
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-12657    270508    280508 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثانيةالدورة 
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥، جنيف

  من ) أ(١٥قدم وفقاً للفقرة املوطين التقرير ال
  ∗٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان مرفق 

  زامبيا

                                                      

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة  قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/ZMB/1 
9 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/WG.6/2/ZMB/1 
Page 2 

 

   املنهجية-  أوالً
زامبيا عن طريق وزارة  مجهورية إن التقرير الوطين اخلاص باالستعراض الدوري الشامل قد أعدته حكومة  - ١

 الصادر يف اجلريدة الرمسية يفوض وزارة العدل بالتعامل مـع املـسائل             ٢٠٠٣ لعام   ٥٤٣فاإلشعار رقم   . العدل
مشلت وشكلت الوزارة جلنة مشتركة بني الوزارات معنية حبقوق اإلنسان، . قوق اإلنسان واحلكم الرشيداملتصلة حب

. الوزارات واجلهات ذات الصلة، واهليئة القضائية، وجلنة حقوق اإلنسان اليت تتمثل واليتها يف تنسيق إعداد التقرير
اجلهات املعنية، مبا وعلى إدراج إسهامات لوطنية املشاورات اعلى إجراء اللجنة املشتركة، ضمن مهامها، وسهرت 

  .عليها بعد ذلك عن طريق العملية نفسهاوإقرارها يف ذلك اجملتمع املدين، يف مشروع التقرير، 

، ٢٠٠٧سبتمرب  / مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة يف أيلول             ومتشياً  - ٢
  وقد كان الغرض من حلقـات العمـل،        . ت عمل تشاورية يف مجيع حمافظات زامبيا التسع       عقدت احلكومة تسع حلقا   

الـشامل،  قوق اإلنسان واالستعراض الدوري     ، إطالع املشاركني على التزامات زامبيا مبوجب القانون الدويل حل         أوالً
 املشاركون يف حلقات العمل اليت وقد جاء. ، مجع معلومات عن حالة حقوق اإلنسان إلدراجها يف التقرير الوطينوثانياً

وقد ُنـشرت عمليـة     . ُعقدت يف احملافظات من املؤسسات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، وجلنة حقوق اإلنسان           
  . االستعراض الدوري الشامل على نطاق واسع من أجل زيادة الوعي وكفالة املشاركة اجلماهريية يف البلد

   معلومات أساسية-  ثانياً
.  حمافظات٩ودائرة  ٧٢وتوجد به . كيلومتراً مربعاً ٧٢٥ ٦١٤مبيا بلد غري ساحلي تبلغ مساحته حنو زا  - ٣

 ١ ٠٠٠فريقيا الوسطى حيث يتراوح متوسط ارتفاعها بـني         ألوبوجه عام، تقع زامبيا يف منطقة اهلضبة الكربى         
فانا جتمع بني األشـجار املختلفـة       وميكن تصنيف الغطاء النبايت لزامبيا بصورة عامة على أنه سا         .  متر ١ ٣٠٠و

  عـادة يف   اليت تفقد أوراقها سنوياً، اليت توجـد        األشجار  أنواع  واحلشائش الطويلة والشجريات وغري ذلك من       
  .اهلضبة الرئيسية

وُتجرى اإلحصاءات  . وما يزال إحصاء السكان واملساكن املصدر الرئيسي للبيانات الدميغرافية يف زامبيا            - ٤
وبلغ عدد سكان زامبيا املسجلني يف هذا اإلحصاء        . ٢٠٠٠عشر سنوات، وقد كان آخرها يف عام        السكانية كل   

 مكتـب   يوسـيجر . من اإلنـاث   ٤ ٩٣٩ ٢٩٣ من الذكور و   ٤ ٩٤٦ ٢٩٨من بينهم   نسمة،   ٩ ٨٨٥ ٥٩١
  .٢٠١٠السكاين القادم يف عام التعداد اإلحصاء املركزي 

وق اإلنسان من الدستور اجلمهوري، وبعـض التـشريعات         يتكون اإلطار املعياري الوطين حلماية حق     و  - ٥
وباإلضافة إىل ذلك، فقد صدقت زامبيا على بعـض         . والتقاليدوالعادات  األخرى، وقرارات احملاكم وسوابقها،     

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      الدويل  ان أو انضمت إليها، وتشمل العهد       املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنس    
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال          الدويل  عهد  والسياسية، وال 

التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
  .ية حقوق الطفلاملرأة، واتفاق أشكال التمييز ضد واتفاقية القضاء على مجيع
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واجلدير .  صدقت زامبيا على صكوك إقليمية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  ،وكذلك  - ٦
بالذكر أن الصكوك الدولية ليست تلقائية النفاذ وتتطلب التنفيذ التشريعي لتكون سارية النفاذ يف زامبيا بوصفها                

   ،لتزامها الدويل حبقوق اإلنسانالزامبيا من بشأن خرق ة  احملاكم احملليأن يشتكي يفال جيوز للفرد وبالتايل، . قانوناً
، يف احلاالت اليت تقتضي ذلك،  علماًومع ذلك، أحاطت احملاكم يف زامبيا. هذا احلق يف القانون احمللييندرج ما مل 

 الرغم من أهنا مل ُتدرج يف  بالصكوك الدولية اليت صدقت عليها زامبيا أو انضمت إليها على،من الناحية القضائيةو
  .)١(التشريعات احمللية

، وينص على املبادئ العامة اليت ُتنظَّم على أساسها         زامبيا األمسى واألساسي  والدستور الزاميب هو قانون       - ٧
 التنفيذي والتشريعي والقضائي، وحتديد والياهتا وسلطاهتا، ،وينص كذلك على إنشاء أجهزة الدولة الثالثة. الدولة

مبا وينص كذلك يف اجلزء الثالث على قانون احلقوق الذي ميكن ألي فرد مبوجبه املطالبة أو التمتع . الفصل بينهاو
  .)٢(أساسيةله من حقوق إنسان وحريات 

إىل وعالوة على ذلك، حيتوي اجلزء التاسع من الدستور على مبادئ توجيهية لسياسات الدولة هتـدف                  - ٨
لتشريعية والقضائية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية؛ ووضع القوانني وسـنها؛      التنفيذية وا السلطات  وجيه  ت

  . وتطبيق الدستور وأي قانون آخر فيما خيص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٩٩٦فلجنة حقوق اإلنسان أُنشئت عام      . وقد أنشأت زامبيا كذلك مؤسسات أخرى حلقوق اإلنسان         - ٩
سـوء  وهي مكلفة جبملة مسائل من بينها التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان، ويف حاالت              . مبوجب الدستور 

  .)٣( التجاوزات فيما خيص حقوق اإلنسانلعدل، واقتراح تدابري فعالة ملنعاإدارة 

 املفوض بالتحقيق) أمني املظامل(ويرأسها احملقق العام .  مبوجب الدستوروقد أُنشئت جلنة التحقيقات أيضاً  - ١٠
  يف الشكاوى املقدمة إليه بشأن اإلجراءات اليت تتسم بسوء اإلدارة من جانب السلطات العامة، وتقدمي تقـاريره                 

  .)٤(إىل الرئيس

  ، أنشأت زامبيا سلطة النظر يف الشكاوى العامة ضد الشرطة، اليت باشرت عملـها يف               ١٩٩٩ويف عام     - ١١
لعامة ضد سوء السلوك من جانب الشرطة، وذلك هبدف         وختتص هذه السلطة بالنظر يف الشكاوى ا      . ٢٠٠٢عام  

  .)٥(املهنية لدى قوة الشرطة الزامبيةالكفاءة كفالة حقوق الفرد وحرياته األساسية، وحتقيق 

وعززت احلكومة كذلك الشعبة املعنية بدور املرأة يف التنمية عن طريق تعيني وزير مبجلس الوزراء معين                  - ١٢
، وذلك لضمان وجود متثيل للقضايا املتصلة بالـشؤون         ٢٠٠٦رأة يف التنمية يف عام      بالشؤون اجلنسانية ودور امل   

، أنشأت احلكومة الزامبية شعبة دور املرأة يف        ٢٠٠٠ويف عام   . اجلنسانية والتنمية على أعلى مستوى يف احلكومة      
  .جملس الوزراءلرئاسة التنمية، وهي تابعة 

 وكجزء مـن  .)٦(إىل القضاءاحلال ضاء لضمان وصول ضعفاء ووضعت احلكومة برنامج الوصول إىل الق    - ١٣
إنشاء صندوق للمساعدة القانونيـة   لينص على ٢٠٠٥إصالحات العدالة، ُعدل قانون املساعدة القانونية يف عام    

وتشمل املبادرات الرئيسية مبوجب برنامج الوصول      . عملياته بفعالية القيام ب وليمكّن جملس املساعدة القانونية من      
ىل القضاء حتسني االتصال والتعاون والتنسيق فيما بني مؤسسات العدالة واجلهات املعنية األخرى؛ وزيادة الكفاءة إ
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لدى العاملني يف اهليئات واملؤسسات العدلية؛ وحتسني إمكانية الوصول إىل اهليئات واملؤسسات العدلية،             واحلماس  
يؤثر يف إقامة العدل؛ ّمما  العملية والسياسة التشريعيتني واإلطار وخباصة للنساء واألطفال الفقراء والضعفاء؛ وحتسني

حتسني نظـام   راءات القضائية وسبل االنتصاف؛ و    واملدنية واإلج  واحلقوق   وزيادة وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان    
  .حفظ السجالت وإدارة املعلومات داخل اهليئات واملؤسسات العدلية وفيما بينها

ني ة، أُدمج التدريب املتصل حبقوق اإلنسان يف مقرر التدريب اخلاص باملوظفني املكلفويف السنوات األخري  - ١٤
وجيري إعداد خطط لتنقيح املقرر الدراسي احلايل حلقوق اإلنـسان       . اخلدمة العسكرية بإنفاذ القانون واجملندين يف     

به هبم، ومعاملة تب، وحقوق املشهبدف جعل حمتواه أكثر استجابة الحتياجات املتدربني املتصلة بأساليب االستجوا
وتدعو اجلهات املكلفة بإنفاذ    ). مبا يف ذلك األسلحة النارية    (بشأن استخدام القوة    احملتجزين، واملبادئ التوجيهية    

وتقيم منظمات غري حكومية كذلك   . حماضرات عن حقوق اإلنسان   إىل تنظيم    القانون جلنة حقوق اإلنسان أحياناً    
  . قوق اإلنسانبرامج تدريبية متصلة حب

 يف تعزيز معايري حقوق اإلنسان عن طريق العديد من           أساسياً يؤدي دوراً متني  ولدى زامبيا جمتمع مدين       - ١٥
  .املبادرات اجملتمعية

   احلقوق املدنية والسياسية-  ثالثاً
زء الثالث  اجلحول  النظام احمللي حلقوق اإلنسان يف زامبيا       سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله، يتمحور       كما    - ١٦

.  بالقانون الوطين حلقوق اإلنسان    ، وُيشار إليه أيضاً   "محاية حقوق الفرد وحرياته األساسية    "املعنون  من الدستور   
  . ١٩٦٤زامبيا منذ عام من دساتري وقد ظل هذا اجلزء معلما يف كل دستور 

 واحلريـات األساسـية    من الدستور، حيق لكل شخص يف زامبيا التمتع جبميع احلقوق       ١١ للمادة   ووفقاً  - ١٧
  املنصوص عليها يف الدستور، بدون متييز على أساس العرق، أو مكان األصل، أو اآلراء الـسياسية، أو اللـون،                   

يف املخولة لكل شخص والواردة      احلقوق واحلريات    ١١وتلخص املادة   . أو العقيدة، أو اجلنس، أو الوضع العائلي      
  :اجلزء الثالث كاآليت

  رية، واألمن الشخصي ومحاية القانون؛احلياة، واحل  )أ(  

  حرية الرأي والتعبري والتجمع والتنقل وتكوين اجلمعيات؛  )ب(  

  محاية الشباب من االستغالل؛   )ج(  

  .من احلرمان من املمتلكات بدون تعويضواحلماية  ،املمتلكاتسائر محاية خصوصية املسكن و  )د(  

ها الدستور إىل قيود ضرورية من أجل احلفاظ على النظـام           وخيضع التمتع باحلقوق واحلريات اليت يكفل       - ١٨
  العام، واألمن العام، والسالمة العامة، والصحة العامة، واآلداب العامـة، وكـذلك لـضمان محايـة حقـوق                  

  .اآلخرين وحرياهتم
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أو هـي علـى      من الدستور أي شخص يرى أن حقوقه اليت يكفلها الدستور قد انُتهكت              ٢٨ومتنح املادة     - ١٩
  :سلطة منح سبل االنتصاف التاليةوللمحكمة . القانوين يف احملكمة العليااإلنصاف أن يطلب شك االنتهاك، احلق يف و

  التعويض؛  )أ(  

  اإلقرار؛  )ب(  

  أمر االمتثال؛  )ج(  

  أمر اإلحضار أمام احملكمة؛  )د(  

  .أي سبيل انتصاف آخر  )ه(  

  :النحو اآليتعلى حممية واحلقوق املدنية والسياسية التالية   - ٢٠

   احلق يف احلياة-  ألف

  إىل أقـصى  الـضمان واحلمايـة   ُيعترب احلق يف احلياة يف زامبيا أهم حقوق اإلنسان األساسية، ويستحق             - ٢١
  .حد ممكن

ُتعترب بداية العمل بداية احلياة، وبالتايل  ويف زامبيا .)٧( من الدستور احلق يف احلياة وحتميه١٢وتكفل املادة   - ٢٢
آليـات قانونيـة    تدعمه أيضاً    واحلق يف احلياة     .)٨(احلملهناء احلمل بطريقة غري ما ينص عليه قانون إهناء          ُيحظر إ 

   .)٩(ومؤسسية أخرى تتصل حبماية البيئة، والصحة العامة والتغذية

العهد امللحق بوما تزال زامبيا تطبق عقوبة اإلعدام، كما أهنا مل تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين   - ٢٣
  يانـة، أو القتـل العمـد،       وُتطبق عقوبة اإلعدام يف حالة اإلدانة باخل      . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  .يف زامبيااجلرائم وُتعترب هذه اجلرائم أخطر . املقترن بظروف مشددة باستعمال سالح ناريأو السطو 

احلكم هبا   ال تزال قانونية، وأن احملاكم مستمرة يف         واجلدير بالذكر، أنه على الرغم من أن عقوبة اإلعدام          - ٢٤
 عن ذلـك، فـإن      وفضالً. ١٩٩٧يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، فإن الدولة مل تنفذ أي حكم باإلعدام منذ عام               

  وقـت  عامـاً    ١٨سن  الشخص الذي مل يبلغ     على  القانون اجلنائي الزاميب حيظر احلكم باإلعدام على احلامل أو          
  .ةارتكاب اجلرمي

   احلق يف احلرية-  باء

وال جيـوز   . من حريته الشخصية تعسفاً   أحد  وال جيوز حرمان    .  من الدستور احلق يف احلرية     ١٣تكفل املادة     - ٢٥
ن حمكمة؛ أو بسبب انتهاك حرمة احملكمـة؛ أو عنـد           عمن حريته إال تنفيذا حلكم أو أمر صادر         أي شخص   حرمان  

؛ أو لغرض ) عاما١٨ًدون سن ( جنائية؛ أو لضمان رفاه وتعليم شخص قاصر االشتباه بدرجة معقولة يف ارتكاب جرمية
  .منع انتشار مرض معد
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  يف كونه كذلك، أو مدمناًاًُمشتبهالقوى العقلية أو  حرمان الشخص من حريته إذا كان خمتل وجيوز أيضاً  - ٢٦
قـانون  ومبوجـب  .  اجملتمـع ، وذلك لغرض الرعاية، أو العالج، أو محايـة أو متشرداً الكحول،  للمخدرات أو   

  .ن قاضعن الوزير أو ع، جيوز حرمان الشخص من حريته بسلطة أمر صادر )١٠(االضطرابات العقلية

  وجيوز كذلك احتجاز الشخص ملنع دخوله البلد بصورة غري قانونية، أو لغرض ترحيلـه، أو تـسليمه،                   - ٢٧
 إدارة اهلجرة سلطة احتجاز أي )١١( اهلجرة والترحيلومينح قانون مراقبة. أو أي شكل من أشكال اإلبعاد القانوين   

  . يوما١٤ًوذلك لفترة ال تتجاوز غري شرعي،  وألسباب معقولة، مهاجراًبه شخص ُيعترب، لالشتباه 

فعند إلقـاء   . الشروط املنطبقة على األشخاص احملرومني من حريتهم      توضح  من الدستور   ) ١(١٨واملادة    - ٢٨
وكذلك تلزم . وجهة إليهالقبض التهم املعليه عليه الضابط الذي يلقي ويتلو له حقوقه، ر ُتفسَّالقبض على فرد ما، 

من قانون اإلجراءات اجلنائية الضابط الذي يلقي القبض بتقدمي الشخص املتهم إىل احملكمة خـالل               ) ١(٣٣املادة  
 ساعة، وذلك بسبب املشاكل     ٢٤ بباملهلة الزمنية احملددة    التقيد  األحيان  بيد أنه من الصعب يف بعض       .  ساعة ٢٤

  وهكذا، فإن معظـم األشـخاص املتـهمني        . اللوجستية مثل النقل واهليكل األساسي للمحكمة واملوارد البشرية       
  . ال ُيحضرون إىل احملاكم يف الوقت احملدد

ـ و. وعالوة على ذلك، عند إلقاء القبض على شخص ما، ُيسمح له مبقابلة حماميه وأسرته وأصدقائه        - ٢٩ ذا ه
أما طول الفترة اليت ميكثها الشخص يف االحتجاز رهن احملاكمة فيتوقف           .  القسري ضمانة ضد خطر االختفاء   ميثل  

مثوله احملكمة كل أسبوعني بعد إىل والشرط الوحيد هو أن احملَتجز جيب أن حيضر . على احملاكم ومل حيدده القانون
  .للمرة األوىلأمامها 

 اجلهاز القضائي، نظام اإلقرارات الدورية اإلجبارية اليت يقـدمها مجيـع            وأدخلت احلكومة، عن طريق     - ٣٠
ومن أجل خفض طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة،        .  لغرض تقييم معدل الفصل يف الدعاوى      القضاة شهرياً 

  .لك يف إنشاء حماكم حملية جديدةشرعت احلكومة كذ

   الرق واالستعباد والسخرة-  جيم

) ٢(١٤وكذلك حتظر املـادة     . قاً مطل من الدستور يف زامبيا الرق واالستعباد حظراً      ) ١(١٤حتظر املادة     - ٣١
، اليت تبيح العمل الشاق بوصفه شكالً مـن أشـكال   )٣(١٤يف املادة املنصوص عليها يف احلاالت  السخرة، عدا   

 أي وقت آخر قد يتعارض يف أيام العطل الرمسية، أويف واألحد، يوم ، شريطة أال ُيؤدى هذا العمل يف     )١٢(العقاب
   .)١٣(مع إحياء السجني لشعائر دينه

احملكوم علـيهم    غري أنّ . الذكورأن يقوم بأي عمل شاق إالّ السجناء        ومبوجب القانون الزاميب ال جيوز        - ٣٢
 أو  وجيوز، حتت املراقبة، استئجار السجني.)١٤(احلفاظ على نظافة زنزاناهتم ومالبسهم وأوانيهممطالبون بوغريهم 

 ويف حالة عمل    .)١٥(وضعه حتت تصرف منظمة شبه حكومية، أو شركة عامة، أو هيئة قانونية، أو مؤسسة عامة              
وجيوز لألشخاص املفرج عنهم بـشروط أن يعملـوا يف خدمـة            . السجني بأجر، حيق له تقاضي أجر عن عمله       

  دون بأنـه الـشخص     ة احلـدث    وتعرف املـاد  .  من الدستور استغالل األحداث    ٢٤ وحتظر املادة    .)١٦(اجملتمع
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 لصحتهم أو   أو عمل يسبب ضرراً    على عدم استخدام األحداث يف أي شغل         )١(٢٤وتنص املادة   .  عاماً ١٥سن  
  .)١٧(تعليمهم، أو يعوق منوهم اجلسدي أو العقلي أو األخالقي

أو احتجـازهم    اسـتقباهلم املمارسات مثل االجتار باألشخاص أو قبوهلم أو         )١٨(وحيظر قانون العقوبات    - ٣٣
يف بيوت الـدعارة يف زامبيـا أو        استدراجهن إىل البغاء    أو حماولة   عاماً   ٢١النساء دون سن    واستدراج  كرقيق؛  

استعماهلا جلمع هذه األماكن  على أصحاب وُيحظر أيضاً. غريه من الوسائلبغريها، سواء أكان ذلك بالتهديد أو     
  فتـرة  لنسية، وهو ما ُيعترب جرمية ُيعاقب عليها بالسجن          اجل املالمسةألغراض  عاماً   ١٢رجال بفتيات دون سن     

  .)١٩(مخس سنوات

وقد صدقت زامبيا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال                 - ٣٤
 ٢٤يف  ) الريموة ب اتفاقي (، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         )بروتوكول بالريمو (

  .٢٠٠٥أبريل /نيسان

، أنشأت احلكومة اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باالجتار باألشـخاص، التابعـة             ٢٠٠٤ويف عام     - ٣٥
وتتمثل والية اللجنة يف التصدي ملشكلة االجتار بالبشر ووضع سياسة وطنية وخطة عمل . لوزارة الشؤون الداخلية

  األفراد بالرذائل املتصلة   يف صفوف   واللجنة مكلفة كذلك برفع مستوى الوعي العام        . شكلةوطنية أولية جملاهبة امل   
  . باالجتار بالبشر

ـ    ٢٠٠٣وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت الشرطة الزامبية وحدة اجلرائم اجلنسية يف عام              - ٣٦ ضايا  للتعامل مع ق
  .االغتصاباالعتداء اجلنسي واإلغواء و

 .)٢٠(واالنضمام إىل قوات الدفاع أمر اختياري     . مارسة اخلدمة العسكرية اإللزامية   وال وجود يف زامبيا مل      - ٣٧
 بأن الشخص املعين يفهـم      كما أنه ال ميكن للضابط املسؤول جتنيد شخص يف القوات النظامية ما مل يكن مقتنعاً              

ط املسؤول جتنيد شخص    وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن للضاب     . الشروط العامة لاللتزام ويرغب يف أن يصبح جمنداً       
  إال بعد احلصول على موافقة أحد والديه أو ويل أمره أو، يف حالة كـون الوالـدين     عاماً   ١٨يبدو أنه دون سن     

  . أو أمني جملس املنطقة اليت يسكن فيها اجملندأمني اجمللس البلدي موافقة ني أو غري معروفني،  األمر متوفأو ويل

   حرية التعبري والصحافة-  دال

حتظر هذه املادة احلرمان من التمتع حبرية التعـبري         و.  من الدستور  ٢٠ تكفله املادة    احلق يف حرية التعبري     - ٣٨
وحتظر كذلك التدخل يف املراسالت الشخصية أو سن . والرأي، مبا يف ذلك احلق يف تلقي ونشر اآلراء واملعلومات

 إىل اعتبارات معقولة وميكن تربيرها يف جمتمع ة استناداًوُتطبَّق بعض القيود الضروري. قوانني ختالف حرية الصحافة
  .وتشمل هذه االعتبارات محاية مسعة اآلخرين وعدم إفشاء املعلومات السرية. دميقراطي

وجيرم قانون العقوبات التشهري برئيس .  األمور املتصلة بالتشهري املدين بشخصية الفرد)٢١(وينظم قانون التشهري   - ٣٩
. وال تزال زامبيا ملتزمة بتهيئة بيئة تفضي إىل حرية وسائط اإلعالم يف عملها وإىل تدفق املعلومات حبرية .)٢٢(اجلمهورية

  . الربملانعلى مشروع قانون حرية املعلومات عرض ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، تعتزم احلكومة إعادة 
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  . حرية التجمع وتكوين اجلمعيات-  هاء

التجمع وتكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك احلق يف تكوين األحزاب          حرية  ق يف   يتمتع األفراد يف زامبيا باحل      - ٤٠
مـن  ) ١(٢١هم، وفقاً ملا نصت عليه املـادة        حلماية مصاحل إليها  العمال واالنتماء   أو مجعيات   السياسية ونقابات   

 امة والنظام العـام    وُتطبَّق بعض القيود الضرورية اليت تأخذ يف احلسبان مصاحل الدفاع والسالمة الع            )٢٣(الدستور
  .واآلداب العامة والصحة العامة

تسجيل األحزاب السياسية ونقابات العمال واملنظمات غري احلكومية واألندية  )٢٤(وينظم قانون اجلمعيات  - ٤١
  . مجعية مسجلة يف زامبيا٣٩ ٣٥٥ وتوجد حالياً. واجلمعيات األخرى

وتتطلب إقامة التجمعات العامـة     . واملسريات واملواكب  إقامة التجمعات    )٢٥(وينظم قانون النظام العام     - ٤٢
  .والنظاماألمن إخطار الشرطة، مع تعهد املنظمني باحملافظة على 

   حرية الضمري والدين-  واو

. ؤيد حق أي شخص يف التمتع حبرية الضمري والدين       يتبني ديباجة الدستور الزاميب أن زامبيا بلد مسيحي           - ٤٣
الدين الـسائد   وإن كانت   أن املسيحية هي دين الدولة،      وال تعين ضمنياً    أثر قانوين،    ولكن الديباجة ليس هلا أي    

ويتمتع أتباع هذه الديانات    . وتشمل األديان األخرى اإلسالم، واهلندوسية، والبوذية، والبهائية      . طوائفهمبختلف  
   .)٢٦(حبرية العبادة بدون تدخل ال موجب له

وقد أنشأ بعض هذه الطوائف دور      .  ينتمي إليها  لتعليم الديين ألي شخص   وللطوائف الدينية حرية توفري ا      - ٤٤
العبادة اخلاصة هبا يف مجيع أحناء البلد، وهي حرة كذلك يف إنشاء املؤسسات التعليمية مثل املدارس والكليـات                  

. معتقداهتمتالئم ليت واألفراد أحرار يف االلتحاق باملؤسسات التعليمية اليت خيتاروهنا، مبا يف ذلك تلك ا. واجلامعات
إحياء ، أو يشارك يف احتفال ديين أو         دينياً أما القاصر الذي يتلقى تعليمه يف أية مؤسسة فيجب أال يتلقى تعليماً           

  بـدين  متـصلني  دينية إال مبوافقة أحد والديه أو ويل أمره، وال سيما إذا كان التعليم أو الشعرية الدينيـة      شعائر  
  . خمتلف عن دينه

وتشمل . أجل تعزيز حرية الضمري والدين، تدخل يف قانون العقوبات بعض اجلرائم املتصلة بالدين            ومن    - ٤٥
مـن  فئـة  أضرار هبا أو تدنيسها بقصد اإلساءة إىل الدين أو أية       إحلاق  هذه اجلرائم تدمري أي من دور العبادة أو         

  ساءة إىل دينـه    ي شخص باإل  تعمد جرح مشاعر أ   كما حيظر   أي جتمع ديين    وُتحظر كذلك مضايقة    . األشخاص
  . املؤسسات الدينية بأي شكل كانأو انتهاك حرمة 

   احلقوق السياسية-  زاي

مـن  ) ٢(١نص املـادة  ووفقاً ل . تتمتع زامبيا بدميقراطية تعددية جتيز التعبري عن اآلراء السياسية املختلفة           - ٤٦
ومجيع الزامبيني يف . ت الدميقراطية يف الدولةالشعب كل السلطة ملمارسة سيادته عن طريق املؤسساميلك الدستور، 

من الدستور تنص على أنه من      ) ه(١١٣اع، وينبغي مالحظة أن املادة      فما فوق يتمتعون حبق االقتر    عاماً   ١٨سن  
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من الدستور على أنه    ) د(١١٣ وتنص املادة    .يف انتخابات احلكومة الوطنية أو احمللية     التصويت  واجب كل مواطن    
  . اطن تعزيز الدميقراطية وسيادة القانونمن واجب كل مو

 على  )٢٨(قانون االنتخابات وينطوي   .)٢٧(بنظام االقتراع العام املباشر السري    تتم  واالنتخابات يف زامبيا      - ٤٧
تسجيل ل وبتمكني جلنة االنتخابات من وضع لوائح ،أحكام تتصل باالنتخابات الرئاسية وانتخابات اجلمعية الوطنية

 أن يترشـح    وميكن ألي مواطن زاميب يستويف الشروط املنـصوص عليهـا         . يقة إجراء االنتخابات  الناخبني وطر 
  .)٢٩(الربملانية واحملليةلالنتخابات الرئاسية و

احملكمة العليا  تبّت فيها   اخلاصة باالنتخابات الرئاسية    العرائض  من الدستور على أن     ) ٢(٤١وتنص املادة     - ٤٨
الوطنية يف انتخابات اجلمعية    غري املوفّقني    من قانون االنتخابات فرصة للمرشحني       ١٨وتتيح املادة   . بكامل هيئتها 

األعلى درجة  واحملكمة  . بشأن املنازعات املتصلة باالنتخابات   األعلى درجة   لتقدمي التماساهتم إىل احملكمة     الفرصة  
  يا تنظم انتخابـات رئاسـية      ، ظلت زامب  ١٩٦٤ومنذ عام   .  يوماً ١٨٠يف االلتماسات خالل فترة     بالبّت  ُملزمة  

  .وعامة سلمية

   استقالل القضاء-  حاء

  . الدسـتور بثبات الوظيفة مبوجب     ويتمتع القضاة    .)٣٠(يكفل القانون يف زامبيا للهيئة القضائية استقالهلا        - ٤٩
 أداء  من الدستور بسبب عدم القدرة على٩٨ للمادة وال جيوز أن يعفي القاضي من أداء واجبه سوى الرئيس وفقاً

األهلية، أو سوء السلوك، وذلك بناء على مشورة هيئة حتكيم          فقدان   لعلة جسدية أو ذهنية، أو       مهام منصبه نظراً  
ممن يتولون تتكون من رئيس وعضوين على األقل والرئيس ُملزم بتعيني هيئة حتكيم خاصة مستقلة . خاصة مستقلة

  .)٣١(أداء مهامهعن القاضي عجز ما ُيّدعى من أو تولوا مناصب قضائية رفيعة، وذلك لغرض التحقيق في

وُيصنف القضاة .  منها٥٤ منطقة، ال توجد حماكم حملية سوى يف ٧٢ومن بني مناطق زامبيا البالغ عددها   - ٥٠
احلقوق وخترجـوا   هم الذين درسوا    املختصون  فالقضاة  .  املختصني والقضاة غري املختصون  القضاة  : إىل فئتني مها  

ويبدأ هؤالء عملهم . ة احملامني بعد إكماهلم التدريب يف املعهد الزاميب للتعليم العايل يف جمال القانونوقُبلوا يف مجعي
وتابعوا فقط فترة تدريبية ملدة سنتني      . فلم يدرسوا القانون  املختصني  أما القضاة غري    . من رتبة قاض مقيم   انطالقاً  

وتبدأ هذه الفئة العمل من رتبة قاضي درجة ثالثة وتنتهي . بلومُمنحوا بعدها شهادة دباملعهد الوطين لإلدارة العامة 
ويتوقف اختصاص القاضي على رتبته، حبيث تكون ألولئك الذين حيتلون الدرجات           . رتبة قاضي درجة أوىل   عند  

اة ومثة نقص يف القض. قاضياً ٢٤٢َتعّد  يف املؤسسة القضائية اليت  قاضيا١٣٦ً ويوجد حالياً. األعلى سلطات أوسع
. ١٥أصل  من كبار القضاة املقيمني من ٤، و٤٨أصل  قضاة مقيمني من ٨، ال يوجد منهم سوى مثالً. املختصني

  . قاضي القضاةوجيري معظم احملاكمات اجلنائية قضاة تعينهم جلنة اخلدمة القضائية، وهي هيئة مستقلة يرأسها

ذات الصلة  دنية  املقضايا  البصورة تكاد تكون حصرية     ل  وتتناووتطبق احملاكم احمللية القانون العريف الزاميب،         - ٥١
وتوجد يف زامبيا ). يتصل معظمها بانتهاك حرمة احملكمة(البسيطة بقانون األحوال الشخصية، وبعض القضايا اجلنائية 

وتسمح وهي غري مكِلفة وإجراءاهتا يسرية      . الشعبقُرباً من أغلبية    حملية، وهو ما جيعلها أكثر احملاكم       حماكم   ٤٠٥
والقضاة أشخاص ناضجون،   . وقضاة احملاكم احمللية تعينهم جلنة اخلدمة القضائية      . بالتصريف السريع لشؤون العدالة   
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ـ وتفيد التقارير بانتظام    . اً من املتقاعدين الذين ُتفترض معرفتهم التامة بالقانون العريف        ييتألفون حصر ويكادون   أن ب
  . قاض٩٠٠يف حني أن عدد القضاة يبلغ حنو  يف البلد،القضايا ائة من  يف امل٩٠حنو تفصل يف احملاكم احمللية 

احملكمـة العقاريـة،   متخصصة يف أنواع معينة من القضايا، مثل      حماكم فرعية   وإىل جانب احملاكم توجد       - ٥٢
  . وحمكمة االستئناف يف مسائل الدخل، واحملكمة اخلاصة بتخطيط املدن واألرياف

ة خاصة بالشكاوى ضد اهليئة القضائية، وذلك مبوجب مدونة سلوك العـاملني يف  وقد أنشأت زامبيا هيئ   - ٥٣
ضـد  مبوضوعية واستفاضة يف ادعاءات سوء السلوك املوّجهة         وهذه اهليئة مكلفة بالتحقيق      .)٣٢(السلك القضائي 

 التقدم بشكوى وللجمهور احلق يف. اجلهاز القضائيبالعاملني يف السلك القضائي، وذلك بغية تعزيز ثقة اجلمهور 
  للمهنة وأخالقياهتا يف أداء واجبه، وهو ما ُيعترب خمالفاًإىل اهليئة إذا مل يكن سلوك أحد املسؤولني القضائيني مراعياً

ستقاللية وتتطلب املدونة من املسؤولني القضائيني مراعاة االستقامة واال. ملدونة سلوك العاملني يف السلك القضائي
  . املتصلة بإصدار األحكام مواحلياد يف مسؤولياهت

   القضاء على التمييز العنصري-  رابعاً
  وهـذا  . ألزمت زامبيا نفسها باملعايري الدولية اخلاصة حبظر كافة أشكال التمييز العنصري والقضاء عليها             - ٥٤

 مـن  ٧٠ة م املـاد وباإلضافة إىل ذلك، جترّ .  من الدستور اليت حتظر التمييز العنصري      ١١ما تدعمه كذلك املادة     
  . التمييز العنصريمن أفعال معينة أفعاالً قانون العقوبات 

وبالرغم من أن الغالبية العظمى لسكان زامبيا من األفارقة السود، فإهنا بلد متعدد األجناس والثقافـات                  - ٥٥
. ل عـريب أصشخاص من األبيني، ووفريقية األمريكيني، واآلسيويني، واألوراألاجملموعات غري وتشمل  . واإلثنيات

 قبيلة تتكلم كـل     ٧٢وتوجد يف زامبيا بصفة رمسية      . فريقية أخرى أأشخاص من بلدان    ويقطن يف زامبيا كذلك     
 السم القبيلة، مثة افتراض معقول بأن عدد اللغات ويف حني أن اللغة ليست عادة مرادفاً. لغتها اخلاصةواحدة منها 

  . يف البلد مساو لعدد القبائل

بيمبا، : جمموعات إثنية كبرية، وتنتمي كل قبيلة إىل واحدة من هذه اجملموعات، وهيسبع ا وتوجد يف زامبي  - ٥٦
وُتعترب اللغات يف   . ا، واجملموعة الشمالية الغربية، وباروتسي، ونياجنا أو اجملموعة الشرقية، ومامبوي، وتومبوكا          غوتون

  . الشخصال تقّيده إثنية  األصليني حملياًسكان زامبيا لمجموعات القبلية الكبرية، واستيطان لمعظمها هلجات 

. ، مل تعان زامبيا الرتاعات العرقية اليت تشهدها مناطق أخرىتعدد القبائل واجملموعات اإلثنيةوبالرغم من   - ٥٧
 إىل استعمال اإلنكليزية لغـة رمسيـة     ، وكذلك ضمان استمراره   ،السالم السائد يف زامبيا   جزئياً  وميكن أن ُيعزى    

الرئيسية ُتستعمل كـذلك يف نـشر       السبع  وباإلضافة إىل ذلك، فإن اللغات احمللية       .  والتواصل تصالوحمايدة لال 
وكذلك ُتدرس اللغات احمللية يف املرحلة      . على الراديو والتلفزيون  املعلومات وتنظيم محالت تعليم القراءة والكتابة       
  .األولية باملدارس احلكومية يف بعض املقاطعات
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ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       التعذي  -  خامساً
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

انضمت زامبيا إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   - ٥٨
ملعاملة أو العقوبة    من الدستور بصفة مطلقة التعذيب وغريه من ضروب ا         ١٥وحتظر املادة   . ١٩٩٨املهينة يف عام    

حىت اآلن تعريف حمدد للتعـذيب يف       يؤكّده  وهذا احلظر الدستوري للتعذيب مل      . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
للمعاقبة على اْستعملت فعالً، بيد أن بعض أحكام قانون العقوبات ميكن أن ُتستعمل، وقد        . القانون اجلنائي للبلد  

، واألذى اخلطري، وحماولـة     يف هذا الصدد، فإن االعتداء الذي يسبب أذى جسدياً        و. األفعال اليت تؤذي اإلنسان   
، الواضـح إصابة شخص باستعمال مواد متفجرة، واستعمال السم خببث بنية إحلاق األذى باآلخرين، واالعتداء              

  . مجيعها أفعال يعاقب عليها التشريع اجلنائي

قانون اإلجراءات اجلنائية، على أُدخلت  التعديالت اليت وحظرت زامبيا كذلك العقوبة اجلسدية عن طريق  - ٥٩
 قـراراً ) HPA/6/1998 (وميثل القرار الصادر يف قضية الشعب ضد جون بندا        . وقانون العقوبات، وقانون التعليم   

  .  فيما خيص حظر العقوبة اجلسديةمرجعياً

 عقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية   قانون ال وباإلضافة إىل ذلك، أُدرجت خدمة اجملتمع عن طريق تعديل            - ٦٠
  . هبدف خفض عدد األحكام باحلبس وبالتايل خفض االكتظاظ يف السجون

  أوضاع السجون املتردية

وتشمل املشاكل املرتبطـة بالـسجون يف       . ظلت السجون يف زامبيا تعاين مشاكل هائلة منذ زمن طويل           - ٦١
لنظام الغذائي البائس، وضعف الرعاية الصحية، وسوء حالة        زامبيا تردي حالة اهلياكل األساسية، واالكتظاظ، وا      

وتوجد بالسجون أعداد كبرية من . املرافق الصحية وإمدادات املياه، واالفتقار بصورة عامة إىل مرافق إعادة التأهيل
  . نزيل، وهو رقم ال ميكن أن تتحمله السجون هبياكلها األساسية احلالية١٤٥ ٠٠٠الرتالء تبلغ 

 ،٢٠٣٠ برنامج رؤية عام ، ومعهاجل التصدي هلذه الشواغل، أعطت اخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة       ومن أ   - ٦٢
  .أولوية لتشييد سجون جديدة يف كافة أحناء البلد ملواجهة مشكلة االكتظاظ

 إلعادة تأهيل اهلياكل    ٢٠٠٧شا من امليزانية الوطنية لعام      تكواملياري  وعالوة على ذلك، ُخصص مبلغ        - ٦٣
.  للـسجون  ٢٠٠٨من امليزانية الوطنية لعـام      إضايف  شا  ات مليار كو  ٢٦كما خصص مبلغ    . ألساسية للسجون ا

رافق الصحية وواصلت احلكومة متويل إعادة تأهيل اهلياكل األساسية ملرافق املياه والصرف الصحي هبدف حتسني امل
   .)٣٣(النقيواحلصول على املاء 

   تدابري مكافحة اإلرهاب-  سادساً
ومن ضمن أهداف هذا القانون منع تنفيـذ أي عمـل   . ٢٠٠٧ت زامبيا قانون مكافحة اإلرهاب يف عام  سّن  - ٦٤

  .القانون باحترام احلق يف احلياة واحملافظة عليهيهتم كما . إرهايب؛ واختاذ تدابري للكشف عن األنشطة اإلرهابية ومنعها
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   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  سابعاً
كما أن أهداف السياسة    . زامبيا ملتزمة بالكامل بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          - ٦٥

االقتصادية لزامبيا مرتبطة باخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة اليت يتمثل هدفها الرئيسي يف تسريع النمو الذي يراعي                
  مؤشر  لتقرير    وفقاً ٦٥وحتتل زامبيا املرتبة    . حدة الفقر ن  معملية النمو بسرعة    ختفف  مصاحل الفقراء وضمان أن     

  . التنمية البشرية

وتشري اإلحصاءات من الدراسة االستقصائية لرصد األحوال املعيشية، اليت أجراهـا مكتـب اإلحـصاء         - ٦٦
 يف  ٦٨ بعد ما كانت     ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٤ضت إىل   ، إىل أن مستويات الفقر اخنف     ٢٠٠٦املركزي يف عام    

 يف ٥٤ من  أن الفقر يف املناطق احلضرية اخنفض خالل الفترة نفسهاوتبني اإلحصاءات أيضاً . ٢٠٠٤عام  املائة يف   
 على ذلك، فإن وبناًء.  يف املائة٨٠ يف املائة إىل ٧٨ يف املائة، يف حني زادت نسبة الفقر يف الريف من ٣٤املائة إىل 

  . د لوقف الزيادة يف مستويات الفقر العالية يف الريف ومن مث خفضها اجلهوزامبيا مدركة حلاجتها إىل مضاعفة

 أن اإلنفاق على القطاعات االجتماعية، وال سيما الصحة والتعليم،          ٢٠٠٨وأكدت امليزانية الوطنية لعام       - ٦٧
ا الـصدد،   ويف هذ . الصحة واحلق يف التعليم    احلكومة بتعزيز ومحاية احلق يف       يدل على التزام  هذا  و. سيظل عالياً 

  . على القطاعات االجتماعية٢٠٠٨ يف املائة من امليزانية الوطنية لعام ٣٠أكثر من سُينفق 

 احلكومة تعزيز ومحاية مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن هذا           ةويف حني أنه من سياس      - ٦٨
  :الفرع من التقرير سريكز بصفة رئيسية على اآليت

   التعليم-  ألف

ومير نظام . يتكون نظام التعليم يف زامبيا من مراحل التعليم قبل املدرسي، واألساسي، والثانوي، واجلامعي  - ٦٩
مخس سنوات للثانوية؛ وأربع سنوات للجامعية؛ سبع سنوات للمرحلة االبتدائية؛ والتعليم النظامي حبالة انتقال من 

 للمرحلة الثانوية؛ وأربع أو مخس سنوات للمرحلة        وثالث سنوات التعليم األساسي؛   ليصبح تسع سنوات ملرحلة     
   الذي ينص على تعزيز املدارس واملؤسـسات واخلـدمات التعليميـة            )٣٤(قانون التعليم والنظام حيكمه   . اجلامعية

  . وتطويرها وتنظيمها

أنه مثـة   بيد  . التعليم والتدريب إىل  صول  الد يفوق عدد البنات فيما خيص الو      وتسلم زامبيا بأن عدد األو      - ٧٠
لتساوي بني اجلنسني يف    زيادة مستمرة يف املعدل اإلمجايل اللتحاق البنات باملدارس، ويقترب البلد اآلن من نقطة ا             

  .)٣٥( املائة من جمموع التالميذ املسجلني يف٤٩حيث متثل البنات الفصول من األول إىل السابع 

دة يف التحاق الطالب مبؤسسات التعليم الفين       زيادة مطر ُسّجلت   ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١ويف أثناء الفترة من       - ٧١
وكان ذلك يف جزء كبري منه بفضل توجه السياسة العامة للحكومـة            . مباشرة األعمال احلرة  والتدريب املهين يف    

  . ٢٠١٥فيما يتصل بتوفري فرص التعليم للجميع حبلول عام 
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، يف حني بلغت نسبة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣مي  يف املائة بني عا٥٣بة وزاد معدل التحاق اإلناث بالكليات بنس  - ٧٢
   يف املائـة بـني      ٥١ومن ناحية أخرى، زاد معدل التحاق الذكور بنـسبة          . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٢الزيادة  
غري أنه، وبالرغم من . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة بني عامي ٣٠دة ، يف حني بلغت نسبة الزيا٢٠٠٤ و٢٠٠٣عامي 

 مقارنة بعـدد الـذكور يف معظـم          نسبياً  القطاع، ظل عدد اإلناث منخفضاً     الزيادة يف معدل االلتحاق يف هذا     
  .التخصصات عدا اجملاالت املوجهة حنو اخلدمات مثل التدريب على أعمال السكرتارية

ميثل زيادة مبا ، ٢٠٠٥يف عام  ١٢ ٧٧٤ إىل ٢٠٠٣ يف عام ١١ ٠٠٥وزاد عدد امللتحقني باجلامعات من   - ٧٣
طالبة  ٤ ١٧٩إىل   ٢٠٠٣يف عام   طالبة   ٣ ٠٥٩زاد عدد اإلناث امللتحقات باجلامعات من       و.  يف املائة  ١٦بنسبة  

  . نظرائهن من الذكوريف صفوف  يف املائة ١٣ يف املائة مقارنة بنسبة ١٨، وميثل ذلك زيادة بنسبة ٢٠٠٥يف عام 

   اإلسكان-  باء

بني املنـاطق  غري املتوازن  أسفر منط التنمية وقد.  يف املساكن منذ استقالهلا حاداً ظلت زامبيا تعاين نقصاً     - ٧٤
. إىل املدن، بدون جهود مقابلة لتوفري السكن املالئـم        األرياف  الريفية واحلضرية عن عمليات هجرة واسعة من        

، مع عجز السلطات املدنية ونتيجة لذلك، استمر انتشار املستوطنات بدون ختطيط يف مجيع املراكز احلضرية تقريباً
  .ملنافع االجتماعية مثل املياه والطرق واملرافق الصحيةعن توفري ا

بيد أنه، ومن أجل التصدي هلـذه  . واملشكلة الرئيسية يف قطاع اإلسكان هي االفتقار إىل التمويل الكايف      - ٧٥
سكن الئـق   لتوفري  ) ١٩٩٦عام  املعتمدة يف   (الشواغل، استمرت احلكومة يف سياستها الوطنية اخلاصة باإلسكان         

وباإلضافة إىل ذلك، شيدت احلكومة، يف إطار املبادرة الرئاسية لإلسكان، . مجيع فئات الدخل يف البلدناول ويف مت
 وكجزء من إصالحات زامبيـا  *. من املساكن املتوسطة التكلفة والعالية التكلفة يف كل من لوساكا وندوال         عدداً

يد املباين السكنية يف مجيع املناطق يف إطار برناجمها         الرئيسية يف قطاع اإلسكان، ستستمر احلكومة يف التزامها بتشي        
غري املخططة؛ وستشجع تطوير مواد البناء والتكنولوجيا احمللية؛        وستنهض باملستوطنات    لتطوير املساكن؛    الوطين

  .ألشد الفئات فقراًسكنية تطور مشاريع س و،وستشجع برامج السندات السكنية

ت احلكومة برامج لتنفيذ وفرص احلصول على املياه الصاحلة للشرب، وضعومن أجل حتسني املرافق الصحية   - ٧٦
وتتمثل املبادئ التوجيهية العامة يف قطاع املياه يف تشجيع تطـوير مـوارد امليـاه               .  املتصلة بقطاع املياه   السياسات

وسـتنفذ احلكومـة،    .  كماً وكيفاً  املستدامة هبدف تيسري حصول اجلميع بصورة عادلة على القدر الكايف من املياه           
املياه واملرافق الصحية كافية وآمنة وفعالة      بكجزء من إصالحاهتا الرئيسية، برامج هتدف إىل توفري خدمات إمدادات           

أكرب من السكان يف املناطق احلضرية واملناطق املوجودة على ختوم املدن، وذلك عن طريـق               لعدد  من حيث التكلفة    
 يف املائة من السكان     ٨٠لتصل هذه اخلدمات إىل     حيثما أمكن ذلك،     طاع اخلاص دعم براجمها الرئيسية وإشراك الق    

وستركز احلكومة كذلك، يف إطار برنامج إمدادات املياه واملرافق الصحية يف املناطق الريفيـة،              . ٢٠١٠حبلول عام   
ف بشأن النظافة الصحية على االستثمار يف الربامج الرئيسية اليت تتكون من مشروعات لتشييد مرافق جديدة، والتثقي          

  )نظر التقرير االقتصاديا. (املتصلة هبا، وتوسيع خدمات املياه واملرافق الصحية، واالستثمار يف اآلبار اجلوفية
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   الصحة-  جيم

   هو حتسني الوضع الصحي للـسكان يف زامبيـا بغيـة اإلسـهام يف التنميـة                 إن هدف الصحة عموماً     - ٧٧
تفق مع األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلصول على رعاية صحية فعالة مـن حيـث              االقتصادية مبا ي   -  االجتماعية

 من شأنه   ، لتخطيط وتقدمي اخلدمات الصحية     ال مركزياً  ويتبع البلد هنجاً  . وجيدة ُتقدَّم على أساس عادل    التكلفة  
لوية علـى حتـسني     وتركز اجملاالت اليت ُتعطى األو    . توسيع نطاق احلصول على اخلدمات الصحية جلميع األفراد       

الصحة اإلجنابية للنساء والرجال واملراهقني، وزيادة فرص بقاء األطفال، وتوفري حياة أفضل للرجال والنساء، مبا يف 
  . ذلك االستفادة من خدمات تنظيم األسرة

وتواصل زامبيا مواجهة التحديات املتصلة بتوفري خدمات الرعاية الصحية، ويظل معدل وفيات األمهات               - ٧٨
على أيدي قابالت غري ماهرات، وبسبب حمدودية فرص        حاالت الوالدة يف املرتل      بسبب النسبة الكبرية من      عالياً

  ، وعلى الرغم من اخنفاض معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفـال عمومـاً  . الوصول إىل املرافق الضرورية   
متالزمة نقـص   وفريوس نقص املناعة البشرية     كذلك  ثل املالريا و  متو. ال تزال هذه املسألة أحد شواغل احلكومة      

  .يف جمال الصحة العامةأهم شواغل زامبيا اإليدز /املناعة البشرية املكتسب

السياسة الوطنية للصحة واخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة، اختاذ تدابري هتدف من خالل وتواصل احلكومة،   - ٧٩
ويف . حتسني صحة الطفل وخفض معدل وفيات األطفال       التدابري   وتشمل هذه . إىل حتسني املعايري الصحية يف البلد     

 سـنوات، يف  ٥خاصة باألطفال دون سن النطاق  هذا الصدد، استمرت احلكومة يف تنظيم محالت صحية واسعة          
واشتملت احلمالت على تقدمي لقاحات وأدوية لألطفال دون سن         . البلدعموم  اإلذاعة والتلفزيون الوطين، مشلت     

أسبوع صحة الطفل   كل ستة أشهر    ينظَّم  ة إىل ذلك،    وباإلضاف.  يف مجيع املراكز الصحية احلكومية     اناًاخلامسة جم 
  .لتشجيع حتصني األطفال ولتقدمي تدخالت جمانية للوقاية من مرض املالريا

ـ                   - ٨٠ ل وتقدم احلكومة، يف إطار جهودها الرامية إىل محاية حياة الطفل عند الوالدة، خدمات الرعاية ملا قب
ومن شـأن  . وُتقدم النصائح للنساء بشأن املعايري التغذوية اليت جيب التقيد هبا أثناء احلمل         .  للحوامل الوالدة جماناً 

األوىل من اخلمس عند الوالدة ومتتعه بصحة جيدة يف السنوات على قيد احلياة  هذا التدبري زيادة فرص بقاء الطفل       
  .احمللية اخلاصة يف أثناء فترة احلملوحيق جلميع النساء زيارة العيادات . حياته

علـى  لألم وللطفل احلديث الوالدة،     واملضمونة اجلودة،   وتتحقق األمومة اآلمنة بتقدمي الرعاية امليسورة         - ٨١
ويشمل التدخل اختاذ تدابري خلفض معدل الوفيات لدى األمهـات          . مكان إقامة األسرة بقدر اإلمكان    مقربة من   

  . وحديثي الوالدة

سلم زامبيا حبقيقة أن تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية الكافية واجليدة على أساس عادل أمر أساسـي                وت  - ٨٢
ومـن الوسـائل الـيت    . األمهات واألطفال وفيات تلضمان األمومة اآلمنة وكفالة صحة الطفل وخفض معدال   

ـ متوسط  واألطفال ولزيادة  استعملتها زامبيا خلفض معدل وفيات األمهات      ، زادت  عنـد الـوالدة  عالعمر املتوق
من الشباب هبدف تشجيع األسـر واألزواج علـى   نون يتكّو الذين   نظيم األسرة املقدمة لسكان الريف    خدمات ت 

  .املباعدة بني الوالدات
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 بوصفه آلية وطنية لتنسيق     ٢٠٠٢وأنشأت احلكومة كذلك اجمللس الوطين ملكافحة مرض اإليدز يف عام             - ٨٣
 القطاعات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومرض متالزمة نقص املناعـة البـشرية              االستجابة الوطنية املتعددة  

حلكومة والقطاع اخلاص عن اواجمللس هيئة موسعة تضم ممثلني .  ودعم هذه االستجابة ورصدها وتقييمهااملكتسب
فحص االختيـاريني    مثل خدمات تقدمي املشورة وال     فة إىل ذلك، وضعت احلكومة تدابري     وباإلضا. واجملتمع املدين 

وميكن للجميع الوصول إىل .  يف مجيع مراكز الصحة العامة، والعالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي جماناًجماناً
افحة الوطنية بشأن مك  زامبيا  وتوجد كذلك برامج مثل استجابة      . املراكز اليت تقدم ما ذُكر من خدمات وعالج       

افحة فريوس نقص   املناعة البشرية املكتسب واستجابة اجملتمع بشأن مك      متالزمة نقص   /فريوس نقص املناعة البشرية   
  أنشطة مكافحة املـرض    اسُتحدثا للنهوض ب  متالزمة نقص املناعة البشرية املكتسب، ومها برناجمان        /املناعة البشرية 

  . يف أماكن العمل

   العمل-  دال

ومن . ملية التنمية الوطنية على قدم املساواة     يف ع بتساوي حقوق الرجل واملرأة يف املشاركة       م زامبيا   تسلِّ  - ٨٤
أجل تعزيز مشاركة املرأة يف العمل، تشجع زامبيا مجيع أصحاب العمل على ممارسة إجراءات تـصحيحية عنـد            

 التمييز يف أماكن العمل على )٣٦(قانون العالقات الصناعية والعماليةوحيظر . التوظيفوظائف وعند الاإلعالن عن 
  اجلنس، أو الوضع العائلي، أو الدين، أو الرأي أو االنتماء السياسي، أو األصـل القبلـي، أو                 أساس العرق، أو    
  .املركز االجتماعي

وشرعت احلكومة، يف إطار جهودها الرامية إىل حتسني عملية تقدمي اخلدمات، يف إدخال إصالحات على                 - ٨٥
ن لتنفيذ هذه اإلصـالحات واالسـتراتيجيات       وقد كا . اخلدمة العامة جلعلها أكثر استجابة الحتياجات السكان      

  . هلا آثار متييزية على الرجال والنساءاملرافقة 

، إىل أن جمموع قـوة      ٢٠٠٥وأشارت الدراسة االستقصائية املتصلة بقوة العمل، واليت أُجريت يف عام             - ٨٦
 املائة، كما أشارت إىل  يف٧٠، وبلغت نسبة العاملني إىل عدد السكان  شخصا٤ً ٩١٨ ٧٨٨العمل يف زامبيا بلغ 

  نسبة العاملني من عدد السكان أعلى لـدى الـذكور        كانت  و.  من السكان ميارس أنشطة عمالية      كبرياً أن جزءاً 
   ١٩٩٠املائة يف عام  يف ١٥ من  معدالت البطالة عموماًوقد زادت).  يف املائة٧٣(مقارنة باإلناث )  يف املائة٨٢(

 يف املائة لدى ١٧املائة مقابل  يف   ١٤الذكور   وبلغت النسبة لدى     ،٢٠٠٥يف عام    يف املائة من قوة العمل       ١٦إىل  
 ١٩ و١٥جمموع القوة العاملة يف فئة سن ما بني  يف املائة من ٢٥الشباب يف صفوف وبلغت نسبة البطالة . اإلناث
باب العاطلني عن العمل    ومن بني الش  .  عاماً ٢٤ و ٢٠يف فئة سن ما بني       يف املائة    ٢٢يف حني بلغت النسبة     عاماً،  

  . بالنسبة لإلناث يف املائة ٢٢ يف املائة مقابل ٤بلغت نسبة الذكور 



A/HRC/WG.6/2/ZMB/1 
Page 16 

 

  ٢٠٠٥عام يف العمل يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي حسب مكان السكن وحسب املقاطعة، 
  القطاع غري الرمسي  الرمسيالقطاع 

  النسبة املئوية  عدد األشخاص  النسبة املئوية  عدد األشخاص واملقاطعةاإلقامة مكان 
جمموع األشخاص العاملني 

  ة فما فوق سن١٥ سن يف
  ٤ ١٣١ ٥٣١  ٨٨  ٣ ٦٣٥ ٧٤٧  ١٢  ٤٩٥ ٧٨٤  زامبيا
  اإلقامة

  ٣ ٠١٩ ٤٢١  ٩٨  ٢ ٩٥٩ ٠٣٣  ٢  ٦٠ ٣٩٨  الريف
  ١ ١١٢ ١١٠  ٦٥  ٧٢٢ ٨٧٢  ٣٥  ٣٨٩ ٢٣٩  احلضر

  اجلنس
  ١ ٩٤١ ٨٢٠  ٨٣  ١ ٦١١ ٧١٠  ١٧  ٣٣٠ ١٠٩  ذكور
  ٢ ١٨٩ ٧١١  ٩٤  ٢ ٠٥٨ ٣٢٩  ٦  ١٣١ ٣٨٣  إناث
  .وزارة العمل والضمان االجتماعي  :املصدر

يف القطاع غري الرمسي عـدد مـن        يعمل  ،   شخصاً ٤ ١٣١ ٥٣١أهنم يعملون   املعروف  ومن بني األشخاص      - ٨٧
)  يف املائـة   ١٢ (اًشخـص  ٤٩٥ ٧٨٤، مقابل   ) يف املائة  ٨٨(شخصاً   ٣ ٦٣٥ ٧٤٧األشخاص يبلغ عددهم اإلمجايل     

وهكذا فإن القطاع الرمسي قـد  . القوة العاملة يف املائة من جمموع ١٠,٤ومتثل هذه النسبة . يف القطاع الرمسين  يعملو
ل فـرص   ؤ من تضا  وكانت النساء األكثر تضرراً   .  لتوفري فرص العمل يف زامبيا     يتضاءل بشكل مطرد كمصدر رئيس    

 يف نتاجـاً إة من النساء يعملن يف مهن متدنية األجور وأقل  كبرياًوبالتايل فإن أعداد. العمل، وخباصة يف القطاع الرمسي  
  .مزارع صغرية يف املناطق الريفيةالقطاع غري الرمسي يف املناطق احلضرية، بينما تعمل جمموعة كبرية أخرى من النساء يف 

األمساك،  مصائدوواحلراجة ويشري توزيع اإلناث العامالت حسب القطاع إىل أن معظمهن يعملن يف الزراعة   - ٨٨
اجلملـة  بوالقطاع الثاين لنشاط النساء هو التجارة،       . اإلناث العامالت جمموع   يف املائة من     ٧٦ويضم هذا القطاع    

أما قطاع خدمات اجملتمـع واخلـدمات       . اإلناث العامالت جمموع   يف املائة من     ١١فيها املرأة   متثل  اليت  ،  وبالتجزئة
  .اإلناث العامالتجمموع  يف املائة من ٧الاليت ميثلن فيه إلناث خصية فهو ثالث أهم قطاع لاالجتماعية والش

   الضمان االجتماعي واملنافع االقتصادية-  هاء

ومبا أن فرص العمـل يف القطـاع        . يرتبط الضمان االجتماعي يف زامبيا عامة بالعمل يف القطاع الرمسي           - ٨٩
تتمتع بـضمان   السكان يف القطاع غري الرمسي       حمدودة، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله، فإن أغلبية        الرمسي  

  .ضمان البتة يف معظم احلاالتحمدود، أو ال تتمتع بأي اجتماعي 

وبالرغم من ذلك، اختذت احلكومة بعض التدابري للتصدي للمشاكل املتصلة بالضمان االجتماعي للسكان   - ٩٠
  :وتشمل هذه التدابري ما يلي. ريفوسكان الاحلال الضعفاء 

انية الرعاية الطبية لألطفال دون سن مخس سنوات واحلوامل واألشخاص الـذين جتـاوزت              جم  )أ(  
  . سنة، وذلك يف مجيع مؤسسات الصحة العامة٦٥أعمارهم 



A/HRC/WG.6/2/ZMB/1 
Page 17 

إعادة تصميم مشروع املساعدة املتصل بالرفاه العام هبدف محاية الضعفاء عـن طريـق تقـدمي          )ب(  
ن ال تستطيع أسرهم إرساهلم إىل املدارس، واملـشاريع الطبيـة           خدمات خمتلفة مثل مشاريع اإلعانة لألطفال الذي      

وشرعت احلكومة، يف إطار الربنامج نفسه، يف مشروع توفري املـوارد           . والوجبات املقدمة يف إطار األمن الغذائي     
  . شروع إىل احلد من الفقر واجلوعويهدف امل. النقدية

سوية متأخرات املعاشات من أجـل حتـسني        ، أعطت زامبيا األولوية لت    ٢٠٠٨يف ميزانية عام      )ج(  
ـ  مليار كوا  ٤٣٥,٩وقد ُخصص مبلغ    . الظروف الصعبة اليت يعيش فيها معظم أصحاب املعاشات التقاعدية         شا ت

وسيخصص . إلكمال عملية دفع متأخرات املعاشات وللوفاء بااللتزامات احلالية لصندوق معاشات اخلدمة العامة           
  . نني واليتامى واألطفال الضعفاءمارات من أجل برامج احلماية االجتماعية للمسشا لالستثت مليار كوا١٤١,٨مبلغ 

إنشاء الفريق العامل املشترك بني الوزارات يف وزارة العمل والضمان االجتمـاعي للبحـث يف                 )د(  
  .جتماعي ليشمل القطاع غري الرمسيالضمان االنطاق برامج ضمان اجتماعي بديلة هبدف توسيع 

  فة الثقا-  واو

كما تشكل التنمية الثقافية إحدى الوسـائل       . م زامبيا بأن الثقافة متثل أحد األبعاد األساسية للتنمية        تسلِّ  - ٩١
  .اسية لتحسني نوعية حياة األفراداألس

وتنص هذه  . الثقافيةاحلياة  من الدستور الزاميب حبق الشخص يف املشاركة حبرية يف          ) ز(١١٢وتقر املادة     - ٩٢
لغته، والتمتع هبا وتطويرها    وتتخذ الدولة تدابري لتعزيز ممارسة أي شخص لثقافته وتقاليده وعاداته           املادة على أن    

  . دامت ال تتعارض مع الدستورما

 سؤولية تطوير الفنون األدبية واملرئيـة     مب اجمللس   ١٩٩٤ لعام   ٣١وينيط قانون اجمللس الوطين للفنون رقم         - ٩٣
  .ى الصعيد الوطين يف مجيع الفنونلتعزيز معايري األداء واإلنتاج علاملسابقات  ؛ وتنظيموتشجيعها وتنظيمها وأدائها

  :تشمل معاملها البارزة ما يلي) ٢٠٠٣(ولزامبيا سياسة ثقافية وطنية   - ٩٤

  اهلوية الثقافية  )أ(  

  التراث الثقايف  )ب(  

  ع الفين والفكري، وتعليم الفنوناإلبدا  )ج(  

  الثقافة والتنمية  )د(  

  عاون الثقايف الدويلالت  )ه(  

مـن  الثقافية الوطنية وزارة تنمية اجملتمع واخلدمات االجتماعية        املكّونة للسياسة   عناصر  التنسيق  وتتوىل    - ٩٥
  :الثقافة وجلنة مشتركة بني الوزارات تضم الوزارات واملؤسسات املختصة التاليةخالل وزارة 
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  وزارة احلكم احمللي واإلسكان؛  )أ(  

  ون الداخلية؛وزارة الشؤ  )ب(  

  وزارة العدل؛   )ج(  

  .جامعة زامبيا  )د(  

  :وتشمل املؤسسات األخرى اآليت  - ٩٦

لدى وأشكال التعبري الثقايف الثقافية، والطقوس التظاهرات اجلمعيات الثقافية املسؤولة عن تنظيم   )أ(  
يـزي  غل تقليدية، مثل مجعية أالن    الزامبيني؛ واجلماعات اإلثنية املختلفة املنضوية حتت قيادة حكام تقليديني وهياك         

  اجبات الشخص البالغ يف احلياة؛ األعضاء اجلدد مسؤولية ووتلقني الثقافية اليت هتدف إىل 

  .يدي يف زامبيامجعية ممارسي الطب التقل  )ب(  

   تدابري حماربة الفساد-  زاي

ويف هذا الـصدد،    . عية والثقافية السليب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتما     الفساد  تقر زامبيا بأثر      - ٩٧
الصبغة املؤسسية ئت كذلك جلان الرتاهة هبدف إضفاء وأنِش. تعكف زامبيا على إعداد سياسة وطنية حملاربة الفساد

  .احلكومية واملؤسسات العامةوالدوائر منع الفساد يف الوزارات، على 

   املرأةالقضاء على التمييز ضد -  ثامناً
 وعلى الرغم من أن زامبيا ليس       .)٣٧(اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       زامبيا طرف يف اتف     - ٩٨

نت تشريعاهتا احمللية بعض العناصر      املرأة، فقد ضمّ    مع مسألة القضاء على التمييز ضد      لديها تشريع معني للتعامل   
   .)٣٨( القوانني التمييزيةسّنحتظر  من الدستور ٢٣املادة ف. الرئيسية من االتفاقية

، والتحرش اجلنـسي،    ساء واألطفال من االعتداء الشائن    وحيتوي قانون العقوبات على أحكام حتمي الن        - ٩٩
وينص القانون على . كما حيظر االجتار بالنساء واألطفال واستغالل النساء من أجل البغاء. وهتك العرض، واالجتار

  . باألطفالعقوبات قاسية جلرائم هتك العرض واالغتصاب والتحرش اجلنسي

ويتوخى القانون الترتيبـات    .  على قانون موحد بشأن التركة بال وصية       )٣٩(وينص قانون التركة بال وصية      - ١٠٠
ويـنص  . ترتيبات لزوج الشخص املتوىف الذي مل يترك وصية وألطفاله وُمعاليه ووالديه          الاملالية الكافية وغريها من     

  . يف الوصيةبشأن املُعالني من األحكام وغريها املالئمة  املاليةالترتيبات  إدراج على )٤٠(قانون الوصايا وإدارة التركات

 اليت مـن    )٤٢( جلنة التمكني االقتصادي   )٤١(٢٠٠٦وأُنشئت مبوجب قانون متكني املواطنني اقتصاديا لعام          - ١٠١
ها والتحكم فيهـا    ضمن مهامها حتقيق املساواة بني اجلنسني فيما خيص احلصول على املوارد االقتصادية وامتالك            

وإدارهتا واستغالهلا، وتشجيع استخدام اجلنسني بإصدار توصيات للسلطات املختصة بإزالة املعوقات واملمارسات            
  .  من اجلنسني من فرص العملاًاهليكلية والتمييزية اليت حترم أي
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التوّجـه  تشمل مهامهـا     الوكالة اليت    )٤٣( ٢٠٠٦وأُنشئت مبوجب قانون الوكالة الزامبية للتنمية لعام          - ١٠٢
إىل وزير التجارة واحلرف والصناعة بشأن استراتيجيات متماسكة للتنمية التجارية والصناعية تـشجع             بتوصيات  

   .)٤٤(املساواة بني اجلنسني فيما خيص احلصول على املوارد االقتصادية وامتالكها والتحكم فيها وإدارهتا واستغالهلا

ثالثة ممثلني هلا ل على أنه يف حالة تعيني مؤسسة ما ،)٤٥(٢٠٠٧ الدستوري لعام الوطيناملؤمتر وينص قانون   - ١٠٣
بـني املمـثلني   جيب أن تكون من ) الذي أُنشئ كمنرب لدراسة دستور وطين جديد ومناقشته واعتماده      (يف املؤمتر   

  .منهم من النساء يف املائة ٣٠جيب أن تكون نسبة عدد أكرب من املمثلني، امرأة، ويف حالة تعيني الثالثة 

، وأطلقت خطة العمل االستراتيجية اجلنسانية      ٢٠٠٠واعتمدت زامبيا السياسة اجلنسانية الوطنية يف عام          - ١٠٤
وعلى صعيد احملافظات واملناطق، أُنشئت اللجان الفرعية اجلنسانية كجزء من عملية تقوية اإلطار          . ٢٠٠٤يف عام   

  . ٢٠٠٥تيجية يف عام املؤسسي للخطة الوطنية اجلنسانية االسترا

  : هيوالقطاعات الفرعية ذات األولوية يف السياسة اجلنسانية  - ١٠٥

عها يف عملية اختاذ    يتشجبمشاركة املرأة و  بتعزيز  احلكومة  تقوم  يف جمال املياه واملرافق الصحية،        )أ(  
عمال تكنولوجيا تراعي اجلانب كما تضمن است.  وحتسني املرافق،والنقيةاآلمنة صحياً القرار فيما خيص توفري املياه 

  سيما األشخاص ذوي اإلعاقات؛  وال،اجلنساين يف جمال توفري املياه واملرافق الصحية جلميع أفراد اجملتمع

احلصول على األراضي ألغلبية السكان وخباصة النساء، تعكف احلكومة علـى           تيسري  من أجل     )ب(  
جيع النساء على احلصول على األراضي والـتحكم فيهـا،        تيسري إجراءات حيازة األراضي وامتالكها، وعلى تش      

 يف ٣٠والرجال، وتيسري ختصيص نسبة اإلنصاف يف توزيع األراضي على النساء وتوعية الزعماء التقليديني لتوخي 
  املائة على األقل من األراضي املوجودة للنساء يف إجراء تصحيحي؛

)  والبحـوث  ،القروض، واإلرشاد ( اخلدمات الزراعية    يف قطاع الزراعة، تعزز احلكومة عملية توفري        )ج(  
لصغار املزارعني وخباصة النساء، كما تشجع تدريب أعداد أكرب من العامالت يف جمال اإلرشاد املقيمات يف اجملتمعات                 

سري احمللية ملساعدة صغار املزارعني، وخباصة النساء، على اكتساب املدخالت وتسويق إنتاجهم يف الوقت املناسب، وتي              
  تكوين مجاعات املزارعات حىت يستطعن االستفادة من الربامج الزراعية وغريها من الربامج اجملتمعية الريفية؛

 لتأثري الصناعات القائمة واملقترحة على      جري احلكومة تقييماً  يف قطاع البيئة واملوارد الطبيعية، تُ       )د(  
عمل على تيسري ونشر املعلومات يف املناطق الريفية هبدف         البيئة، وتأثريها على احتياجات النساء واألطفال؛ كما ت       

الطبية والغذائية، وتيسري مـشاركة      النساء باستخدام وحفظ النباتات      النساء باملسائل البيئية، وتعزيز معرفة    توعية  
  املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات يف املؤسسات املعنية بالبيئة واملوارد الطبيعية؛

لتخفيف عبء توفري الطاقة لألسرة مّد األرياف بالكهرباء  الطاقة، تنفذ احلكومة برنامج اعيف قط  )ه(  
املعيشية عن املرأة، وذلك بتيسري ودعم مبادرات القطاع اخلاص اهلادفة إىل تقدمي القروض إىل النـساء لغـرض                  

  .متجددةطاقة احلصول على مصادر 
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   حقوق األطفال-  تاسعاً
وتنص أنظمة أساسية . تع بضمانات حقوق اإلنسان الواردة يف اجلزء الثالث من الدستورحيق لألطفال التم  - ١٠٦

البنـّوة   وقانون األحداث، وقـانون      ،)٤٦(قانون التبين  عديدة على تعزيز حقوق األطفال ومحايتها، وهي حتديداً       
ات، وقانون الوصايا وإدارة    ، وقانون العقوب  التدريب املهين وقانون استخدام الشباب واألطفال، وقانون      واإلعالة،  

، وقانون الدفاع، وقانون سـجل الـوالدات        )٤٧(التركات، وقانون التركة بدون وصية، وقانون الشرطة الزامبية       
راقبـة، وقـانون تـراخيص      حتـت امل  اجلاحنني  والوفيات، وقانون دور احلضانة النهارية، والقانون املتعلق بوضع         

  .ن احلملالكحولية، وقانون التخلص ماملشروبات 

  .وجيري تنقيح هذه األنظمة األساسية هبدف تقويتها وجعلها متمشية مع اتفاقية حقوق الطفل  - ١٠٧

، اعتمدت زامبيا السياسة الوطنية املتعلقة بالطفل، وخطـة العمـل الوطنيـة             ١٩٩٤أغسطس  /ويف آب   - ١٠٨
طفل مبادئ توجيهية رئيسية لتحسني رفاه وتشكل السياسة الوطنية املتعلقة بال.  املتعلقة بالشباب الوطنيةوالسياسة

من األهداف الرئيسية للـسياسة  ومناؤهم فبقاء األطفال .  والنماء يف البقاء  هماألطفال ونوعية حياهتم، ومحاية حق    
الوطنية املتعلقة بالطفل اليت هتدف إىل خفض معدالت سوء التغذية املتوسط واحلاد لدى األطفال، وتوسيع برامج                

  . و يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مجيع أحناء البلدالرعاية والنم

  . والنماءوتشمل السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب األطفال واألحداث بتعزيز حقوقهم يف البقاء  - ١٠٩

 عن طريق توحيد مجيـع      الطفل ونوعية حياته  وهتدف السياسات إىل وضع مبادئ توجيهية لتحسني رفاه           - ١١٠
  . قترحة املتصلة بالطفلالتشريعات القائمة وامل

ومن جهة أخرى، تشتمل خطة العمل الوطنية على مبادئ توجيهية لتحقيق النمو الكامل للطفل عن طريق   - ١١١
  . واحلمايةوالنماء قوانني عديدة تتعلق بالبقاء 

ار يف صفوف الكبظلت زامبيا تضطلع بعملية نشر مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل على نطاق واسع   - ١١٢
  . وقد ُترمجت نسخة تروجيية من االتفاقية إىل سبع من اللغات احمللية الرئيسية. والصغار

اليت تعتزم الدولة الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات والتعهدات   -  عاشراً
  والتغلب على الصعاب من أجل مواجهة التحديات اإلقدام عليها 

  اإلمنائيـة  مـسترشدة باخلطـة     تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،      وضعت زامبيا برامج هتدف إىل تشجيع         - ١١٣
  .الوطنية اخلامسة

وتشتمل . ١٩٩٩وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت زامبيا خطة العمل الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف عام   - ١١٤
   .اخلطة العشرية على توجيه إرشادي وإطار من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بفعالية يف البلد
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 لعدد  الوطنية الرئيسية، خصصت زامبيا يف خطتها اإلمنائية الوطنية اخلامسة فصالً         األولويات  ومن حيث     - ١١٥
  : كاآليتمن املبادرات املتصلة باحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان، وهي

  ؛العدالةالوصول إىل   )أ(  

  حقوق اإلنسان؛  )ب(  

  املساءلة والشفافية؛  )ج(  

  .دميقراطيةالدستورية وإرساء ال  )د(  

 من بينها بـرامج      يف برامج وطنية هامة أخرى عديدة      حتدد اخلطة اإلمنائية الوطنية اخلامسة أولوياهتا     كما    - ١١٦
وباإلضافة إىل ذلك، . متصلة بالصحة، والتعليم، والعمل والضمان االجتماعي، واملياه واملرافق الصحية، واإلسكان

 اً دستورها عن طريق املؤمتر الدستوري الوطين، وهو ما ُيعترب حـدث           ، تعكف زامبيا على مراجعة    وكما ذُكر آنفاً  
  . فيما خيص الدميقراطية يف زامبيااًهام

  :، يف اجملاالت اآلتيةمبادرات وبرامج اإلصالح، بشكل أكثر حتديداًوجيري تنفيذ   - ١١٧

  حتسني العملية التشريعية واإلطار السياسي املؤثرين يف مسألة إقامة العدل؛  )أ(  

  مراجعة وتعديل وسن التشريعات اليت متكن من تنفيذ األولويـات املتـصلة بـاحلكم الرشـيد              )ب(  
  وحقوق اإلنسان؛

  إدماج االتفاقيات والعهود الدولية يف القوانني احمللية؛  )ج(  

  تطوير احملاكم واهلياكل األساسية األخرى؛  )د(  

  كفاءته؛تعزيز استقالل القضاء وفعاليته و  )ه(  

  دة الوعي العام حبقوق اإلنسان ونظام العدالة اجلنائية؛زيا  )و(  

تطوير أطر وسياسة لضمان مشاركة اجلمهور يف عملية صنع القرارات السياسية واالجتماعيـة               )ز(  
  واالقتصادية والثقافية؛

  تعزيز حرية الصحافة؛  )ح(  

  .عادة التأهيل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانإلإنشاء مراكز   )ط(  

  . واالزدهارالقدرة على االبتكار دف مجيع هذه األولويات إىل إتاحة فرص للزامبيني توفر هلم وهت  - ١١٨
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وبينما تستمر زامبيا يف تعزيز معايري حقوق اإلنسان لديها، فإهنا ستواصل مشاركتها يف القضايا العاملية                 - ١١٩
ستواصل زامبيا سعيها لتعزيز ومحاية حقوق      كما  . حلقوق اإلنسان عن طريق املشاركة يف احملافل العاملية املختلفة        

وستواصل زامبيا املشاركة يف احلوار البناء وتشجيعه، وكذلك .  من سياستها اخلارجيةاإلنسان بوصف ذلك جزءاً  
  .يف اجمللس يف الوقت احلاضر، وبعد انقضاء فترة واليتها التعاون داخل اجمللس بوصفها عضواً

Notes 

  ـــــــــــــــ
1 Sara Longwe V. Intercontinental Hotels (1993) 4 LRC 221; Attorney General V. Roy Clarke, Appeal  
No. 96A/2004 
2 It should be noted that currently, the Constitution is undergoing review under the National Constitutional 
Conference which has been given a mandate under Act No. 19 of 2007 to adopt a new Constitution that should be 
representative of peoples views, more inclusive, broad based, gender representative and encourage the participation 
of citizens in order to give the constitution making process legitimacy. 
3 In 2006, HRC received 482 complaints of which 78 (representing a percentage of 16.2) where investigated and 
concluded.  In 2007, 42% of 120 complaints (which number includes a backlog form 2006) were successfully 
investigated and concluded.  The backlog was caused by law staffing level at HRC.  HRC has since made 
submissions to the National Constitutional Conference regarding measures that have to be undertaken to scale-up its 
operations. 
4 The Commission for Investigations (CFI) received 584 complaints in 2006 and 480 of the same (representing 82% 
of the total ) were investigated and concluded.  The Commission recorded 506 complaints (which number includes 
backlog for 2006) in 2007 and investigated and concluded 311 (thereby representing 65% of the complaints 
recorded for that year. 
5 267 complaints were received by PPCA in 2006.  70 of the said complaints were resolved in that year.  In 2007, 41 
complaints out of 250 were resolved. 
6 The Republican President in his speech at the Official opening of the Second Session of the Tenth National 
Assembly on 11th January 2008 emphasised of the need to strengthen good governance in the country by enhancing 
access to justice. The Republican President highlighted the need to decentralize the operations of the Legal Aid 
Board and the Office of the Director of Public Prosecutions which will be monitored in the next 5 years. 
7 In Zambia, the right to life may lawfully be terminated under exceptional situations resulting from the use of force 
as is reasonably justifiable in the circumstances.  In this regard, the constitutional guarantee of the right to life is not 
contravened where death (a) for the defence of any person from violence or the defence of property; (b) in order to 
effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) for the purpose of suppressing a riot, 
insurrection, mutiny or if one dies as a result of a lawful act of war; and, (d) in order to prevent the commission of  
a criminal offence.  The Zambia Police Act and the Prisons Act stipulate rules that are applicable for the use of 
deadly force, which should normally be the last resort. 
8 Cap 304 of the Laws of Zambia. 
9 Public Health Act, Chapter 295 of the Laws of Zambia; Environmental Protection and Pollution Control Act, 
Chapter 204 of the Laws of Zambia 
10 Chapter 305 of the laws of Zambia 
11 Chapter 123 of the laws of Zambia 
12 Section 26(1) of the Prisons Act, Chapter 97 of the Laws of Zambia, allows the court, at its discretion, to impose 
hard labour upon imprisonment, unless the imposition of imprisonment only without hard labour is expressly 
prescribed by law.  In determining the imposition of hard labour, the court will take into account the severity of the 
offence, its prevalence and whether the accused is a first offender or not.  Hard labour will not be imposed on  
a person who is physically challenged. 
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13 Section 156, Prisons Act.  According to this provision, no prisoner shall be required to do any labour on Sundays 
or public holidays except such labour as may be necessary for keeping the prison premises clean and for cooking 
prisoners’ rations.  Prisoners of the Jewish faith are not compelled to work on Saturdays if they make a claim for 
such exemption.  Prisoners of the Orthodox Muslim faith are allowed to observe the fast of Ramadan and during 
such fast such prisoners work in reduced tasks.  In addition, the Commissioner of Prisons may issue other religious 
holidays for prisoners who are members of other religious communities as he thinks fit. 
14 Section 76(1), Prisons Act 
15 Section 154(2) and (3), Prisons Act 
16 Provided for in Section 4 of the Penal Code (Amendment) Act No. 12 of 2000 and Section 306A and B of the 
Criminal Procedure Code (Amendment) Act No. 13 of 2000.  A Court may, on recommendation of a superior police 
officer, make an order for community service where, in the case of an adult, the offence is a misdemeanour and is 
punishable by imprisonment.  An order for community service shall specify: 

(a) The number of hours to be worked; 

(b) The days on which the work is to be performed; 

(c) The period of community service; 

(d) The place where the offender is to perform community service; 

(e) That the offender shall, during the period of community service, be under the supervision of an authorized 
officer; and any other special terms and conditions of the order. 
17 The Employment of Young Persons and Children Act also prohibits children from being employed in any type of 
work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, constitutes a worst form of labour.  The 
State has also put in place the Employment of Young Persons and Children’s (Amendment) Act No. 10 of 
2004 to implement the International Labour Organisation Convention on the Minimum Age and the International 
Labour Organisation Convention on the Worst Forms of Child Labour. 
18 Chapter 87 
19 Section 142 of the Penal Code 
20 Section 14  Defence Act, Chapter 106 of the Laws of Zambia 
21 Chapter 68 of the Laws of Zambia 
22 Fred M’membe and Bright Mwape vs. The People, Appeal No. 87 and 197 of 1995; Zambia Daily Mail Limited 
vs. Charles Banda, SCZ Judgment No. 35 of 1999 
23 Article 21(1), Consttituional of Zambia 
24 Chapter 119 of the Laws Zambia 
25 Chapter 113 of the Laws of Zambia 
26 Article 19, Constitution of Zambia.  Article 19 also protects a person’s freedom to change religion or belief and 
the freedom.    
27 Article 34 of the Constitution stipulates that the election to the office of the President is by direct universal adult 
suffrage and secret ballot. 
28 Chapter 13 of the Laws of Zambia 
29 Article 34 (3) of the Constitution provides that a person shall be qualified to be a candidate for election as 
President if by birth or decent, has attained the age of thirty-five years, is qualified to be elected as a member of the 
National Assembly, is a member of, or is sponsored by, a political party, and has been domiciled in Zambia for  
a period at least twenty years.  Further Article 64 provides that a person shall be qualified to be selected as a 
member of the National Assembly if he is a citizen of Zambia; has attained the age of twenty-one. 
30 Article 92(2) of the Constitution which provides that the judges, members, magistrates and justices of the courts 
shall be independent, impartial and subject only to the Constitution and the law and shall conduct themselves in 
accordance with a code of conduct promulgated by Parliament. 
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31 The tribunal reports to the President and advises him as to whether the judge ought to be removed from office. 
Recommendations for disciplinary action are made to the Chief Justice as far as judges of the High court and 
Supreme Court are concerned, but a recommendation against the Chief Justice is made to the President. 
32 Act No. 13 of 1999 
33 Zambia allocated the Prisons Service K3.7 billion in 2002.  The funds provided were mainly targeted towards 
prisons infrastructure construction and rehabilitation, and water supply and sanitation.  In 2003, the Prisons Service 
received K2.5 billion from the State for the same purpose.  Further, K2.7 billion was allocated and released to the 
Prisons Service in 2004 to continue the rehabilitation of prisons infrastructure.  More specifically, the Government 
procured electric pots for installation in prisons kitchens in all the nine main provincial prisons.  The construction of 
two dormitories at Mwembeshi Prison to accommodate 200 inmates at a cost of K4 billion was undertaken; 

• With the assistance of cooperating partners, the Government in procured electric posts for some of the 
country’s major prisons (Katombora, Lusaka Central, Mukobeko Maximum and Kansenshi Prisons); 

• The State party is also collaborating with the International Committee of the Red Cross in improving 
ventilation in two of the most congested prisons, that is, Lusaka Central and Lusaka Remand Prisons; 

• In order to speed up the disposal of cases by the Judiciary and thereby reduce congestion in prisons  
a Magistrates Court Complex has been constructed in Lusaka with the assistance of the Norweigian Government.  
The complex comprises of 12 court rooms; 
34 Chapter 134 of the Laws of Zambia 
35 Ministry of Education Statistics 2005 - 2007 
36 Chapter 269 of the Laws of Zambia 
37 Ratified in 1985 
38 This does not apply to a law that makes provision for, the appropriation of the general revenues of the Republic, 
with respect to persons who are not citizens of Zambia, with respect to adoption, marriage, divorce, burial, 
devolution of property on death or other matters of personal law, for the application in the case of members of  
a particular race or tribe, of customary law with respect to any matter to the exclusion of any law with respect to that 
matter which is applicable in the case of other persons; or whereby persons of any such description as is mentioned 
in clause (3) may be subjected to any disability or restriction or may be accorded any privilege or advantage which, 
having regard to its nature and to special circumstances pertaining to those persons or to persons of any other such 
description is reasonably justifiable in a democratic society. 
39 Chapter 59 
40 Chapter 60 
41 Act No. 9 of 2006. 
42 Section 4 
43 Act No. 11 of 2006 
44 Section 12(1) 
45 Act No. 19 of 2007. 
46 Chapter 54 
47 Chapter 107. 
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