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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *زامبيا    

 جهة معنية إىل عملية االسـتعراض       ١٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
إلنسان وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق ا     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
وعمالً بقرار جملس حقوق . أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيريالتقرير، كما 

، ُيخصص، عند االقتضاء، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق          ١٦/٢١اإلنسان  
. اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على االمتثال الكامل ملبادئ بـاريس            

 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن        وُتتاح على املوقع الشبكي   
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت          . مجيع املعلومات الواردة  
  .طرأت خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية املعتمدة حلقوق اإلنسان بالدولة           -أوالً  
  اض واملعتمدة بناًء على االمتثال الكامل ملبادئ باريسموضوع االستعر

  .مل تقدم جلنة حقوق اإلنسان يف زامبيا تقريراً  

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
وتوكول االختياري للعهـد     بالتوقيع والتصديق على الرب    ١أوصت الورقة املشتركة      -١

  .)٢(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأوصى مركز حقوق اإلنسان، بكلية القانون، جامعة بريتوريا، بالتـصديق علـى              -٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لكـي ُيتـاح              
  . )٣(ية الشكوى املنصوص عليها يف الربوتوكولللضحايا الوصول إىل آل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
يف " تقدم ُيذكر " إىل أنه، منذ استعراض زامبيا، مل يتحقق         ١أشارت الورقة املشتركة      -٣

إدراج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها زامبيا يف اإلطار القانوين احمللـي              
 زامبيا على إدراج أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع           ٣لورقة املشتركة   وحثّت ا . )٤(للبلد

  .أشكال التمييز ضد املرأة إدراجاً كامالً يف تشريعاهتا احمللية
وأشار مركز احلقوق اإلجنابية إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة                -٤

    ى مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         عن قلقها ألن اتفاقية القضاء عل      ٢٠١١أعربت يف عام    
ودعا املركز زامبيا إىل إدراج هذه االتفاقية إدراجـاً         . )٦(مل ُتدرج على حنو كامل يف القانون      

  .)٧(كامالً يف تشريعاهتا احمللية
 فشلت آخر حماولة ملراجعـة      ٢٠١١مارس  / أنه يف آذار   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥

وأوصت . )٨(٢٠١٠ملان مشروع دستور زامبيا املقدم يف عام الدستور عندما رفض أعضاء الرب
  .)٩(الورقة باإلسراع باالنتهاء من اإلصالح الدستوري

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان بتعديل الدستور إللغاء احلكم التمييزي الذي تنطوي             -٦
ور ، ولضمان متتع املرأة باملساواة الصرحية مـع الرجـل يف الدسـت          )٤(و) ١(٢٣عليه املادة   

  . )١٠(اجلديد، وكذلك إللغاء عقوبة اإلعدام
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 مبواءمة تعريف الطفل الوارد يف قانون العقوبـات مـع    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧
وأشارت الورقة إىل أن اتفاقية حقوق الطفل تعّرف        . التعريف الوارد يف اتفاقية حقوق الطفل     

  .)١١( عاما١٨ًالطفل بأنه كل من يقل عمره عن 
لكي يعـاجل   " قانون التركات " زامبيا باإلسراع بتنقيح     ٣لورقة املشتركة   وأوصت ا   -٨

  .)١٢(التضارب الذي يضر باملستفيدين من التركات يف حالة وفاة الزوج دون ترك وصية
 عن القلق إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري يف الدستور ويف            ١٩وأعربت املادة     -٩

 ألـف  ١١٦ و ٧١ و ٦٩ و ٥٧ادة حتديـداً إىل األبـواب       وأشارت هذه امل  . القانون اجلنائي 
 من قـانون    ٩، والباب   ١٩٦٩من قانون العقوبات، وإىل قانون أمن الدولة لعام         ) ١(١١٧و

وأوصت املـادة   . )١٣( من قانون اجلمعية الوطنية    ١٩، والباب   ٢٠٠٧مكافحة اإلرهاب لعام    
التعبري وحرية اإلعـالم، وأن      بأن تضمن زامبيا أن يكفل دستورها اجلديد احلق يف حرية            ١٩

  . )١٤(يلغي مجيع القوانني اليت حتد دون مربر من حرية التعبري

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 زامبيا إىل هتيئة بيئة مؤاتية لكي يعمل فيها اجملتمع املـدين،            ٥دعت الورقة املشتركة      -١٠

 املدرجة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ولإلعالن املتعلـق            وفقاً للحقوق 
  .)١٥(باملدافعني عن حقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
ير عن  زامبيا على أن تنفّذ جبدية التزاماهتا املتعلقة بتقدمي تقار١حثت الورقة املشتركة   -١١

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن تبلّغ اجلمهور عن حالة التقرير الدوري الثاين            
وأوصت الورقـة  . )١٦(للبلد املقدم إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  . بإجراء عملية إعداد التقارير بطريقة تشاركية وشفافة١املشتركة 

  اون مع اإلجراءات اخلاصةالتع  -٢  
 زامبيا إىل استقبال زيارات من املكلفني بواليـات يف إطـار            ٥دعت الورقة املشتركة      -١٢

سيما املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنـسان،          اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، ال    
  .)١٨(ة التجمع وتكوين اجلمعياتواملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص املعين حبري



A/HRC/WG.6/14/ZMB/3 

GE.12-15571 4 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن اإلطار األبوي القوي وهيكل األسـرة ُيحابيـان      ٣أشارت الورقة املشتركة      -١٣

 مجيع املستويات ويف مجيع مناحي احلياة، ويشكالن عوائق جسيمة أمام           الرجل على املرأة يف   
ورغم أن املواقف االجتماعية تتغري تدرجيياً، ال تزال املرأة حتتل مكانـة أدىن             . النهوض باملرأة 

 ٣وقدمت الورقة املـشتركة     . )١٩(وال تزال تعتمد على الرجل اقتصادياً يف عدد من اجلبهات         
وارد لالستراتيجيات وإنشاء حوافز وحـصص هبـدف حتقيـق     توصيات تتضمن ختصيص م   
  .)٢٠(املساواة بني الرجل واملرأة

وأشارت . )٢١( أن القوانني التمييزية تؤثر سلباً على املرأة       ٣وذكرت الورقة املشتركة      -١٤
    إىل بواعث القلق اليت أعربت عنها، مثالً، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة                 

 من دستور زامبيا، حيث تسمح هذه املادة باملمارسات التمييزية النابعة           ٢٣ا يتعلق باملادة    فيم
 مـن   ٢٣ توصيات، منها تعديل املـادة       ٣وقدمت الورقة املشتركة    . )٢٢(من القوانني العرفية  

؛ ومواءمة القانون العريف مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             )٢٣(الدستور
؛ وتدريب القضاة واحملامني واحملققني يف جمال أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع              )٢٤(أةاملر

  .)٢٥(أشكال التمييز ضد املرأة
وأشار املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما             -١٥

وذكر . لصحة والسالمة إىل ضرورة االعتراف الرمسي الكامل حبقوق املرأة يف التملك والتعليم وا          
املركز أن املرأة تواجه صعوبة يف احلصول على حقوقها ويف إعماهلا، مبـا يف ذلـك احلقـوق                  

وأشار املركز إىل أن حقوق التملك تأثرت بالقـانون         . املعترف هبا رمسياً مبوجب قانون زامبيا     
  .)٢٦(ة والثقافيةالعريف، وأن ممارسة املرأة حلقوق التملك تعقدت من جراء العوائق اإلجرائي

سيما أن   وأشار مركز احلقوق اإلجنابية إىل شيوع التفضيل الثقايف للزواج املبكر، ال            -١٦
  .الفتيات ُينظر إليهن باعتبارهن مصدراً للدخل والثروة نتيجة املهور اليت ُتدفع عند الـزواج             

 منه، وال يتمتعن    وال حتصل الفتيات املتزوجات عادة على التعليم أو حيصلن على الرتر اليسري           
وقد حددت اللجنة   . إال بقدر حمدود من االستقاللية ومن سلطة اختاذ القرار يف إطار الزواج           

  .)٢٧( سنة كسن قانونية مناسبة للزواج١٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سن 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أن دستور زامبيا يسمح بتطبيق عقوبـة اإلعـدام،           إىل ٢أشارت الورقة املشتركة      -١٧

  .)٢٨(وأوصت بأن تنظر زامبيا يف إلغاء هذه العقوبة
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وذكر مركز اجلنوب األفريقي للتسوية البناءة للرتاعات أن عقوبة اإلعدام ال تـردع               -١٨
  .)٢٩(اجلرائم اخلطرية، ودعا إىل إلغاء هذه العقوبة

خطوات للتصدي لعمليات القتل خارج القـانون       ودعا املركز إىل أن تتخذ زامبيا         -١٩
  .)٣٠(اليت يرتكبها ضباط الشرطة

وأشارت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أنه رغم قبول زامبيا للتوصية     -٢٠
باختاذ تدابري للقضاء على التعذيب، ال تزال عمليات القتل والتعذيب غري القانونية متارس من              

 بتقدمي التدريب املعزَّز يف جمـال       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٣١(تجانب الشرطة والسلطا  
  .)٣٢(حقوق اإلنسان لضباط الشرطة، وبتعزيز والية هيئة تلقي شكاوى اجلمهور ضد الشرطة

وأشار مركز اجلنوب األفريقي للتسوية البناءة للرتاعات إىل أن الشرطة تواصل استخدام              -٢١
ودعا املركز إىل تعويض ضحايا     . عذيب، أثناء استجواب املشتبه فيهم    القوة املفرطة، مبا يف ذلك الت     

  .)٣٣(التعذيب وإعادة تأهيلهم، وإىل التحقيق الفوري واحلاسم يف حاالت التعذيب
 إىل شدة اكتظاظ السجون إىل درجة تشكل خطراً على      ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢

لتغذية، وعدم كفاية الرعاية الطبيـة،      وقالت إن السجناء يعانون من سوء ا      . صحة السجناء 
كما ال يوفر نظام السجون مرافـق إصـالحية         . )٣٤(ويتعرضون خلطر االغتصاب والتعذيب   

 توصيات، منها املسارعة إىل إنشاء سـجون        ٢وقدمت الورقة املشتركة    . )٣٥(وتأهيلية مناسبة 
  .)٣٦(جديدة وإصالح السجون القائمة لتكون مراكز إصالحية وتأهيلية

وقدم أيضاً مركز اجلنوب األفريقي للتسوية البناءة للرتاعات توصيات، منـها القيـام               -٢٣
بعمليات تفقد ورصد فعالة لألوضاع يف السجون ومراكز االحتجاز، وتعيني أمني مظامل للعمل             
نيابة عن السجناء واحملتجزين، وإصالح نظام السجون لتكون السجون مرافق إصالحية تركـز             

  . )٣٧(ناء، وإتاحة اخلدمات الصحية للسجناء يف مجيع السجونعلى تأهيل السج
وأشار مركز حقوق اإلنسان إىل أن األطفال ُيحتجزون يف نفـس الزنـازين مـع                 -٢٤

ويؤدي االكتظاظ بالرتالء إىل    . البالغني؛ ومل يصدر أي حكم مناسب بشأن النساء املرضعات        
ُتلىب االحتياجات التغذوية األساسية للرتالء، وال . النوم يف نوبات ويف أوضاع غري مرحية باملرة  

وال ُتتاح للرتالء مرافق    . مما أدى إىل حاالت من سوء التغذية وتدين األحوال الصحية للرتالء          
كمـا أن   . الصرف الصحي األساسية والضروريات األساسية، مثل الصابون واملياه النظيفـة         

وقدم مركز حقوق اإلنسان توصيات، منها      . )٣٨(مرافق الرعاية الصحية قليلة جداً يف السجون      
  .)٣٩(تقدمي الرعاية الصحية للسجناء وفقاً للمعايري الدولية

 إىل أن شـيوع اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة             ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥
اإليدز يف السجون ُيعزى إىل عدد من العوامل، منها ممارسة اجلنس فيما بني الرجال،              /البشري

 توصـيات،   ٢وقدمت الورقة املشتركة    . )٤٠(، وأخذ املخدرات حقناً يف الوريد     ووشم اجللد 
منها معاجلة مسألة النشاط اجلنسي املثلي، وذلك بتنفيذ برامج مكافحة اإليدز واالعتـراف             
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وقدم املركز االستشاري الـدويل حلقـوق       . )٤١(باحلقوق الزوجية جلميع السجناء املتزوجني    
امعة أوكالهوما توصيات، منها توزيع الواقيـات الذكريـة يف          اإلنسان بكلية احلقوق يف ج    

  .)٤٢(اإليدز/السجون للحد من انتقال فريوس نقص املناعة البشري
 أن األطفال يتعرضون ألشكال خمتلفة من العنف، منها ٦وأوضحت الورقة املشتركة      -٢٦

، واالجتـار،   هتك العرض، واالستغالل اجلنسي التجاري، والزواج املبكر، وعمل األطفـال         
 توصيات، منها حظر العنف ضد األطفال يف مجيع         ٦وقدمت الورقة املشتركة    . )٤٣(واإلمهال

األماكن، وإيالء أولوية ملنع العنف ضد األطفال، وتعزيز قيم نبذ العنف ورفع مستوى الوعي، 
  .)٤٤(وحتسني قدرات كل العاملني مع األطفال ومن أجلهم

الفتيـات، وإىل   " هتك عـرض  " إىل زيادة يف حاالت      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧
  .)٤٥(اخنراط اآلباء واألعمام واألخوال واألجداد أيضاً يف ارتكاب هذه اجلرمية

وقالت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفـال إن               -٢٨
وأشـارت إىل   .  اخلاصة والعامة  العقوبة اجلسدية جائزة قانوناً يف البيت، وحمظورة يف املدارس        

أن العقوبة اجلسدية غري جائزة قانوناً حبق مرتكيب اجلرائم يف نظام العقوبات، ولكنها جـائزة              
  .)٤٦(يف أماكن الرعاية البديلة

 إىل أن السنوات األخرية شهدت زيـادة يف حـاالت           ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩
، وزواج  "هتك العرض " وأن هذه احلاالت تتضمن      العنف القائم على نوع اجلنس املبلغ عنها،      

وقدم املركز االستشاري الدويل حلقوق     . )٤٧(األطفال، واالغتصاب، وإيذاء الزوج أو الزوجة     
اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما توصية بتعديل قانون العقوبات ليشمل حاالت             

  .)٤٨(االغتصاب يف إطار الزواج
 أن قانون مكافحة العنف القائم على نـوع اجلـنس، وهـو             ٣ركة  وذكرت الورقة املشت    -٣٠

، يتضمن تدابري جيدة يف التصدي ملشكلة العنف القـائم علـى نـوع    ٢٠١١ لسنة   ١القانون رقم   
. )٤٩(اجلنس، ولكن مل توضع بعد قواعد إنفاذ القانون ومل يصدر بعد الصك القانوين لتفعيل القـانون    

  .)٥٠(، منها إيالء أولوية للتنفيذ الكامل هلذا القانون توصيات٣وقدمت الورقة املشتركة 
ودعا مركز احلقوق اإلجنابية إىل التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف القائم علـى               -٣١

وقـدم مركـز    . )٥١(نوع اجلنس، وكذلك إىل التجرمي الصريح لالغتصاب يف إطار الزواج         
  .)٥٢(قائم على نوع اجلنسحقوق اإلنسان توصيات، منها إذكاء الوعي بالعنف ال

 إىل أن زامبيا قبلت ست توصيات هتدف بشكل مباشر          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٢
ووافقت احلكومة، بـشكل حمـدد، علـى        . أو غري مباشر إىل ختفيف حمنة أطفال الشوارع       

استراتيجية ملساعدة أطفال الشوارع ووقايتهم هبدف محاية حقوقهم وضماهنا، وعلى ختصيص   
د مالية كافية لتعزيز ومحاية حقوق األطفال، وعلى حتسني فرص حصول الفئات الضعيفة    موار

وعموماً، أعربت زامبيـا عـن التزامهـا        . على العالج املضاد لفريوس نقص املناعة البشري      
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مبواصلة جهودها يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكي تواصل ما أحرزتـه        
  .)٥٣(بالفعل من تقدم

 عن بواعث قلق ألن النهج الذي اعتمدته زامبيا مل يعـد            ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٣٣
عالوة على ذلك، مل حيظ دور أطفال الشوارع        . يليب بصورة شاملة احتياجات أطفال الشوارع     

باالعتراف الكايف عند وضع سياسات لتحسني أوضاعهم، وإمنا استهدفت الـسياسات فقـط             
 توصيات، منها اعتماد وتنفيذ خطـة عمـل         ٤ وقدمت الورقة املشتركة     .)٥٤(تقويض جناحهم 

  .)٥٥(وطنية شاملة لتحسني وضع األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ن احملتجزين ال ُيبلغون يف     أشار مركز اجلنوب األفريقي للتسوية البناءة للرتاعات إىل أ          -٣٤

ودعا املركز إىل اختاذ مبادرات تكفل اإلسراع بالبت        . كثري من األحيان بالتهم املوجهة إليهم     
  .)٥٦(لضمان سرعة النظر يف القضايا املتراكمة" حماكم للقضايا املستعجلة"يف القضايا وإنشاء 

    . الوصـول إىل العدالـة      إن األطفال يعانون من ضعف سبل      ٦وقالت الورقة املشتركة      -٣٥
وال يوجد ممثل قانوين لألطفال، ويتسم نظام القضاء اخلاص باألطفال بعدم الفعاليـة، وضـعف               

وال يراعي نظام القضاء عوامل رئيـسية مثـل         . اإلطار القانوين، واخنفاض سن املسؤولية اجلنائية     
 واملعاملـة املتـساوية،     مشاركة األطفال يف العملية، والعمل من أجل املصلحة الفضلى للطفـل،          

 توصيات، منها تعزيز نظام قضاء األحداث بزيادة        ٦وقدمت الورقة املشتركة    . )٥٧(وسيادة القانون 
  .)٥٨(، وجبعل االحتجاز وعقوبة السجن امللجأ األخريباألطفالاحملاكم املتخصصة القائمة اخلاصة 

  )ان حبسب االقتضاءُيعدل العنو(احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
أشار مركز حقوق اإلنسان إىل أن البيانات اليت يديل هبا القادة السياسيون والدينيون               -٣٦

وتبث اخلوف من املثليني تؤثر سلباً على سالمة املثليني ورفاههم، نظراً إىل التـأثري القـوي                
منها بيان الـرئيس    وأعرب املركز عن قلقه إزاء مجلة أمور،        . )٥٩(هلؤالء القادة على اجلمهور   

وقـدمت  . )٦٠(بضرورة إنفاذ قوانني معينة ضد املثليني بغرض احملافظة على املعايري األخالقية          
 ١٥٨ والبـاب    ١٥٥منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان توصيات مشلت إلغاء الباب          

م من قانون العقوبات، واإلهناء الفوري لالعتقاالت والتحقيقات اليت جترى مبوجـب أحكـا     
هذين البابني، وكذلك تيسري إجراء حوار بناء مع اجلهات املعنية بـشأن حقـوق املثليـات        
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني، وتـشمل    
هذه اجلهات الوزارات احلكومية، وجهات اجملتمع املدين الفاعلة، والقيادات الدينية، وجلنـة            

  .)٦١(سان يف زامبياحقوق اإلن
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حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         -٥  
ُيعدل العنوان حبسب االقتضاء لكي يعرب عن احلريات الـيت أُدرجـت           (واحلياة السياسية   
  )معلومات بشأهنا

ت التوصية باالعتماد   ذكرت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن زامبيا قبل          -٣٧
وأوصت . )٦٢(الفوري ملشروع قانون حرية املعلومات، غري أن مشروع القانون مل ُيعتمد بعد           

 توصـيات   ٢وقدمت أيضاً الورقة املشتركة     . )٦٣(املنظمة باعتماد مشروع القانون دون تأخر     
  .)٦٤(مشلت سن مشروع القانون وتنقيح قانون األسرار الرمسية

 إىل أن احلكومة تسيطر على صحيفة زامبيا ديلي ميل وصـحيفة   ١٩ وأشارت املادة   -٣٨
وتعد هاتان الصحيفتان وخدمات اإلذاعة والتلفزيون اليت تقـدمها هيئـة           . تاميز أوف زامبيا  

ونادراً ما  . اإلذاعة الوطنية يف زامبيا، اليت تديرها الدولة، هي األكثر واألوسع اختراقاً يف البلد            
عالمية احلكومة، حيث ميارس العديد من الصحفيني العاملني يف هـذه         تنتقد هذه الوسائط اإل   

وواصلت احلكومة اللجوء إىل سبل، منها مدامهات       . الوسائط الرقابة الذاتية على ما يكتبونه     
كمـا ازداد   . )٦٥(الشرطة وإصدار األوامر، للسيطرة على حمطات اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة        

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، مما أسفر عن        شيوع أعمال العنف والتخويف ضد      
  .)٦٦(ثقافة الرقابة الذاتية

 أيضاً إىل أنه رغم احلماية اليت يكفلها الدستور والقانون للحق يف       ١٩وأشارت املادة     -٣٩
االحتجاج السلمي، فإن التراخيص الالزمة للقيام مبسريات أو تظاهرات مبوجب قانون النظام            

 بإصالح  ١٩وأوصت املادة   . )٦٧( ما ُيمنع إصدارها ألسباب ذات دوافع سياسية       العام أحياناً 
  .)٦٨(القانون لكي مينع الرفض التعسفي إلصدار هذه التراخيص

 إىل أنه رغم ما يقدمه الدستور من ضمان للحق يف التجمع،            ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٠
 العام حلرمان املـواطنني مـن حقهـم يف      فإن الشرطة واحلكومة يواصالن استخدام قانون النظام      

وُيستخدم القانون أيضاً ضد األحزاب السياسية املعارضة أثناء املناسبات         . التظاهر والقيام مبسريات  
  .)٧٠( توصيات، منها تنقيح قانون النظام العام٢وقدمت الورقة املشتركة . )٦٩(السياسية

قيود على حرية التعبري وتعـرض       حاالت فُرضت فيها     ٥وتناولت الورقة املشتركة      -٤١
ودعت الورقة إىل التحقيق على حنو سليم يف مجيع         . )٧١(فيها الصحفيون هلجمات واعتقاالت   

حاالت اهلجوم على الصحفيني ويف القيود املفروضة على حرية الصحافة، مع إحالتـها إىل              
  .)٧٢(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

يهدد حريـة   ) ٢٠٠٩(ون املنظمات غري احلكومية      إن قان  ٥وقالت الورقة املشتركة      -٤٢
إنشاء اجلمعيات، حيث يفرض قواعد تنظيمية شديدة الصرامة على املنظمات غري احلكومية،            

وأعربت الورقـة عـن القلـق إزاء        . مما أدى إىل تقييد حرية تكوين مجعيات ال إىل إتاحتها         
تدخل السلطة التنفيذية املفرط يف     إجراءات التسجيل واجلزاءات اجلنائية املصاحبة هلا، وخطر        
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وقـدمت الورقـة   . )٧٣(أنشطة املنظمات غري احلكومية، وفرض إطار إجباري ذايت التنظـيم  
  .)٧٤(مجلة توصيات، منها إلغاء هذا القانون ٥املشتركة 

 أن التشريعات تشترط على مجيع املنظمـات غـري احلكوميـة            ١٩وذكرت املادة     -٤٣
 من املمكن رفض التسجيل استناداً إىل املصلحة العامة اليت          التسجيل كل مخس سنوات، وأن    

وباإلضافة إىل ذلك، يتمتع جملس تـسجيل املنظمـات غـري           . مل يرد تعريف هلا يف القانون     
. احلكومية الذي تسيطر عليه احلكومة بسلطة وقف نشاط هذه املنظمات وإلغاء تـسجيلها            

هدف إىل تقييد عمـل املنظمـات غـري          إىل أن هذا التشريع ي     ٢وأشارت الورقة املشتركة    
  .)٧٦( توصيات، منها إلغاء هذا التشريع١٩ واملادة ٢وقدمت الورقة املشتركة . )٧٥(احلكومية

 إىل أن حق األطفال يف املشاركة ال يراعى على حنـو            ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٤٤
 سيما مـن جانـب      فعال، وأن اإلطار القانوين يتيح فرصة حمدودة ألية مشاركة جمدية، ال          

 توصيات، منها أن تشجع زامبيا مشاركة األطفال        ٦وقدمت الورقة املشتركة    . )٧٧(األطفال
يف مجيع مستويات احلياة املدرسية، وأن جتعل جمالس مدارس األطفال هيئـات إجباريـة يف               

؛ وأن تفوض سلطات اختاذ القـرار للـهياكل         ٢٠١٣اهلياكل اإلدارية للمدارس حبلول عام      
عية القائمة اليت يسهل وصول األطفال إليها، مثل جلان تطـوير املـساكن واألحيـاء؛               اجملتم

لضمان مواءمة مجيع التشريعات املتعلقة بالطفـل مـع         " مراجعة قانون الطفل  "والفراغ من   
  .)٧٨(أحكام اتفاقية حقوق الطفل

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
اختذت إجراءات قضائية ضـد     " احلركة العمالية " إىل أن    ٢شتركة  أشارت الورقة امل    -٤٥

 ٨٩احلكومة من أجل تعديل قوانني العمل اليت تتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               
 مبراجعة تعديل قانون العالقات     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٩( من الدستور  ٢١ومع املادة   

 ٨٩ حبيث يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ٢٠٠٨الصناعية وعالقات العمل لعام     
  .)٨٠( من الدستور٢١ومع املادة 

 احتجاجـاً   ٢٠٠٩ أن املمرضات نظمن إضراباً يف عام        ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٦
واسـتجابت احلكومـة    . على تدين أوضاع املستشفيات وللمطالبة بتحسني أوضاع العمل       

  .)٨١(املمرضات املضربات إىل أن ألغني إضراهبنمبمارسة التخويف املستمر ضد 
 إن العمال يف منجم مامبا كوالم تعرضوا إلطالق النار من  ٢وقالت الورقة املشتركة      -٤٧

     . جانب املشرفني عليهم بسبب إضراهبم عن العمل احتجاجاً على تـدين أوضـاع العمـل              
  .)٨٢(ومل تقدم احلكومة شيئاً ُيذكر حلماية مصاحل العمال
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
قال املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان يف كلية احلقوق جبامعة أوكالهوما إن   -٤٨

ارتفاع معدل الفقر يف زامبيا ميثل مشكلة عامة، حيث يعيش أربعة وستون يف املائـة مـن                 
ىل أن زامبيا تنفذ برامج ملكافحة الفقر عن طريق التنمية          وأشار املركز إ  . مواطين زامبيا يف فقر   

االقتصادية، ولكن عليها أن تواصل النضال من أجل احلد من معدل الفقر وحتقيـق اقتـصاد    
وقدم املركز توصيات، منها مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل احملافظـة           . )٨٣(مستدام وصحي 

وافز واملزايا األخرى للمشاركني يف املمارسـات       على البنية األساسية وتطويرها، وتقدمي احل     
  .)٨٤(التجارية املستدامة بيئياً وألصحاب األعمال التجارية اجلديدة

.  إىل تزايد عدد املواطنني الذين يعتمدون على املياه اجلوفية         ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩
ويف حني تنص اللوائح على حفر آبار املياه على مسافة حمددة من أقرب حفرة صـرف، فـإن                  
ِصغر حجم مباين املنازل وعدم اإلشراف على ختطيط املدن جيعل االمتثال هلذا الـشرط أمـراً                

وقالت الورقة إن تكاليف عدم االمتثال خلطط اإلدارة البيئية ليست يف الوقت احلايل             . )٨٥(صعباً
وقدمت . )٨٦(خطرية إىل درجة تضمن إقبال شركات التعدين على االستثمار يف ختفيض التلوث           

 توصيات، منها ضمان إنشاء شبكة صرف مناسبة وإنفاذ السلطات احملليـة            ٤الورقة املشتركة   
  .)٨٧(املدن فيما يتعلق بأماكن حفر اآلبار وخمارج الصرفللوائح ختطيط 

  احلق يف الصحة  -٨  
 إىل أن زامبيا قبلت منذ استعراضها األخـري التوصـيات           ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٠

 أقل  ٢٠٠٨ورغم ذلك، ال تزال امليزانية الصحية لزامبيا منذ عام          . )٨٨(املتعلقة باحلق يف الصحة   
طلوب لتحقيق اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة، كما أن زيادة امليزانية           بكثري من املستوى امل   

  .)٨٩( يف املائة سنوياً على النحو املنصوص عليه يف إعالن أبوجا مل تتحقق١٥الصحية بنسبة 
 توصيات، منها أن تزيد زامبيا اإلنفاق على الـصحة يف           ٦وقدمت الورقة املشتركة      -٥١

شر يف املائة إىل مخسة عشر يف املائة، مع ختصيص أربعة يف املائـة  ميزانيتها الوطنية من أحد ع 
وأوصت الورقة كذلك باختاذ    . منها لصحة األمومة ومخسة يف املائة لرعاية املواليد واألطفال        

    تدابري مناسبة لضمان وجود أخصائيني تغـذويني يف املراكـز الـصحية الريفيـة، وذلـك         
  .)٩٠(٢٠١٥لتغذية األساسية حبلول عام  عامل صحي يف جمال ا٦ ٠٠٠بتدريب 

 إىل أن القطاع الصحي يواجه حتديات هائلـة تتمثـل           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢
أساساً يف صعوبة الوصول إىل املرافق الصحية األساسية وصعوبة احلـصول علـى األدويـة               

ـ           طـار  إار إىل   األساسية، وتدين نوعية الرعاية الصحية بسبب نقص املوارد البشرية واالفتق
  . )٩١(سياسايت متسق

 أن املرافق الطبية تعاين من نقص يف األجهزة واملعدات،          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٣
وحثت الورقة زامبيا على ضـمان أن       . وأن املرضى ال ُيتاح هلم ما يلزم من العالج واملرافق         
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 للمبـادئ    وفقاً تكون مجيع مرافقها الصحية مطابقة للشروط من حيث املعدات واخلدمات         
  .)٩٢(ةالتوجيهية لوزارة الصح

 أيضاً إىل وجود أزمة مستمرة يف املـوارد البـشرية يف            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤
وُيالحظ يف املناطق الريفية حتديداً أن عدد العاملني يقل بشدة يف كثري مـن         . القطاع الصحي 

كمـا ُيالحـظ ارتفـاع      . حياألحيان عن العدد الذي حتدده وزارة الصحة لكل مرفق ص         
  .)٩٣(مستويات التغيب عن العمل أو فقدان الدوافع لدى العاملني الصحيني

 إىل وجود حتديات هائلة أمام احلصول علـى األدويـة    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٥
كما أن العالج املضاد    . وعادة ما ُتعطى للمرضى وصفة طبية يعجزون عن شرائها        . األساسية

قدم يف مجيع املرافق الطبيـة رغـم خطـورة وبـاء فـريوس نقـص املناعـة                  لإليدز ال يُ  
  .)٩٤(اإليدز/البشري

وأشار املركز االستشاري إىل أنه رغم التقدم الذي أحرزته زامبيا يف العالج والوقاية من                -٥٦
اإليدز، ازداد معدل اإلصابة بالفريوس بـني الـشابات، وال تـزال            /فريوس نقص املناعة البشري   

وتشكل املالريا املـسّبب الرئيـسي لوفـاة        .  انتقال العدوى من األم إىل الطفل مرتفعة       معدالت
وأسهم االفتقار إىل التعليم والعالج، يف املناطق الريفية، إىل وقوع وفيـات ذات صـلة               . األطفال
وقدم املركز توصيات، منها اختاذ تدابري لضمان حصول الفئات الضعيفة، مبـن فيهـا              . باملالريا
ء، ال سيما احلوامل، على العالج املضاد لإليدز، وتنفيذ برنامج لتوفري لنب األطفال لألمهات              النسا

  .)٩٥(اإليدز عن طريق اإلرضاع من الثدي/املرضعات ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري
 إىل أن مبقدور زامبيا أن ُتحرز حتسناً كبرياً يف تقـدمي            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٧
مات الصحية إذا وضعت إطاراً سياساتياً سليماً ومتسقاً يرتكز على هنج إلعمال احلق يف              اخلد

وقد شهدت السنوات املاضية اختاذ ُنُهج وسياسات خمتلفة يف وقت واحد مل يتـسن              . الصحة
وحثت الورقـة   . رصدها على حنو مناسب وال إدماجها يف استراتيجية عامة متسقة ومتوائمة          

، ووضـع  ١٩٩٢ على الفراغ من مراجعة السياسة الصحية الوطنية لعـام   زامبيا ١املشتركة  
قانون وطين شامل للخدمات الصحية، واالنتهاء من اعتماد حزمة معلومات الرعاية الصحية            

  .)٩٦( على أقصى تقدير٢٠١٥األساسية حبلول عام 
ق التزامهـا   وأشار مركز حقوق اإلنسان إىل أن زامبيا أحرزت تقدماً حمدوداً حنو حتقي             -٥٨

، وذلك مبوجب اهلدف اخلامس     ٢٠١٥بتخفيض وفيات األمومة بنسبة ثالثة أرباع حبلول عام         
ومثة حتديات يف هذا الصدد، منها النقص الشديد يف املمرضـات           . من األهداف اإلمنائية لأللفية   

والقابالت املؤهالت واملاهرات واملتخصصات، وضعف فرص وسبل وصول وانتقال احلوامـل           
  .)٩٧(ملناطق الريفية إىل العيادات الطبية لوضع أطفاهلن، واإلجهاض غري املأمونيف ا
    لوفيـات األمومـة،  " املستويات البالغة االرتفاع  "وأشار مركز احلقوق اإلجنابية إىل        -٥٩

ال سيما بني النساء ذوات الدخل املنخفض والنساء الريفيات، حيث يعزو املركز ذلـك إىل               
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وقدم املركز توصيات، منها ختـصيص      . )٩٨( وعدم كفاية تنفيذ السياسات    عدم كفاية املوارد  
  .)٩٩(موارد كافية

وقال مركز احلقوق اإلجنابية إن معلومات وخدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة              -٦٠
ودعا املركز إىل اختاذ خطـوات لزيـادة املعـارف          . )١٠٠(املتاحة للمراهقني ال تزال حمدودة    

األسرة وسبل الوصول إليها دون متييز، مع التركيز بشكل خاص على           والوعي خبدمات تنظيم    
  .)١٠١(املراهقات والنساء الريفيات

وبّين مركز احلقوق اإلجنابية أن اإلجهاض غري املأمون هو من أيسر أسـباب وفـاة         -٦١
ئـق  وقال إن االفتقار إىل الوضوح واملعرفة بالقانون، باإلضافة إىل العوا         . وعجز األمومة جتنباً  

وقـدم املركـز    . )١٠٢(اإلجرائية، حتول دون الوصول إىل سبل اإلجهاض املأمون والقـانوين         
توصيات، منها أن تعمل زامبيا على ضمان حصول النساء ومقدمي الرعاية الـصحية علـى            

  .)١٠٣(معلومات بشأن هذا القانون
لعامة يفتقر إىل   وقالت رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إن نظام الصحة ا            -٦٢

وأشارت الرابطـة إىل نقـص      . املمارسات واألدوات الالزمة لتجّنب سوء التغذية وعالجه      
. املرافق الطبية املتخصصة يف عالج سوء التغذية الوخيم وإىل نقـص العـاملني الـصحيني              

وأشارت الرابطة كذلك إىل أن اكتظاظ عنابر عالج األطفال يـؤدي إىل زيـادة انتـشار                
وقدمت الرابطة توصيات، منها تقدمي التدريب املناسـب للعـاملني          . )١٠٤(عديةاألمراض امل 

  .)١٠٥(الصحيني يف جمال تشخيص سوء التغذية وعالجه
 عن القلق إزاء اخنراط من هم دون السن القانونيـة يف            ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٦٣

ت تقـدمي وبيـع     معاقرة الكحوليات، وإزاء املؤشرات اليت تدل على عدم تنظـيم عمليـا           
؛ )١٠٧( إىل عدم تنفيذ اإلطار القـانوين      ٤وأشارت الورقة   . )١٠٦(الكحوليات وفقاً لقيود السن   

  .)١٠٨(تنفيذاً فعاالً" قانون تراخيص املشروبات الكحولية"وقدمت توصيات، منها تنفيذ 

  احلق يف التعليم  -٩  
جيابية حنـو الوفـاء      أن زامبيا اختذت بعض اخلطوات اإل      ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

وأشـارت إىل أن معـدالت      . باحلقوق يف التعليم، ال سيما على مستوى املدارس االبتدائية        
، مع حتّسن املساواة بـني اجلنـسني يف         "وصلت إىل مستويات عالية جداً    "االلتحاق الصافية   

  .)١٠٩(على األقل يف التعليم االبتدائي االلتحاق،
 حلقوق اإلنسان يف كلية احلقوق جبامعة أوكالهوما        الدويل وقال املركز االستشاري    -٦٥

إن زامبيا ُتحرز تقدماً يف نظام التعليم االبتدائي، وفقاً للتوصيات اليت قُدمت يف اسـتعراض               
، وضعت استراتيجية   ٢٠١١وأشار املركز إىل أن زامبيا، باعتمادها قانون التعليم لعام          . زامبيا

  .)١١٠(نياً وإلزامياًوطنية لتقدمي التعليم االبتدائي جما
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 إىل أن تفسري مدلول التعليم االبتدائي اجملاين ال يـزال           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦
فبينما أعلن قانون التعليم    . متفاوتاً، وأن الوضع الفعلي أبعد ما يكون عن تقدمي التعليم اجملاين          

اسي، ينص القـانون     عدم دفع أي رسوم لاللتحاق والدراسة يف التعليم األس         ٢٠١١ يف عام 
على مجع تربعات ألغراض عامة ومجع رسوم ومصاريف أخرى يف مؤسسات التعليم العـام              

كما أن التكاليف املرتبطة بالدراسة واالمتحانـات والـزي         . )١١١(بغض النظر عن مستواها   
  . )١١٢(املدرسي قد متثل عقبة أمام التمتع باحلق يف التعليم

ن السنوات األربع األخرية شهدت زيادة يف ميزانيـة          أ ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٧
التعليم، ومع ذلك ال تزال هنالك بواعث قلق إزاء عدم االلتزام بتوفري موارد كافية لإلعمال               

 إىل اختاذ تـدابري ملموسـة       ٤ودعت الورقة املشتركة    . )١١٣(التدرجيي حلق اجلميع يف التعليم    
وقـدمت الورقـة    . )١١٤( جمرد خطابة سياسـية    لضمان أن يكون متويل التعليم ذا أولوية ال       

 توصيات، منها إنشاء هياكل للتمويل لضمان توفر التمويل الكايف والثابت جلميع            ٤املشتركة  
  .)١١٥(، وختصيص موارد مالية إضافية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةاملدارس

بنيـة األساسـية     إنه رغم ما حتقق من تقدم كـبري يف ال          ١وقالت الورقة املشتركة      -٦٨
أما تلبية  . للمدارس منذ استعراض زامبيا، فإن هذا التقدم قد اجته بشدة حنو املدارس االبتدائية            

احتياجات التالميذ الراغبني يف االلتحاق باملدارس الثانوية فال يزال يشكل حتدياً، ال سيما يف              
الميذ إىل املدرسني ال تـزال   إىل أن نسبة الت١وأشارت الورقة املشتركة   . )١١٦(املناطق الريفية 

  .)١١٧(مرتفعة على حنو غري مقبول، وأن التالميذ ال يستفيدون من املواد التعليمية اجليدة
 إن نوعية التعليم تأثرت سلبياً بضعف أجور املدرسـني،          ٤وقالت الورقة املشتركة      -٦٩

ذا حصلوا على   وعدم كفاية عددهم بالنسبة إىل عدد التالميذ، وعدم وجود من حيل حملهم إ            
 توصيات، منها دفع مرتبات جيدة      ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )١١٨(إجازة ملواصلة دراساهتم  

  .)١١٩(للمدرسني وتنفيذ سياسة أفضل فيما يتعلق باإلجازة الدراسية للمدرسني
 بأن تعمل زامبيا على حتسني البنية األساسية للمـدارس          ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٠

ودعت الورقـة  . ك بتزويدها بالكهرباء، وشبكة للمياه النقية، والصرف الصحي    الريفية، وذل 
 تلميذاً يف املدارس    ٤٠أيضاً إىل تقليص النسبة بني املدرسني والتالميذ إىل مدرس واحد لكل            

  .)١٢٠( تلميذاً يف املدارس الثانوية، وحتسني مواد التعلم٣٥األساسية ومدرس واحد لكل 
الدويل حلقوق اإلنسان يف كلية احلقوق جبامعة أوكالهوما         تشاريوقال املركز االس    -٧١

إن نقص عدد املدارس اليت تديرها احلكومة، ال سيما يف املناطق الريفية، أدى إىل زيـادة يف                 
وأشار املركز إىل أن هذه املدارس تعتمد على التمويل املقدم من املنظمات            . املدارس اجملتمعية 

وقدم املركز  . رسوم الدراسية، وأهنا ُعرضة ملواجهة صعوبات مالية      غري احلكومية وعلى مجع ال    
توصيات، منها تعزيز التعاون مع املدارس اجملتمعية من أجل حتقيق األمن املايل وتزويد هـذه               

  .)١٢١(املدارس باملوارد
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  وأشارت رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إىل أن األطفال ذوي اإلعاقـة               -٧٢
فهم ُيحرمون من االلتحاق بـالتعليم يف       . تمتعون باملساواة مع غريهم يف االلتحاق بالتعليم      ال ي 

ورغـم  . معظم املدارس بسبب الوصمة واملواقف السلبية من جانب إدارة املدرسة واملـوظفني           
املبادرة اليت اختذهتا وزارة التعليم بتخصيص مزيد من املوارد للمدارس اليت تنفذ برامج تعليميـة               

كمـا  . اصة، فقد أنشأ عدد قليل من املدارس وحدة خاصة للتالميذ ذوي اإلعاقات املختلفة            خ
أن عدد املدارس اخلاصة املعنية باألطفال ذوي اإلعاقة، واملدارس اليت تنفذ برامج تعليم خاصة،              

وقالت الرابطة إن األمهات املراهقات حباجة إىل إفادهتن بصورة أفضل عن           . )١٢٢(ال يكاد ُيذكر  
سياسة إعادة االلتحاق باملدارس، ألهنن ال حيصلن يف العديد من احلاالت على معلومات بشأن              

وقدمت الرابطة توصيات، منها حتسني برامج التعليم اخلاصة يف         . )١٢٣(فرصة العودة إىل الدراسة   
  .)١٢٤(املدارس، وزيادة عدد املدرسني املدربني العاملني يف جمال التعليم اخلاص

 بإدراج موضوع الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشري           ٤الورقة املشتركة   ورحبت    -٧٣
ودعت الورقة إىل اختاذ مزيد من التدابري لتزويـد مدرسـي التوجيـه             . واإليدز يف املناهج الدراسية   

واإلرشاد باملهارات اليت متكنهم من تلبية االحتياجات العاطفية والنفسية للتالميذ املصابني بفـريوس             
  .)١٢٦(؛ وأوصت بتقدمي تدريب خاص ملدرسي التوجيه واإلرشاد)١٢٥(ناعة البشري واإليدزنقص امل
وأشارت رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إىل أن عملية وضع سياسـة               -٧٤

ففـي بعـض    . وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي مل ُتكلل بالنجاح           
رسون يف تدريس موضوع حقوق اإلنسان، أو ببـساطة ال يعرفـون            احلاالت ال يرغب املد   

كما أن احلمالت املتعلقة حبقوق الطفل وحقوق اإلنـسان         . كيف يدرسون أو ماذا يدرسون    
  .)١٢٧(عموماً ليست كافية

  املسائل البيئية  -١٠  
 إىل أن الغابات واحلراج تسهم إسهاماً كـبرياً يف تـوفري            ٤أشارت الورقة املشتركة      -٧٥

فالغابات تغطي حنو ستني يف املائة من مساحة األراضي، غري أن عشرة            . أسباب معيشة املواطنني  
وقد أدى تدمري الغابات األصلية إىل حتات التربة وإىل خـسارة يف  . يف املائة فقط تتمتع باحلماية    

ع وأدت املمارسة املقتصرة على إصدار التراخيص ومجع اإليرادات من قطـا          . اإلنتاج الزراعي 
     ورغم ما حققته صناعة األخشاب مـن فوائـد، مل ُيتخـذ            . الغابات إىل تعريض البيئة للخطر    

 ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )١٢٨(إال عدد حمدود من االستراتيجيات الرامية إىل استدامة الغابات        
  .)١٢٩(توصيات، منها وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية إلهناء اإلزالة العشوائية للغابات

 أن املشاكل البيئية اليت تواجهها زامبيا تـشمل عـدم           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٧٦
استدامة االستفادة من املوارد الطبيعية، وتدهور األراضي، وسوء إدارة النفايـات املدرسـية             

وتعاين زامبيا أيضاً من عدم مشاركة اجلهات املعنية الرئيـسية يف إدارة املـوارد              . والصناعية
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نتشار الواسع النطاق للمستقطنات املفتقرة إىل اخلدمات األساسية واملعايري اليت          الطبيعية، واال 
  .)١٣٠(تكفل حياة آمنة وصحية

 إن زامبيا معرضة بشكل خاص لالستغالل من الشركات         ٤وقالت الورقة املشتركة      -٧٧
اإلدارات  عن القلق إزاء عدم كفاية العاملني يف         ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )١٣١(عرب الوطنية 

كما ُنفـذت مـشاريع     . )١٣٢(احلكومية املعنية، مما أسهم يف اجتاه تنازيل يف االستدامة البيئية         
ريادية يف جمال اإلدارة اجملتمعية للموارد الطبيعية، ولكن ال توجد سياسة أو قانون لتعميم هذه       

ة الشركات   توصيات، منها اختاذ خطوات ملساعد     ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )١٣٣(املمارسة
على االستثمار يف التكنولوجيات األنظف، واعتماد سياسة لإلدارة اجملتمعية للموارد الطبيعية           

  .)١٣٥(لضمان مزيد من مشاركة اجملتمعات احمللية يف اختاذ القرارات
 إىل أن إدارة النفايات متثل مشكلة رئيسية، وقـدمت          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٨

  .)١٣٦(ظام للجمع املنتظم للنفاياتتوصيات، منها تنفيذ ن
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