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  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة  وفقاً،امية حلقوق اإلنسانموجز أعدته املفوضية الس
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان

  *زامبيا

  

  

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من مثانية من أصحاب املصلحة            
وال يتـضمن   . انوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـس           . الدوري الشامل 

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم أو               
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            . استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة   

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز        . صوص األصلية التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جير تغيري الن        
وتتاح على املوقع   . بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها             

ىل وبـالنظر إ  . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة           
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام                  

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 
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  علومات األساسية واإلطارامل: أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف

االنضمام " تسريع عمليات  "ب للمجلس   تعهدتحلقوق اإلنسان إىل أن زامبيا      الكومنولث  أشارت مبادرة     - ١
إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال              

وقد أوصت شبكة مساعدة األطفال احملتاجني، ومجعية       . )٢(التعهدإال أن زامبيا مل تف بعد هبذا        . ضد املرأة التمييز  
منظمات ( الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة النروجيية والسويدية وغريها من املنظمات واخلطةالتربية املدنية يف زامبيا، 

كولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بغية توفري احلماية احلكومة بالتصديق الفوري على الربوتو) حقوق الطفل
 مع  وهي تنقح تشريعاهتا املتصلة بالطفل متشياًوستستفيد احلكومة من الربوتوكولني أيضاً. لألطفال يف زامبياالتامة 

  .)٣(الصكوك الدولية

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء

أن الدستور الزاميب جييز، يف     ب إىل أهنا تلقت معلومات تفيد       حلقوق اإلنسان الكومنولث  وأشارت مبادرة     - ٢
  .)٤(أوقات الطوارئ، تعليق احلقوق األساسية املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 من الدستور الزاميب، الـيت تـنص علـى    ٢٣حلقوق اإلنسان إىل أن املادة  الكومنولث  وأشارت مبادرة     - ٣
 ١اءات ملبدأ عدم التمييز فيما خيص مسائل قانون األحوال الشخصية والقانون العريف، ال تتمشى مع املادة                 استثن

  .)٥(من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

وكما ذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، فإن اجلزء الثالث من الدستور الزاميب ينص علـى أنـه                   - ٤
بيد أن هذا البنـد ال يعـّرف        . للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة       جيوز إخضاع أي شخص       ال

وأوصت املنظمة احلكومة بتعديل تشريعاهتا لـضمان       . )٦(مصطلح التعذيب، وال ينص على التعذيب كونه جرمية       
 التفاقية األمم املتحدة ملناهـضة      جترمي التعذيب والعقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك وفقاً           

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وسن تشريعات خاصة بـالعنف                 
والقضاء على العقوبـة     القائم على أساس نوع اجلنس؛ واإلسراع بسن قانون اجلرائم اجلنسية والعنف اجلنساين؛           

  .)٧(ن البلد كإجراء مشروعالبدنية اليت جييزها قانو

فيمـا  فعلية الزامبية ال تتمتع حبماية قانونية  فإن املرأة ارت كذلك منظمة رصد حقوق اإلنسان  وكما أش   - ٥
استيالء األصهار بشكل غري (ممارسات مثل االستيالء على املمتلكات يتعلق حبقوق امللكية، وهو ما أدى إىل انتشار 

 للقانون العريف   والتوزيع غري العادل للممتلكات الزوجية وفقاً     ) ند وفاة الزوج  مشروع على املمتلكات الزوجية ع    
 والذي يعطي -   الذي جيري تنقيحه-   من الدستور الزاميب احلايل٢٣ املادة ُتقرُّهوهذا التمييز . يف حاالت الطالق

ها قانون ينظم مسألة توزيع التركة يف وبالرغم من أن زامبيا لدي.  للقانون العريف يف املسائل املتصلة بالزواجاألولوية
وهو قـانون مـن    ،  )١٩٩٦املعدل يف   ،  ١٩٨٩ الصادر يف    قانون التركة بال وصية   (حالة عدم ترك املتوىف وصية      

. )٨(ال ُينفَّذ على النحو الكامـل ن هذا القانون فإ أن يساعد يف حماربة ممارسة االستيالء على املمتلكات،        املفترض
  .)٩(مة الزامبية على ضمان إنفاذ أفضل لقانون التركة بال وصيةوحثت املنظمة احلكو
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 يـة تنميـة اجملتمع  ال ملا ذكرته منظمات حقوق الطفل، فإن احلكومة الزامبية شرعت، عن طريـق وزارة               ووفقاً  -٦
ملتـصلة   جلوانب خمتلفة من التـشريعات ا      إجراء مراجعة شاملة  واخلدمات االجتماعية، يف عملية إلصالح القوانني هدفها        

غري أن العملية تتسم بالبطء، وتوقفت  .  مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل       مواءمتهابالطفل، وذلك بغية ضمان     
وأشـارت  .  التشريعات املتصلة بالطفل   مراجعة، وال يزال عدم الوضوح يكتنف العملية ووالية الوزارة فيما خيص            أحياناً

 اللجنة الزامبية لتطوير حتديداً (املناسبح القوانني حباجة إىل أن ُتثّبت يف هيكل احلكومة        إىل أن عملية إصال    املنظمات أيضاً 
وأوصت منظمات حقوق الطفل احلكومة     .  على حنو شامل وفعال    كيما يتسىن تناوهلا  ) القوانني، اليت تدعمها وزارة العدل    

وق الطفل لتسريع عملية إصالح القـوانني وسـن          حبق معنيةكومية  منظمات غري ح  باالستفادة من حسن النية الذي أبدته       
  .)١٠( خالل فترة الثالث سنوات القادمةلألطفالقانون شامل 

   حبقوق اإلنساناص واخلاهليكل املؤسسي - جيم

أن اللجنة الزامبيـة حلقـوق      بحلقوق اإلنسان إىل أهنا تلقت معلومات تفيد        الكومنولث  أشارت مبادرة     - ٧
. يف املوظفني وتفتقر إىل القدرة التقنية الالزمة إلجراء زيارات حتقيق وتفتـيش فعالـة               حاداً اإلنسان تعاين نقصاً  

وأشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب إىل . )١١( أن اللجنة لديها عدد ضخم من احلاالت املتراكمةوُيذكر أيضاً
سيما يف حالة عدم تنفيذ  صيات، والأن اللجنة ليست يف وضع ميكنها من اختاذ أي إجراء إضايف مبجرد إصدار التو

 بإقامـة  إىل أن اللجنة غري خمتصة كذلكوباإلضافة إىل ذلك، أشارت املنظمة    .للتوصية الصادرة " اجلهة املختصة "
ختاذ إجراء مـا   الكما أن اعتماد اللجنة على السلطات األخرى        . أصحاب الشكاوى الدعاوى القضائية نيابة عن     

ويطيل هذا اإلجراء، بدون مسوغ، إجراءات الدعاوى       .ا خيص احلصول على جرب     فيم صاحب الشكوى يطمئن    ال
  .)١٢(القضائية املمكنة

ن  كذلك عدم استقالليتها، إذ إ إىل أن اللجنة يؤخذ عليهاوأشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أيضاً  - ٨
وأشارت املنظمة كذلك إىل أن   . كوين اللجنة املفوضني يعينهم الرئيس الذي يتمتع بصالحية اختاذ القرار املتصل بت         

واللجنة ال جيوز . ال تكفي النفقات األساسية للمفوضنيلربملان، ما تزال ضعيفة للغاية وميزانية اللجنة، اليت يقرها ا
من املؤسسات الدولية أو أية تربعات من أي مصدر، مـا مل يوافـق   آخر دعم مايل أي هلا احلصول على منح أو    

  .)١٣(حة على ذلكالرئيس صرا

بالكامل على حنو يتمشى    ضمان إنشاء اللجنة    : مبا يلي وتوصي املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب احلكومة         - ٩
؛ وتعزيـز اسـتقاللية   )مبادئ باريس(مع املبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      

 وضمان التنفيذ التام والفوري لتوصيات اللجنة؛ والـسماح للّجنـة           سيما فيما خيص عملية التعيني؛     اللجنة، وال 
  .)١٤(باحلصول على أموال لتنفيذ أنشطتها

 حلقوق اإلنـسان،    التابعة للجنة الزامبية  وذكرت منظمات حقوق الطفل أن اللجنة املعنية حبقوق الطفل            - ١٠
أداؤها حسب التوقعات، ويعود ذلـك إىل   واليت أُنشئت هبدف تعزيز رصد وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مل يكن            

بيد أن هذه املنظمات ذكرت وجود عملية جديدة هدفها تعزيز عملية الرصد املستقل حلقوق              . عدم كفاية املوارد  
بالزيادة وأوصت املنظمات احلكومة . الطفل يف إطار اللجنة الزامبية، وذلك عن طريق تعيني مفوض لشؤون الطفل
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 إنـشاء مؤسـسات مثـل    تشجيعللّجنة الزامبية حلقوق اإلنسان هبدف رية واملالية املتاحة التدرجيية للموارد البش 
  .)١٥(الفعالة لألطفال والدفاع عن حقوقهم الصالحية والسلطة املتصلتني بتوفري احلماية األطفال ُتخوَّلمفوضية 

ُينشأ بعد؛ وبالتايل ال يزال     أن اجمللس الوطين للطفل املُعلن مل       إىل    منظمات حقوق الطفل أيضاً    وأشارت  - ١١
 فيما خيص الربامج املتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، كما أن اللجنة التوجيهية الوطنية املعنيـة                التنسيق ضعيفاً 

وأوصت هذه املنظمات احلكومة بأن ُتنشئ      . ‘ال تعمل ‘ )٢٠٠٠اليت أنشئت يف عام      (باأليتام واألطفال الضعفاء  
  .)١٦(ن التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من الواليات الرئيسية هلذه اهليئة، وبأن يكواجمللس فوراً

  السياساتية التدابري - دال

أشارت منظمات حقوق الطفل إىل أنه، باستثناء ما تقوم به وزارة التعليم من إدراج لتـدريس حقـوق          - ١٢
ملدارس الثانوية، مل تبذل احلكومـة بعـد أي جهـد           اإلنسان وخباصة حقوق الطفل يف مقرر التربية املدنية يف ا         

لالضطالع بربنامج تدريب منتظم لتوعية اجلماعات املهنية، واألطفال، واآلباء، وعامة اجلمهور باتفاقية حقـوق              
 ونشر أحكام اتفاقية حقوق بتقدمي تدريب منتظموأوصت املنظمات احلكومة . الطفل وبالنهج القائم على احلقوق

  .)١٧(ا على الصعيد احملليسيم الطفل ال

خاصـة بالطفـل    جديدة   ملا ذكرته منظمات حقوق الطفل، فإنه بالرغم من وجود سياسة وطنية             ووفقاً  - ١٣
خطة  يف البلد، ليس هنالك سوى مشروع        أخذت يف احلسبان الوضع املتردي لأليتام واألطفال الضعفاء       ) ٢٠٠٦(

 املنظمات احلكومة بإكمال خطة العمل الوطنية، وختصيص        وأوصت. عمل وطنية لترمجة هذه السياسة إىل برامج      
 مبا يتمشى مع وثائق التخطيط األخرى مثل خطة التنمية الوطنية اخلامسة،            املوارد البشرية واملالية الكافية تدرجيياً    

  .)١٨( تنفيذه ودعمهألصحاب املصلحة برنامج وطين شامل يعىن باألطفال ميكن ووضع

، موارد جملاالت مل تشملها     ٢٠٠٥ الطفل إىل أن احلكومة خصصت، منذ عام         وأشارت منظمات حقوق    - ١٤
 والتنسيق املعين بالطفل، وبرنامج قضاء التنميةامليزانية الوطنية من قبل مثل إعادة توطني أطفال الشوارع، وبرنامج 

، وبـرامج   ٢٠٠٥ يف عام     الطفل، وتعميم مراعاة حقوق الطفل عن طريق إدارة شؤون الطفل          ورعايةاألحداث  
غري أن عدم وجود بيانات مصنفة      . التوعية حبقوق الطفل، وإعادة تأهيل احملرومني من األطفال والشباب والكبار         

.  الفئات املستهدفةجيعل من الصعب التخطيط على حنو سليم ورصد ما إذا كانت األموال قد استفادت منها فعالً      
يف صفوف األطفال البالغني من العمر بـني        دل تسجيل املواليد     هلذه املنظمات، فإن مع    وعالوة على ذلك، ووفقاً   

  . يف املائة٩ُيقدر بنحو  سنوات ٥صفر و

 نظام تسجيل املواليد وإصالحوأوصت منظمات حقوق الطفل احلكومة بإعطاء األولوية لتسجيل املواليد،   - ١٥
 بوضع آليات جلمـع البيانـات     ما أوصتها ك. )١٩(سيما يف املناطق الريفية    مركزية النظام، ال   بالكامل وانتهاج ال  

وينبغي للحكومة أن تكون  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛     مدى  تكون شاملة وذات مؤشرات ميكن استعماهلا لقياس        
وإذا مل تستطع احلكومة زيادة التمويل، ينبغي علـى         متسقة يف ما ُتخصصه من متويل للربامج اخلاصة باألطفال،          

صات نفسها؛ كما ينبغي أن تضيق الفجوة بني النفقـات املـصرح هبـا والنفقـات                األقل أن ُتبقي على املخص    
 مبادئ توجيهية واضحة لتعميم مراعاة مشاركة الطفل على بوضعوأوصت املنظمات كذلك احلكومة . )٢٠(الفعلية



A/HRC/WG.6/2/ZMB/3 
Page 5 

)  إنشائها حال( مثل اجمللس الوطين للشباب واجمللس الوطين للطفل         والتأكد من أن هياكل   مجيع مستويات الربجمة    
، مبا يف ذلك التدابري التشريعية تدابريوأوصت املنظمات احلكومة باختاذ ما يلزم من  .)٢١(ُتستخدم فعالً هلذا الغرض

 استجابة متكاملة وحسنة التنـسيق    وتوفريلتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقات؛ واعتماد       واملالية واملؤسسية،   
  .)٢٢(سيما يف املناطق الريفية عاقة لدى األطفال، الللوقاية من اإلعاقة وإدارة شؤون اإل

  أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على : ثانياً
   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- ألف

   املساواة وعدم التمييز- ١

خلاصـني  العهدين الدوليني اذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه ولكي تفي زامبيا بالتزاماهتا مبوجب          - ١٦
 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، ينبغي أن تضمن أال مينح أي قانون أو عرف           حبقوق اإلنسان 

الرجل احلق يف نصيب أكرب من املمتلكات عند انتهاء الزواج أو العالقة القائمة على أساس األمر الواقع، أو عند                   
، ويؤثر يف القدرة العملية للمرأة علـى أن تطلـب           كون متييزياً فشأن مثل هذا القانون أن ي     . موت أحد األقارب  

وأوصت املنظمة . )٢٣( مستقالً نفسها أو أسرهتا، وأن تعيش بكرامة بوصفها شخصاًتعيلالطالق من زوجها، وأن 
ـ               بزامبيا   ام أن تضمن اإلبقاء يف مشروع الدستور احلايل، الذي جتري مناقشته، على األحكام املتصلة باملساواة أم

القانون بغض النظر عن نوع اجلنس، واألحكام اليت حتظر أي قانون أو ثقافة أو عرف أو تقليد ينال من كرامـة                     
  .)٢٤()٤٠- ٣٨املواد (املرأة أو الرجل ورفاههما ومصاحلهما ومركزمها 

 ملكافحة   والسحاقيات أن الربنامج الوطين    للمثليني احلقوق العاملية وجلنة حقوق اإلنسان       والحظت منظمة   - ١٧
 احلكومة  ترعاها-  اإليدز ال يشري إىل الرجال الذين يقيمون عالقات جنسية مثلية، وأشارت إىل عدم وجود برامج

  . )٢٥( املتصلة مبرض اإليدز يف زامبيااملثليني تليب احتياجات -  أو ميوهلا القطاع اخلاص

  واألمن على شخصه يف احلياة واحلرية حق الفرد - ٢

ظمة العاملية ملناهضة التعذيب إىل أن الضباط املتورطني يف أعمال التعذيب ُتوجه هلم هتمـة               وأشارت املن   - ١٨
وذكرت املنظمة كذلك أنه بالرغم من الشكاوى العديدة اليت         . التسبب يف أذى بدين جسيم وليس هتمة التعذيب       

وعالوة على ذلك، أنشأت الدولة     .  إىل احملاكم، حىت تارخيه، سوى حاالت قليلة       ُترفع، مل   نزالء السجون تقدم هبا   
 الذين تثبـت    موظفي الشرطة هيئة النظر يف الدعاوى العامة ضد أفراد الشرطة، اليت متلك سلطة األمر مبحاكمة              

ومن األمهية مبكان اإلشـارة إىل      . ، أو بصرفهم عن اخلدمة    )مبا يف ذلك التعذيب   (إدانتهم بانتهاك حقوق اإلنسان     
 إدانتهم ، بيد أنه مل جتر حماكمة أي ممن املوظفون الذين خلصت اهليئة إىل اخلدمة ، ُصرف من٢٠٠٥أنه، منذ عام 

  .)٢٦(ُيدعى ارتكاهبم جرمية التعذيب

 ضد معاملتها على أيدي أعوان الدولةأو إساءة املرأة تعذيب بأن  وأفادت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  - ١٩
 املكلفني املوظفني من مجاعاتينة، كأن ُتجرب املرأة على الظهور عارية أمام املرأة يتسم بالعنف اجلنسي واملعاملة امله

 الـضحايا علـى     حيصلوقد أفلت املسؤولون عن هذا العنف بدرجة كبرية من العقاب، كما مل             . القواننيبإنفاذ  
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خصوصيات الطفل وتتيح لألطفـال  وذكرت منظمات حقوق الطفل كذلك عدم وجود آلية تراعي       . )٢٧(تعويض
إساءة املعاملـة يف أثنـاء إلقـاء القـبض،     إمكانية رفع شكاوى ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني خبصوص        

  .)٢٨(واالستجواب، واحلبس مبرافق الشرطة

 الرتالء بالسجون قد زاد زيادة كبرية مل يصحبها أي عددوأشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب إىل أن   - ٢٠
.  يف السجونُمزمنوكانت نتيجة ذلك حدوث اكتظاظ . ألساسية للسجون وقدرهتا االستيعابيةتوسع يف اهلياكل ا

. عـام ومعظم السجون الزامبية شيدت يف أيام االستعمار وانقضى عمرها االفتراضي وأصبحت حباجة إىل ترميم               
 لعـدم   جون نظراً  تكوين صورة واضحة وشاملة للوضع احلايل يف مرافق الس         وبالرغم من ذلك، من الصعب جداً     

وتبني الزيارات املنتظمة، اليت جتريها منظمة حملية شريكة للمنظمة العامليـة ملناهـضة            . توفر األرقام واإلحصاءات  
هو ما   و -   نزيالً ٣٢٠ نزيل يف حني ال يسع سوى        ١ ٦٠٠التعذيب للسجن املركزي يف لوساكا، أن السجن به         

والغالبية العظمى هلؤالء الـرتالء مـن احملتجـزين رهـن           . ائة يف امل  ٥٠٠بلغ نسبته   إىل مستوى اكتظاظ ي   يشري  
لالرتفاع الشديد يف مستوى وأوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب احلكومة باختاذ تدابري للتصدي . )٢٩(احملاكمة

الصحة السجون وغريها من مرافق االحتجاز، وكذلك انعدام مقومات   السائدة يفاالكتظاظ وسوء األحوال املادية
 من أجل التصدي    للحبسوينبغي أن تنظر زامبيا يف تدابري بديلة        . العامة، والطعام الكايف والرعاية الصحية املناسبة     

  .)٣٠(للوضع يف مرافق االحتجاز

 ذكر أن إلقاء القبض على أطفـال        شريكاً حملياً وأشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب كذلك إىل أن           - ٢١
وذكـر  .  أو بسبب التـسكع تقع حتت طائلة القانون  سفي جيري عامة بسبب ارتكاب جرائم       الشوارع بشكل تع  

ويشمل .  واالستجوابالتوقيف رهن احملاكمة أن الشرطة اعتدت عليهم يف أثناء املودعني يف السجنمعظم األطفال 
اطيم والسياط لضرب   ، واخلر األصفادهذا يف بعض األحيان التعذيب من أجل انتزاع املعلومات، وذلك باستعمال            

وأشارت املنظمة أيضا إىل أن العديد من مراكز الشرطة ليست هبا زنزانات منفصلة لألطفال، وحىت إن                . األطفال
  .)٣١( لغرض آخريف معظم األحيانُوجدت فإهنا ُتستعمل 

لقائم لعنف اجلنسي والعنف اارتفاع مستويات ا على الرغم من بأنه منظمة رصد حقوق اإلنسان  وأفادت  - ٢٢
م هذه االنتهاكات، وجيب أن تعتمد النساء على        رِّة جت  معين اتعلى نوع اجلنس يف زامبيا، ليس لدى البلد تشريع        

 قانون العقوبات الزاميب    يتضمنوال  . قانون العقوبات يف حالة االعتداء الذي يسبب أذى جسدياً        األحكام العامة ل  
وباملثل، فإن نظام الرعاية الصحية الزاميب غري مهيأ        . ء النفسي  تتصل باالغتصاب يف إطار الزوجية واإليذا      اًأحكام

وال متلك مرافق الرعاية الـصحية يف       .  املصابات مبرض اإليدز   يف صفوف للتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس       
 خطط حكومية  لكشف العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أو التصدي له، كما ال توجد                زامبيا نظماً 

وامللجآن .  التصدي للتجاوزات القائمة على نوع اجلنس يف برامج عالج مرض اإليدزتتعلق بسبلبرامج تدريب أو 
وبالرغم من أن احلكومة قد أنـشأت       . الوحيدان يف البلد تديرمها منظمة غري حكومية بتمويل ضئيل من احلكومة          

 لتجاوزات خمتلفة، مبا يف ذلك العنف       لشرطة مكلفة بالتصدي  تابعة ل  الضحايا، وهي وحدة خاصة      مساعدةوحدة  
وارد يضعف قدرة هذه الوحدة على التصدي       امل املمتلكات، فإن نقص املوارد البشرية وغريها من         وغصباملرتيل  

وقد أبدت منظمات حقوق الطفل واملنظمة العامليـة ملناهـضة التعـذيب            . للتجاوزات القائمة على نوع اجلنس    
  .)٣٢(مالحظات مماثلة
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 العاملية ملناهضة التعذيب، مثة عدد كبري ومتنام من األطفال ضحايا االستغالل التجاري،             املنظمةوحسب    - ٢٣
وأشـارت  . مني الفتيات، واليتامى واألطفال احملرو    يف صفوف مبا يف ذلك يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وال سيما           

فيما خيص االجتار مبيا بلد منشأ ومقصد وعبور معلومات تلقتها السلطات املعنية تفيد بأن زا املنظمة كذلك إىل أن
  .)٣٣(باألشخاص

جرمية، وذلك مبوجب قرار    ال جيوز قانوناً توقيع العقوبة اجلسدية كجزاء الرتكاب         يف نظام العقوبات،    و  - ٢٤
والتعديالت الالحقة اليت أُدخلت ) HPA/6/1998 ،جون باندا ضد الشعب (١٩٩٩احملكمة العليا يف عام صدر عن 

من قـانون   ) ه()١(٧٣، مل تُُلغ املادة     ٢٠٠٧ مايو/ قانون العقوبات وقانون احملاكم احمللية، ولكن حىت أيار        على
األحداث، اليت جتيز للمحاكم إصدار أوامر الضرب بالعصي، وذلك حسبما ذكرت املبادرة العاملية للقضاء علـى     

 اجلسدية إىل أنه على الرغم من أن العقوبة أيضاًوأشارت هذه املبادرة .  ضد األطفالاجلسديةمجيع أشكال العقوبة 
، فإهنا ال تزال قانونية يف أماكن الرعاية البديلة حيـث     اإلصالحيةغري قانونية كذلك كتدبري تأدييب يف املؤسسات        

 يف مرافـق    اجلسدية من قانون األحداث، وكذلك القواعد املستمدة من هذه املادة، على العقوبة             ٤٦تنص املادة   
وأشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب كذلك إىل أنه، من حيث املمارسة، فإن العقوبـة              . )٣٤(األطفالرعاية  

من وسـائل   على نطاق واسع يف زامبيا بوصفها وسيلة        البدنية وغريها من أشكال العقوبة املذلة واملهينة ُتمارس         
ضد األطفال، ومنظمـات    اجلسدية  شكال العقوبة   وأوصت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أ      . التأديب والتربية 

 األطفال يف مجيع اجلسدية واملهينة ضدحقوق الطفل، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب حبظر كافة أشكال العقوبة 
  بأشكال لتوعية اجلمهور وأوصت منظمات حقوق الطفل كذلك بوضع برنامج        . )٣٥(البيتاألماكن، مبا يف ذلك     

  .)٣٦(اليت ال تتسم بالعنفالتأديب األخرى 

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

 اجلنائيـة،   لرفع احلد األدىن لسن املـسؤولية     وذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن هنالك حاجة           - ٢٥
ية وقد قادت عمل  .  يف حتديد السن احلقيقية للطفل املتهم      ويظل القلق الرئيسي متمثالً   .  سنوات ٨ ب واحملددة حالياً 

، إىل إنشاء نظام إقامة العدل للطفل ومنتدى قضاء الطفل، ٢٠٠٠إصالح نظام قضاء األحداث، اليت بدأت يف عام 
غري أنه،  . ومكافحة العود التدريب الكايف، وزيادة الكفاءة،     توفري  اللذين يركزان على االمتثال للمعايري الدولية، و      

 عن التنفيذ السليم لالستراتيجيات واخلطط علـى الـصعيد          زاًحسبما ذكرت املنظمة، ال يزال املنتدى اليوم عاج       
 عن ذلك، ُينتهك وفضالً. بالتوقيفدون أمر ووضعهم يف زنزانات  توقيف أطفالوحيدث يف بعض األحيان . احمللي

 حماكم خمتصة وقضاة عدم وجودوأخربت املنظمة عن . )٣٧(بانتظام احلق يف إبالغ أحد األقارب أو أي شخص آخر
األحداث وإدماجهم؛  تأهيل  مات إعادة   خدحمدودية   االجتماعيني؛ و  األخصائيني بقضايا األحداث؛ ونقص     خمتصني

 أنـه، مـن ناحيـة       وذكرت املنظمة أيضاً  . )٣٨( وغريهم من املوظفني   واملدعني العامني والتدريب احملدود للقضاة    
ق للمحاكمة شائع بصورة مفرطة، وال ُيطبق فاالحتجاز الساب: أخريكمالذ  احتجاز األطفال ُيلجأ إىلاملمارسة، ال 

 ال يتمتع  عن ذلك، يف القانون واملمارسة كليهما،        وفضالً. يف احلقيقة بديل لالحتجاز، مثل تدابري إعادة التأهيل       
وأوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب      . )٣٩(باحلق يف املساعدة القانونية   فيما يتعلق   ضمانات خاصة   باألطفال  
وال سيما يف حالة األطفـال      (إال كمالذ أخري فقط     األطفال من احلرية    أال ُيلجأ إىل حرمان     مة بأن تضمن    احلكو

  .)٤٠(؛ وبأن تطور بدائل لالحتجاز، ومرافق للترفيه وإعادة التأهيل)احملتاجني للرعاية واحلماية
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  صية، ويف الزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصو - ٤

 للقانون العـريف، فـإن      ية ملناهضة التعذيب إىل أنه مبا أن معظم الزجيات يتم وفقاً          أشارت املنظمة العامل    - ٢٦
التبين، "والذي يستبعد شرط عدم التمييز يف مسائل مثل        ) ج)(٤(٢٣االستثناء الدستوري املنصوص عليه يف املادة       

 مـن   ٢٩لى ذلك، فإن املادة     وعالوة ع . له أمهية خاصة  " والزواج، والطالق، والدفن، وانتقال التركة عند الوفاة      
وأشارت املنظمة . العدالة الطبيعيةمع تعارض تقانون احملاكم احمللية تدعو احملاكم إىل عدم الفصل يف املسائل بطريقة 

من الدستور أو تعديلها، كما جيب      ) ج)(٤(٢٣إىل أنه من أجل محاية حقوق النساء يف األسرة، جيب إلغاء املادة             
وذكرت املنظمة كذلك أن املمارسات التمييزية املتصلة . )٤١(حمللية مبسائل املساواة بني اجلنسنيتوعية قضاة احملاكم ا

، وتعدد الزوجات، والقواعـد     )malobolo (واملهربالزواج واألسرة ال تزال منتشرة، مبا يف ذلك الزواج املبكر،           
واملمارسات التمييزية القائمة األخـرى     . لالتمييزية فيما خيص نقل اجلنسية، وقواعد املرياث، وتقييد حرية التنق         

  .)٤٢("التطهري اجلنسي "ب  عقب وفاة الزوج، واملعروف أيضاًالشعائري، مثل عرف التطهري تسبب أذى مباشراً

 والسحاقيات فإن املـواد     للمثليني واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان      منظمة احلقوق العاملية  وكما ذكرت     - ٢٧
 أي شكل من أشكال املمارسة اجلنسية املثلية يف السر بني أشخاص ُتجرِّمبات الزاميب  من قانون العقو١٥٧- ١٥٥

وهذه . بالغني برضاهم، وتنص على إمكانية معاقبتهم بالسجن لفترة تتراوح من سبع سنوات إىل أربعة عشر سنة               
اهلوية اجلنسية، كمـا    لطي  ثنائيي امليول اجلنسية وخمت    والسحاقيات و  املثلينياألحكام تعزز الوصم االجتماعي ضد      

 للمثلـيني وقد أبدت الرابطة الدوليـة      . )٤٣(حلياة والسالمة البدنية والصحة    احلرمان من احلرية وا    تعرضهم خلطر 
  .)٤٤(والسحاقيات مالحظات مماثلة يف ورقتها املشتركة

   والتجمع السلمياجلمعياتحرية التعبري، وتكوين  - ٥

اإلنسان إىل أن التشهري برئيس الدولة يف زامبيا جرمية ُيعاقَب عليهـا            حلقوق  الكومنولث  أشارت مبادرة     - ٢٨
  .)٤٥( ملمارسة حرية التعبرياحليز املتاح ثالث سنوات، وهو ما يقلل ملدةبالسجن 

إىل أن كـذلك   والـسحاقيات  للمثليني واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان   منظمة احلقوق العاملية  وأشارت    - ٢٩
 علـى التـزام     أحيانـاً جربوا  الذين حاربوا التمييز املتصل بالتوجه اجلنسي أو اهلوية اجلنسية أُ         املواطنني الزامبيني   

ثنائيي امليول اجلنسية وخمتلطي اهلوية اجلنسية يف الـصحف          والسحاقيات و  املثلينيوعندما ظهر منظمو    . الصمت
 حماولة لتسجيل املنظمة أو عقـد       ليعلنوا عن رغبتهم يف تسجيل املنظمة، حذرهم املسؤولون احلكوميون بأن أية          

  .)٤٦(اجتماعات عامة سُتجابه بإلقاء القبض عليهم

   االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقالضماناحلق يف  - ٦

كان الدولية ومنظمة إدموند رايس الدولية أن الزامبيني، وخباصة يف منطقة حـزام             سنسيهيئة الفر ذكرت    - ٣٠
بيد أن عمليـة    .  املوارد تنميةاالستثمار يف   عيشية عن طريق    سن أحواهلم امل  النحاس يف مشايل زامبيا، يأملون يف حت      

 وسط سكان منطقـة حـزام       املتأصلحدة الفقر   من   زادت بشدة    ٢٠٠٠ و ١٩٩٧اخلصخصة السريعة بني عام     
ت وأفـاد .  يف املائـة  ٦ يف املائة، يف حني تبلغ على الصعيد الـوطين           ٢٢وتبلغ نسبة البطالة يف املنطقة      . النحاس
أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان وغريها من اخلدمات االجتماعية ضعيفة ومفككة، مبا يف ب املنظمتان
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وُيذْكر أن معدل انتـشار     .  ومكافحتها نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز واملالريا     التوعية بفريوس   ذلك برامج   
وأشـارت  .  على الصعيد الـوطين    م النحاس أعلى منه   ز يف منطقة حزا   ومرض اإليد فريوس نقص املناعة البشرية     

املنظمتان كذلك إىل أن حتويل ملكية مناجم النحاس الزامبية املوحدة إىل مستثمرين من القطاع اخلـاص قـد مت                   
وقد واصلت الشركات استغالل املعادن . ، اليت مل تكد تراعي الشواغل البيئية"اتفاقات التنمية "بمبوجب ما ُيعرف 

  . )٤٧(مي أية إسهامات يف التنمية احملليةبدون تقد

، وحتليل وضـع اليتـامى   ١٩٩٦ ملنظمات حقوق الطفل، فإن حتليل وضع األطفال يف زامبيا لعام  ووفقاً  - ٣١
، وأن عدد أطفال الشوارع قد تنامى بسرعة منذ         أشارا إىل أن الوضع ازداد سوءاً      ٢٠٠٤لعام  واألطفال الضعفاء   

 هيئة الفرنسيسكان وأثارت  .  طفل ٧٥ ٠٠٠ ليصل إىل حنو  ،  )٤٨(١٩٩١أجري يف عام    حتليل الوضع األول الذي     
أو يعملون يف الشوارع يف لوسـاكا       / ظاهرة األطفال الذين ينامون و     الدولية ومنظمة إدموند رايس الدولية أيضاً     

، وعمـل األطفـال،     ويف كافة أحناء البلد، مشريتني إىل أن ضعفهم يعرضهم ملخاطر خمتلفة مثل االجتار باألطفال             
على نطاق وأوصت منظمات حقوق الطفل بالترويج . )٤٩(واإليذاء، مبا يف ذلك إساءة املعاملة اجلنسية، واالستغالل

. )٥٠(األطفال الضعفاء وبضمان ختصيص التمويل الكايف للربامج      واسع خلطط الرعاية االجتماعية املتاحة ملساعدة       
: مبا يلـي    خاصاً ة إدموند رايس الدولية احلكومة على أن تويل اهتماماً         الدولية ومنظم  هيئة الفرنسيسكان وحثت  

 اجملتمعية، والزعماء التقليديني وزعماء الكنائس؛ ومتكني األسر لزيادة         والرابطاتتدابري الوقاية؛ ومشاركة األسر     
  .)٥١(دعم أطفاهلا من أجل احلصول الفعلي على اخلدمات االجتماعية؛ والربامج التعليمية

 عـدد األشـخاص املـصابني    نومنظمة إدموند رايس الدولية بأ وقد أفادت هيئة الفرنسيسكان الدولية     - ٣٢
 ١٢ بملُقدَّر عـددهم    مليون شخص من أصل جمموع السكان ا       ١,٢بفريوس نقص املناعة البشرية يف زامبيا يبلغ        

يتصل بفريوس نقص املناعة البشرية      استجابة احلكومة فيما     ه ينبغي تناول  وأشارت املنظمتان إىل أن   . مليون نسمة 
ومرض اإليدز يف أثناء االستعراض الدوري الشامل، وأوصتا جملس حقوق اإلنسان حبث احلكومة على اعتمـاد                

، ومشكلة الضعفاء اليتامىخطة عمل وطنية من أجل التصدي بفعالية ملشكلة األطفال حمدَّد يتسق مع برنامج وطين 
، واألسر املعيشية الفقرية اليت جتاهد من أجل تـوفري           يتامى  ضعفاء  أطفاالً تعدُّيشية   مع األجداد الذين يرعون أسراً   

؛ وتلبية احتياجات األطفال الذين ليس لديهم مقارنة مبا جيري حالياًعلى نطاق أوسع بكثري وذلك الرعاية لليتامى 
زيـادة  تمع املدين األخرى بغيـة       اجملتمعية ومنظمات اجمل   الرابطاتكبار يرعوهنم؛ وزيادة الدعم والتنسيق وسط       

ودمج خدمات مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ومـرض           يف معاجلة املرض ونتائجه على األطفال؛      مسامهتها
؛ وتوسيع خدمات الوقاية من انتقال املرض من األم إىل الطفل؛ ومراعاة األخرى لصحة الطفل  دمات  اخلاإليدز يف   

  .)٥٢(صة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدزالشفافية يف إدارة املوارد املخص

 فإن النساء يتعرضن لتجاوزات خطرية قائمة علـى نـوع          ، أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان     ومثلما  - ٣٣
اجلنس، وال سيما العنف املرتيل، تعوق مقدرهتن على احلصول على العالج املنقذ للحياة اخلاص بفـريوس نقـص    

حمـددة   ملنظمات حقوق الطفل، ال توجد خـدمات         ووفقاً. )٥٣(و االستمرار يف استعمال العالج    املناعة البشرية أ  
وأوصت هذه املنظمات   . املتأثرين به اإليدز أو   /بني بفريوس نقص املناعة البشرية     املصا لتقدمي املشورة إىل األطفال   

ى من البلد؛ وأن تدرب مستشارين      الوالدة ليشمل األجزاء األخر    الفريوس عقب اختبار حتري   احلكومة بأن توسع    
 إلصدار الـشهادات مينـع   اً؛ وأن تضع نظامحكملتضمن تقدمي خدمات سرية تراعي حالة الطفل بدون متييز أو     
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 لألطفال وذلك هبدف تقليل أي ضرر إضايف أو حمتمل لألطفال املشورةاألفراد غري املصرح هلم من تقدمي خدمات    
  .)٥٤( املقدمةاملشورة الرديئةنتيجة 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٧

 الدولية ومنظمة إدموند رايس الدولية إىل احلاجة إليالء اهتمام خاص، هيئة الفرنسيسكانأشارت كذلك   - ٣٤
وفيما خيص . يا، وتعليم املهارات يف زامباجملتمعية، واملدارس االبتدائييف أثناء االستعراض الدوري الشامل، للتعليم 

عملية التشاور بشأن قانون    نداًء للشركاء االجتماعيني من أجل املشاركة يف         املنظمتان   وجَّهت،  االبتدائيالتعليم  
 ، وخباصة يف املناطق احلضرية األكثر فقراً      اجملتمعيةكما أشارتا إىل أن املدارس      .  أمام الربملان  التعليم املعروض حالياً  
عتمد بصورة رئيسية على التمويل الذي يقدمه املاحنون من القطاع اخلاص، وحثتا احلكومة             ويف املناطق الريفية، ت   

 تـشغيل ، وعلى اإلسهام يف تكاليف      "التعليم هو مستقبلنا   "املعنونة للسياسة املعلنة يف وثيقتها      الفعالعلى التنفيذ   
  .)٥٥(اجملتمعيةاملدارس 

  واملعوقات اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات - ثالثاً
 هيئة الفرنسيسكان  احلق يف التعليم، حسبما ذكرته       وإعمالتعزيز  جمال   يف    ملحوظاً أحرزت زامبيا تقدماً    - ٣٥

لعام ) سكواليون(للتربية والعلم والثقافة  لبيانات منظمة األمم املتحدة ووفقاً. الدولية ومنظمة إدموند رايس الدولية
 يف صـفوف   يف املائة    ٩٣ بلغت   االبتدائيةسبة األطفال امللتحقني باملدارس     ، واليت قدمتها املنظمتان، فإن ن     ٢٠٠٥
 يف املائة ٨٣ بلغت االبتدائيةغري أن نسبة األطفال الذين يكملون املرحلة .  األوالديف صفوف يف املائة ٩١البنات و

  . )٥٦(فقط

حنو يثري اإلعجاب، فإن نظـام       زامبيا تنفيذ عالج فريوس نقص املناعة البشرية على          بدءوعلى الرغم من      - ٣٦
، ونتيجة العالجالصحة يف البلد واإلطار القانوين مل يزيال العقبات اليت تعترض سبيل املرأة فيما خيص احلصول على 

  . )٥٧(لذلك ال تتمكن بعض املصابات باملرض من احلصول على العالج املنقذ للحياة

  ة الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطني- رابعاً
  "ال ينطبق"

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً
  "الينطبق"
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