوجهة إىل املكلفني بواليات     املفتوحة  ة  دعوشادت بال أو
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وتواجهـه  جهود وسلمت مبا تبذله زامبيا من   . بناء عليها  زارت زامبيا ليت  البعثات الثالث ا  بو
  .قدمت زميبابوي توصياتو. حتدياتمن 
 تقنيةماية حقوق اإلنسان، وإنشاء جلنة      اخلاص حب طار  تعزيز اإل وأشارت اجلزائر إىل      -٥٨

اعـة  لتعليم والـصحة والزر األولوية ل زامبيا  بإعطاءرحبتو.  مشروع دستور جديد   لصياغة
وقـدمت اجلزائـر    . الدعم الدويل لزامبيـا   على تقدمي   حثت  و. والسلطات احمللية واإلسكان  

 .توصيات

. ٢٠٢٠-٢٠١٠حبقوق اإلنسان للفترة    املتعلقة  عمل  العلى خطة    أنغوال زامبيا    تهنأو  -٥٩
ملكافحة العنف  اليت ُسّنت   قوانني  اللتحسني أوضاع السجون و   املتخذة  دابري  بالتاً  وأحاطت علم 

 وتـوفري التعلـيم   ،لقائم على نوع اجلنس، واالجتار بالبشر، ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقـة     ا
 الصكوك الدوليـة حلقـوق      إىل بعض  بانضمام زامبيا    ت أنغوال  ورحب .اً جمان االبتدائي والثانوي 

 .وقدمت توصية. اإلنسان

زامبيا على  وأثنت  . الطفلمناء  واجلنسانية  لشؤون  لإنشاء وزارة   برحبت األرجنتني   و  -٦٠
قـدمت   و .على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري         ها  لتصديق

 .األرجنتني توصيات

 عـن   ت أعرب لغاء عقوبة اإلعدام، لكنها   املؤيد إل موقف زامبيا   إىل  وأشارت أستراليا     -٦١
ـ  يـشهد ية الـيت    دسـتور الة  راجعباملاً  وأحاطت علم . تطبيقها إزاء استمرار    هاقلق د، ها البل

أعربت أستراليا عن قلقها إزاء جتـرمي       و. وشجعتها على تكريس حقوق اإلنسان يف القانون      
 .وقدمت توصيات. تراضي بني البالغني من نفس اجلنس جنسية بالقاتعالإقامة 

االستعراض الدوري الـشامل    اجلولة األوىل من    تنفيذ توصيات   ببنغالديش  وأشادت    -٦٢
.  على إعطاء األولوية للتعليم والصحة والزراعة      توأثن. قوق اإلنسان  تتعلق حب  اعتماد قوانني بو
وأشارت بـنغالديش   . اإليدز/البشريةبشأن الفقر وفريوس نقص املناعة      عربت عن شواغل    أو

احلصول عليـه   ا  واستعلمت عن نوع الدعم الذي تأمل زامبي      الدعم الدويل   إىل ضرورة تقدمي    
 .الوطنية اجملتمع الدويل الستكمال اجلهود من

عـدة  قوق اإلنسان يف    تتعلق حب مشاكل   تفيد بوجود    تقاريرإىل  وأشارت بيالروس     -٦٣
وأعربت عن قلقها إزاء مجلة أمور مـن بينـها          . جماالت، مبا يف ذلك الفقر وحقوق الطفل      

عدم املساواة بني اجلنسني،    و ،االعتداء اجلنسي على األطفال، والتعذيب، واكتظاظ السجون      
 مستوى احلماية   وتدين ،رضعالنفاسية ووفيات ال  وفيات  الملرأة، وارتفاع معدل    والتمييز ضد ا  
 .وقدمت بيالروس توصيات. االجتماعية

قريرهـا األول يف    قـدمي ت  التقدم الذي أحرزته زامبيا منـذ ت      إهنا تقدر   بنن  وقالت    -٦٤
ماد سياسـة   اعتإىل  صياغة الدستور اجلديد و   التقنية املعنية ب  إىل اللجنة   وأشارت  ،  ٢٠٠٨ عام
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حقوق يتعلق بتعزيز    فيمااإلجراءات  مضاعفة  إىل  ودعت السلطات الزامبية    . كافحة الفساد مل
 .وقدمت توصيات. ديف البل تهاومحاياإلنسان 

 اهلوية  ي امليل اجلنسي ومغاير   يومزدوججنسياً    نياملثليات واملثلي بقضايا  يتعلق   فيماو  -٦٥
إذا كان ينبغي     ما قد تكون فرصة ليقرر الناس    تور  ن عملية وضع الدس   إ الوفد   قال،  اجلنسانية

 على الشعب متليال  قررت أاحلكومةوأضاف أن . هلذه الفئة حمددةاً حقوقأن يكرس الدستور 
 . وأن تترك هذا األمر لهحقوق ينبغي أن يتضمنه الدستور من   ماالزاميب

 هلا باسـتمرار    علم  ال إن احلكومة قال الوفد   ،  يمسألة االغتصاب الزوج  وخبصوص    -٦٦
ينص  اجلنس قانون مكافحة العنف القائم على نوع ، فإن وعلى أية حال. كهذهمشكلةوجود 

االغتـصاب  قضايا  ندرج  تسوف  و. رم مجيع أشكال العنف ضد املرأة     ة جت شاملعلى أحكام   
 .ضمن تعريف العنف القائم على نوع اجلنس املنصوص عليه يف هذا القانوني الزوج

قـانون  ويتضمن ال . حكام الدستور يتماشى مع أ  أن قانون النظام العام     وذكر الوفد     -٦٧
 هتادك من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وقد أ         ٢١املادة  جتيزها  مربرة  اً  قيود

االعتراف باحتمال إساءة   بعد  للنظر فيها   احملاكم  قضايا معروضة على    هناك  و. احملاكم الزامبية 
للبت يف  اً  مؤهلة متام احملاكم  و.  يف بعض احلاالت   تقديرية من قبل الشرطة    السلطة ال  استخدام

 . تسويتهامتلي عليها كيف ينبغي  ال واحلكومةالقضاياهذه 

ات املتعلقـة   تشريعجمال وضع ال   زامبيا يف     الذي أحرزته  التقدمعلى  بوتسوانا  أثنت  و  -٦٨
يف سيما   ال و يال الصح اجمليف  رز  احملإىل التقدم   وأشارت  . العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر    ب

إىل التحديات الـيت    االنتباه  ها لفتت   لكن. اإليدز/ةكافحة فريوس نقص املناعة البشري    جمال م 
يتعلـق بتـسجيل     فيمااملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع        سلط عليها الضوء    

. ملعاجلة هـذه املـشكلة    عما إذا كانت بصدد القيام بأي خطوات         زامبيا   وسألت. األطفال
 .وقدمت توصية

ريـة الـصحافة    يتعلق حب  فيما التحسينات اليت أدخلتها زامبيا       على زت الربازيل كرو  -٦٩
تنفيذ برامج تستهدف الـشباب     ل تقديرها    عن وأعربت. شعبهابتوفري حياة أفضل ل   والتزامها  

قانون لاحلكومة  د  باعتمارحبت  و. والنساء يف قطاعات التعليم والصحة والزراعة واإلسكان      
 .وقدمت توصيات. اجلنسالعنف القائم على نوع مكافحة 

ارتياح التقدم الذي أحرزته زامبيا يف جمال مكافحة االجتار         ب بوركينا فاسو    والحظت  -٧٠
، وضمان حقوق األشخاص    اجلنساينلعنف  التصدي ل  زامبيا على مواصلة     تشجعو. بالبشر

عدد من الصكوك الدوليـة     تنضم بعد إىل     زامبيا مل    شارت إىل أن  أو.  واألطفال ذوي اإلعاقة 
 . وقدمت توصية. حلقوق اإلنسان

نوع انون مكافحة العنف القائم على اعتماد الربملان الزاميب لقإىل  بوروندي توأشار  -٧١
ـ   . اجلنـساين الرعاية لضحايا العنف    توفري  وطنية بشأن   وتوجيهات   اجلنس اً وأحاطـت علم
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بالتحـسينات   التعليم األساسي اجملاين للجميع و     الذي يضمن التعليم  اعتماد احلكومة لقانون    ب
 وجتديد البنية    عن املعتقلني  إلفراجلمن خالل اعتماد تدابري     أوضاع السجون   اليت طرأت على    

  .التحتية
 يف  ، حـىت اآلن   الذي أحرزتـه  معلومات عن التقدم    تقدمي  زامبيا  إىل  وطلبت كندا     -٧٢

 االلتزام الذي تعهدت بـه يف متابعة  ون القوانني العرفية،النامجة ع معاجلة املمارسات التمييزية    
يف ذلك من خـالل       األرامل والفتيات، مبا   وضعاختاذ تدابري لتحسني    بشأن   ٢٠٠٨يف عام   

 سنرحبت كندا باخلطوات اليت اختذهتا زامبيا ل      و.  يف املرياث ومنع الزواج املبكر     نمحاية حقه 
 .وقدمت توصيات.  املعلوماتوالوصول إىلفة  حرية الصحابشأنتشريعات جديدة 

الـصكوك  مزيد مـن     الرأس األخضر زامبيا على التصديق على        ت مجهورية شجعو  -٧٣
وذلـك   اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام،   الثاينيف ذلك الربوتوكول االختياري  الدولية، مبا 

للتغلب علـى   فعالةدابري  وتنفيذ تعلى حنو فعال، املعتمدة  والسياساتلقواننيالضمان تطبيق   
 من أشكال سوء    تهممحايضمانه و تعليم األطفال و  نطاق   وتوسيع   ، اكتظاظ السجون  مشكلة
  .املعاملة
وقانون نس  لقانون مكافحة العنف القائم على نوع اجل       تشاد اعتماد زامبيا     والحظت  -٧٤

ـ وعلضمان ت على جهود زامبيا    ت  وأثن. التعليمقانون  مكافحة االجتار بالبشر و     اجلمهـور   ةي
. ذات الصلة يف بـرامج التعلـيم االبتـدائي    إدراج املواد التثقيفية    حبقوق اإلنسان من خالل     

  .وقدمت توصية.  إىل أن زامبيا طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسانتوأشار
بفعاليـة  لتخطيط  ل إطار سعيها  يف   ا شيلي اجلهود اليت تبذهلا سلطات زامبي      والحظت  -٧٥
  أشارت شيلي إىل استمرار    بينماو. بهاشع ل قوق االجتماعية واالقتصادية والبشرية   احلال  عمإل

 القـضايا   يتعلق بدمج  الذي طرأ فيما  تحسن  فإهنا سلَّمت بال  املمارسات والقوانني التمييزية،    
 .وقدمت توصيات.  على حنو أفضلاجلنسانية يف السياسات العامة للبلد

توفري وتطوير التعليم،   وبيا يف بناء املؤسسات الوطنية،      الصني على جهود زام   وأثنت    -٧٦
ـ  رذكَّو. محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    يف  واملنخفض التكلفة    السكن أن زامبيـا   ت ب

تزال تواجه حتديات كبرية يف جمال حقوق اإلنسان، ودعت اجملتمع الـدويل إىل تقـدمي                 ال
  .يةوقدمت توص.  زامبياإىلاملساعدة التقنية 

 منـع ومكافحـة     يوفر سبل  إطار    بتنفيذ  زامبيا  عن تقديرها لقيام   الكونغوأعربت  و  -٧٧
 اإلدارة ووضع برنامج وطين لتعزيز قدراهتا يف جمال         ،منسقة ومستدامة بصورة شاملة و  الفساد  
 اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشرية   ملعاجلة  وأشارت إىل التدابري اليت اختذهتا زامبيا       . ةالرشيد

 .وقدمت توصيات. ، ومكافحة الفقر وإعمال احلق يف التعليمهوالوقاية من

.  لـشعبها  املكفولةعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ا بت التزام حكومة زامبي  ب كوبا   وأقرت  -٧٨
 إىل أن زامبيا    توأشار.  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    من أجل  زامبيا على جهودها     توهنأ
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هـا   جهود وتعمل علـى تكثيـف    يم الثانوي والعايل،    ىل التعل إصول  تويل اهتماماً خاصاً للو   
 افحة العنف القائم علـى    وأثنت على التقدم احملرز يف جمال مك      . لتحسني التعليم بصفة عامة   

 . وقدمت توصية.  اجلنسنوع

 التعليم األساسي للجميـع   صوب توفري   التقدم الذي أحرزته زامبيا     ب قربص   وسلَّمت  -٧٩
سبل محاية حقوق املرأة والوصول إىل جمال عفة جهودها يف وشجعت احلكومة على مضا. جماناً

. الصحةوإنفاذ القوانني،   للموظفني املعنيني يف جماالت القضاء و      برامج تدريبية    ووضعالعدالة  
  .يةوقدمت توص. كافحة االجتار بالبشر واستغالل األطفالمبوأشارت إىل التزام زامبيا 

على التمتع حبقـوق    من تأثري سليب    لالجتار بالبشر    اعتراف زامبيا مبا  برحبت مصر   و  -٨٠
.  باعتماد سياسة مكافحة الفـساد      أيضاًً تورحب. اً يف هذا الشأن   انونا ق رهاصدبإاإلنسان و 
قـدراهتا يف جمـال حقـوق       لتعزيز  اجلهود اليت تبذهلا زامبيا     عن ثقتها بنجاح     مصر   وأعربت
 .وقدمت توصيات. اإلنسان

كافحة العنف القائم على نوع     لتشريعات تتعلق مب   اإثيوبيا سن برملان زامبي   حظت  الو  -٨١
سن تشريعات حلماية حقوق األشخاص ذوي      إىل   ا حكومته ةومبادربالبشر  اجلنس واالجتار   

عدم املـساواة   والتصدي بقوة ل   زامبيا على مواصلة جهودها لتمكني املرأة        تشجعو. اإلعاقة
 .بني اجلنسني يف البلد

دعم التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة بفنلندا على التزام حكومة زامبيا     وأثنت    -٨٢
 بشأن تزال قلقة وقالت إهنا ال .  لتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة      اوالتدابري اليت اختذهت  

ـ             ـ وانني  اإلدماج الكامل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الق ، ةالزامبي
  .وقدمت توصيات. الدستور احلايلخصوصاً يف 

واستفسرت فرنسا عن عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء            -٨٣
آليات ضمان تنفيذ قانون مكافحة العنف القـائم        ن  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وع      

ـ يف   الصحافة    ممارسة  على وأعربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة     . اجلنسعلى نوع     ازامبي
احلـصول  حرية  قانون  اعتماد  يتعلق ب  الراهنة فيما الة  احلعلومات عن   طلبت احلصول على م   و

  .وقدمت توصيات.  املعلوماتعلى
 تشريعات ملكافحة التمييز القـائم كافحة الفساد وسن  مبالتزام زامبيا   بورحبت أملانيا     -٨٤

 املتصلة  ربامجة لل خصص اعتمادات امليزانية امل   ادةزيها على املضي يف     وشجعت. على نوع اجلنس  
 املأمونة، والنظافـة  شرب  اله  ورأت أن من الواجب توفري ميا     . قوق اإلنسان األكثر إحلاحاً   حب

  التـزام  وقالت إن توسيع نطاق   .  لرتالء السجون   واخلدمات الطبية   الكافية، ، والتغذية ةالصحي
  . سيكون موضع ترحيب اجلنسيامليل ليشمل مبكافحة التمييز زامبيا
إزاء وأعربت عن قلقهـا     . يف زامبيا اجلديد  إىل مشروع الدستور     هنغاريا توأشار  -٨٥

يف ذلك العنف اجلنسي، على الرغم من سن قانون          العنف ضد النساء والفتيات، مبا    استمرار  
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التوقف عن الدراسة بني     إىل ارتفاع معدل     توأشار. اجلنسمكافحة العنف القائم على نوع      
. ألطفال خاصة با  حتجاز منفصلة اسيما يف املناطق الريفية، وعدم وجود مرافق         ، وال اإلناث

 .وقدمت توصيات

ومنـها، علـى وجـه      زامبيـا،   اليت اختذهتا   التدابري التشريعية   بندونيسيا  إرحبت  و  -٨٦
 حبقـوق النـساء واألطفـال       املتعلقـة  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      اخلصوص، إدراج 

أعربت عن تقديرها العتماد سياسة مكافحة      و.  يف القانون الوطين   وي اإلعاقة األشخاص ذ و
 اإلدارة تعزيـز     التنفيذ كي تتمكن مـن      على تكثيف جهود    زامبيا وشجعتالبلد  الفساد يف   

  .  توصياتتوقدم. ةالرشيد
ملا تبـذهلا  اجلنس ونوع لعنف القائم على لزامبيا ن تقديره لتصدي  العراق ع وأعرب    -٨٧
تنفيـذ  بالتزام زامبيـا    بكما أقر   .  ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      يف سبيل  دجهومن  

 .وقدم توصيات. توفري التعليم للجميعبأحكام اتفاقية حقوق الطفل و

،  الـسادسة   يف خطة التنمية الوطنية    ينااجلنسبإدماج زامبيا للمنظور    يرلندا  ورحبت آ   -٨٨
مكافحة العنف القائم على    وسن قانون   طفل،  الوالنهوض ب  انيةاجلنسالشؤون  زارة  بإنشاء و و

 ضعف التمثيـل النـسائي يف        وتعيني النساء يف مناصب رفيعة، على الرغم من        ،نوع اجلنس 
 يف  صكوك حقوق اإلنسان  تستكمل إدراج    عن أسفها ألن زامبيا مل    لندا  وأعربت آير . الربملان

  .وقدمت توصيات. قانوهنا الوطين
عدم توفر   بشأن جلنة مناهضة التعذيب      اليت أعربت عنها   بالشواغل إيطاليا   ترذكَّو  -٨٩

أشارت إىل شواغل اللجنة املعنيـة      و. االغذاء الكايف يف سجون زامبي    و  الصحية  النظافة شروط
.  القـانون العـريف     التمييزية اليت تستند إىل    مارساتاملبالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن       

. اإلعـالم اعتماد مشروع قـانون حريـة       يل عن   تقدمي مزيد من التفاص   طلبت من زامبيا    و
  .توصيات وقدمت

 يف مـشروع  مبادئ حقوق اإلنـسان     تتجسد  أن  إن أملها كبري يف     اليابان  وقالت    -٩٠
 العنف القائم علـى نـوع اجلـنس         مكافحةقانون  شادت ب  وأ ، بصورة شاملة  ادستور زامبي 

أن زامبيـا قـد     ا فهمت   وأضافت أهن . لتنفيذ خطة عمل وطنية ذات صلة     وباجلهود األولية   
وقـدمت  . اليت قبلتـها  لتوصيات  ل  يف مرافق االحتجاز وفقاً    األوضاعاختذت تدابري لتحسني    

  .اتتوصي
 معظـم    علـى  التصديقب زامبيا   بذلته الذي   الالفت للنظر اجلهد  إىل   كينيا   توأشار  -٩١

الـسامية  دة مع مفوضية األمم املتح   الكبري  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتعاون احلكومة       
ـ . قوق اإلنـسان  واإلجراءات املعنية حبلياتوكذا مع اآل حلقوق اإلنسان     كاتـب امل تودع

. ما تواجهه من حتديات   لتغلب على   يف ا مساعدة زامبيا   إىل  ألمم املتحدة   والوكاالت التابعة ل  
 . وقدمت توصيات
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 واالقتـصادية    زامبيا من إجنازات يف اجملاالت االجتماعية      حققته ليسوتو مبا وأشادت    -٩٢
 بـصورة  على الفساد    للقضاء إىل التدابري اليت اختذهتا احلكومة       وأشارت. واملدنية والسياسية 

مجلة جماالت منها   رئيسية يف   اهتا ال ولويحتديد زامبيا أل  كما الحظت   . مستدامةة و شاملكلية و 
التعلـيم  وصـوهلم إىل العدالـة و    تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة لـضمان          

  .العمل فرصو
 متكني املـواطنني يف جمـاالت       لتعزيز املبادرات اليت اختذهتا زامبيا      إن ماليزيا   وقالت  -٩٣

ـ .  تبعث على التفاؤل    واإلسكان ،احملليواحلكم   ،الزراعةوالصحة والتعليم،     عـن   توأعرب
  التمتـع  للمضي يف تعزيز  بناء القدرات واملساعدة التقنية     اخلاص ب زامبيا  دعمها القوي لطلب    

 .وقدمت توصيات. الفعلي حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
قانون مكافحة االجتار بالبشر وقـانون التعلـيم،        لاعتماد زامبيا   بموريتانيا  وأشادت    -٩٤
 يف   أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         إلدراج تدابري تشريعية    هااختاذبو

فـريوس نقـص املناعـة      ى تكثيف جهـود مكافحـة       عل زامبيا   تشجع و .قانوهنا الوطين 
 .نو السجأوضاعاإليدز ومواصلة العمل من أجل حتسني /البشرية

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة   ييت  اتفاقعلى  تصديق زامبيا   إىل  وأشارت املكسيك     -٩٥
ورحبت بالتدابري املتخذة لتحسني نظام التعليم      . من االختفاء القسري  مجيع األشخاص   ومحاية  
وأعربت عن ثقتها بأن زامبيا ستعزز اإلجراءات اليت        . دة خمصصات امليزانية هلذا القطاع    وزيا

  .وقدمت توصيات. اختذهتا لتوفري تعليم عادل ويف املتناول جبميع مستوياته
ة يالـصح اخلـدمات   شجع املغرب زامبيا على مواصلة جهودها يف جمال التعليم و         و  -٩٦

 ة الرشـيد  اإلدارة اكتظاظ الـسجون، وتعزيـز       سألة إجياد حل مل   والزراعة واإلسكان، ويف  
تعزيـز  لساعدة التقنية واملالية    يتعلق بامل  زامبيا فيما  واستعلم عن احتياجات     .ومكافحة الفساد 

  .وقدم توصية. ومحاية حقوق اإلنسان
 إىل  وأشارت.  ومحايتها  حكومة زامبيا بتعزيز حقوق اإلنسان     بالتزامناميبيا  وأشادت    -٩٧

صدار تشريعات وطنية   ىل إ معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية وإ        ىالتصديق عل 
، ووضع خطة عمل وطنية بـشأن  ١١مكافحة االجتار بالبشر رقم قانون يف ذلك  ، مبا حمكمة

  .وقدمت توصيات. العنف القائم على نوع اجلنس
 النسبة  ىلإتصل    مل أن زامبيا بلصحة، أقر الوفد    قطاع ا امليزانية الوطنية ل  بوفيما يتعلق     -٩٨

فقد بلغت  . عاماً بعد عام  زيادة كبرية   لكن امليزانية شهدت     يف املائة،    ١٥ املطلوبة احملددة يف  
 يف املائـة    ٨,٦و؛  ٢٠١٠عـام     يف املائـة   ٨,٢لـصحة   املخصصة لقطاع ا  امليزانية الوطنية   

. ٢٠١٣ يف عـام      يف املائـة   ١١,٣، وستصل إىل    ٢٠١٢عام    يف املائة  ٩,٣و؛  ٢٠١١ عام
  .٢٠١٢ عام  قد قُلِّصتخمصصات امليزانية للصحةتصحح االنطباع بأن خصصات امل هذهو
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تـصحيح  حاول   ه بعض املشاكل لكن   بوجودفيما يتعلق حبقوق املرياث، أقر الوفد       و  -٩٩
أبناء الشخص  ميع  يضمن جل  بال وصية    التركةقانون  ف. املرياثاالنطباع بأن البنات حيرمن من      

.  بغض النظر عن جنسهم    امللكية يف املائة من     ٥٠ احلصول على    وصية يتوىف دون ترك  الذي  
 ١٠ يف املائة و   ٢٠باإلضافة إىل منح الوالدين     عشرين يف املائة،    حصول الزوجة على    ويضمن  
وُينفّذ  املرياث يف   البنات والزوجة هذا القانون حق األطفال     ويكرس  .  املستفيدين لبقيةيف املائة   

  . احملاكم احملليةيف
قال إن   من الدستور، و   ٣يف الباب   مكرسة   الوفد أن كافة احلقوق الدستورية       وأكد  -١٠٠

 يف املائة من مجيع     ٥٠يقل عن    ما ال عليه وموافقة   ستفتاء  يقتضي طرحه لال  تعديل هذا النص    
أن تفرض تلك احلقوق من     زامبيا  ميكن ل   ال ،ولذلك.  التعديل على  لالقتراع الناخبني املؤهلني 

  . شعبهاةرغبيها أن تذعن لويتحتم عل فوق
تعليقـات   مـا قـدموه مـن         ومجيع الوفود علـى    اجملموعة الثالثية وفد  الشكر  و  -١٠١

  .بّناءة وتوصيات

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد زامبيا  -١٠٢

ة لإلدارة  ممواصلة العمل على برناجمها اخلاص ببناء القدرات الالز         -١-١٠٢
  ؛)نيكاراغوا. (الرشيدة
مواصلة تعزيز تعاوهنا مع شركاء التنمية بغية حتسني قدراهتا املاليـة             -٢-١٠٢

 ؛ )الفلبني(والتقنية الالزمة إلنفاذ قانون مكافحة االجتار 

مواصلة جهودها اإلجيابية يف العملية اجلارية ملراجعة قوانينها الوطنية   -٣-١٠٢
  ؛ )مصر(تزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بغية مواءمتها مع ال

حشد التأييد للتشريعات اخلاصة باالطالع على املعلومات وتنفيذها        -٤-١٠٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(تشجيعاً ملزيد من الشفافية وتعزيز قدرة احلكومة 

اختاذ مجيع اإلجراءات لضمان التنفيذ الفعال التفاقيـة مناهـضة            -٥-١٠٢
 ؛)فرنسا(لتعذيب وخاصة يف مراكز االحتجاز ا

مضاعفة جهودها الرامية ملواصلة تعزيز اآللية الوطنيـة للنـهوض            -٦-١٠٢
 ؛ )ماليزيا(باملرأة وتوفري املوارد الكافية هلذه اآللية 

__________ 

  .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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بني خمتلـف املؤسـسات      تيسري تعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما       -٧-١٠٢
يتيح التنفيذ الفعال والكامل لتوصيات آليـة        واللجان على اختالف والياهتا مبا    

االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات واملكلفني بواليـات يف إطـار           
 ؛ )إندونيسيا(اإلجراءات اخلاصة 

توفري التمويل الكايف للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ليتسىن هلا           -٨-١٠٢
  ؛)يجالنرو(االضطالع مبهمتها كمنظمة لرصد حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني مستوى التنسيق بني املؤسسات           -٩-١٠٢
الوطنية املعنية بتنفيذ الربامج املتعلقة حبقوق اإلنسان وتوصيات هيئات املعاهدات          

جمللـس  التابعة  اإلجراءات اخلاصة   بواليات يف إطار    ملكلفني  فضالًً عن توصيات ا   
 ؛)أنغوال (حقوق اإلنسان

صلة تعزيز اإلجنازات الباهرة اليت حققها البلد حىت اآلن، يف جمـال   موا  -١٠-١٠٢
 ؛)زمبابوي(يف ذلك يف جمال اخلدمات الصحية واالجتماعية  تعزيز حقوق اإلنسان مبا

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب إعالن أبوجا           -١١-١٠٢
 ؛)نيوزيلندا(

 آليات مستقلة للمساءلة العامة تساهم      العمل على إنشاء أو تعزيز      -١٢-١٠٢
 ؛ )نيكاراغوا(يف مكافحة الفساد 

النظر يف إمكانية االستعانة بالدورات التدريبية والربامج املتعلقـة           -١٣-١٠٢
حبقوق اإلنسان وغريها من اجلهود املماثلة ملواصلة تعميم عملية تعزيـز حقـوق    

 ؛ )الفلبني(املرأة والطفل 

السالسة يف   يضمن   قابل للتطبيق  يف برنامج     من اجلهود  استثمار مزيد   -١٤-١٠٢
  ؛)سوازيلند(هيئات املعاهدات  اخلاصة وخمتلف توصيات اتنسيق وتنفيذ مبادراهت

طط اخلقوق اإلنسان يف للتثقيف والتوعية حبولوية األ إعطاء  مواصلة  -١٥-١٠٢
ع املـدين   ، وتعزيز مشاركة اجملتم    اليت تضعها احلكومة   واالستراتيجيات والربامج 

  ؛)تايلند(  يف هذا الصددمكملةقوة دافعة كوالقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، 
تعزيز تعاوهنا مع آليات منظومة األمم املتحدة فضالًً عن املؤسسات            -١٦-١٠٢

  ؛)بنن(املالية ملواجهة التحديات املتعددة 
مواصلة عملها مع مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وكذا مع            -١٧-١٠٢

  ؛ )كينيا(ليات وإجراءات حقوق اإلنسان جلين فائدة أكرب آ
 البلد واألخذ بآرائهم  التعاون مع املقررين اخلاصني الذين يزورون         -١٨-١٠٢

  ؛)تشاد(
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 ؛ )العراق(توجيه دعوة إىل اإلجراءات اخلاصة   -١٩-١٠٢

 ؛)فرنسا(بذل كافة اجلهود لتعزيز الوعي حبقوق الطفل   -٢٠-١٠٢

 معاجلة املشاكل   بغية حبقوق املرأة والطفل، وذلك      تتعلقابري   تد اختاذ  -٢١-١٠٢
  ؛)رومانيا (ني اجملالين يف هذالقائمة
 إىل القضاء على التعذيب وغريه مـن        ترمياعتماد خطط وبرامج      -٢٢-١٠٢

الـسجون  وتثقيف القائمني علـى إدارة وحراسـة        أشكال املعاملة الالإنسانية    
 ؛)العراق( بشأهنا

 التشريعية، للقضاء علـى      التدابري يف ذلك  ابري إضافية، مبا  اختاذ تد   -٢٣-١٠٢
 ؛ )روسيا البيضاء( لألطفال ة البدنيالعقوبة وتطبيقممارسة استغالل عمل األطفال 

اعتماد وتنفيذ التدابري املناسبة ملعاجلة االعتـداء اجلنـسي علـى             -٢٤-١٠٢
 ؛)سلوفاكيا(األطفال واستغالهلم وكذلك عمالة األطفال 

 ؛)سلوفينيا (طاوس لألطفال يف مجيع األةالبدنيالعقوبة حظر   -٢٥-١٠٢

 لألطفال يف مجيـع     وبة البدنية العقأشكال  مراجعة تشريعاهتا حلظر      -٢٦-١٠٢
 ؛)املكسيك(واملعاقبة عليها  األوساط

يف ذلك عن    تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة، مبا          -٢٧-١٠٢
مـرتكيب   مـع    تحقيقال والتدابري الالزمة لضمان     طريق سن وتنفيذ التشريعات   

إتاحة سـبل االنتـصاف      ،، وبالتايل  وحماكمتهم حسب األصول   العنف اجلنسي 
 ؛)اليابان(ضحايا لل

 الرامية إىل القضاء على العنف القائم على        هامواصلة تعزيز جهود    -٢٨-١٠٢
 ؛)ورةسنغاف(املعنية بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وذلك نوع اجلنس 

اجلنس القائم على نوع    العنف  مكافحة  قانون  ضمان التنفيذ الفعال ل     -٢٩-١٠٢
 ؛)سلوفاكيا(العدالة سبل مع التركيز بشكل خاص على وصول الضحايا إىل 

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان التنفيذ الفعال لقـانون مكافحـة            -٣٠-١٠٢
 ؛)١()هنغاريا (اجلنسالعنف القائم على نوع 

 نص وفقاً ملا شاء صندوق ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس         إن  -٣١-١٠٢
 ؛)جنوب أفريقيا (٢٠١١  عامعليه قانون

__________ 

اختاذ اخلطوات الالزمة   : "جاءت التوصية املقدمة خالل جلسة التحاور اليت أجراها الفريق على النحو التايل            )١(
استعراض اء  لضمان اإلنفاذ الفعال لقانون مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس وتقدمي بيانات إحصائية أثن             

 )".هنغاريا(املبلغ عنها االغتصاب وهتك العرض  عن أحكام اإلدانة الصادرة يف قضايا منتصف املدة
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       اليت وجهتها    دعوةالتنفيذ    -٣٢-١٠٢
لقضاء على العنـف واملمارسـات الـضارة        ترمي إىل ا  املرأة لوضع استراتيجية    

 ؛)سلوفينيا(تفاقية اال مع يتماشى أة مبا النمطية ضد املروالقوالب

ضد النـساء والفتيـات،     استمرار ارتفاع معدالت العنف     معاجلة    -٣٣-١٠٢
  لرفـع  وموظفي إنفاذ القانون  ئي  لقضاموظفي اجلهاز ا  زيز تدريب   بطرق منها تع  

 ؛)كندا( بفعالية حلاالت العنف ضد النساء والفتيات التصدي على مقدرهت

 ؛)العراق(االعتداء اجلنسي ضد ية ئري وقااعتماد تداب  -٣٤-١٠٢

االكتظاظ، يتعلق ب  حتسني أوضاع السجون ومراكز االحتجاز فيما       -٣٥-١٠٢
 ؛)سلوفاكيا ( الصحية للسجناءالنظافةشروط الغذاء وويشمل ذلك توفري 

يف ذلك   لتحسني ظروف االحتجاز مبا اجلهود املبذولة حالياًمواصلة  -٣٦-١٠٢
 ؛)مصر (السجونيف  ختفيف شدة االكتظاظ

 للمعايري الدولية   مطابقة يف مراكز االحتجاز     السائدةظروف  الجعل    -٣٧-١٠٢
 ؛)هنغاريا(

ـ      كتظـاظ االمسألة  معاجلة    -٣٨-١٠٢  يف  ن البـالغني  وفـصل األطفـال ع
 ؛)العراق( السجون

 الرامية إىل معاجلة اكتظاظ املرافـق اإلصـالحية         جهودهاتكثيف    -٣٩-١٠٢
 ؛)إيطاليا( يف هذه املراكز حشروط اإلصحاوحتسني 

 ؛)إيطاليا(إعادة تأهيل السجناء الالزم ملوضوع  االهتمامإيالء   -٤٠-١٠٢

مع قواعـد األمـم     يتماشى   تها للسجناء مبا   حتسني معامل  املضي يف   -٤١-١٠٢
 ؛ )اليابان( السجناء ملعاملةاملتحدة الدنيا النموذجية 

الراميـة إىل   واصلة جهودهـا    مل من الشركاء املعنيني     دعمالالتماس    -٤٢-١٠٢
 ؛)بوركينا فاسو (بالبشراالجتار مكافحة 

االدعاءات املتعلقة بتعرض    يف مجيع    ونزيهضمان إجراء حتقيق شامل       -٤٣-١٠٢
العتداء والتهديد ل تهم اجلنسانيةمستهدفني بسبب ميلهم اجلنسي أو هويأشخاص 

 ؛)النرويج(

الصادر حكم  واالمتثال لل ري  التعبحرية   حرية التجمع و   ن صون ضما  -٤٤-١٠٢
يتني أساسـيتان    احلـر  اتنيأن ه  الذي يقضي ب   ٢٠٠٣  يف عام  احملكمة العليا عن  

 ؛) األمريكيةاملتحدةالواليات (

 ؛)ناميبيا (ومواتية عادلة عمل توفري شروط يف املضي  -٤٥-١٠٢
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 يف املناطق   حصرهالمشاكل اليت مت    ل مصممة خصيصاً  حلولتوفري    -٤٦-١٠٢
  ؛)لسنغالا(الريفية 
 ؛)توغو( بشكل تدرجيي ق يف الصحةإعمال احلضمان   -٤٧-١٠٢

 جلميع الناس احلصول على خدمات تتيحمواصلة تنفيذ التدابري اليت   -٤٨-١٠٢
 ؛)كوبا(الرعاية الصحية 

 ضمان احلد من انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية يف            مواصلة  -٤٩-١٠٢
 ؛)مصر(زامبيا 

فريوس تعزيز مكافحة    الصحة و  قطاع يف   دخالهتام زيادة   املضي يف   -٥٠-١٠٢
فريوس نقص املناعة حاالت اإلصابة باإليدز وذلك للحد من  /البشريةنقص املناعة   

 ؛)الصني(اإليدز /البشرية

اإليـدز  /مواصلة جهودها ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية         -٥١-١٠٢
 ؛)سري النكا(

اإليدز، /نقص املناعة البشرية  مواصلة اجلهود ملكافحة وباء فريوس        -٥٢-١٠٢
 ؛)اجلزائر(سيما عن طريق تنفيذ خطة استراتيجية وطنية ملكافحة هذا الوباء  وال

فريوس نقص  اإلصابة ب تكثيف اجلهود يف جمال الوقاية والعالج من          -٥٣-١٠٢
 ؛)بيالروس (اإليدز/املناعة البشرية

 بفـريوس   إلصـابة احلد من   وأنشطتها الرامية إىل ا    براجمها   ةواصلم  -٥٤-١٠٢
 بدعم من منظمة الصحة العامليـة       شعبها وذلك اإليدز بني   /نقص املناعة البشرية  

  ؛)سنغافورة(وغريها من املنظمات الدولية 
 فـريوس نقـص     التصدي ألثر  تعزيز التدابري الرامية إىل      املضي يف   -٥٥-١٠٢

مـن األم    انتقال الفريوس سيما    وال  النساء واألطفال  علىاإليدز  /املناعة البشرية 
 ؛)تايلند (، وختفيف هذا األثرإىل الطفل

 من اخلطوات يف جمال مكافحة فريوس نقـص املناعـة           املزيداختاذ    -٥٦-١٠٢
 املتبعةاملمارسات  واالستفادة من أفضل    توعية  الاإليدز من خالل برامج     /البشرية

 ؛)أوغندا(يف هذا اجملال 

األم الطفل و  لصحة   يحلصالقطاع ا  ميزانية   يفختصيص متويل حمدد      -٥٧-١٠٢
 ؛)نيوزيلندا(والصحة اإلجنابية 

 هـا رافقلـضمان التـزام م     الصحة    لقطاع زيادة ميزانيتها الوطنية    -٥٨-١٠٢
لمتطلبـات  اسـتيفائها ل   وزارة الصحة و    اليت وضعتها  التوجيهيةباملبادئ  الصحية  

 ؛)ماليزيا(يتعلق باملعدات واخلدمات  فيما
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اسـتفادة   لـضمان    القطاع الصحة وكذ  ختصيص املوارد الكافية      -٥٩-١٠٢
 ؛)ناميبيا (جماناً املرافق الصحية من احملتاجني

الـدواء  يف   والنقص املوارد البشرية يف جمال الصحة،       نقصمعاجلة    -٦٠-١٠٢
 ؛)الكونغو (واهلياكل األساسية

 النفاسـية وفيـات   الالرامية إىل احلد من معدالت       جهودهاتعزيز    -٦١-١٠٢
 ؛)نيوزيلندا(

 ؛)السنغال( الصحة والتعليم مواصلة جهودها يف جمايل  -٦٢-١٠٢

 ؛)توغو( التحتية للمدارس يف املناطق الريفية البنيةحتسني   -٦٣-١٠٢

حقـوق   الفعلي لثقافة    دراجاإلمواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان        -٦٤-١٠٢
 ؛)باراغواي( االبتدائي والثانوي الدراسياملنهج اإلنسان يف 

 بوجـه  فرص احلصول على التعليم، زيادةهود الرامية إىل    تعزيز اجل   -٦٥-١٠٢
 ؛)اجلزائر (خاصوجه بالتعليم الثانوي والعايل على عام، و

 جلميع املدارس واملؤسسات التعليمية     واملنتظمتوفري التمويل الكايف      -٦٦-١٠٢
 ؛)هنغاريا( والشفافية يف هذا التمويل املساءلةوضمان 

األطفـال  واستفادة  قطاع التعليم   شكل ثابت ل  بالتمويل  توفري  ضمان    -٦٧-١٠٢
 ؛)املكسيك(، فضالً عن املدارس يف املناطق الريفية  منهذوي االحتياجات اخلاصة

 أمور  استدامة استغالهلا يف مجلة   تعزيز إدارة املوارد الطبيعية لضمان        -٦٨-١٠٢
  ؛)ناميبيا(

لمقرر لم زيارة    وتنظي ؛اعتماد تدابري شاملة ملكافحة االجتار بالبشر       -٦٩-١٠٢
، وكذلك املقررة اخلاصة املعنيـة ببيـع األطفـال          بالبشر باالجتاراخلاص املعين   

 ؛)روسبيال(إىل البلد واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

تنفيذ أولوياتـه   من   بناء القدرات واملساعدة التقنية لتمكني البلد        تعزيز  -٧٠-١٠٢
 ؛)زمبابوي(اتيجية الوطنية يف جمال التعليم يف ذلك اخلطة االستر الوطنية مبا

 يف وقـت مناسـب     عليهـا    ردوداًوستقدم   التاليةالتوصيات  زامبيا  ستدرس  و  -١٠٣
. ٢٠١٣مارس  /آذارالدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف        موعد  يتجاوز   ال

يف دورته   الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان       اخلتاميتقرير  الردود يف   هذه ال وستدرج  
 ؛٢٠١٣مارس /آذاريف الثانية والعشرين 

الربوتوكـول  : النظر يف التصديق على الصكوك الدولية التاليـة         -١-١٠٣
 إلغاء   اهلادف إىل  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     لاالختياري الثاين   
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الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ؛ و عقوبة اإلعدام 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     ؛ و صادية واالجتماعية والثقافية  االقت

 ؛)رواندا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

التصديق على مجيع املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان،           -٢-١٠٣
 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           وحتديداً

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه    الالربوتوكول االختياري   ووالثقافية،  واالجتماعية  
الربوتوكـوالن  ، و من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          
 هـذه   وإدراجء ويف املواد اإلباحيـة،      بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغا     وب

 ؛)سلوفينيا(كامل يف التشريعات الوطنية بالاملعاهدات 

النظر يف التصديق املبكر على الربوتوكـول االختيـاري الثالـث           -٣-١٠٣
 ؛)سلوفاكيا(إجراء تقدمي البالغات املتعلق بالتفاقية حقوق الطفل 

ية مناهـضة التعـذيب؛   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاق     -٤-١٠٣
والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى       اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛      
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص      ؛مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

شـراك  إحقوق الطفل املتعلـق ب    لربوتوكول االختياري التفاقية     وا ذوي اإلعاقة؛ 
حقـوق الطفـل    والربوتوكول االختياري التفاقية     ،األطفال يف الرتاعات املسلحة   

 ؛)إسبانيا( يف املواد اإلباحيةوبغاء استغالل األطفال يف الاملتعلق ببيع األطفال و

قضاء على مجيـع     التفاقية ال  التصديق على الربوتوكول االختياري     -٥-١٠٣
 ؛ )توغو (أشكال التمييز ضد املرأة

التصديق على ما تبقى من الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان              -٦-١٠٣
 ؛)بنن(وتنفيذها ومتابعتها 

التفاقية القضاء على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري   -٧-١٠٣
 ؛)الربازيل (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       التصديق على    النظر يف   -٨-١٠٣
  ؛)إندونيسيا (املهاجرين وأفراد أسرهم

عهد الـدويل  النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين لل     -٩-١٠٣
 ؛)إيطاليا (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وإدراجها  تدرجييةبصورة  النظر يف التصديق على الصكوك املتبقية         -١٠-١٠٣
 ؛)كينيا(ها على حنو فعال يف التشريعات الوطنية لتنفيذفعلياً 
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تكثيف جهودها الرامية إىل التنفيذ الكامل لقانون مكافحة االجتار           -١١-١٠٣
، والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة         ٢٠٠٨بالبشر لعام   

، والربوتوكـول   اعـات املـسلحة   شراك األطفال يف الرت   إب املتعلق   حقوق الطفل 
اسـتغالل األطفـال يف     حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال و     االختياري التفاقية   

 ؛)قربص(يف املواد اإلباحية وبغاء ال

قيود من خالل   تكريس مبدأ املساواة وعدم التمييز يف الدستور دون           -١٢-١٠٣
  ؛)آيرلندا( شروعيف الصيغة النهائية لنص املمتييزية تفادي إدراج أي أحكام 

قوق الفرديـة   ، على كفالة احل    إطار اإلصالح الدستوري   العمل، يف   -١٣-١٠٣
، مع مراعاة التزاماهتـا الدوليـة       املساواةبادئ  وفقاً مل واجلماعية على حد سواء،     

 ؛)نيكاراغوا(املتعلقة حبقوق اإلنسان 

فة القيام بعملية إصالح دستوري وإجراء االستفتاء بطريقـة شـفا           -١٤-١٠٣
 اجلهات احلكومية املعنية  لمجتمع املدين و  ان متثيل متوازن ل    ضم من خالل شاملة  و

الواليـات  (والقطاعية  الوطنية  من قبيل املؤمترات    اهليئات االستشارية   يف تشكيل   
 ؛)املتحدة األمريكية

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       الواردة يف  حكاماأل جتسيدضمان    -١٥-١٠٣
باختاذ إجراءات من مجلتها قبـول      يف مشروع الدستور اجلديد     التمييز ضد املرأة    

 ؛)فنلندا (٢٣املادة حذف 

اليت تتضمنها الصيغة النهائيـة للدسـتور        مجيع اإلشارات    حذف  -١٦-١٠٣
قـد  األسرة والقانون اخلاص واليت      جمال   إىل التقاليد أو القانون العريف يف     اجلديد  
 ؛)ياإيطال(قوق اإلنسان حلإىل انتهاكات تفضي 

اتفاقية القضاء مع حظر التمييز متاشي سن وتعديل التشريعات لضمان   -١٧-١٠٣
 بشأن التمييز املباشـر     ١ مع املادة    وال سيما على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       

 ؛)فنلندا(  املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية١٦عام، واملادة بوجه وغري املباشر 

 مع مجيع االلتزامات  ةا الوطني اهت لتشريع التامةاءمة   عملية املو  استكمال  -١٨-١٠٣
واالنـضمام إىل    املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        

 ؛)سلوفاكيا( االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا

وكذا إلغاء   رأةامل التقليدية والقانونية املتعلقة حبماية      القواعدمواءمة    -١٩-١٠٣
مبدأ عـدم التمييـز      من   املمارسات التقليدية اليت تستند إىل    مجيع االستثناءات   

 ؛)إسبانيا(  من الدستور٢٣يف املادة املنصوص عليه 
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ا إلغـاء أي ممارسـة       وكذ نيثلياجلنسية بني امل  جترمي العالقات   إلغاء    -٢٠-١٠٣
 ي امليل اجلنسي ومغاير   يجومزدوجنسياً    نيضد املثليات واملثلي  تنطوي على متييز    

 ؛)إسبانيا(اهلوية اجلنسانية 

البالغني جنسية بالتراضي بني    عن إقامة عالقات    رم  إسقاط صفة اجل    -٢١-١٠٣
عدم املساواة والتمييز على    التصدي ل  وتعزيز اجلهود الرامية إىل      ، اجلنس من نفس 
 ؛)أستراليا( اجلنسي امليلأساس 

 ؛)كندا(لشخص ل النشاط اجلنسي إلغاء القوانني اليت جترم  -٢٢-١٠٣

البالغني جنسية بالتراضي بني إقامة عالقات م القانون الذي جير إلغاء    -٢٣-١٠٣
 ؛)فرنسا( اجلنس من نفس

ـ     احمللي وإلغاء التشريعات  استعراض  -٢٤-١٠٣  اجلنـسي   امليـل رم  ة الـيت جت
 ؛)أوروغواي(

العـريف  لقانون  يف القانون اجلنائي وا   الوارد  قاصر  ال تعريف   مواءمة  -٢٥-١٠٣
 ؛)إسبانيا(مع اتفاقية حقوق الطفل 

األخرى حكام  األاملبادئ و و) ١( للمادة   وضع تعريف للطفل وفقاً     -٢٦-١٠٣
تحمـل   سن الرشد القانونيـة ل     ورفع ؛اتفاقية حقوق الطفل  املنصوص عليها يف    

لف يت ختت  ال املعمول هبا والقوانني العرفية   التشريعات  ؛ ومراجعة   ملسؤولية اجلنائية ا
حكـام ذات   يتماشى مع األ   قد ال هو ما   وشىت   يف قطاعات    يف حتديد السن الدنيا   

 ؛)أوروغواي( اتفاقية حقوق الطفل يفالصلة 

 مـع   تنازعه القانون الوضعي يف حالة      سيادةاعتماد تدابري لضمان      -٢٧-١٠٣
 وتنفيذ محالت توعية    ؛العالقات األسرية يتعلق ب  املمارسات العرفية، وخاصة فيما   

 القضاء على مجيع أشـكال       يف اتفاقية  املكرسةتعريف األشخاص باحلقوق    يادة  زل
بشأن احملاكم العرفية والتقليدية يف ، وتوفري التدريب للمسؤولني  التمييز ضد املرأة  

 حقـوق النـساء     ويكفـل القانون الوضعي الذي يعـزز      ا بشأن   وكذاالتفاقية  
 ؛)أوروغواي(قات األسرية يتعلق بالزواج والعال يف ذلك فيما والفتيات، مبا

يف مشروع   والرجلاملساواة بني املرأة    جتسيد  بذل اجلهود لضمان      -٢٨-١٠٣
 ؛)شيلي(الدستور اجلديد 

 يف  القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         إدماج اتفاقية     -٢٩-١٠٣
 ؛)شيلي(االحتجاج بأحكامها أمام احملاكم ليتسىن التشريعات الوطنية 

قـانون  الإمكانية إدراج مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف         يف   البحث  -٣٠-١٠٣
 ؛)األرجنتني(الالجئني املتعلق ب
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منتصف الفترة عن تنفيـذ     تقدمي معلومات مستكملة يف استعراض        -٣١-١٠٣
 ؛)هنغاريا(التوصيات املعتمدة أثناء هذا االستعراض الدوري الشامل 

سألة التعذيب وغـريه مـن      توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مب        -٣٢-١٠٣
 واملقرر اخلاص املعين    ؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى         وباستقالل القضاة واحملامني،    
 ؛)روسيا البيضاء(مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 

قـوق  املعنية حب بني املؤسسات الرئيسية     نسيق فيما  الت ضعفمعاجلة    -٣٣-١٠٣
 ؛)الكونغو(اإلنسان 

فيهـا  املرأة  اليت تكون   يف مجيع اجملاالت    خاصة  تطبيق تدابري مؤقتة      -٣٤-١٠٣
 ؛)شيلي(تعاين من ظروف غري مواتية  أو  ناقصاًثيالًممثلة مت

املعاملة أوجه  مجيع   إلغاء إمكانية تعزيز التدابري الرامية إىل       النظر يف   -٣٥-١٠٣
 ؛)األرجنتني (اجلنسانيةوية اهل اجلنسي وامليلالتمييزية على أساس 

 املعاملة التمييزية جتاه     للقضاء على مجيع أوجه    اختاذ التدابري الالزمة    -٣٦-١٠٣
يف ذلك التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري          األشخاص ذوي اإلعاقة مبا   

 ؛)رجنتنياأل(التفاقية القضاء على التمييز العنصري 

 ؛)و وناميبيابوروندي وتوغ(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٧-١٠٣

 ؛)نيوزيلندا(اختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام   -٣٨-١٠٣

اختيـاري  عالن وقـف    إلغاء عقوبة اإلعدام يف الدستور اجلديد وإ        -٣٩-١٠٣
 ؛)سلوفينيا (ئهاانتظار إلغابلعقوبة اإلعدام رمسياً 

كمحصلة هنائية للوقف االختياري حبكم       هنائياً  عقوبة اإلعدام  إلغاء  -٤٠-١٠٣
 ؛)إسبانيا (١٩٩٧منذ عام الواقع املعمول به 

 ؛)أوكرانيا (ئهاإلغاإمكانية تقييد تطبيق عقوبة اإلعدام والنظر يف   -٤١-١٠٣

أحكـام   قانوهنا وإبدال  عقوبة اإلعدام من     يقضي بإلغاء تشريع  سن    -٤٢-١٠٣
اململكة املتحدة لربيطانيا    (إصدارها إىل عقوبات سالبة للحرية    اإلعدام اليت سبق    

 ؛)يرلندا الشماليةآالعظمى و

 ؛)الربازيل( تشريعاهتا هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام مراجعةالنظر يف   -٤٣-١٠٣

عقوبة اإلعدام حبكم القانون لالنظر يف إمكانية إعالن وقف اختياري   -٤٤-١٠٣
 ؛)إيطاليا(هبدف إلغائها 
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 الربوتوكول االختياري الثـاين     إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل      -٤٥-١٠٣
 ؛)أستراليا(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ل

الربوتوكول  إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون والنظر يف التصديق على  -٤٦-١٠٣
 ؛)فرنسا (لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالختياري الثاين ل

يف ذلك عـن     اختاذ تدابري ملموسة للتصدي للعنف ضد املرأة، مبا         -٤٧-١٠٣
إيالء اهتمـام  ملشكلة، مع با، وزيادة الوعي العام     يطريق جترمي االغتصاب الزوج   

 ؛)النرويج (واحملليةالدينية للزعامات خاص 

 ؛)كندا( االغتصاب الزوجي جرمية جنائية اعتبار  -٤٨-١٠٣

 عـن أحكـام      استعراض منتصف املدة    أثناء بيانات إحصائية تقدمي    -٤٩-١٠٣
 ؛)٢()هنغاريا(املبلغ عنها االغتصاب وهتك العرض ة الصادرة يف قضايا اإلدان

ـ             -٥٠-١٠٣  نتقدمي معلومات مستكملة يف اسـتعراض منتـصف املـدة ع
 ألحداث اجلاحنني لفق منفصلة   تتوفر فيها مرا   البلد اليت  يف   االحتجازمراكز   عدد

 ؛)٣()رياهنغا(

 طإلغاء أي قانون حيد مـن احلـق يف حريـة التعـبري يف وسـائ                 -٥١-١٠٣
 ؛)العراق( اإلعالم

ا  نظامها القانوين وسياسـاهت    متاشياختاذ اخلطوات الالزمة لضمان       -٥٢-١٠٣
 طوسـائ  متتـع  ناوضـم ، يتعلق حبرية التعبري التزاماهتا الدولية فيما مع  الكامل  ب

 ودون  يف اسـتقاللية   بعملـهم    لالضطالعلالزمة  احلريات ا باإلعالم والصحفيني   
 ؛)يرلنداآ(لمالحقة القضائية التعرض لخوف من 

تطبيق نطاق  تقييد  يف ذلك    إجراء التغيريات التشريعية الالزمة، مبا      -٥٣-١٠٣
حريـة  تكوين اجلمعيات و  من حرية   ممكن  أوسع قدر   قانون النظام العام، لضمان     

 ا القـانون والقـوانني  هـذ ناسب يف إنفـاذ  للت الشرطة   مراعاةالتعبري، وضمان   
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       ( الغربية   احملافظةيف ذلك يف     ، مبا األخرى

 ؛)يرلندا الشماليةآو

__________ 

اختاذ اخلطوات الالزمة   : "جاءت التوصية املقدمة خالل جلسة التحاور اليت أجراها الفريق على النحو التايل            )٢(
استعراض اجلنس وتقدمي بيانات إحصائية أثناء      لضمان التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف القائم على نوع          

 )".هنغاريا(املبلغ عنها االغتصاب وهتك العرض  عن أحكام اإلدانة الصادرة يف قضايا منتصف املدة
 الـسائدة ظروف  الجعل  " :جاءت التوصية املقدمة خالل جلسة احلوار اليت أجراها الفريق على النحو التايل            )٣(

معلومات مستكملة يف استعراض منتصف املدة عن عدد          وتقدمي ايري الدولية  للمع مطابقةيف مراكز االحتجاز    
 .")هنغاريا( اليت تتوفر فيها مرافق منفصلة لألحداث اجلاحننيالبلد مراكز االحتجاز يف 
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 تسجيل املواليد جمانـاً   سهولة وفعالية   اختاذ التدابري الالزمة لضمان       -٥٤-١٠٣
  ؛)املكسيك(

 زامبيابتأييد التوصيات الواردة أدناه ومل حتظ   -١٠٤

، ملكافحـة اإليـدز    الوطين   هاجملسالصادرة عن   توصيات  المتابعة    -١-١٠٤
فريوس املتعلقة ب رجال يف السياسات    الالرجال الذين ميارسون اجلنس مع      إدماج  و

 ؛)هولندا(اإليدز /نقص املناعة البشرية

لة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدو         /مجيع االستنتاجات و    -١٠٥
ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        وال. أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد فريق العمل بكامله
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