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جتميع بشأن زامبيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير جتمي للمعلومات الواررد يف تقعارير اهليئعات املنشعةد ووبع
معاهدات واإلبراءات اخلاص وغريها من واثئق األمم املتحدد ذات الصل  ،وهو مقدم يف شعلل
موبز تقيدا ابحلد األقصى لعدر الللمات.

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
() ٢( ) ١
اإلنسان
 -٢يف عام  ،٢٠١٦أوصت جلن حقوق الطفل زامبيا أبن تنظعر يف التصعديق علعى االتفاقيع
املتعلق ع ابلق ععانون الس ععاري عل ععى التزام ععات النفقع ع لع ععام  ،)3(١9٧3وأن تص ععدق عل ععى الربوتو ععو
االختيععاري امللحععق ابتفاقي ع حقععوق الطفععل بشععةن بي ع األألفععا واسععت ل األألفععا يف الب ععاء ويف
امل ع عوار اإلابحي ع ع  ،والربوتو ع ععو االختي ع ععاري التفاقي ع ع حق ع ععوق الطف ع ععل بش ع ععةن اش ع ع ا األألف ع ععا يف
املنازع ع ععات املس ع ععلح  ،والربوتو ع ععو االختي ع ععاري التفاقيع ع ع حق ع ععوق الطف ع ععل املتعل ع ععق بع ع عراء تق ع ععد
البلغات( ،)4واالتفاقي الدولي حلماي حقوق مجيع العمعا املجعابرين وأفعرار أسعرهم ،والربوتو عو
االختياري التفاقي القضاء على مجي أشعلا التمييعز عد املعرأد ،والربوتو عو االختيعاري التفاقيع
مناهض ع ع التعع ععذي وغع ععريل مع ععن ع ععروس املعامل ع ع أو العقوب ع ع القاسع ععي أو الل نسع ععاني أو املجين ع ع ،
والربوتو و االختياري التفاقي حقوق األشعاا ذوي اإلعاقع ( ،)5والربوتو عو االختيعاري الثعاين
امللحق ابلعجد الدويل اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلارف ىل ل اء عقوب اإلعدام(.)٦
)GE.17-14849(A



A/HRC/WG.6/28/ZMB/2

 -3وأشار فريق األمم املتحدد القطعري ىل أن زامبيعا ت تصعدق علعى االتفاقيع الدوليع حلمايع
حقوق مجي العما املجابرين وأفرار أسرهم(.)٧
 -4وقامت مفو ي حقوق اإلنسعان بنشعر مستشعار لشعحون حقعوق اإلنسعان للمنسعق املقعيم
لألمم املتحدد وفريق األمم املتحدد القطري يف الف د من عام  ٢٠١4ىل عام .)8(٢٠١٦

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

() 9

 -5رحبععت جلنع حقععوق الطفععل اللان ع ابعتمععار قععانون عععام  ٢٠١٦بشععةن (تعععديل) رسععتور
زامبيععا ومرابع ع واسععتعراض مجي ع التش عريعات والق عوانة العرفي ع املتصععل ابلطفععل مععن خععل جلن ع
تطوير القانون يف زامبيا .وحثت اللان زامبيا على تنفيذ هذا القانون واعتمار شرع احلقوق(.)١٠
 -٦وذ عر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد ال شلععن تعععديل شععرع احلقععوق املتضععمن يف اجلععزء
الثالث من رستور عام  ١99٦بقانون يسعند الربملعانو وأن ذلع ال شلعن أن يتحقعق ال ابسعتفتاء
وألين .للن االستفتاء الذي نُظم هلذا ال رض ابالق ان م االنتااابت العامع لععام  ٢٠١٦قصعر
ع ععن اس ععتيفاء العتب ع ع املطلوب ع ع لنس ععب املق ع ععة ح ع ع تل ععون نتيات ععد ص ععحيح  .و ععان م ععن ش ععةن
التع ععديلت املق ح ع ع علع ععى شع ععرع احلقع ععوق لعع ععام  ١99٦أن تعع ععزز بش ععلل بع ععري ويع ععل احلقع ععوق
ومحايتجععا ،وال سععيما رراق احلقععوق االقتصععاري واالبتماعي ع والثقافي ع واحلقععوق اخلاص ع واحلقععوق
املتصل ابلبيئ  .وبذل ظلت عملي تعديل الدستور انقص (.)١١
 -٧وأعرب ععت جلن ع ع حق ععوق الطف ععل ع ععن قلقج ععا ألن ش ععرع احلق ععوق ومش ععروا ق ععانون الطف ععل
بعد(.)١٢
عتمد ُ
وأحلامجما املتعلق ابلتنسيق ت تُ َ
 -8وحثععت اللانع نفسععجا زامبيععا علععى تعمععيم وتنفيععذ السياسع الوألنيع للطفععل واعتمععار خطع
العمل الوألني ذات الصل (.)١3
 -9وأعربععت اللان ع عععن قلقجععا مععن ععون املفععوض اجلديععد ت يُعععة بعع ُعد يف مفو ععي شععحون
الطفععل ومععن ععون فعاليع وقععدرد املفو ععي نععدورون بسععب نقععا املعوارر البشعري والتقنيع واملاليع ،
و ذل من عف الوعي العام بوبورها وواليتجا(.)١4
 -١٠ويف عععام  ،٢٠١٦أوصععت املقععررد اخلاصع املعنيع حقععوق األشععاا ذوي اإلعاقع زامبيععا
أبن جتري استعرا ا تشريعي ا شاملا من أبل حتقيعق االتسعاق اللامعل بعة اإلألعار القعانوين العوألين
وأحلام اتفاقي حقوق األشعاا ذوي اإلعاقع  ،بوسعائل تشعمل ل عاء األحلعام التمييزيع العواررد
يف الدس ع ععتور ،ويف الق ع ععانون اجلن ع ععائي ،وق ع ععانون اإلبع ع عراءات اجلنائيع ع ع  ،وق ع ععانون الس ع ععاون ،وق ع ععانون
االنتااابت ،وقانون اال طراابت العقلي (.)١5
 -١١وأفععار فريععق األمععم املتحععدد القطععري أبن عمليععات اللان ع الوألني ع حلقععوق اإلنسععان ث عريا
ما تتةثر سلب ا بعدم فاي األموا املاصص (.)١٦
 -١٢ويف أاير/مععايو  ،٢٠١٧ذ ععرت املقععررد اخلاصع املعنيع ابحلععق يف ال ععذاء أنععد نظعرا النتشععار
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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وأن تتلقععى مععا يلفععي مععن الععدعم املععايل .وينب ععي تقيععيم تثععري تل ع السياسععات ابنتظععام اسععتنارا ىل
محشرات حقوق اإلنسان ذات الصل (.)١٧

رابع ا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييز

()١8

 -١3أعرب ععت جلنع ع حق ععوق الطف ععل ع ععن قلقج ععا ألن مب ععدأ ع ععدم التميي ععز ،ال س ععيما فيم ععا يتعل ععق
ابلوصععو ىل الصععح والتعلععيم ،واملمارسععات االبتماعي ع والثقافي ع  ،واملنازعععات وامل عريا يف ألععار
الععزواق العععريف ،ال يُن نفععذ تنفيععذا افي ع ا فيمععا ععا األألفععا املنتمععة ىل أشععد الفئععات عععف ا ،مثععل
الفتيععات ،واألألفععا ذوي اإلعاق ع  ،واألألفععا املنتمععة ىل األقليععات الديني ع  ،واألألفععا املصععابة
بفع ععريو نقع ععا املناع ع ع البش ع عري /اإليدز ،واألألفع ععا املج ع ععابرين واللبئع ععة ،واأليتع ععام ،واألألفع ععا
املولورين خارق رابط الزوبي (.)١9
 -١4وأش ععارت املق ععررد اخلاصع ع املعنيع ع حق ععوق األشع عاا ذوي اإلعاقع ع ىل أن التميي ععز عل ععى
أس ععا اإلص ععاب بف ععريو نق ععا املناع ع البش عري /اإليدز منتش ععر عل ععى نط ععاق واس ع يف زامبي ععا(.)٢٠
أم ععا ابلنس ععب لألش ععاا املص ععابة ابملج ععق ،ف ععإن الوص ععم والتميي ععز ق ععد شسع عان بتم ععتعجم حق ععوقجم
األساسي  ،مثل احلق يف الرعاي الصحي واحلق يف السلن اللئق(.)٢١
 -١5وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أن البيئع العامع املتعلقع ابملثليععات واملثليععة ومزروبععي
امليل اجلنسي وم عايري اهلويع اجلنسعاني وحعاملي صعفات اجلنسعة معا زالعت معاريع ىل حعد بعري،
وال سععيما يف بعععن املنظمععات الدينيع  .فالقععانون اجلنععائي ععرم الربععا الععذين شارسععون اجلععنس م ع
الربا  ،واالتصا اجلنسي من الدبر بوبد عام .بيد أن اجمللس الوألين املعين ابإليدز ،الذي يدير
األم ع عوا املاصص ع ع لبن ععاء ق ععدرات الفئ ععات الس ععلاني الرئيس ععي  ،ال ع ع يق ععدمجا الص ععندوق الع ععاملي
مللافحع اإليععدز والسععل واملععلراي ،لديععد مستشععار معععين ابملثليععات واملثليععة ومزروبععي امليععل اجلنسععي
وم ايري اهلوي اجلنساني وحاملي صفات اجلنسة(.)٢٢
 -٢التنميةا والبيلةا واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢3

 -١٦فيما يتعلق بقطاا الزراع الواسع النطاق ،ذ رت املقعررد اخلاصع املعنيع ابحلعق يف ال عذاء
أنععد م ععن الض ععروري بععدا أن تخ ععذ خط ععل التنمي ع يف احلس ععبان الت ععةثري احلقيقععي ألس ععالي الزراع ع
املوبج حنو التصدير على الصح البشري وال ب وموارر امليعال ،و عذل تثعري التعدهور البيئعي علعى
األبي ععا املقبلع ع  ،ب ععدالا م ععن ال ي ععز عل ععى حتقي ععق األرابع يف األب ععل القص ععري وعل ععى حتقي ععق النم ععو
االقتصععاري .وسععلطت الضععوء علععى مععا يرتبععد التعععرض ملبيععدات اىفععات مععن ععاألر علععى الصععح
البشري والبيئ  ،وحثت زامبيعا علعى حظعر اسعتادام ال ليفوسعات ،وهعو مبيعد يلفعات ععايل السعمي ،
يف الزراع (.)٢4
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 -١٧وأوصععت جلنع حقععوق الطفععل أبن تضع زامبيععا ألععارا تنظيميعا وا ععحا لصععناعات التعععدين
العاملع يف البلععد لضععمان عععدم تثععري أنشععطتجا سععلب ا علععى املعععايري البيئيع وغريهععا مععن املعععايري وعععدم
تعريضجا ايها للاطر(.)٢5

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

()٢٦

 -١8الحععف فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد ت تنفععذ أي عمليععات عععدام منععذ عععام ،١99٧
للنععد ذ ععر أن الدسععتور املع ع ند مععا زا يععنا علععى عقوب ع اإلعععدام .وشععا فريععق األمععم املتحععدد
القطري زامبيا على حفز مناقش عام بشةن عقوب اإلعدام هبدف ل ائجا(.)٢٧
 -١9وذ ععرت املقععررد اخلاص ع املعني ع حقععوق األشععاا ذوي اإلعاق ع أنععد ،خععل زاير ععا ىل
زامبيا يف عام  ،٢٠١٦أبلغ العديد من األشاا املصابة ابملجعق أبمعم يعيشعون يف خعوف رائعم
مععن التعععرض للعتععداء والقتععل للحصععو علععى أب عزاء مععن أبسععارهم ب ي ع اسععتادامجا يف ألقععو
الشعوذد على أيدي أان يعتقدون أمم أشباع أو لوقات سحري (.)٢8
 -٢٠وأفار فريق األمم املتحدد القطري أبن معظم حاالت التعذي املبلغ عنجعا قعد عل فيجعا
أفرار من الشرأل أو أفرار أمن يف سياق حتقيقعا م ،ابعتبعار ذلع وسعيل للحصعو علعى اع افعات
من املشتبد فيجم .والتعذي ال نرم علعى وبعد التحديعد يف القعانون اجلنعائي ،ولعذل فعإن أشعلا
التع ععذي اجلس ععدي تُعت ععرب اعت ععداءا يف ث ععري م ععن األحي ععان( .)٢9وق ععد ص ععدقت زامبي ععا عل ععى اتفاقيع ع
مناهضع التعععذي  ،وللنجععا ت تععدما أحلععام االتفاقيع يف اإلألععار القععانوين ا لععي علععى حنععو امععل.
ويف عععام  ،٢٠١3انععت احللوم ع قععد لفععت جلن ع حقععوق اإلنسععان أبن تتعععاون م ع جلن ع تطععوير
القانون يف زامبيا لصياغ مشروا قانون هلذا ال رض ،وهو املشروا الذي يلار يلون باهزا(.)3٠
 -٢١وأفععارت جلن ع حقععوق الطفععل أبمععا مععا زالععت تشعععر ابلقلععق ألن ععافر الش عرأل والسععاون
تفتقر ىل زنزاانت منفصل لألألفا  ،وألند ال يُوفنر لألألفا ما يلفعي معن مرافعق التعلعيم والصعح
وال فيععد .وحثععت اللانع زامبيععا علععى أن تفصععل رائمعا األألفععا عععن البععال ة يف أمععا ن االحتاععاز
السععابق علععى ا ا م ع ويف السععاون( .)3١وحثععت زامبيععا أيض ع ا علععى تقععد خععدمات وتسععجيلت
مناسب و افي يف الساون لألألفا املوبورين م أمجا م الساينات(.)3٢
 -٢٢وذ ر فريق األمم املتحدد القطري أن الساينات يتضررن بشلل غري متناسع معن سعوء
األحوا الصحي  ،ألن املرافق اإلصلحي يف زامبيا ال تراعي احتيابات املرأد(.)33
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون
 -٢3ذ ععر فري ععق األم ععم املتح ععدد القط ععري أن السع علط القض ععائي ش ععرعت من ععذ ع ععام  ٢٠١5يف
صععدار توبيجععات بشععةن مععاز خععدمات العدالع  ،يععا أرا ىل فععين عععدر القضععااي امل ا مع يف
ا ا م التااري ونا م النقن .ولئن عان قعد أُحعرز بععن التقعدم يف ا لمع العليعا ،فمعا زا ع
عدر بري من القضااي امل ا م يف ا ا م اجلزئي (.)34
 -٢4وأف ع ععار فري ع ععق األم ع ععم املتح ع ععدد القط ع ععري أن ن ع ععا م وذبي ع ع أُنش ع ععئت يف ع ع ععام  ٢٠١٦يف
مقاألعتة ابت اء تسري التصرف يف قضااي العنعف اجلنسعاين .وقعد ملعن ذلع معن ععرض القضعااي
4
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على ا ا م يف الوقت املناس وخفن عدر ما يُسح منجا بسب التةخر يف بدء ا ا معات.
وع ععلود عل ععى ذلع ع  ،ف ععإن التعاي ععل ابلب ععت يف تلع ع القض ععااي ق ععد قلع عا ف ععر وي ععف الش ععجور
والضحااي(.)35
 -٢5وأفععارت جلن ع حقععوق الطفععل أبمععا مععا زالععت تشعععر ابلقلععق ألن األألفععا ال يُضععمن هلععم
متثيل قانوين ،وحثت زامبيا علعى عمان حعق األألفعا يف التمثيعل القعانوين أو يف مسعاعدد مناسعب
أخرا ،وعلى أن يلون جمللس املساعدد القانوني ما يلفي من املوارر املالي والبشعري لتملينعد معن
نشععاء رارد لتمثيععل األحععدا ( .)3٦وحثععت زامبيععا أيض عا علععى تععوفري مععا يلفععي مععن امل عوارر املالي ع
والبشعري لععوزارد الرعايع االبتماعيع لتملينجععا مععن تقععد خععدمات اإلفعراق حتععت املراقبع  ،وخععدمات
ما بعد اإلفراق ،ونظام تعق لرصد معد عورد األحدا ىل اإلبرام(.)3٧
 -٢٦وذ ععرت اللانع ع نفس ععجا أم ععا م ععا زال ععت تش عععر ابلقل ععق ألن احل ععد األر لس ععن املس ععحولي
اجلنائي ع هععو  8سععنوات ،وحثععت زامبيععا علععى رفعععد وفق ع ا لتعليععق اللان ع العععام رقععم )٢٠٠٧( ١٠
بشةن حقوق الطفل يف قضاء األحدا (.)38
 -٢٧وأفععارت اللان ع أيض ع ا أمععا مععا زالععت تشعععر ابلقلععق ألن احتاععاز األألفععا ال يُسععتادم
مععلذ أخععري ،وحثععت زامبيععا علععى ععمان عععدم تطبيععق بعراء االحتاععاز ال مععلذ أخععري وألقصععر
مدد يلن  ،وعلى ععدم تطبيقعد يف معا يتعلعق ابجلعرائم البسعيط  ،واستعرا عد بصعورد منتظمع هبعدف
سحبد(.)39
 -٢8وأعربت اللان عن قلقجا ألن املعتجم شلنعد ،أثنعاء اإلبعراءات اجلنائيع  ،أن يعرا األألفعا
حااي اجلرائم أو الشجور عليجا .وأوصت اللان بتعوفري احلمايع ألولئع األألفعا أثنعاء ا ا مع ،
بسبل منجا عدم شفجم للااين ،و ل اء التشريعات ال تتيح لد حالي ا رؤيتجم(.)4٠
 -٢9وأشععار فريععق األمععم املتحععدد القطععري ىل أن القععانون العععريف يف زامبيععا مععا زا يتعععاي م ع
القانون التشريعي .فالنظام القانوين املزروق يعع ف بشعيوا القبائعل بوصعفجم القيمعة علعى التقاليعد
والثقاف و وهلم اختصاصا فيما يتعلق ابلقانون العريف .وا ا م التقليدي هي اىلي الرئيسي ا ليع
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 ُ عنرع يف القععانون العععريف ،ينطبععق قععانون
اإلر ب ععل وص ععي  .وتبعع ع ا ل ععذل  ،تُب ععذ بج ععور مط ععررد لض ععمان متلع عن ا ععا م التقليديع ع وش ععيوا
القبائل من توبيعد اجملتمععات ا ليع علعى حنعو فععا بشعةن أحلعام القعانون التشعريعي الع تتعداخل
م الوالايت التقليدي أو العرفي (.)4١
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()4٢

 -3٠أوصت منظم األمم املتحدد لل بي والعلم والثقاف (اليونسلو) بنعزا الطعاب اجلرمعي ععن
التشععجري وابلععنا علععى أحلععام تتعلععق بععد يف قععانون مععدين( .)43وأوصععت بسععن قععانون بشععةن حري ع
اإلعلم(.)44
 -3١وذ ععر فري ععق األم ععم املتح ععدد القط ععري أن اإلأل ععار الق ععانوين يض ععيق نط ععاق تيس ععري حص ععو
اجلمجععور علععى املعلومععات ذات النف ع العععام .ومععن املتوق ع أن يعععور مشععروا قععانون احلصععو علععى
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املعلومععات ،الععذي قُععدم ىل اجلمعي ع الوألني ع يف عععام  ٢٠١5وللنععد ُسععح فيمععا بعععد ،ليُععدرق يف
بدو األعما التشريعي يف عام .)45(٢٠١٧
 -3٢وفيما يتعلق حري التام  ،أفار فريق األمعم املتحعدد القطعري أن هنعا عمومعا ععف يف
الععوعي العععام أبحلععام قععانون النظععام العععام وابلقصععد منععد .فقععد اسععتُادم ذلع القععانون ،علععى مععدا
سنوات عديدد ،للتحلم يف الوصو ىل األما ن العام ومنعد بعدالا معن أن يعنا علعى اسعتادام
تل األما ن على حنو مةمون(.)4٦
 -33وأشار فريق األمم املتحعدد القطعري ىل التعدابري الع ا عذ ا احللومع لتعزيعز متلعة املعرأد،
وا يف ذل جتم الربملانيات الزامبيات ،للند أوصى بزايرد متثيل املرأد يف املناص القياري (.)4٧
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()48

 -34أعرب ععت جلنع ع حق ععوق الطف ععل ع ععن قلقج ععا زاء وب ععور ع ععدر متزاي ععد م ععن األألف ععا ععحااي
االسععت ل التاععاري ،وععا يف ذلع الب ععاء ،وال سععيما الفتيععات واألألفععا ا ععرومة .وأوصععت زامبيععا
بتنفي ععذ الق ععانون رق ععم  ١١لع ععام  ٢٠٠8املتعل ععق ولافح ع ع االجت ععار ابلبش ععر تنفي ععذا ععاملا وفع ععاالا،
وبضمان براء حتقيقات فعال يف حاالت بي األألفا واالجتار هبعم واختطعافجم ،ومقا عاد اجلنعاد
ومعاقبتجم(.)49
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية
 -35أشععارت جلنع حقععوق الطفععل ىل وبععور نظععام ردععي للتبععين ،بيععد أمععا أوصععت زامبيععا بتعزيععز
عمليععات التبععين الرديع علععى الصعععيدين ا لععي والععدويل وتشععايعجا مععن أبععل منع اسععتعما التبععين
غري الردي ومحاي حقوق الطفل(.)5٠

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

()5١

 -3٦أفار فريق األمم املتحدد القطري أبن هنعا ملحقع قضعائي ملعرتلت التحعرس اجلنسعي يف
القطععاعة اخلععا والعععام ،للععن أرابس العمععل ال ضعععون للمسععاءل  ،يف مثععل هععذل القضععااي ،عععن
عدم التقصري يف محاي املوظفات(.)5٢
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي
 -3٧ذ ععرت املقععررد اخلاص ع املعني ع ابحلععق يف ال ععذاء أنععد قععد ُخصععا للحماي ع االبتماعي ع يف
عععام  ٢٠١٧ح عوايل  4.٢يف املائ ع مععن امليزاني ع الوألني ع  ،وهععي نسععب منافض ع نسععبيا ابلنظععر ىل
مسع ععتوايت الفقع ععر والتجمع ععي يف زامبيع ععا .وتع ععوفر السياس ع ع الوألني ع ع للحماي ع ع االبتماعي ع ع اإلألع ععار
السياس ع ععارت واالسع ع ع اتياي ل ع ععربانما ش ع ععامل ومنس ع ععق للحمايع ع ع االبتماعيع ع ع  .ويب ع ععدو أن بع ع عرانما
التحععويلت النقدي ع االبتماعي ع قععد أحععد أث عرا ب عريا ،يععا زار مععن عععدر الوببععات ال ذائي ع ال ع
شلععن لألسععر أن تتناوهلععا يوميعا .وال بععد مععن مواصععل الرصععد والتقيععيم املفصععلة واملنتظمععة للسياسع
الوألني ع ع للحماي ع ع االبتماعي ع ع ولع ععربانما التحع ععويلت النقدي ع ع االبتماعي ع ع لتحديع ععد أثرمهع ععا علع ععى
الت ذي (.)53
6

GE.17-14849

A/HRC/WG.6/28/ZMB/2

 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()54

 -38أفععارت املقععررد اخلاصع املعنيع ابحلععق يف ال ععذاء أن النمععو االقتصععاري املثععري ل عاععاس يف
زامبيا ت يفن ىل احلد من الفقر بقدر بري .فنحو  ٦٠يف املائ من السلان يعيشون حتت خعل
الفقر  4٢يف املائ منجم يعيشون يف حاالت فقر مدق (.)55
 -39والحظععت املقععررد اخلاص ع أن احلصععو علععى األألعم ع اللافي ع وامل ذي ع ال ي عزا يشععلل
حتدايا يف معظم أحناء البلد ،وأن النساء واألألفا يف املناألق الريفي هم األ ثر تضررا .وأربعون يف
املائع مععن األألفععا رون سععن اخلامسع يعععانون مععن التقععزم ،وهععو أمععر يبعععث علععى القلععق البععالغ ألن
يلاثر نقا الت ذي ال ربع فيجا .والنساء احلوامل معر ات بشلل خا لسوء الت ذيع  .ولسعوء
ت ذي األمجات يف وقت احلمل وأثناء الر اع الطبيعي تثري مباشر على و الطفل(.)5٦
 -4٠وأوصت املقررد اخلاص بتوسي نطعاق بعرانما الت ذيع املدرسعي ابملنتاعات ا ليع  ،وذلع
لت طيع أعععدار تلميععذ املععدار ابللامععل ،وععا يف ذلع املععدار يف املنععاألق النائي ع ويف مسععتوألنات
اللبئة(.)5٧
 -4١وأشععارت ىل أنععد ووبع نظععام حيععازد األرا ععي املععزروق ،هنععا نقععا يف محايع املعزارعة
أصحاس احليازات الص ريد من حيعث تمعة حصعوهلم علعى األرا عي .ويف احلالع الع تلعون فيجعا
محاي ع احلصععو علععى األرا ععي عععيف وتلععون فيجععا حيععازد األرا ععي علععى نطععاق واس ع صص ع
ألغراض الزراع التااري  ،فعإن يارسع احللومع للضع ل معن أبعل حتويعل الزراعع التااريع املوبجع
حنععو التصععدير ىل نععر للقتصععار قععد يجععدر خعراق املعزارعة مععن أرا ععيجم و بعععارهم عععن اإلنتععاق،
يا سيلحق ررا بريا حقجم يف ال ذاء .وخلصعت املقعررد اخلاصع ىل أن األمعر يبععث علعى القلعق
بوبععد خععا نظعرا للععون املعزارعة أصععحاس احليععازات الصع ريد شثلععون مععا يقععرس مععن  ٦٠يف املائع
من السلان ويعتمدون على األرض من أبل س رزقجم وسبل عيشجم(.)58
 -4٢وذ رت املقررد اخلاص أن النظام املزروق حليعازد األرا عي قعد أرا أيضع ا ىل و ع يتمتع
فيد بعن حائزي أرا ي الدول ابحلماي اللامل حلقوق املللي اخلاص هبم ،يف حعة أن احلعائزين
ووب ع ع احليع ععازد العرفي ع ع يُعتع ععربون أساس ع عا شع ععاغلة لألرا ع ععي أو مسع ععتادمة هلع ععا ،وابلتع ععايل فجع ععم
ال يتمتعععون حمايع ملليععتجم وحقععوق األرض اخلاصع هبععم .ويف ألععار احليععازد العرفيع  ،يوبععد نقععا
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
اجلنساني وتشمل اجلمي وتستند ىل مبارئ حقوق اإلنسان(.)59
 -٤احلق يف الصحة

()٦٠

 -43أوصععت جلن ع حقععوق الطفععل زامبيععا أبن تنفععذ سياس ع الصععح الوألني ع املنقح ع وسياس ع
اللمر زي ع الوألني ع  ،وأن تقععيم اخلط ع االس ع اتياي الوألني ع للصععح للف ع د  ٢٠١5-٢٠١١وتقععوم
وتابعتجا ،وأن توايف اللان وعلومات ندنث عن تشريعات نظام التةمة الصحي االبتماعي(.)٦١
 -44وأعربععت اللان ع ذا ععا عععن قلقجععا ألن اخلععدمات الصععحي ال ت عزا غععري افي ع مععن حيععث
الت طي واجلورد .وأوصت زامبيا بتعزيز بجورهعا الراميع ىل صعيا معا يلفعي معن املعوارر البشعري
والتقني واملالي للرعاي الصحي لألألفا (.)٦٢
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 -45وأعربععت اللان ع عععن قلقجععا ألن معععدالت وفيععات األألفععا رون سععن اخلامس ع والر ع
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
وس ع عوء الت ذي ع ع  .وأوصع ععت اللان ع ع بتعزيع ععز اجلجع ععور الرامي ع ع ىل خفع ععن معع ععدالت وفيع ععات الر ع ع
واألألفععا  ،خاص ع ابل يععز علععى التععدابري الوقائي ع والعععلق ،وحتسععة الت ذي ع والشععروط الصععحي ،
وتوسي نطاق التطعيم ،و رارد التعامل م األمراض ال شلعن الوقايع منجعا واملعلراي( .)٦3وأوصعت
أيضع ا بتعزيععز التععدخلت الصععحي لععدا املواليععد وتععوفري قععابلت مععاهرات وحتقيععق معععد أعلععى مععن
زايرات الرعاي ع السععابق للععوالرد ،و ععمان وبععور مععا يلفععي مععن املرافععق الوظيفي ع التوليدي ع لرعاي ع
املواليد يف احلاالت الطارئ  ،ال سيما يف املناألق الريفي (.)٦4
 -4٦وأعربععت اللان ع عععن قلقجععا زاء ارتفععاا عععدر حععاالت محععل املراهقععات واإلبجععاض غععري
املععةمون ،واالفتقععار ىل خععدمات الععدعم واملشععورد الس عري واملراعي ع الحتيابععات امل عراهقة ،وصعععوب
وصعو املراهقعات ىل الرعايع واملعلومعات يف جمعا الصععح اإلمابيع  ،وععدم فايع املرافعق الوظيفيع
التوليدي لرعاي املواليد يف احلاالت الطارئ  ،ونقا تدري املوظفة(.)٦5
 -4٧وأعرب ععت اللان ع أيض ع ا ع ععن قلقج ععا زاء نق ععا املعلوم ععات ع ععن ب عراما وخ ععدمات الص ععح
العقلي للمراهقة(.)٦٦
 -48وأعربععت اللانع عععن قلقجععا مععن تفشععي فععريو نقععا املناعع البشعري /اإليدز علععى نطععاق
واس ع يف ص ععفوف األألف ععا  ،وال س ععيما امل عراهقة ،وم ععن ععون الفتي ععات معر ععات بص ععف خاصع ع
ل صععاب بسععب االعتقععار أبن اجلمععاا مع عععذراء عععلق للعععدوا وبسععب اسععتمرار علقععات القععود
غ ععري املتلافئع ع ب ععة الرب ععل واملع عرأد الع ع ق ععد تع ععوق ق ععدرد النس ععاء والفتي ععات عل ععى التف ععاوض بش ععةن
املمارسات اجلنسي املةمون (.)٦٧
 -49وأفععار فريععق األمععم املتحععدد القطععري أن زامبيععا ،ابإل ععاف ىل ع ع ء فععريو نقععا املناع ع
البشري /اإليدز والسل وامللراي ،تشجد زايرد بريد يف األمعراض غعري املعديع  ،وعا يف ذلع األمعراض
القلبيع الوعائيع وراء السععلري والسعرألان واألمعراض التنفسععي املزمنع  ،ويعععور ذلع بزئيع ا ىل عععدم
فاي املعلومات واالفتقار ىل البىن التحتي اللزم أل اط العي الصحي (.)٦8
 -٥احلق يف التعليم

()٦9

 -5٠ذ ععرت اليونسععلو أن احلصععو علععى التعلععيم ال ي عزا يشععلل حتععدايا ب عريا بسععب العععدر
ا ععدور م ععن املقاع ععد الدراس ععي املتاح ع ع وت ع عرا م ع ععدر األألف ععا ال ععذين ت ي ععدخلوا بع ععد يف النظ ععام
املدرسععي ،وال سععيما يف املنععاألق الريفيع ( .)٧٠وقععدمت توصععيات منجععا تشععاي زامبيععا بقععود علععى أن
تصععدق علععى اتفاقي ع ملافح ع التمييععز يف جمععا التعلععيم ،وأن تنفععذ علععى حنععو فعععا قععانون التعلععيم
والسياسات التعليمي (.)٧١
 -5١وأعربت جلن حقوق الطفل عن قلقجا زاء ما يُبلنغ عنعد معن مجع لألمعوا ألغعراض عامع
وغريهععا مععن الرسععوم واألعبععاء املدرسععي مععن خععل مجعيععات اىابء  -املعلمععة .وأعربععت أيضعا عععن
قلقجا من سوء البعىن التحتيع املدرسعي  ،وانععدام النظافع الصعحي  ،وبُععد املعدار وسعافات ألويلع ،
وعدم فاي عدر املدرسة املد نربة ،وعدم فاي صصات امليزاني للتعليم .وأوصت أبن تضعمن
زامبيا جماني التعليم االبتدائي يف املمارس العملي وخلول من سعائر التلعاليف اإل عافي ب يع تيسعري
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مشار مجي األألفا يف التعليم االبتعدائي ،وأبن ترصعد مجعيعات اىابء  -املعلمعة لضعمان ععدم
فرض أي رسوم على األألفا (.)٧٢
 -5٢وأعربت اللانع نفسعجا ععن قلقجعا معن قلع أنشعط التسعلي املنظمع لفائعدد األألفعا أثنعاء
وقععت الدراسع  ،واالفتقععار ىل ال فيععد و ىل ملع ع متاح ع جمععاانا لألألفععا  .وأوصععت زامبيععا بتنظععيم
األنشط الراي عي وبضعمان أن يلعون لألألفعا  ،و اصع الفتيعات ،الوقعت العلزم لل فيعد واللعع ،
وبتملينجم من الوصو جماانا ىل امللع (.)٧3
 -53وأشععارت اليونسععلو ىل أن زامبيععا قععد سععنت قععانون التعلععيم العععايل (عععام  )٢٠١3وقععانون
الق ععروض وامل ععنح الدراس ععي للتعل ععيم الع ععايل (ع ععام  .)٢٠١٦وأش ععارت أيضع عا ىل أن اخلطع ع اإل ائيع ع
الوألني ع ع ع السارس ع ع ع ( )٢٠١5-٢٠١١تتضع ع ععمن ب ع ع عراما للت ذي ع ع ع املدرسع ع ععي  ،وحتع ع ععويلت نقدي ع ع ع
ابتماعي ع ع ع  ،و صع ع ععلحات قانوني ع ع ع وسياس ع ععاتي وب ع ع عراما لل ع ععدعود مع ع ععن أبع ع ععل ال ع ع ع ويا لللتحع ع ععاق
ابملدار (.)٧4
 -54وذ ععرت اليونس ععلو أن ععد قععد رت اس ععتحدا اس ع اتيايات وسياسععات اس ععتباقي م ععن أب ععل
التحععاق الفتيععات ابلتعلععيم االبتععدائي واسععتبقائجن وتععدربجن فيععد ،وععا يشععمل سياس ع عععارد حلععاق
الفتي ععات ال ععلرت عمل ععن ،وتعزي ععز تل ععافح ف ععر ال ععتعلم للاميع ع ( .)٧5بي ععد أن متل ععة الفتي ععات م ععن
الوصععو ىل التعلععيم مععا زا يشععلل حتععدايا بسععب الععزواق املبلععر ،ومحععل املراهقععات ،واملمارسععات
التقليدي والثقافي التمييزي (.)٧٦
 -55وأفارت اليونسلو أبن التثقيعف بشعةن فعريو نقعا املناعع البشعري /اإليدز قعد أُرمعا يف
املناها الدراسي م ال يز على التدخلت القائمع علعى املعرفع عمن اإلألعار الواسع للمجعارات
احلياتي ومجارات البقاء على قيد احلياد(.)٧٧
 -5٦وأش ععارت اليونس ععلو ىل أن زامبي ععا ق ععد اس ععتثمرت يف النم ععاء والتعل ععيم يف مرحلع ع الطفولع ع
املبلع ععرد ،يع ععا أرا ىل و ع ع منع ععاها رراسع ععي نع ععدرد و نشع ععاء مرا ع ععز للتعلع ععيم يف مرحل ع ع الطفول ع ع
املبلرد(.)٧8

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١النساء

()٧9

 -5٧ذ ععر فري ععق األم ععم املتحععدد القط ععري أن االس ععتفتاء ال ععذي ت ي ععناح وال ععذي أرا ىل ع ععدم
اعتمععار شععرع احلقععوق املق ح ع قععد خلععق بعععن التناقضععات القانوني ع والدسععتوري بسععب اسععتمرار
سراين شرع احلقوق لعام  .١99٦ومن بة هعذل التناقضعات التنعاقن النعاتا ععن املعارد  ٢3معن
شععرع احلقععوق لعععام  ١99٦ال ع تسععمح ابلتمييععز ععد امل عرأد يف مسععائل التبععين والععزواق والطععلق
وال عدفن ونقععل املللي ع عنععد الوفععاد وغريهععا مععن مسععائل قععانون األح عوا الشاصععي  .وهععذا التمييععز
عع ععد عع ععارد نتيا ع ع تطبيع ععق املمارسع ععات التقليدي ع ع أو العرفي ع ع أو القع ععانون التقليع ععدي أو العع ععريف.
واسععتمرار وبععور هععذا االسععتثناء ووبع املععارد  ٢3مععن شععرع احلقععوق يتعععارض بشععلل مباشععر مع
املععارد  )١(١مععن الدسععتور ال ع تععنا علععى أن الدسععتور لععد األسععبقي علععى مجي ع الق عوانة امللتوب ع
األخععرا والقعوانة العرفيع واملمارسععات العرفيع و علجععا ابأللع مععا تعار ععت معععد .وشلععن القععو نععد
ععوز الطع ععن يف رسععتوري تطبي ععق امل ععارد  ٢3مععن شععرع احلقععوق أم ععام ا لم ع الدسععتوري اس ععتنارا
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ىل املارد  )١(١من الدستور ما شلن بطا سرايما .وللن نظرا للون شعرع احلقعوق متضعمن
يف الدستور وال شلن تعديلجا ال ابستفتاء وألين ،فإن صياغ املارد  ٢3نفسجا ستظل قائمع ىل
حة اعتمار شرع احلقوق املن نقح براء استفتاء يف املستقبل(.)8٠
 -58ويف عام  ،٢٠١5حثت املقررد اخلاص املعنيع وسعةل العنعف عد املعرأد وأسعبابد ونتائاعد
واملق ععررد اخلاصع ع املعنيع ع وس ععةل بيع ع األألف ععا واس ععت ل األألف ععا يف الب ععاء ويف املع عوار اإلابحيع ع
احللومع ع َ عل ععى أن تب ععة أم ععا ب ععارد يف بجوره ععا الراميع ع ىل التص ععدي للعن ععف اجلنس ععاين والعن ععف
اجلنسي د النساء والفتيعات ،وذلع معاء فعلت امل عين ليفعورر رشبعا ،العذي عان قعد أريعن يف
عععام  ٢٠١4الغتصععابد فتععاد تبلععغ مععن العمععر  ١4عامع ا وحلععم عليععد ابلسععان ملععدد  ١8عامع ا ،مععن
العقععاس .و ععان العرئيس لون ععو قععد أصععدر عفعوا عنععد بعععد أن أمضععى سععن واحععدد مععن مععدد عقوبتععد،
وعُة بعد ذل سفريا مللافحع العنعف اجلنسعاين .ورععت املقعررون اخلاصعتان احللومع ىل ععلن
ل اء تعية السيد رشبا يف ذل املنص و مان ععدم صعدور أي عفعو يلخعر يف سعياق مثعل هعذل
اجلرائم املرتلب د النساء والفتيات(.)8١
 -٢األطفال

()8٢

 -59أعربععت جلن ع حقععوق الطفععل عععن قلقجععا مععن اسععتمرار يارس ع زواق األألفععا  ،رغععم ععون
قععانون (تعععديل) الدسععتور اجلديععد يعععرف الطفععل أبنععد أي شععاا ت يبلععغ سععن الثامنع عشععرد و ععون
قانون الزواق عدر السن القانوني للزواق يف  ٢١عاما(.)83
 -٦٠وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أن هنععا حابع ىل مواءمع القعوانة الدينيع والعرفيع
م أحلام اتفاقي حقوق الطفل ،ال تتعلق ون التمييز د البنات(.)84
 -٦١وأعربععت جلنع حقععوق الطفععل عععن قلقجععا مععن ععون القععانون يسععمح لألألفععا الععذين تع اوع
أعمععارهم بععة  ١5 ١3عام عا وزاول ع األعمععا اخلفيف ع  ،للععنجم يقومععون أبعمععا يُقععا مععا ليسععت
خفيف وتتعارض م تعليمجم .وحثعت اللانع زامبيعا علعى مضعاعف بجورهعا إلمعاء مجيع أشعلا
عمععل األألفععا وا ععاذ مجي ع التععدابري اللزم ع حلمععايتجم و عععارد تهععيلجم و عععارد رمععابجم ،وعلععى
تنفيذ اتفاقي احلد األر لسن االستادام لععام ( ١9٧3رقعم  )١38واتفاقيع أسعوأ أشعلا عمعل
األألفا لعام ( ١999رقم  )١8٢الصاررتة عن منظمع العمعل الدوليع تنفيعذا عاملا معن خعل
اعتمار و عما ورصد تنفيذ اللوائح ال جتيز استادام األألفا يف األعما اخلفيف (.)85
 -٦٢وذ ععرت املق ععررد اخلاص ع املعني ع ابحل ععق يف ال ععذاء أن ععد ع التص ععدي لألس ععباس اجلذري ع
بذ العناي يف
لعمل األألفا  ،الذي يشلل بزءا ال يتازأ من نظام الزراع التعاقدي  ،ما
رصد املمارسات الزراعي اللثيف العمال (.)8٦
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة
 -٦3أفار فريق األمم املتحدد القطري أند يف حة أن اتفاقي حقعوق األشعاا ذوي اإلعاقع
ق ععد ُوألنععت بس ععن ق ععانون األش ععاا ذوي اإلعاقع ع رق ععم  ٦لع ععام  ،٢٠١٢ف ععإن هن ععا حابع ع ىل
مواءم عدد أبزاء من التشريعات التابع م ذل القانون وم املعايري الدولي (.)8٧
 -٦4وأوصت املقررد اخلاص املعني حقوق األشعاا ذوي اإلعاقع أبن تقعوم زامبيعا حمعلت
توعي ع عام ع بش ععةن حق ععوق األش ععاا ذوي اإلعاق ع وحتس ععيس وس ععائل اإلع ععلم بش ععةن ال ع ويا
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لصععورد ابي ع عععن اإلعاق ع و زال ع احل عوابز املوقفي ع ووقععف التشععني ( .)88وأوصععت أيض عا أبن تقععوم
زامبيععا ون ع وررا مجي ع أشععلا التمييععز ععد األشععاا ذوي اإلعاق ع  ،بسععبل منجععا رف ع مسععتوا
الوعي ورصد استادام الل التمييزي د األشاا ذوي اإلعاق يف وسائل اإلعلم(.)89
 -٦5وأوصععت جلنع حقععوق الطفععل زامبيععا بضععمان اسععتفارد األألفععا ذوي اإلعاقع مععن الرعاي ع
والتعليم الشاملة يف مرحل الطفول املبلرد ،ومن براما التنميع املبلعرد وخعدمات الرعايع الصعحي
وغريه ععا م ععن اخل ععدمات ،و ععمان ص ععيا م ععا يلف ععي م ععن املع عوارر البشع عري والتقنيع ع واملاليع ع هل ععذل
اخلدمات(.)9٠
 -٦٦وأوصععت املقععررد اخلاصع املعنيع حقععوق األشععاا ذوي اإلعاقع أبن تعتمععد زامبيععا خطع
لتنفيذ نظام تعليمي شامل من خل رخا تعديلت على البيئ املاري وتلييف املوار التعليميع
ومنجايععات الععتعلم وتععدري املعلمععة وتععوفري مععا يلععزم مععن رعععم وترتيبععات تيس عريي جلمي ع الطععلس
ذوي اإلعاق (.)9١
 -٦٧وأوصععت أيض ع ا أبن تقععوم زامبيععا بتاصععيا وصععرف أم عوا افي ع لتنفيععذ ب عراما احلماي ع
االبتماعي لألشاا ذوي اإلعاق  ،و رماق مسائل اإلعاق يف مجي بعراما احلمايع االبتماعيع
القائم (.)9٢
 -٦8وأوصت ذل أبن تلفل زامبيا يارس مجي األشاا ذوي اإلعاق أهليتجم القانوني
ل اء مجي أشلا النيابع الرديع وغعري الرديع يف ا عاذ القعرار ،وتعزيعز املبعاررات الراميع ىل تنفيعذ
نظع ععم الع ععدعم يف ا ع ععاذ الق ع عرار ،وع ععا يف ذل ع ع املشع ععاري اجلاري ع ع ال ع ع تضع عععجا املنظمع ععات التمثيلي ع ع
لألشععاا ذوي اإلعاق ع  ،وا ععاذ تععدابري فوري ع لوقععف اإليععداا القسععري لألشععاا ذوي اإلعاق ع
النفسي االبتماعي يف محسسات األمراض العقلي ومعاجلتجم القسري وتعقيمجم القسري(.)93
 -٦9وابإل ععاف ىل ذل ع  ،أوصععت املقععررد اخلاص ع أبن تل ععي زامبيععا مجي ع األحلععام ال ع حتععرم
األشععاا ذوي اإلعاق ع العقلي ع والنفس ععي االبتماعي ع مععن الوص ععو ىل العدال ع  ،وتت ععيح جلمي ع
األش ععاا ذوي اإلعاق ع ع ملاني ع ع الوص ععو ىل مجي ع ع ب ع عراءات العدال ع ع  ،بوس ععائل منج ععا تق ععد
املسععاعدد واملعلومععات القانونيع يف أشععلا مينسععرد ،وال مجع الشععفوي بل ع اإلشععارد ،والربوتو ععوالت
املتعلق ابل تيبات التيسريي اإلبرائي واملناسب للسن(.)94
 -٤املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واألشخاص املشردون داخلي ا
 -٧٠ذ رت مفو ي األمم املتحدد لشحون اللبئة ،يف معرض شار ا ىل التوصي املعتمعدد
ذات الص ععل الص ععاررد ع ععن ال ععدورد الثاني ع ع للس ععتعراض ال ععدوري الش ععامل( ،)95أن مش ععروا ق ععانون
اللبئععة لعععام  ،٢٠١٦الععذي يُنتظعر عر ععد علععى الربملععان وسععند ،يععنا علععى بعراء لتحديععد صععف
اللب ع ععئ .ول ع ععئن ع ععان مش ع ععروا الق ع ععانون ه ع ععذا وثابع ع ع حتس ع ععن ب ع ععري ع ع ععن ق ع ععانون مراقبع ع ع اللبئ ع ععة
لع ععام  ،١9٧٠فإن ععد م ععا زا يتض ععمن سياس ع التامي ع يف يم ععات والقي ععور املفرو ع عل ععى حري ع
التنقععل ،والقي ععور املفرو ع علععى ح ععق اللبئ ععة يف العمععل ،والقي ععور املفرو ع علععى حري ع تل ععوين
اجلمعيععات وحريع التعبععري ،ومععا زا يشع ط تقععد أللع اللاععوء يف غضععون سععبع أايم مععن رخععو
البلد ،وهذل لجا مسائل مثريد للقلق .وعلود على ذل  ،فإن مشروا القعانون ال يتعيح عماانت
قانوني ع و برائي ع جلمي ع ملتمسععي اللاععوء أثنععاء اإلب عراء املتعلععق بتحديععد صععف اللبععئ وال عععدر
مض ع ععمون محاي ع ع اللبئ ع ععة املنطبق ع ع عل ع ععيجم اف ع ع  ،و ع ععا يف ذل ع ع األحل ع ععام اخلاص ع ع ابألألف ع ععا .
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وق ععد ق ععدمت املفو ععي توص ععيات ،ومنج ععا التوص ععي أبن تلف ععل احللوم ع مطابق ع الق ععانون للمع ععايري
الدولي ( .)9٦وأوصت جلن حقوق الطفل زامبيا أبن تعال ابعتمار مشروا قانون اللبئة وتعزيعز
احلماي القانوني لألألفا اللبئة(.)9٧
 -٧١وحثععت اللانع نفسععجا زامبيععا علععى متلععة األألفععا اللبئععة مععن الوصععو ىل اخلععدمات
االبتماعي  ،مثل الصح والتعليم(.)98
 -٧٢وأش ععارت مفو ععي األم ععم املتح ععدد لش ععحون اللبئ ععة ىل التوص ععيتة ذوارت الص ععل اللت ععة
حظيتععا ابلتةييععد واللتععة انبثقتععا عععن رورد االسععتعراض الثاني ع ( ،)99وأفععارت أبنععد علععى الععرغم مععن أن
زامبيا قد أبدت حتفظات على املارد  ٢٢من اتفاقي عام  ١95١اخلاص بو اللبئة ،بشعةن
حصو اللبئة على التعليم ،فإند يُتاع عمليا لألألفعا اللبئعة ملانيع احلصعو علعى التعلعيم
االبتععدائي والثععانوي .وم ع ذل ع  ،توبععد عععدد عوائععق حتععو رون حصععو األألفععا اللبئععة علععى
التعلععيم ،ومنجععا االزراير املطععرر لتللفتععد ،و ععرورد حصععو األألفععا  ،وال سععيما األألفععا يف التعلععيم
الثععانوي والعععايل ،علععى تص عريح للدراس ع مللععف .وعلععى الععرغم مععن أن التعلععيم االبتععدائي جمععاين يف
املدار احللومي  ،فإن تلاليف التعليم غعري املباشعرد تعرقعل الوصعو ىل التعلعيم االبتعدائي .وهنعا
أيض ا مقاعد ندورد يف املدار احللومي  ،م عطعاء األولويع لألألفعا العزامبية وقعت التسعايل
يف امل ععدار  .وغالبي ع األألف ععا اللبئ ععة يف املن ععاألق احلض عري ير َغم ععون عل ععى االلتح ععاق ابمل ععدار
اجملتمعي  ،ال تش ط رف رسوم وال تستويف يف ثري من األحيان معايري التعليم الوألني (.)١٠٠
 -٧3وذ ععرت املفو ععي أنععد علععى الععرغم مععن أن قععانون اهلاععرد وال حيععل (لعععام  )٢٠١٠يععنا
على بدائل للحتااز من خعل صعدار تصعاريح أو أوامعر ابإلبعلم مللتمسعي اللاعوء ،فعإن تلع
األحلععام انررا مععا تن نفععذ يف املمارسع العمليع  .وعععدم تقيععيم سععلطات اهلاععرد للععل حالع علععى حععدد
واالحتم ععا املنجا ععي إلملاني ع اختف ععاء ملتمس ععي اللا ععوء ي ععحراين ىل اس ععتمرار احتا ععاز األألف ععا
وأسرهم ،و ىل وبور أألفا غري مصحوبة أو منفصلة عن ذويجم(.)١٠١
 -٧4وأشععارت املفو ععي ىل أن ملتمسععي اللاععوء واللبئععة ُعتاععزون م ع عام ع السععاناء يف
مرافععق أنش ععئت ألغ عراض نظ ععام العدال ع اجلنائي ع ( .)١٠٢ولععيس م ععن الس ععجل التع ععرف عل ععى ملتمس ععي
اللاععوء الععذين ُعتاععزون يف مرافععق ال ترصععدها املفو ععي بصععورد منتظمع  ،وهععم يوابجععون صعععوابت
يف الوصععو ىل ب عراءات اللاععوء .ولععئن انععت التش عريعات الوألني ع تععنا علععى احلععق يف التمثيععل
الق ععانوين ،فجععذا احلععق انررا م ععا ش ععار بس ععب وب ععور ع ععدر قليععل مععن ا ععامة الععذين تس ععتادمجم
احللوم واملستعدين لتوفري متثيل قانوين جماين للبئة ا تازين ومللتمسي اللاوء(.)١٠3
 -٧5وذ ععر فريععق األمععم املتحععدد القطععري أنععد علععى الععرغم مععن رخععا حتسععينات تتمثععل يف عععدم
احتاععاز األألفععا املجععابرين بسععب الفععات تتعلععق ابهلاععرد ،فععإمم ش نلنععون مععن فععر نععدورد
للستفارد من خدمات ال مج الشفوي وغريها من اخلدمات(.)١٠4
 -٧٦وأفع ععارت مفو ع ععي األمع ععم املتح ع ععدد لش ع ععحون اللبئع ععة أبنع ععد نظ ع عرا لسياس ع ع التامي ع ع يف
يمات ،فعإن اللبئعة عتعابون ىل تصعاريح قامع للععي خعارق مسعتوألن اللبئعة املعينتعة.
وحيث أن هذل التصاريح ُمتنح استنارا ىل أسس ندورد ،فإن اىالف معن اللبئعة املعع ف هبعم
يعيش ع ععون يف املن ع ععاألق احلضع ع عري رون أن تل ع ععون ل ع ععديجم تلع ع ع التص ع ععاريح .ونتياع ع ع ل ع ععذل ف ع ععإمم
ال يستطيعون الوصو ىل اخلدمات األساسي ويتعر ون خلطر االست ل (.)١٠5
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 -٧٧وذ رت املفو عي أيضعا أنعد يتععة علعى اللبئعة العذين يسععون ىل احلصعو علعى عمعل
أببععر أو ىل العمععل حلسععاهبم اخلععا أن يتقععدموا بطل ع ىل سععلطات اهلاععرد ابتبععاا ب عراء معقععد
ومللف(.)١٠٦
-٥

دميو اجلنسية

()١٠٧

 -٧8أشارت مفو ي األمم املتحدد لشعحون اللبئعة ىل التوصعي الع حظيعت ابلتةييعد والع
انبثقت عن رورد االستعراض الثانيع  ،املتعلقع ابالسعتفارد معن تسعايل املواليعد جمعاانا( ،)١٠8وذ عرت
أنععد علععى الععرغم مععن اجلجععور ال ع تبععذهلا احللوم ع  ،ال ت عزا املمارسععات اإلراري ع املتعلق ع بتسععايل
املواليععد ألويل ع ومعق ععدد .فععاإلبراء بط ععيء ويععحري ىل ت عرا م الطلب ععات .و ث عريا م ععا يض ععطر مق ععدمو
الطلبععات ىل قط ع مسععافات ألويل ع للوصععو ىل ملات ع التسععايل يف املقاألعععات ابت ععاء تقععد
أللبععات احلصععو علععى شععجارات املععيلر واسععتلم تل ع الشععجارات .وال شلععن للبئععة املقيمععة
الذين ليس هلم صف قانوني يف املناألق احلضعري أن يسعتفيدوا معن تسعايل املواليعد ألمعم عتعابون
ىل هوي البئ صاحل ح يقدموا أللبع ا للحصعو علعى شعجارد معيلر .وععلود علعى ذلع  ،فعإن
شجار تسايل الوالرد املسلنم من مر ز صحي شرط أساسي إلصدار شجارد امليلر(.)١٠9
 -٧9وأشععارت جلنع حقعوق الطفععل أنععد رت ا ععاذ تععدابري لتشععاي تسععايل املواليععد جمععاانا ،للنجععا
أعربععت عععن قلقجععا زاء نظععام تسععايل املواليععد .وأوصععت زامبيععا بتعزيععز بجورهععا مععن أبععل و ع
وتنفيذ براءات جماني لتسايل املواليعد و صعدار شعجارات املعيلر مع ال يعز بشعلل خعا علعى
األألفا يف املناألق الريفي وأألفا الفئات املجمش  ،مثل األألفا اللبئة(.)١١٠
 -8٠وذ ععرت مفو ععي األمععم املتحععدد لشععحون اللبئععة أن رراسع أبر ععا زامبيععا ،واسععتُلملت
يف انون األو /ريسمرب  ،٢٠١٦قد خلصت ىل أن اجلج املسحول عن حتديد هوي األشعاا
عدشي اجلنسي ومحايتجم غري ندرد بو وع(.)١١١
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