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  مقدمة  -أوالً  
. ٩/٢ وبيـان الرؤسـاء      ٥/١ُتقدم هذه الوثيقة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

و كاٍف أثناء احلوار التفاعلي للفريق العامل وتتضمن هذه الوثيقة املسائل اليت مل ُتتناول على حن
وتسلط الوثيقة الضوء أيضاً على آراء زامبيا وعلى بعض         . املعين باالستعراض الدوري الشامل   

  . التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي

  ارتفاع معدل الوفيات  -ثانياً  
إىل  بوضـوح     األرقـام  تشرييف احلد من وفيات األمومة، إذ       تقّدماً   زامبيا   أحرزت  -٢

 ٢٠٠١ مولود حي يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٧٢٩اخنفاض معدل وفيات األمومة من      
داخل وارتفعت نسبة الوالدات    . ٢٠٠٧ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل  ٥٩١إىل  

وُيتوقع أن تبني   . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٤٨ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٤٣املؤسسات من   
تواصل يف وقت قريب،    إجنازها  راسة االستقصائية الصحية الدميغرافية املقبلة، املقرر       نتائج الد 

  .االخنفاض يف معدل وفيات األمومة
ووضعت احلكومة سياسات وخططاً استراتيجية، منها السياسة الوطنيـة للـصحة             -٣

ـ         التنـازيل  ّداإلجنابية؛ وخارطة الطريق املتعلقة بصحة األم واملواليد واألطفال؛ وتوصيات الع
لزامبيا؛ واستراتيجية االتصال بشأن صحة األم واملواليد واألطفال؛ واملبادئ التوجيهية الشاملة           
للرعاية يف حالة اإلجهاض؛ واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألمومـة املأمونـة؛ واملبـادئ               

وتعميم خطـة  لتنظيم األسرة؛ واملبادئ التوجيهية بشأن العنف اجلنسي واجلنساين،        التوجيهية
  . عمل مابوتو

هلياكـل  املطروح يف جمـال ا    لتحدي  ل يف إطار التصدي     :تطوير اهلياكل األساسية    -٤
 كل مـن  يف  األساسية، تعكف زامبيا على حتديث بعض العيادات وحتويلها إىل مستشفيات           

يف مقاطعـات   ) ٢٦(لوساكا وحمافظات حزام النحاس، وعلى بناء ستة وعشرين مستشفى          
ومن مث سُتتاح للحوامل الاليت     . فر املستشفيات اجلديدة أجنحة وعنابر للوالدة     وستو. أخرى

  . يعانني من مضاعفات احلمل فرصة أفضل للحصول على خدمات الطوارئ
اُتخذت تدابري أخرى، منها خطـة االحتفـاظ بالعمـال الـصحيني            : املوارد البشرية   -٥
مال الصحيني يف املناطق النائية أو املناطق الـيت         زامبيا، وهي برنامج يقدم مزيداً من احلوافز للع        يف

  .طباء يف معظم مستشفيات املقاطعاتتوافر األومن مثرات هذا الربنامج . يصعب الوصول إليها
 تشجع احلكومة أفرقة العمل املعنية باألمومة املأمونة، وتضطلع هذه :األفرقة اجملتمعية  -٦

  . ر املتعلقة باحلمل وبأمهية الوالدة يف املرافق الصحيةاألفرقة مبهمة توعية اجملتمع بعالمات اخلط
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 تعمل احلكومة أيضاً على تعزيز عمليات استعراض وفيات         :استعراض وفيات األمومة    -٧
وتغطي عمليـات االسـتعراض     . األمومة على مجيع املستويات، من اجملتمع إىل املرافق الصحية        

  . مل بداية من اجملتمع وانتهاًء باملرافق الصحيةسلسلة األحداث اليت تؤدي إىل وفاة املرأة احلا
وُتعىن .  شكّلت زامبيا جلنة تأمني سلع الصحة اإلجنابية       :تأمني سلع الصحة اإلجنابية     -٨

هذه اللجنة بتخطيط املوارد وإتاحتها مبا يكفل توافر سلع الصحة اإلجنابية، مثـل الوسـائل               
  .  بتنظيم األسرةواألدوات واألدوية واإلمدادات األخرى املتعلقة

 تعكف وزارة الصحة على تعزيز الرعاية التوليدية،   :الرعاية التوليدية ورعاية املواليد     -٩
. وذلك بتجهيز مرافق خمتارة يف كل مقاطعة لكي تتصدى بفعالية لعالج مضاعفات احلمـل             
ج وتشمل مشاريع تعزيز الرعاية التوليدية ورعاية املواليد تـوفري املعـدات الالزمـة لعـال              

املضاعفات يف مراكز صحية خمتارة ويف املستشفيات، وتدريب مقدمي اخلدمات الصحية على 
عالج املضاعفات، وجتديد املرافق الصحية مبا ميكّن من إجراء الوالدات فيها، وإقامـة دور              

  . لرعاية األمهات
 خبفـض   للتعجيلأطلقت زامبيا محلة    : فض معدل وفيات األمومة   خب للتعجيلمحلة    -١٠
. نقاذ احلياة دعم عمليات التدخل إل   عدل وفيات األمومة، وبدأت أنشطة املتابعة الرامية إىل         م

ستفادة من  مركّز لتعزيز احملافظة على حياة النساء، واال      هج  األخذ بن وهتدف هذه املبادرة إىل     
  .القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدينأطراف من شارك فيه َنهج متعدد القطاعات ت

  التصديق على املعاهدات الدولية وإدراجها يف القوانني احمللية  -ثالثاً  
 بالتصديق على مجيع صكوك حقوق اإلنسان، وقـد بـدأت           ملتزمة زامبيا   ال تزال   -١١

وتعكف زامبيا حالياً على إجراء حـصر       . بالفعل مشاورات داخلية يف إطار عملية التصديق      
  . زامبيا من أجل إدراجها يف القوانني احملليةجلميع معاهدات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها

  مكافحة الفساد  -رابعاً  
 ٢٠١٢وقد تلقت اللجنة يف عام      . واصلت احلكومة دعم أعمال جلنة مكافحة الفساد        -١٢

 ١ ٥٩٦ومل يتضمن    .٢٠١١ تقريراً وردت يف عام      ١ ٢٢٨ مقابل تقريراً   ٢ ٣٣٧ما جمموعه   
وقُدمت املشورة إىل   . ٢٠١١ تقريراً يف عام     ٩١٩ مقابل تقريراً من هذه التقارير عناصر فساد،     

  . الطريقة املثلى ملتابعة القضايالمعلومات بشأنخمتلف اجلهات املقّدمة ل
 تقريـراً منـها     ٤٨٤ تقريراً عناصر فساد، وأُحيل      ٧٤١ن  ، تضمّ ٢٠١٢ويف عام     -١٣

 إجراء حتقيقـات    رقد تربّ  تقريراً تفاصيل كافية عن جرائم فساد        ٢٥٧ومل يتضمن   . للتحقيق
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.  وقُدمت املشورة بناًء علـى ذلـك       يف هذا الشأن  بشأهنا، ولذلك مل ُتتخذ إجراءات إضافية       
  . بشأهناالختاذ إجراء إدارياملختصة أن بعض هذه احلاالت أُحيل إىل املؤسسات  غري
نظورة يف حني بلغ عدد احلاالت امل      حالة قيد التحقيق،     ٧٣٣ويف هناية العام، كانت       -١٤
 حالة اعتقال على مستوى البلد خالل العام، يف         ٣١وسجلت اللجنة   .  حالة ٨٧ مام احملاكم أ

 حالـة يف  ٤٤وباإلضافة إىل ذلك، كانت .  حاالت تربئةتسع حالة إدانة و ١٣حني ُسجلت   
 حاالت بانتظار صدور أحكام،     مثاين حاالت يف مرحلة االستئناف، و     تسعمرحلة احملاكمة، و  

وقد ُسّجل  .  وحالة واحدة فقط بانتظار قرار إجرائي      حتضري الدفاع، ة   حاالت يف مرحل   أربعو
   .خالل العام سحب قضيتني فقط

يتضح مما تقدم أن اللجنة تعمل دون كلل من أجل محاية اجلمهور مـن الفـساد،                  -١٥
  . وستواصل ذلك

  القانون العريف وحقوق املرأة  -خامساً  
 املرأة موضوع مناقشات يف إطار عمليـة        كانت العالقة بني القانون العريف وحقوق       -١٦

واتفقت مجيع اجلهات املعنية بشكل عام على ضرورة حصول         . اإلصالح الدستوري اجلارية  
وبناًء على ذلك، اقترح مشروع الدستور      . مجيع األشخاص على نفس احلقوق دون أي متييز       

ـ             وي عليـه قـانون     القضاء الكامل على مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز الذي ينط
  . من دستور زامبيا احلايل٢٣األحوال الشخصية على النحو املنصوص عليه يف املادة 

بدأت جلنة تطوير القانون يف زامبيا تنفيذ مشروع لتنظيم اجلانب املتعلق بالزواج يف             و  -١٧
وقد تبني للجنة أن جمال الزواج التقليدي أرض خصبة للتمييز ضـد النـساء            . القانون العريف 

واألطفال، نظراً إىل اختالف الُنُهج اليت تتخذها اجلماعات اإلثنية املختلفة يف عقد الـزواج              
ويعين هذا الوضع اهلالمي أن الزجيات تتأثر بتوجه اجلماعة اإلثنية حنو االنتساب إىل             . وفسخه

نون االتساق عامالً رئيسياً يف فـشل القـا      غياب  وكان  . األم أو إىل األب أو إىل االثنني معاً       
  . العريف يف محاية األطراف يف هذه الزجيات، وال سيما النساء

واستهدف املشروع رسم خيوط عامة تتخلل إجراءات عقد الزواج العريف، فـضالً              -١٨
.  خمتلف اإلجراءات الرمسية من أجل وضع قانون موحد يسري يف مجيع أحناء البلد             توحيدعن  

قانون  الرئيسية من أجل حتديد شكل وحمتوى        ومشل ذلك مراجعة ممارسات اجلماعات اإلثنية     
وُحّدد أيضاً جمال اإلرث بال وصية كأحد العوامل اليت تدمي التمييـز،            . الزجيات العرفية  ينظّم

وكان ).  من قوانني زامبيا   ٥٩ الباب(ولذلك بدأت عملية مراجعة لقانون اإلرث بال وصية         
 القانون العيوب السابقة للقانون العريف يف       اهلدف من املراجعة هو تقييم الطريقة اليت عاجل هبا        

  . وُيتوقع إجراء تغيريات يف وقت قريب. جمال اإلرث
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  الفقر  -سادساً  
اختذت احلكومة عدة تدابري لتقدمي املساعدة إىل األسر الضعيفة اليت تنتمي إىل أفقـر                -١٩

 الرفاه العامل من أجبرنامج املساعدة أن عدد املستفيدين من بشكل خاص   ُيالحظ  و. الشرائح
وهذا الربنامج هو أحد    .  حىت اآلن  ١٩٩٩ يف عام    من وقت بدء تنفيذ الربنامج    ما فتئ يزداد    

  : ويهدف إىل ما يلي. برامج املساعدة االجتماعية الرئيسية
مساعدة أضعف فئات اجملتمع على تلبية احتياجاهتا األساسية، ال سـيما يف              )أ(  

  ملأوى؛جماالت الصحة والتعليم والغذاء وا
تعزيز قدرة اجملتمع على وضع مبادرات حملية ومبادرات مدعومة من جهات             )ب(  

  .خارجية من أجل التغلب على مشكليت الفقر املدقع والضعف
ووضعت احلكومة أيضاً برنامج التحويالت النقدية االجتماعية، وهو برنامج يتم يف             -٢٠

ويستهدف هـذا   . إطاره دفع مبالغ غري قائمة على االشتراكات إىل األفراد أو األسر املعيشية           
اليت تستويف  ويف املائة من األسر املعيشية األشد فقراً يف أي جمتمع معني             ١٠    لالربنامج نسبة ا  

، وتشري األدلة إىل جناحه يف املساعدة على     ٢٠٠٣وُينفذ هذا الربنامج منذ عام      . ايري األهلية مع
  .احلد من الفقر

  العدوى بفريوسهومرض اإليدز   -سابعاً  
اُتخذت تدابري للوقاية من مرض اإليدز والعدوى بفريوسه ومن األمراض األخـرى              -٢١

 لتثقيف الفئات املعرضة ملخاطر عالية، واألطفال،       تدابريأيضاً  اختذت زامبيا   و. املنقولة جنسياً 
. واملراهقني، فضالً عن عامة اجلمهور، بشأن طرق انتقال مرض اإليدز والعدوى بفريوسـه            

ومن التدابري اليت اختذهتا احلكومة للوقاية من مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، منـع انتقـال               
ثناء زيارات الرعاية يف فترة احلمل ملنع       الفريوس من األم إىل الطفل، وذلك بفحص األمهات أ        

جـري  كمـا تُ  . انتقال الفريوس من األم إىل الطفل وبإجراء اختبار حتري الفريوس للطفـل           
احلكومة للحوامل اختبار حتري مرض الزهري والعدوى املنقولة جنسياً مـن أجـل وقايـة               

يدز والعـدوى   كما عززت احلكومة أنشطة التوعية مبخاطر مرض اإل       . األطفال من العدوى  
، وكـذلك باسـتخدام      عن طريق االتصال املباشر يف األماكن العامة       بفريوسه وسبل انتقاله  

وتقوم احلكومة حالياً بتوزيع العوازل الذكرية جماناً، وتقدم العـالج مـن            . وسائط اإلعالم 
ـ      . العدوى املنقولة جنسياً وفريوس اإليدز كتدبري وقائي       ة وأُنشئت يف املدارس أنديـة خمتلف

ملكافحة اإليدز، كما أنشأت احلكومة رقماً هاتفياً مباشراً وجمانياً لتقـدمي املـشورة بـشأن          
  . املسائل املتعلقة مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه
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واختذت احلكومة تدابري لضمان احلصول على األدوية املضادة للفريوسات القهقرية            -٢٢
دوية املضادة للفريوسات القهقرية يف املؤسسات وُتنفذ حالياً سياسة لتوفري األ. بتكلفة ميسورة

وجـرى  . العامة، مما ميكّن اجلمهور من احلصول على هذه األدوية جماناً دون دفع أية رسوم             
أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة والقطاع اخلـاص لتـوفري األدويـة املـضادة                

  . للفريوسات القهقرية جماناً للمرضى
ة أيضاً جهودها الرامية إىل مكافحة انتشار مرض اإليدز والعـدوى           وكثّفت احلكوم   -٢٣

وتقـدم  . بفريوسه، وعّززت السياسة املتعلقة بتوفري العوازل الذكرية وتشجيع اسـتخدامها         
احلكومة هذه العوازل جماناً يف املرافق الصحية العامة وتشجع أيضاً الذكور على اخلتان مـن               

  .نية من أجل مكافحة انتشار مرض اإليدز والعدوى بفريوسهخالل الربامج اإلذاعية والتلفزيو
تدابري ملكافحة مرض اإليدز والعدوى بفريوسه من خـالل         كذلك  اختذت زامبيا   و  -٢٤

ونفّذت احلكومة، من خالل وزارة الصحة، برامج للتوعيـة، وكثّفـت           . الربامج اإلعالمية 
دز املدرسية مفيـدة يف ضـمان       وكانت أندية مكافحة اإلي   . محالت تقدمي املشورة الطوعية   

وحقـق  . وصول املعلومات املتعلقة مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه إىل الشباب يف املدارس          
، الذي أُنشئ لتقدمي املساعدة بشأن مسائل مـرض اإليـدز           ٩٩٠اخلط اهلاتفي اجملاين رقم     

  . الوالعدوى بفريوسه، نتائج فعالة يف ضمان حصول اجلمهور على معلومات يف هذا اجمل
وتعكف زامبيا أيضاً على تقدمي الرعاية الصحية املناسبة للمصابني مبـرض اإليـدز               -٢٥

والعدوى بفريوسه، وتراعي بشكل خاص احتياجات األرامل واأليتام املصابني مبرض اإليدز           
وتشمل التدابري املتخذة تدريب مقدمي الرعاية يف املنـازل والعـاملني           . والعدوى بفريوسه 

وُتقدم هذه اخلدمات جماناً للجميع     . ذين يقدمون الرعاية املرتلية وخدمات الدعم     الصحيني ال 
  . دون متييز

  تسجيل املواليد  -ثامناً  
 ملتزمـة  وتؤكّد أهنا ال تزال   . اليت أُثريت بشأن تسجيل املواليد    الشواغل  تالحظ زامبيا     -٢٦

  :بري يف هذا الصدد، منها ما يلياختذت بالفعل بعض التداأهنا بتشجيع تسجيل املواليد يف البلد، و
، بدعم من الشركاء    البلدنطاق  محالت التوعية بأمهية تسجيل املواليد على         )أ(  

  املتعاونني، مثل اليونيسيف ومنظمة اخلطة الدولية؛ 
إشراك القيادات التقليدية يف تسجيل األطفال املواليد يف جمتمعاهتم احملليـة،             )ب(  

  إىل مقر مشيخة القرية؛وذلك بإعادة سجالت القرية 
تنمية قدرات إدارة السجل املدين، بتقدمي التـدريب وتـوفري احلواسـيب              )ج(  
  . التنقلووسائل 
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وتعكف اإلدارة الوطنية للتسجيل واجلوازات واجلنسية، التابعة لـوزارة الداخليـة،             -٢٧
عمليـة  واملسؤولة عن تسجيل املواليد، على إعادة تصميم أساليب عملها من أجل حتـسني              

ولتحقيق هذه الغاية، جيري إنشاء نظام تسجيل وطين متكامل يف إطار عملية       . تقدمي اخلدمات 
  . دعم العملية االنتخابية يف زامبيا

وُيعد نظام تسجيل املواليد أحد النظم الفرعية الرئيسية اليت ينبغي تطويرها وإدماجها              -٢٨
. يث يرتبط بسجل مواليد وزارة الـصحة وسُيصمم هذا النظام الفرعي حب  . يف النظام املتكامل  

وبإنشاء النظام املتكامل، سيكون من املمكن حتسني عملية التسجيل يف املناطق الريفية، حيث             
وجـرى  . سيجمع املوظفون هذه املعلومات بشكل منتظم من أجل حتديث النظام الرئيـسي       

وكُلف موظـف يف كـل      َمالك املوظفني يف املقاطعة،     تعزيز   مزيد من املوظفني هبدف      تعيني
  . مقاطعة مبهام التسجيل يف املناطق الريفية

نظرت جلنة تطوير القانون يف زامبيا، يف إطار عملية االستعراض اليت جتريهـا، يف              و  -٢٩
وأُويل اهتمام خاص لألحكام ذات الصلة بالعقبات املاليـة         . قانون تسجيل املواليد والوفيات   

  . راً بعد الوالدةعملية تسجيل املواليد فواليت تعوق 
وعالوة على ذلك، جيري النظر يف عدة مقترحات يف إطار عملية مراجعة الدستور،               -٣٠

ويف هـذا الـصدد، يـنص مـشروع الدسـتور، يف            . منها مقترح بشأن تسجيل املواليد    
منه، على حق كل طفل يف احلصول على اسم وجنسية منـذ والدتـه ويف               ) أ)(٥(٥٥ املادة

  . واليدتسجيله يف سجالت امل

  مشروع قانون حرية اإلعالم والقيود املفروضة على الصحافة  -تاسعاً  
املشار إليه سابقاً   (املعلومات  النفاذ إىل   أعدت وزارة اإلعالم واإلذاعة مشروع قانون         -٣١

، وذلك بالتشاور مع اجلهات املعنية اليت تشمل العـاملني   )باسم مشروع قانون حرية اإلعالم    
 ومنظمات اجملتمع املدين، والبنك الدويل، والدوائر العلميـة، والـوزارات           يف جمال اإلعالم،  
. ، أقرت وزارة العدل مشروع القانون     ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . احلكومية األخرى 

وتعكف حالياً وزارة اإلعالم واإلذاعة على إجراء مزيد من املشاورات مع اجلهـات املعنيـة           
وُيتوقـع أن   . لربملان العتماده إىل ا بل إحالته يف هناية األمر      بشأن حمتويات مشروع القانون ق    

  . ُيحال مشروع القانون إىل الربملان يف غضون األشهر القليلة القادمة
وفيما يتعلق بالقيود املفروضة على الصحافة، تود احلكومة أن تبني أهنا تقر وتقبـل                -٣٢

وعمالً هبذا االلتزام، أنشأت    . على الصحافة مبدأ التنظيم الذايت لإلعالم، وأهنا ال تفرض قيوداً         
 اجمللس اإلعالمي لزامبيا، وهو هيئة إعالمية ذاتية        ٢٠١٢يوليه  /وزارة اإلعالم واإلذاعة يف متوز    

وقد اجتمعـت  . وال تؤدي احلكومة أي دور يف أعمال هذا اجمللس ولن تتدخل فيها           . التنظيم
  . املؤسسات اإلعالمية واتفقت على متويل اجمللس
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  بيان توضيحي بشأن التوصيات اليت مل حتظ بتأييد زامبيا  -عاشراً  
التزامها حبماية حقوق مجيع املواطنني دون أي شكل من أشكال          على   زامبيا   سُتبقي  -٣٣

ولذلك، من املهم تقدمي مذكرة توضيحية بأسباب رفض زامبيا لبعض التوصيات اليت            . التمييز
وقـد رفـضت   . جلميع األشخاص دون أي متييزاملتساوية املعاملة تعزيز  أهنا هتدف إىل     ُيزعم

زامبيا بعض التوصيات ال لعدم التزامها حبماية حقوق اإلنسان املكفولة ملواطنيها وإمنـا ألن              
فمثالً، . نتائج عملية مراجعة الدستور اجلارية    ب يف بعض احلاالت     يرتبطقبول تلك التوصيات    

اطين زامبيا يرغبون يف إدراج عقوبة اإلعدام يف        اتضح من املشاورات اليت جرت أن غالبية مو       
وتؤكد احلكومة إمياهنا بالدميقراطية وحرصها على احترام رغبـات         . نظام العقوبات يف البلد   

  . الشعب يف هذا الصدد رغم أن موقف احلكومة بشأن هذه املسألة قد يكون خمتلفاً
 أن توافق على التصديق على وباإلضافة إىل ذلك، ليس بوسع زامبيا يف الوقت الراهن   -٣٤

بعض املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مثل الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل         
  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، نظراً إىل األسباب املذكورة أعاله

        


