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 تصدير    

يسرين أن أقدم تقرير زامبيا اجلامع لتقريريها الدوريني اخلامس والسادس بشأن تنفيذ              
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ز حقوق  وأود أن أؤكد أن حكومة مجهورية زامبيا تويل أمهية قصوى حلماية وتعزي             
اإلنسان واحلريات األساسية، وخباصة تلك الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

فضمان احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية هو الـذي يكفَـل اإلنـصاف     . ضد املرأة 
مها وهلذه الغاية، أدرجت احلكومة احلقوق الواردة يف االتفاقية يف نظا         . واملساواة بني اجلنسني  

  .احمللي من خالل اختاذ عدة تدابري سياساتية واعتماد جمموعة من التشريعات
ه بأن عملية إعداد تقرير الدولة بشأن اتفاقية القضاء على مجيـع            وأود أيضاً أن أنوِّ     

 لوظائفهـا    تقيـيم  أشكال التمييز ضد املرأة كانت فرصة ساحنة أتاحت للحكومة إجـراء          
ية من أجل تقييم مدى تأثري هذه الوظـائف يف حقـوق املـرأة              التشريعية والقضائية واإلدار  

ولذلك فإن التقرير يسلِّط الضوء على عدة تدابري تتخذها احلكومة لتنفيذ           . ورفاهها يف زامبيا  
  .على العوامل والصعوبات املؤثِّرة يف تنفيذهاواالتفاقية، 
كومية املختـصة،   التقرير الوزارات واإلدارات احل  هذا وقد شاركت يف عملية إعداد      

ويتميز التقرير باالنفتاح والصراحة والصدق، . وجلنة حقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين
وأخرياً، أود أن اغتنم هذه     . مما أفضى إىل عرض دقيق وصحيح للوقائع املتصلة بتنفيذ االتفاقية         
  .الفرصة ألعرب عن شكري جلميع من شاركوا يف هذه العملية

  وعضو الربملان الدولة تشارجورج كوندا، مس
  وزير العدل
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  مقدمة    
 طرفاً يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            دولة تواصل زامبيا، بوصفها    -١

مت زامبيا حـىت اآلن     وقد قدّ . املرأة، التقيُّد مبتطلبات تقدمي التقارير من ِقَبل الدول األطراف        
ولذلك فإن هذا التقرير هو التقرير اجلـامع        . ١٩٩٩أربعة تقارير دورية كان آخرها يف عام        

       /لتقريري زامبيا الدوريني اخلامس والسادس، وهو يشمل الفتـرة املمتـدة مـن حزيـران              
  .٢٠٠٧يونيه / إىل حزيران١٩٩٩يونيه 

وقد كانت عملية إعداد التقرير قائمة على املشاركة، حيث شاركت فيها احلكومة              -٢
كما اسـتجاب التقريـر     . واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين    واألطراف املتعاونة معها    

للتعليقات اليت أبدهتا جلنة اخلرباء املعنية باالتفاقية فيما يتعلق بتقرير زامبيا اجلـامع لتقريريهـا     
  .الدوريني الثالث والرابع

نـة  ويقع التقرير يف جزأين يتضمن األول منهما ردوداً على املسائل اليت أثارهتـا جل               -٣
أما اجلزء الثـاين  . الثالث والرابعالدوريني ها ياخلرباء أثناء نظرها يف تقرير زامبيا اجلامع لتقرير       

  .من التقرير فيتضمن معلومات حمددة عن تنفيذ خمتلف مواد االتفاقية

  الردود على املسائل اليت أثارهتا اللجنة  -أوالً   
ا اجلامع لتقريريهـا الـدوريني      أثارت اللجنة، خالل عرض الدولة الطرف لتقريره        -٤

  . اليت متت معاجلتها اآلن على النحو التايلالشواغلالثالث والرابع، عدداً من 

   يف التشريعات احملليةأحكام االتفاقيةإدراج   - ألف  
  :أدرجت زامبيا بعض أحكام االتفاقية من خالل اعتماد وثائق سياساتية منها ما يلي  -٥

  ؛وطنيةالسياسة اجلنسانية ال  )أ(  
  ؛السياسة الثقافية الوطنية  )ب(  
  ؛السياسة التعليمية  )ج(  
  ؛السياسة الصحية  )د(  
  ؛خطة التنمية الوطنية اخلامسة  )ه(  

  .ويرد شرح هلذه الوثائق السياساتية يف َمنت تقرير الدولة
درجـت يف التـشريعات     ا قد أ  وعالوة على ذلك، توَّد الدولة الطرف أن تفيد بأهن          -٦

  : معينة من االتفاقية من خالل ما يلياًحكامالزامبية أ
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 ،، والتحـرش اجلنـسي  االعتداء الفاضحمحاية النساء واألطفال من أعمال      )أ(  
 ٥واالجتار باألشخاص، وذلك من خالل قانون تعديل قانون العقوبات رقم           وهتك العرض،   

  ؛٢٠٠٥لعام 
ا فيه التمييز القـائم      من الدستور اللتان حتظران التمييز، مب      ٢٣ و ١١املادتان    )ب(  

  على أساس اجلنس أو احلالة االجتماعية؛
 التركاتضمان حقوق املرأة يف املرياث على النحو الوارد يف قانون أيلولة              )ج(  

   املقترنة بوصية؛التركاتيف حالة الوفاة دون وصية وقانون الوصية وإدارة 
وقانون العالقات  ضمان احلقوق يف العمل حسبما ينص عليه قانون العمالة            )د(  

  العمالية وعالقات العمل؛
التصدي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة              )ه(  

   املتعلق باجمللس الوطين املعين باإليدز؛٢٠٠٢من خالل قانون عام ) اإليدز(املكتسب 
ية حظر تطبيق القوانني العرفية املنافية ألحكام الدستور والقـوانني الـسار            )و(  

  .حسبما ينص عليه قانون احملاكم احمللية وقانون احملاكم األدىن درجة

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء  - باء  
تود الدولة الطرف أن ُتفيد بأهنا قد أبلغت عن التدابري الرامية إىل جتنُّـب االجتـار                  -٧

  . هذا التقرير يف٦لدى تناول املادة األشخاص واستغالل البغاء وذلك غريهن من بالنساء و

  العنف اجلنساين   -جيم   
تسلِّم الدولة الطرف بأن العنف اجلنساين، وخباصة العنف ضد املرأة واألطفال، ال يزال               -٨

ويبني حتليل ُمقاَرن حلاالت العنف ضد النساء       . ميثل مشكلة ُمثرية للقلق تستدعي اهتماماً فورياً      
          حـاالت يف  ٣٠٦اكات املبلَّـغ عنـها مـن    واألطفال أن مثة زيادة يف عدد حاالت االنتـه       

وقـد  .  يف املائة  ٣٩٩، أي بزيادة بلغت نسبتها      ٢٠٠٥يف عام   حالة   ١ ٥١١ إىل   ٢٠٠٠عام  
 حـاالت يف    ٣٠٨ إىل   ٢٠٠١ حالة يف عام     ١٩٨زاد عدد حاالت االغتصاب املبلَّغ عنها من        

ويبني . ٢٠٠٥ يف عام ٢١٦ مث إىل ٢٠٠٤ يف عام ٢٩٠، مث اخنفض هذا العدد إىل    ٢٠٠٣عام  
ومن اجلدير بالـذكر    .  أدناه االجتاهات املتعلقة حباالت االغتصاب وهتك الِعرض       ١-١اجلدول  

إال أنه بـالنظر إىل     . أن حاالت العنف اجلنساين ال تقتصر على االغتصاب وَهتك الِعرض فقط          
  .خرىعدم توفر إحصاءات مصنَّفة حبسب اجلنس، يصعب تقدمي تقديرات للحاالت األ
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  ١-١ اجلدول
  ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠االجتاهات يف حاالت االغتصاب وَهتك الِعرض املبلَّغ عنها يف الفترة 

  اجملموع  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الُجرم
  ١,٣٤١  ٢١٦  ٢٩٠  ٣٠٨  ١٩٨  ١٢٩  ١-  االغتصاب

  ٥,٩١٩  ١,٥١١  ١,٣٧٥  ١,٢٣٣  ٨٦٥  ٣٦٦  ٣٠٦ هتك الِعرض

  .دارة شرطة زامبياوحدة دعم الضحايا، إ: املصدر
ورغم إبالغ وكاالت إنفاذ القانون باحلاالت املذكورة أعاله، فإن عدد اإلدانـات              -٩

 أدناه عدد اإلدانـات     ٢-١ويبني اجلدول   . املتعلقة باالغتصاب وَهتك الِعرض قد ظل متدنياً      
ل وقد بلغ معـدَّ   . ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠ االغتصاب وَهتك الِعرض خالل الفترة       ة جبرمييت املتعلق

  . يف املائة، على التوايل١٨,٧ و١٩,٤هباتني اجلرميتني اإلدانة فيما يتعلق 
  ٢-١اجلدول 

االجتاهات يف عدد اإلدانات املتعلقة جبرمييت االغتصاب وَهتك الِعرض خالل الفترة مـن             
  ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٠عام 

  اجملموع  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الُجرم
  ٢٦١  ٢٢  ٨٧  ٦٥  ٤٢  ٤٥  االغتصاب

  ١ ١٠١  ١٤٠  ٦٢٦  ٢٣٨  ٥٢  ٤٥  هتك الِعرض

  .٢٠٠٦وحدة دعم الضحايا، إدارة شرطة زامبيا، : املصدر
، اسُتحدثت عقوبات أشد صرامة بالنسبة      ٦ و ٢وكما هو منصوص عليه يف املادتني         -١٠

. ملرتكيب اجلرائم اجلنسية يف حاالت َهتك ِعرض األطفال واغتصاهبم والتحرش اجلنسي هبـم            
مل يكن مرتكبو اجلرائم اجلنسية ُيعاقَبون إال بالسجن لفترة تتراوح بـني سـنة              ففي السابق،   
.  سـنوات  ٧وقد زِيدت اآلن ُمدد عقوبة السجن هذه لتبلغ ما ال يقل عن             . واحدة وسنتني 

. وحيثما يتبني أن مثة حاجة لفرض عقوبة أشد، قد تصل العقوبة إىل السجن مـدى احليـاة                
سنوات، ُتحال القضايا إىل حمكمة أعلى درجة لكي ُتحدِّد         وعندما تتجاوز مدة السجن سبع      

وعالوة على ذلك، تعمل احلكومة على وضع قانون بشأن العنف اجلنـساين،            . مدة العقوبة 
  . هذا التقريريف ٢وذلك بالتشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة حسبما يرد يف املادة 

كومة بالتعاون مع منظمة األمـم  ومن التدابري األخرى ما يشمل مبادرات اختذهتا احل       -١١
ومنظمات غري حكومية مثل مجعية الشابات املسيحية العامليـة،     ) سيفنياليو(املتحدة للطفولة   

املـرأة  الدولية، واجلمعية الزامبية ملنع اإلساءة لألطفال وإمهـاهلم، ومنظمـة           " كري"ومنظمة  
ر جمموعـة متكاملـة مـن       القانون يف اجلنوب األفريقي، من أجل إنشاء مراكز جامعة توفِّ         و

 املراكـز املـشورة،    هـذه اوتشمل اخلدمات اليت توفره. نسايناخلدمات لضحايا العنف اجل 
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وقد قطعت منظمة املرأة يف جمال . املالحقة القضائية وومعاجلة اإلصابات، وإجراء التحقيقات،
 مجيع أشكال التمييز التنمية يف أفريقيا شوطاً أبعد فقامت بتبسيط اتفاقية القضاء على والقانون

  .ضد املرأة وترمجتها إىل اللغات احمللية الرئيسية السبع يف زامبيا
وعالوة على ذلك، تعمل احلكومة، بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للـسكان،              -١٢

م احمللية بشأن القضايا على تيسري تدريب أفراد الشرطة والقضاة واملدعني العامني وقضاة احملاك  
 ، واالعتداء اجلنسي وَهتـك الِعـرض      ،الستيالء على املمتلكات، وضرب الزوجة    ااملتصلة ب 

  .ذلك من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وغري

   مع القوانني التشريعيةالدراسة املتعلقة مبواءمة القوانني العرفية  -دال   
 للقـوانني املـزدوج  توَّد الدولة الطرف أن ُتفيد بأن احلالة مل تتغري فيما يتعلق بالتطبيق      -١٣

إال أن احلكومة قد َشرعت يف عملية إعادة إقرار للقانون          . والقوانني العرفية ) ةالتشريعي (ةالنظامي
القوانني العرفية الراهنة وتوافقها مـع القـيم        صالحية  العريف يتمثل اهلدف منها يف التحقُّق من        

  .٢املادة لدى تناول رد حبثه  االقتصادية والسياسية للبلد، على النحو الذي ي-االجتماعية 
وقد أحاطت الدولة الطرف علماً بالشواغل اليت أعربت عنها اللجنة فيمـا يتعلـق                -١٤

أن هذه الرتعـات قـد     أن ُتفيد ب  تود  هي  باملواقف النمطية وأوجه التحيُّز السائدة يف البلد، و       
فتيـات معاملـة    أخذت تتغري بسرعة، وال سيما يف املناطق احلضرية، وأنه جتري معاملـة ال            

       " اللوبـوال "، فـإن دفـع      وكما ذُِكر يف التقرير السابق    . متساوية مع ُنظرائهن من الذكور    
  .ال يزال منتشراً باعتباره عنصراً أساسياً لصالحية َعقد القران التقليدي)  العروسمهر(

تعلقة ويشكِّل التحرش اجلنسي، خصوصاً ضد النساء، شاغالً رئيسياً من الشواغل امل            -١٥
إال أنه يصعب تقدمي إحصاءات بشأن التحرش اجلنـسي         . حبقوق اإلنسان يف الدولة الطرف    

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن معظـم   . وذلك بسبب ثقافة الصمت والطابع املعقَّد لتقدمي األدلة  
الضحايا ال يعرفن ما هي األعمال اليت تشكل حترشاً جنسياً، كما ال يعرفن أن هذا التحرش                

  .فعالً جنائياًُيعترب 

  التوعية باالتفاقية ومنهاج عمل بيجني  -هاء   
ملنظمـات  مع منظمات اجملتمع املدين، مثل جملس التنسيق بني ا        تعمل احلكومة، بالتعاون      -١٦

غري احلكومية، ومنظمة املرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي، ومنظمة املرأة يف جمال القانون والتنمية              
ومن أجل ضمان   .  املعلومات بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجني وتنفيذ االتفاقية        يف أفريقيا، على نشر   

، شرعت احلكومـة يف الربـع األول مـن          ة اجلنساني املنهجي للمعلومات املتصلة بالقضايا   النشر  
  .تتناول القضايا املتعلقة بنوع اجلنس والتنميةل واُص يف عملية وضع استراتيجية َت٢٠٠٨ عام
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  )اإليدز(الوطين املعين مبتالزمة نقص املناعة املكتسب دور اجمللس   -واو   
قد تودُّ اللجنة أن تالحظ أن اجمللس الوطين املعين باإليدز هو هيئة ُمنشأة مبوجـب                 -١٧

ن ، وهي هيئة تتميز مبشاركة واسعة إذ تضم ممثلني ع         ٢٠٠٢قانون صادر عن الربملان يف عام       
اجمللس الوطين املعين باإليدز هو اآلليـة الوطنيـة         و.  املدين احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع   

لتنسيق وَدعم عملية وضع ورصد وتقييم اإلجراءات الوطنية املتعددة القطاعـات للتـصدي             
 وتتمثـل الوظيفـة   ). اإليدز( املكتسب   لفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة      

إليدز ومكافحته واحلّد من التـأثري      امرض  فريوس و ة للمجلس يف الوقاية من انتشار       اإلمجالي
  .الشخصي واالجتماعي واالقتصادي هلذه اجلائحة

وعلى مستوى احملافظات واملقاطعات واجملتمعات احمللية، جيري تنسيق األنـشطة ذات             -١٨
اإليدز من ِقَبل أفرقة العمل املعنية باإليدز علـى مـستوى           /الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية    

وتكفَل هذه اهلياكل تنسيق عمل احلكومة ومنظمات       . قاطعات واجملتمعات احمللية  احملافظات وامل 
زدواجية اجلهود، فضالً عن    ا من   ، قدر اإلمكان  ،اجملتمع املدين تنسيقاً جيداً من أجل ضمان احلدّ       

  .اإليدز/ضمان استفادة اجملموعات األشد ضعفاً من الربامج املتعلقة بالفريوس

  يات النفاسيةخفض معدَّل الوف  -زاي   
تود الدولة الطرف أن تسلِّم بأن معدالت الوفيات النفاسية ال تزال مرتفعـةً وقـد                 -١٩

 ٧٢٩ إىل   ١٩٩٦ من املواليد األحياء يف عـام        ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل   ٦٤٩زادت من   
ومن أجل اإلسهام يف خفض . ٢٠٠٢ من املواليد األحياء يف عام   ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    
ت النفاسية، تعمل احلكومة على توظيف املزيد من العاملني املؤهلني يف اجملال            معدالت الوفيا 

الصحي لضمان زيادة عمليات الوالدة اليت ختضع إلشراف طيب، مما يؤدي بدوره إىل ضمان              
 مرفقاً مـن    ٢٨وبالتايل فقد أنشأت احلكومة     . املعاجلة الفعالة للمضاعفات املتصلة بالوالدة    

. مة يف احملافظات الشرقية، وحمافظة لوساكا، واحملافظـات الـشمالية         مرفقات عيادات األمو  
وعالوة على ذلك، قامت احلكومة بإعادة جتهيز وإعادة تأهيل وتوسيع مؤسسات التدريب يف 

كما قامت احلكومـة    . جمال الصحة من أجل النهوض مبستوى تدريب القابالت القانونيات        
 لتيسري إحالة املريضات اللوايت حيـتجن إىل         اتصال السلكي  وأجهزةبشراء سيارات إسعاف    

  .عناية متخصصة، وخباصة أولئك اللوايت ُيقمن يف املناطق الريفية

  العمر وقت أول اتصال جنسي  -حاء   
ة بالعمر وقت أول اتصال     وفيما يتصل بالقلق الذي أُعرب عنه بشأن املسائل املتعلق          -٢٠

 تعمل على تنفيذ عدد من الربامج الرامية إىل          تود الدولة الطرف أن تفيد بأن احلكومة       جنسي،
. اتصال جنـسي  حدوث أول   ومنع النشاط اجلنسي املبكر بني املراهقني وبالتايل تأخري وقت          
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  حدوث، فإن العمر املتوسط وقت٢٠٠٥ووفقاً الستقصاء السلوك اجلنسي الذي أُجري عام    
 قـد بلـغ     ، سنة ٢٤ و ١٥   اتصال جنسي، فيما بني الشبان الذين تتراوح أعمارهم بني         لأو

 هذه اجملموعة    قدرها سنتان يف    العمر  يف  واإلناث، مما ميثل زيادةً     سنة يف حاليت الذكور    ١٨,٥
.  سـنة  ١٦,٥املتوسط   حيث بلغ هذا     ٢٠٠٣-١٩٩٨العمرية ُمقارنة باستقصاءات الفترة     

  .قانون العقوبات ممارسة اجلنس مع فتاة أو صيب دون السادسة عشرة من العمر وحيظر
أول اتصال جنسي إىل وضع برامج تثقيف الـشباب         حدوث  وُيعزى تأجيل وقت      -٢١

وتشمل هـذه   . األقران اليت تعمل احلكومة على تنفيذها بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين          
اإليدز، والوقاية من احلمـل، والتعفُّـف،       /الربامج مواضيع مثل فريوس نقص املناعة البشرية      

وباإلضافة إىل  . املنقولة باالتصال اجلنسي  الوقاية من األمراض    كورية، و واستخدام العوازل الذ  
 ونـوادي   ، ونوادي حمفل املربيات األفريقيات يف زامبيا      ،ذلك، تعمل نوادي مكافحة اإليدز    

وقد مت إنشاء وحدات  . التحالف الطاليب للمربيات، على تعزيز التغيري السلوكي لدى الشباب        
ة يف إطار برنامج يقوم فيه موظفو التمريض بتوعية الـشباب       صديقة للشباب يف قطاع الصح    

  .بقضايا الصحة اإلجنابية

   يف املائة٣٠بلوغ هدف مشاركة النساء يف مناصب صنع القرار بنسبة   -طاء   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأهنا تعمل على وضع استراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين              -٢٢

ويتمثل اهلدف الرئيسي هلـذه     . ٢٠١١-٢٠٠٧ة العامة للفترة    يف إطار برنامج إصالح اخلدم    
االستراتيجية يف ضمان زيادة مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار يف قطاع اخلدمة العامـة               

وباإلضافة إىل  . ضمان أن تكون مجيع الربامج اجلاري تنفيذها مراعيةً لالعتبارات اجلنسانية         و
ملنظمـات غـري احلكوميـة،      ثل جملس التنسيق بني ا    تمع املدين، م  ذلك، تعمل منظمات اجمل   

وجمموعة الضغط النسائي الوطنية الزامبية، ومنظمة املرأة من أجل التغيري، على توفري التدريب             
  .على مهارات القيادة وتقدمي الدعم املادي للمرشحات لشغل مناصب يف امليدان السياسي

  تنفيذ االتفاقية  -ثانياً   

  ١املادة     
  لتمييز ضد املرأةتعريف ا    

أي تفرقة أو استبعاد أو     " التمييز ضد املرأة  "ألغراض هذه االتفاقية، يعين مصطلح        
تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعتراف للمرأة               

ملدنية أو  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية وا         
  .يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق واحلريات أو ممارستها هلا
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وهذا جمـال   . ال يرد يف اإلطار القانوين حالياً ذكر صريح ملصطلح التمييز ضد املرأة             -٢٣
يستأثر باهتمام كبري من قبل الدولة الطرف، خاصة وأهنا تعترف بـأن العنـف اجلنـساين،                

 منهاإال أن احلكومة، اعترافاً     .  واألطفال، يتطلب اهتماماً عاجالً    النساءيما العنف ضد    س وال
  .هبذا الشاغل البالغ األمهية، قد اختذت التدابري التالية

  التدابري التشريعية  -ألف   

  ٢٠٠٥ لعام ١٥تعديل قانون العقوبات رقم     
 اجلرائم اجلنسية وذلك يف     أشد صرامةً على  من  أدرجت يف قانون العقوبات عقوبات        -٢٤

  :األحكام التالية
كل من يقوم بصورة غري مشروعة بانتزاع طفل من وصاية أو           : ١٣٦املادة    )أ(  

محاية والده أو أمه أو الوصي عليه يعترب مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقـل     
  ؛عن سبع سنوات

باعتداء جنسي فاضح على    روعة  كل من يقوم بصورة غري مش     : ١٣٧املادة    )ب(  
 ١٥شخص آخر يعترب مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عـن            طفل أو أي    

  ؛ الطفل يف حالة االعتداء اجلنسي الفاضحالدفع حبجة رضا) ٢(١٣٧ظر املادة كما حت. سنة
كل من يقوم بصورة غري مشروعة مبواقعة طفل يعترب مذنباً        ): ١(١٣٨املادة    )ج(  

  ؛ سنة وقد يعاقب بالسجن مدى احلياة١٥تكاب جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن بار
كل من حياول أن يواقع أي طفل يعترب مذنباً بارتكـاب           ): ٢(١٣٨املادة    )د(  

  ؛ سنة١٤جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن 
 يعترب مذنباً بارتكاب جنايـة      ٍةعلّلكل من يصف هتك عرض طفل كعالج          )ه(  

  ؛ سنة وقد يعاقب بالسجن مدى احلياة١٥ عن تقليعاقب بالسجن ملدة ال و
 سنة ويرتكب الفعل اإلجرامي     ١٢كل طفل يزيد عمره عن      ): ٤(١٣٨املادة    )و(  

 من هذه املادة يتعرض إمـا ألداء اخلدمـة اجملتمعيـة            ٢ أو الفقرة    ١املنصوص عليه يف الفقرة     
  ؛ا خيدم مصلحة كال الطفلنيمب احملكمة واخلضوع للمشورة اجملتمعية حسبما تقرره أو

    كل شخص يهتك عرض طفل أو جمنـون أو معتـل عقليـاً             : ١٣٩املادة    )ز(  
عاقب بالـسجن   سنة وقد ُي١٤يعترب مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن           

  ؛مدى احلياة
تك عرض  كل شخص يكون مالكاً أو شاغالً ملبىن ويسمح يه        : ١٤٢املادة    )ح(  

 سنة وقـد    ٢٠عاقب بالسجن ملدة ال تقل عن       األطفال يف مبناه يعترب مذنباً بارتكاب جناية يُ       
  ؛عاقب بالسجن مدى احلياةُي
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  شخص آخـر ضـد إرادتـه    أي  حيتجز أي طفل أو منكل  : ١٤٤املادة    )ط(  
ـ  سنة وقد ُي٢٠جناية ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن        بارتكاب  يعترب مذنباً    سجن عاقب بال
  ؛مدى احلياة

يقوم عن قصد بالتدبري إلجهـاض امـرأة أو طفلـة      من  كل  : ١٥١املادة    )ي(  
عترب مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن ملدة       بإعطائها مساً أو غري ذلك من املواد املؤذية يُ        

  ؛ سنوات٧عن ال تزيد 
بنفسها كل امرأة أو طفلة تكون حامالً وتتدبر أمر إجهاضها          : ١٥٢املادة    )ك(  

      عاقـب بالـسجن ملـدة      عترب مذنبة بارتكاب جناية وتُ    بتناول سم أو غريه من املواد املؤذية تُ       
  ؛ سنة١٤ال تتجاوز 
 بتزويد أي شخص بـأي      ة يقوم بصورة غري مشروع    منكل  : ١٥٣املادة    )ل(  

عتـرب مـذنباً    شيء يراد به أن يؤدي، بصورة غري مشروعة، إىل إجهاض امرأة أو طفلـة يُ              
  ؛ سنة١٤عاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن رتكاب جناية وُيبا

كل من يواقع طفالً مواقعة شاذة عن سنة الطبيعة أو جيرب طفالً      : ١٥٥املادة    )م(  
عاقـب  عترب مذنباً بارتكاب جناية ويُ    على مواقعة حيوان أو يسمح لذكر مبواقعة طفل ذكر يُ         

  ؛مدى احلياةعاقب بالسجن  سنة وقد ُي٢٥بالسجن ملدة ال تقل عن 
 سنة تسمح برضاها جلـدها أو      ١٦كل أنثى يزيد عمرها عن      : ١٦١املادة    )ن(  

أو حفيدها مبوافقتها وهـي     أو ابن اختها    والدها أو شقيقها أو عمها أو خاهلا أو ابن أخيها           
عاقـب  عترب مذنبة بارتكـاب جنايـة وتُ       تُ تلكتعلم أن هذا الشخص تربطه هبا صلة القرابة         

  ؛عاقب بالسجن مدى احلياة سنة وقد ُت٢٠ تقل عن بالسجن ملدة ال
 يباحإطفالً أو أي شخص آخر يف تصوير        من يستخدم   كل  : ١٧٧املادة    )س(  

    ويقوم ببيع هذه املواد اإلباحية يعترب مذنباً بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن ملـدة ال تقـل                
  .  سنة١٥عن 

  التدابري القضائية  -باء   
  .غ عنهابلَّ قضائية ُيال توجد أي تدابري  -٢٥

  التدابري اإلدارية  -جيم   

  عملية اإلصالح الدستوري    
، أنشأت احلكومة جلنة ملراجعة الدستورية تتوىل القيام جبملة ٢٠٠٣أغسطس /يف آب  -٢٦

  :مهام منها ما يلي
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مجع اآلراء بشأن نوع الدستور الذي ينبغي لزامبيا وضـعه، باعتبـار أن               )أ(  
خ بصورة فعالة ويعزز احلماية القانونية واملؤسـسية حلقـوق          رّسي ويُ قّوالدستور ينبغي أن يُ   
  اإلنسان األساسية؛

توصية بالسبل والوسائل املناسبة لترسيخ ومحاية حقوق اإلنسان وسـيادة          ال  )ب(  
  القانون واحلكم الرشيد يف إطار الدستور؛

  ئها؛ والتوصية بإلغاعترب متييزيةالنظر يف أحكام الدستور اليت ُت  )ج(  
التوصية بأحكام لضمان كفاءة ونزاهة واستقالل السلطة القضائية وإتاحـة          )د(  

  وصول اجلمهور إىل العدالة؛
دراسة قضايا املساواة بني اجلنسني اليت ينبغي معاجلتها يف الدستور الـزاميب              )ه(  

  .والتوصية حبدود هذه املعاجلة
 كما قدمت مشروع دستور     ،هتا، قدمت جلنة مراجعة الدستور توصيا     ٢٠٠٥ويف عام     -٢٧
 احلكومة مؤمتراً   تونتيجة لذلك، أنشأ  . عموماًرض يف الوقت نفسه على احلكومة واجلمهور        ُع

 لينظر ويتـداول يف أحكـام مـشروع         ٢٠٠٧ لعام   ١٩ القانون رقم    مبوجبدستورياً وطنياً   
  . وسيتم إقرار مشروع الدستور هذا وإصداره من قبل الربملان. الدستور وليعتمده

  اقتراح بشأن العنف اجلنساين    
تود الدولة الطرف أن تفيد بأن احلكومة تعتزم تيسري النقاش حول مشروع قـانون                -٢٨

  .العنف اجلنساين من خالل اللجنة الزامبية لتطوير القانون

  العوامل والصعوبات  -دال   
  :تود الدولة الطرف أن تفيد بأهنا قد واجهت صعوبات تشمل ما يلي  -٢٩

، إن التشريع احلايل ال يتناول بصورة وافية خمتلف أشكال العنف اجلنـساين           )أ(  
  ؛ ال تتوفر بيانات عن مدى انتشار العنف وأشكاله وآثاره على ضحاياه من النساءوبالتايل

  .ت وبالتايل فإهنن ال يستطعن املطالبة حبقوقهنمياّإن أغلبية النساء أُ  )ب(  

  ٢املادة     
  ى التمييز ضد املرأةااللتزام بالقضاء عل    

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج،              
بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضـد املـرأة،              

  :وحتقيقاً لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي
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ريها الوطنيـة أو    إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة يف دسـات           )أ(  
تشريعاهتا املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق              

  الفعلي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة؛
اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلـك مـا               )ب(  

  كل متييز ضد املرأة؛يناسب من جزاءات، حلظر 
 املساواة مع الرجل، وضمان     مفرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قد        )ج(  

احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف            
  البلد، من أي عمل متييزي؛

ملـرأة،  االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضـد ا             )د(  
  وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانـب              )ه(  
  أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال              )و(  
  ؛قوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزاً ضد املرأةالقائم من ال

  . إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة  )ز(  

  التدابري التشريعية  -ألف   

  الدستور    
 أن دستورها يكفل املساواة بـني الرجـل         تؤكد من جديد  تود الدولة الطرف أن       -٣٠

 التمتع جبميع احلقوق واحلريات األساسية      رف بأن لكل شخص يف زامبيا حق       يعت هو، ف واملرأة
  .  من الدستور يف الفصل األول من جمموعة قـوانني زامبيـا           ١١على النحو الوارد يف املادة      

  : تنص يف جزء منها على ما يلي١١فاملادة 
تمتـع بـاحلقوق     ال ، وسيظل حيق له   ،علن بأنه حيق لكل شخص يف زامبيا      عترف ويُ ُي  -٣١

     أو آرائه الـسياسية     أصله بصرف النظر عن عرقه أو       -واحلريات األساسية للفرد، أي حقه      
  أو لونه أو معتقداته أو جنسه أو حالته االجتماعية، ولكن رهناً مبراعاة القيـود الـواردة يف                 

  :يف التمتع بكل ما يلي -هذا اجلزء 
  اية القانون؛احلياة، واحلريات، وأمن الشخص، ومح  )أ(  
  حرية الوجدان، والتعبري، والتجمع والتنقل وتكوين اجلمعيات؛  )ب(  
  محاية الشباب من االستغالل؛  )ج(  
  .محاية حرمة مرتله وممتلكاته واحلماية من جتريده من املمتلكات دون تعويض  )د(  
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ناً مبراعاة  وتكون أحكام هذا اجلزء ساريةً ألغراض توفري احلماية هلذه احلقوق واحلريات، ره           
قيود تلك احلماية، كما ترد يف هذا اجلزء، باعتبارها قيوداً هتدف إىل ضمان أال يكون يف متتع                 

  .لحة العامة اآلخرين أو املصأي فرد هبذه احلقوق واحلريات ما ميس حقوق وحريات
  . من الدستور حتظر التمييز٢٣وكما سبق ذكره، فإن املادة   -٣٢
، أن تنظر يف القضايا املعروضة عليها        من الدستور  ٢٨املادة  وعلى احملاكم، مبوجب      -٣٣

   ويتـبني  . رعة احلقـوق  األحكام ما تراه مناسباً إلنفاذ ش     وأن تصدر من األوامر والقرارات و     
  .مما تقدم أن للمرأة احلق يف رفع الدعاوى أمام احملاكم يف حالة انتهاك حقوقها

 تلك احلقوق لقرار احملكمـة، جـاز      هاك  وعندما ال ميتثل الشخص املسؤول عن انت        -٣٤
 ُعوقـب بـدفع   ،وإذا أدين الشخص على هذا األساس   . للمحكمة أن تعتربه منتهكاً حلرمتها    

  .غرامة أو بالسجن ملدة ال تزيد عن ستة أشهر

  قانون العالقات العمالية وعالقات العمل    
عماليـة وعالقـات     من قانون العالقات ال    ١٠٨من املادة   ) ١(حتظر املادة الفرعية      -٣٥

قوانني زامبيا، أي شكل مـن أشـكال التمييـز    جمموعة  من ٢٦٩العمل، الوارد يف الفصل     
 أو االنتماء السياسي ق أو احلالة االجتماعية أو الدينجمال العمل على أساس اجلنس أو العر يف

  :وهي تنص على ما يلي. أو القبلي
ن يفرض عليه أي عقوبة أو حيرمه       ال جيوز لرب العمل أن ُينهي خدمات عامل أو أ           -٣٦

من أي ميزة ألسباب تتعلق بالعرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي أو االنتمـاء الـسياسي أو                  
  . القبلي أو الوضع االجتماعي

كما ينص القانون على إتاحة سبل انتصاف لألشخاص الذين يتعرضون للتمييز، إذ              -٣٧
  :ى ما يلي عل١٠٨من املادة ) ٢(ينص يف املادة الفرعية 

م يكون لديه سبب معقول لالعتقاد بأن خدماته قد أُهنيت أو أنه تعرض             ستخَدكل مُ   -٣٨
م مرتقب يكون لديه سبب معقول لالعتقاد       ستخَدرم من أي ميزة، أو كل مُ      ألي عقوبة أو حُ   

 جيوز له، يف غضون) ١(بأنه قد تعرض للتمييز ألي سبب من األسباب املبيَّنة يف املادة الفرعية 
وللمحكمة .  يوماً من الواقعة اليت أفضت إىل هذا االعتقاد، أن يرفع شكوى إىل احملكمة             ٣٠

أن متدد فترة الثالثني يوماً ملدة ثالثة أشهر أخرى من التاريخ الذي يكون فيه مقدم الشكوى                
  .قد استنفذ القنوات اإلدارية املتاحة له

لـصاحل  لـصت إىل اسـتنتاجات      خ على احملكمة، إذا     هأنب) ٣(١٠٨ املادة   وتقضي  -٣٩
  :املشتكي، أن تقوم مبا يلي

  منح املشتكي تعويضاً عن فقدان عمله؛ أو  )أ(  
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حبـسب  إصدار أمر يقضي بإعادة توظيف املشتكي أو إعادته إىل عملـه              )ب(  
  .خطورة مالبسات كل قضية

   املتعلق بالتمكني االقتصادي للمواطنني٢٠٠٦ لعام ٩القانون رقم     
ـ  القانون التمييز على أساس نوع اجلنس؛ وبصفة خاصة،          حيظر هذا   -٤٠ ر القـانون   ّسَتي

  :إنشاء جلنة التمكني االقتصادي اليت تضطلع بوظائف منها ما يلي
حتقيق املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بالوصول إىل املـوارد االقتـصادية              )أ(  

  وامتالكها والتحكم فيها وإدارهتا واستغالهلا؛
يف كال اجلنسني من خالل توصية السلطات املختـصة بإلغـاء           تشجيع توظ   )ب(  

  .القيود واملمارسات اهليكلية والتمييزية اليت حتول دون متتع أي جنس من اجلنسني بفرص العمل

   املتعلق بوكالة التنمية الزامبية٢٠٠٦ لعام ١١القانون رقم     
الة التنمية الزامبية بـأن      من هذا القانون وك    ١٢من املادة   ) ١(تفوض املادة الفرعية      -٤١

توصي الوزير املسؤول عن التجارة باعتماد استراتيجيات متسقة للتنمية التجارية والـصناعية            
تعزز املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بالوصول إىل املوارد االقتصادية وامتالكهـا وإدارهتـا              

ؤسسات أعمـال صـغرية     ر إنشاء م  يّسكما أهنا تشجع وتدعم وتُ    . والتحكم فيها واستغالهلا  
عترف، مـن   وُي. ع مشاركة هذه املؤسسات يف جمايل التجارة والصناعة       شّجوبالغة الصغر وتُ  

خالل هذا القانون، بوجوب أن تتمكن النساء، اللوايت يشكلن جزءاً كبرياً من القطاع غـري               
  .صلةالنظامي ويعشن يف الغالب يف املناطق الريفية، من االستفادة من املبادرات ذات ال

  ١٩٩٩ لعام ١٤قانون تعديل قانون الشرطة الزامبية رقم     
أنشأت الدولة الطرف، من خالل إدخال تعديالت على قانون الشرطة الزامبية، سـلطة               -٤٢

 ،٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٧وقد بدأت هذه السلطة عملها يف . الشكاوى العامة املقدمة ضد الشرطة 
  :وهي مكلفة بأداء الوظائف التالية

   الشرطة؛أعماللقي مجيع الشكاوى املوجهة ضد ت  )أ(  
 الشرطة اليت تـسفر عـن       أعمالالتحقيق يف مجيع الشكاوى املوجهة ضد         )ب(  

  وفاة؛ إصابات خطرية أو عن حاالت
  :تقدمي استنتاجاهتا وتوصياهتا وتوجيهاهتا إىل  )ج(  

 مدير النيابات العامة من أجل النظر يف إمكانية املالحقة اجلنائية؛ '١'

تش العام للشرطة من أجل اختاذ إجراءات تأديبية أو غـري ذلـك مـن           املف '٢'
 اإلجراءات اإلدارية؛ أو

  .جلنة مكافحة الفساد أو أية هيئة أو سلطة أخرى خمتصة '٣'
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ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن سلطة الشكاوى العامة املقدمة ضد الـشرطة                -٤٣
ا إليها أي شخص متظلم يكون قد تضرر   تحقيق يف مجيع الشكاوى اليت يقدمه     التتمتع بسلطة   

نيابـة عـن    بال الشرطة، أو أي رابطة تتصرف       أعمالبشكل مباشر أو غري مباشر من جراء        
.  شخص متضرر أو هيئة أو منظمة متضررة        أي أعضائها، أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن      

كن مـن   شكل قناةً مي  توترى الدولة الطرف أن سلطة الشكاوى العامة املقدمة ضد الشرطة           
ف يف اسـتخدام    خالهلا جلميع األفراد، مبا يف ذلك النساء واألطفال، اإلبالغ عن أي تعـسُّ            

  .طة من قبل أفراد الشرطة، والتماس تعويضات عن األضرار املتكبدةالسل

  التدابري القضائية  -باء   
) التشريعية(ية  سبقت اإلشارة إىل أن تطبيق القوانني العرفية اليت تتناىف مع القوانني النظام             -٤٤

  .م احمللية وقانون احملاكم األدىن درجةواألحكام الدستورية حمظور مبوجب قانون احملاك

  التدابري اإلدارية  -جيم   
 تطبيق التدابري اإلدارية التالية من أجل القضاء علـى          تشري إىل تود الدولة الطرف أن       -٤٥

  :التمييز ضد املرأة
 القـوانني  دراسة بشأن إعادة إقـرار       القانون أجنزت اللجنة الزامبية لتطوير     )أ(  

 الدراسة يف التحقق من صالحية القـوانني  هلذهوقد متثل اهلدف العام . ٢٠٠٣ يف عام   ةالعرفي
وباإلضافة .  السياسية واالقتصادية احلالية للبلد    -العرفية الراهنة وتوافقها مع القيم االجتماعية       

  :إىل ذلك، مثة أهداف أخرى ترد أدناه
 إما كقـوانني عرفيـة      ، تبعاً لذلك  ،يد فروع القانون العريف وتصنيفها    حتد '١'

أو أي شكل آخر من أشكال التصنيف ‘ عامة ‘ كقوانني عرفيةأو‘ ةشخصي‘
 الذي يتناسب معها؛

حتديد املبادئ املشتركة للقوانني العرفية بني خمتلف اجلماعات اإلثنية، سعياً           '٢'
 لتحقيق االتساق فيما بينها؛

 مقارنة ملمارسات القانون العريف فيما بني خمتلف اجلماعـات           دراسة إجراء '٣'
اإلثنية فيما يتعلق بشؤون الزواج، والطالق، وحقوق التملـك، واحليـازة           
وامللكية، واحلقوق والواجبات املتعلقـة حبـضانة األطفـال، واحلقـوق           

، والفرار من مرتل األبـوين قـصد الـزواج    وااللتزامات املتعلقة باخلالفة،    
األفعال اجلرمية مثل االعتداء والسرقة، وحل      وواجبات األبوين،   وحقوق و 

املنازعات وإنفاذ القرارات، وحتديد القوانني العرفية التقدمية مـن أجـل            
 ؛اإلعالن عنها وتروجيها
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يف الدراسة لإلشارة إىل إعادة إقرار قانون عـريف يف    " إعادة اإلقرار "يستخدم تعبري   و
ولدى إقرار القانون العريف،    . تصادية والسياسية احلالية   االق -سياق القيم االجتماعية    

 اليت ينبغي الكـف     )التشريعية (دت الدراسة األعراف املخالفة للقوانني النظامية     حّد
ويف . كما حاولت الدراسة حتديد األعراف التقدمية من أجل تروجيها        . عن تروجيها 

  ؛هذه الدراسة، ال تشمل إعادة اإلقرار عملية التدوين
 هدفت الدراسة إىل مواءمة بعض القوانني العرفية من خـالل حتديـد املبـادئ               كما

وكان اهلدف من حتديـد     . املشتركة للقوانني العرفية فيما بني خمتلف اجلماعات اإلثنية       
 يف اجتاه مواءمة القوانني العرفية، وهو ما يشار إليه عادةً           االنطالقذلك هو، أوالً، بدأ     
  ؛ه التضارب بني القوانني العرفية حماولة حتديد أوج-نياً  ثا-بتوحيد القوانني، مث 

ومن . ومل تشمل الدراسة عملية تدوين القانون العريف ألن هذا يتطلب مناقشة مستقلة           
املسلم به أن مثة حتدياً يطرح نفسه، وهو يتمثل يف الطريقة اليت ينبغي هبا تفعيل القانون                

وهـذا  . ر القوانني العرفية يف شىت أحناء البلد      وتتوخى الدراسة نش  . العريف املعاد إقراره  
والفرق . "تدوين كامل " للقانون العريف وليس على      "حترير جزئي "بذاته سينطوي على    

بني التعبريين هو أن األخري ميثل عملية تشريعية يف حني أن التعبري األول يشري إىل جمرد                
  ؛تسجيل للقانون العريف كتابة

نية املعنية بالشؤون القانونية وشؤون احلوكمة وحقـوق        إنشاء اللجنة الربملا    )ب(  
اإلنسان والشؤون اجلنسانية، وهي أداة فعالة يف جمال رصد إجراءات احلكومة املركزية فيما              

وحتظى توصيات اللجنة الربملانية باهتمام كامل بالنظر إىل الزخم         . يتعلق حبقوق املرأة والطفل   
ويف آخر دورة   . زية على إعمال حقوق املرأة والطفل     الذي تضيفه يف مساعدة احلكومة املرك     

، أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التـشريعات املتعلقـة         )٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (برملانية  
  ؛االجتار بالبشرمبكافحة 
 على بروتوكول منـع جرميـة       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٤قت زامبيا يف    صّد  )ج(  

) بروتوكول بـالريمو  (ال، وقمعه واملعاقبة عليه     االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطف     
  ).اتفاقية بالريمو(املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

  تدابري أخرى  -دال   
 مع منظمات اجملتمع املـدين يف جمـال         تود الدولة الطرف أن تفيد بأهنا تقيم شراكةً         -٤٦

ة، تقدم منظمات اجملتمع املدين خدمات يف إطـار بـرامج           وبصفة خاص . تعزيز حقوق املرأة  
التربية املدنية ألفراد اجلمهور عموماً بشأن حقوق املرأة وتدعو إىل زيادة مشاركة املـرأة يف               

  .احلياة العامة والسياسية

  العوامل والصعوبات  -هاء   
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -٤٧
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ن مبكرة حتول دون متابعة الفتيات تعلـيمهن  ال تزال زجيات األطفال يف س      )أ(  
  ألنه من اجلائز قانوناً، يف إطار القانون العريف، تزويج طفلة يف سن البلوغ؛

كثرياً ما يؤدي تدين مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة وقلة الفرص التعليمية             )ب(  
ثل خـدمات الرعايـة     املتاحة للنساء والفتيات إىل إعاقة وصوهلن إىل اخلدمات االجتماعية م         

  الصحية والتعليم، مما يفضي إىل حاالت من عدم املساواة بني الرجال والنساء؛
كثرياً ما تؤدي املمارسات العرفية السلبية اليت ال تزال تضع النساء يف وضع               )ج(  

  .أدىن إىل إعاقة ممارستهن لكامل قدراهتن فيما يتعلق بالتمتع باحلريات واحلقوق

  ٣ املادة    
  دم املرأة والنهوض هباتق    

تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية             
والثقافية واالقتصادية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور املرأة  

ألساسـية  وتقدمها الكاملني، وذلك لكي تضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريـات            
  .املساواة مع الرجلقدم على هبا والتمتع 

وتود الدولة الطرف أن تفيد بأنه قد حدث حتسن يف متثيل املرأة يف احليـاة العامـة                   -٤٨
حصاءات املتاحة إىل أن نسبة متثيل املرأة يف        اإلوتشري  . والسياسية منذ تقدمي آخر تقرير دوري     

. ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٥ إىل   ١٩٩٩يف عام    يف املائة    ٤,٢جملس الوزراء قد ارتفعت من      
يف يف املائـة     ٧,٣وعلى مستوى نائب الوزير، سجلت هذه النسبة زيـادة طفيفـة مـن              

؛ أما على املستوى الربملـاين، فقـد ارتفعـت    ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٩,٨  إىل ١٩٩٩ عام
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٢ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ١٠,١ من

  التدابري التشريعية  - ألف  
  .غ عنها يبلّ تشريعيةال توجد أية تدابري  -٤٩

  التدابري اإلدارية  -باء   
  :مت اختاذ التدابري اإلدارية التالية  -٥٠

وضع ومواصلة تنفيذ برنامج خاص بتقدمي إعانـات ماليـة للطالبـات يف         )أ(  
  اجلامعات العامة والكليات الفنية؛

ح يهدف إىل القضاء على الصور النمطية اجلنسانية        قّن إداري مُ  تنفيذ تعميمٍ   )ب(  
  ويشجع البنني والبنات على التقدم يف جمال التعليم؛

مراجعة قانون العقوبات لينص على فرض عقوبات أشـد صـرامةً علـى               )ج(  
  مرتكيب أعمال العنف اجلنساين؛



CEDAW/C/ZMB/5-6 

19 GE.10-42530 

حقوق مواصلة تدريب ممارسي املهنة القانونية وموظفي إنفاذ القانون بشأن            )د(  
  ؛ هبذه القضايااإلنسان والقضايا اجلنسانية لضمان إملامهم 

ألطفال الذين ُتساء   إنشاء مراكز استقبال وإيواٍء للنساء اللوايت يتعرضن للضرب، ول          )ه(
 وتوفري خدمات املشورة للضحايا ومرتكيب أعمال العنف وذلـك مـن خـالل              ،معاملتهم

  . اخلدمات اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية

  العوامل والصعوبات  -جيم   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأهنا ال تزال تواجه عدداً من التحـديات يف التعجيـل                  -٥١

  :وهذه التحديات تشمل، فيما تشمله، ما يلي. بعملية النهوض باملرأة
  عدم وجود نظام حصص لتحسني متثيل املرأة يف مراكز صنع القرار؛  )أ(  
 واملواقف السلبية جتاه النساء والفتيات، مما يفـضي إىل          أوجه التحيز الثقايف    )ب(  

  . االقتصادية-تدين مستوى مشاركتهن يف األنشطة االجتماعية 

  ٤ املادة    
  التعجيل يف حتقيق املساواة بني النساء والرجال    

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تـستهدف التعجيـل            -١  
 الرجل واملرأة متييزاً باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه جيب            باملساواة الفعلية بني  

متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقـف       غري  يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء على معايري         أال
  .التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة العمل هبذه

صة تستهدف محاية األمومة، مبا     عترب اختاذ الدول األطراف تدابري خا     ال يُ   -٢  
  .اًييف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييز

 لتعزيز املساواة بني املرأة      الالزمة إن الدولة الطرف ملتزمة بالتعجيل يف اختاذ التدابري         -٥٢
هتـدف إىل   وهي ملتزمة، يف هذا الصدد، باختاذ تدابري إدارية إجيابية ووضع برامج            . والرجل

وباإلضافة إىل ذلك، . تيسري زيادة مشاركة املرأة وتقدمها وبقائها يف خمتلف مستويات اجملتمع      
  . تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابري مؤقتة خاصة من أجل حتسني وضع املرأة

وتود الدولة الطرف أن تفيد بأنه، لكي تتمكن من تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة                -٥٣
ية انبتحقيق هذه املساواة، فقد قامت من خالل اآللية الوطنية املعنية بالشؤون اجلنس           والتعجيل  

بإيالء األولوية خلمسة قطاعات رئيسية تشمل الزراعة واألراضي؛ والتعلـيم؛ واحلوكمـة؛            
ومن جماالت التنفيذ واالسـتراتيجيات الرئيـسية لـضمان         . والصحة؛ واحلماية االجتماعية  

تعزيز مشاركة املرأة يف خمططـات      : واة بني الرجال والنساء ما يشمل     التعجيل بتحقيق املسا  
 يف املائة من األراضي املـسجلة  ٣٠احلماية االجتماعية؛ وضمان أن خيصص للنساء ما نسبته       

بسندات ملكية؛ وتيسري مراجعة وتعديل القوانني واإلجراءات التمييزية؛ وضمان متكن النساء           



CEDAW/C/ZMB/5-6 

GE.10-42530 20 

جمال رعاية صحة األم والطفل يف كل من املناطق الريفية          من احلصول على خدمات جيدة يف       
  .  فضالً عن تعزيز إشراك الرجال يف قضايا الصحة اإلجنابية،واحلضرية

  التدابري التشريعية  -ألف   
واصلت احلكومة تنفيذ تدابري حلماية األمومة وفقاً ألحكام قانون العمل الـوارد يف               -٥٤

  .ا من جمموعة قوانني زامبي٢٦٨الفصل 

  التدابري اإلدارية  -باء   
  :التاليةاإلدارية اختذت الدولة الطرف التدابري   -٥٥

مواصلة تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية وخطة العمل االستراتيجية اللـتني            )أ(  
   على التوايل من أجل التعجيل بعملية النهوض باملرأة؛٢٠٠٤عام  و٢٠٠٠اعتمدتا يف عام 

ت العلـوم   كليـاّ ت املالية للطالبات امللتحقات ب     اإلعانا تعزيز برنامج تقدمي    )ب(  
  والكليات الفنية، حسبما ذُكر آنفاً؛

 يف املائة مـن األراضـي املـسجلة         ٣٠ختصيص نسبة حمددة للنساء تبلغ        )ج(  
  ؛٢٠٠٠ضعت يف عام بسندات ملكية حسبما تقتضيه السياسة اجلنسانية الوطنية اليت ُو

تمثل هدفها األساسـي يف     ي ٢٠٠٣طنية يف عام    مدت سياسة ثقافية و   اعُت  )د(  
ومـن اجلـدير    .  متييز ضد املرأة    أي تشجيع املمارسات الثقافية اإلجيابية اليت ال تنطوي على       

 علـى    والبنات السياسة الثقافية هتدف أيضاً إىل التعامل االجتماعي مع البنني        هذه  بالذكر أن   
  قدم املساواة يف األسرة ويف اجملتمع؛

  ؛١٠لفتيات يف إطار املادة ناول سياسة إعادة الدخول اخلاصة باتجيري   )ه(  
خفض معدل الدرجات الالزم النتقال البنات من الـصف الـسادس إىل              )و(  

  .السابع ومن الثامن إىل التاسع

  العوامل والصعوبات  -جيم   
تود الدولة الطرف أن تفيد بأهنا تواجه حتديات يف تعزيز املـساواة بـني النـساء                  -٥٦
  :وتشمل هذه التحديات ما يلي. الرجالو

 عموماً ومقدمي اخلـدمات العامـة        نقص عام يف تقدير أفراد اجلمهور      مثة  )أ(  
وهذا يؤدي إىل إدراج القـضايا اجلنـسانية يف         . نوع اجلنس والتنمية  املتعلقة ب قضايا  الألمهية  

  جلنس والتنمية؛مكانة أدىن وإىل إدامة املواقف السلبية إزاء الربامج املتعلقة بنوع ا
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املمارسات التقليدية السلبية اليت ال تزال تقوض حتقيق املساواة بني النـساء              )ب(  
والرجال، على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتغيري التصورات واملواقف النمطية          

  .التربية املدنيةبرامج املتعلقة باملرأة لدى األفراد يف زامبيا وذلك من خالل 

  ٥ املادة    
   النمطيةوالتطورات واملواقفأدوار اجلنسني     

  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي  
تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق           )أ(  

العتقاد  القائمة على ا   العادات العرفية وكل املمارسات األخرى    القضاء على التحيزات و   
  بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالة تضمني التربية العائلية فهماً سليماً لألمومة بوصـفها وظيفـة             )ب(  
 بني األبوين، على     مشتركةً اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤوليةً      

  . لحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالتأن يكون مفهوماً أن مص

  التدابري التشريعية  -ألف   
إن قانون أيلولة التركات دون وصية يعترف حبق املرأة يف اإلرث ويصون هذا احلق                -٥٧

  . متزوجة مبقتضى قانون نظامي أم مبقتضى قانون عريفاملرأة سواء أكانت 

  التدابري القضائية  -باء   
  .غ عنهابلَّجد أية تدابري قضائية ُيال تو  -٥٨

  التدابري اإلدارية  -جيم   
  :مت اختاذ التدابري اإلدارية التالية  -٥٩

، وهي سياسـة هتـدف إىل       ٢٠٠٣اعتماد السياسة الثقافية الوطنية يف عام         )أ(  
  د املرأة؛ السلبية اليت متيز ضاتاحلفاظ على القواعد والقيم الثقافية اإلجيابية وتيسري إلغاء املمارس

 يف هذا التقرير إىل أن الدراسـة املتعلقـة          ٢سبقت اإلشارة يف إطار املادة        )ب(  
بإعادة إقرار القوانني العرفية سوف تكفل معاجلة املواقف النمطية إزاء أدوار اجلنسني وسوف             

  ؛تؤدي بالتايل إىل القضاء على هذه املواقف
ستويي التعلـيم االبتـدائي     إدراج التدريس يف جمال حقوق اإلنسان على م         )ج(  

  والثانوي يف املدارس احلكومية؛
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   تدريب قضاة احملاكم احمللية بشأن جوانب القوانني العرفيـة الـيت ال متيـز         )د(  
  ضد املرأة؛
 من أجل زيادة    ، التحتية للمدارس، وال سيما يف املناطق الريفية       البىنتوسيع    )ه(  

واء مبا يف ذلك توفري التوجيه املهين الذي يـشجع        الفرص التعليمية للبنني والبنات على حد س      
 الصادرة عـن وزارة     اإلحصائيةوتشري النشرة   .  املهن اليت خيتاروهنا   تعلمالبنني والبنات على    

 قاعة  ٦ ٦٩١ قاعة دراسية دائمة و    ٢٩ ٩٩٠إىل أنه كان هناك ما جمموعه       ) ٢٠٠٥(التعليم  
وعلى املستوى الوطين، بلغت نـسبة      . اسع من األول إىل الت     الدراسية دراسية مؤقتة للفصول  

 ٢٠٠٥زاد جمموع عدد القاعات الدراسية الدائمة يف عام         ، و ١٨,٢القاعات الدراسية املؤقتة    
        ٥ ٥١٥ بينما ارتفع عدد القاعات الدراسـية املؤقتـة مـن            ٢٠٠٤ يف عام    ٢٣ ٤٩٥من  
   على مدى الفترة نفسها؛٦ ٦٩١إىل 

وقد واصلت  . عية جمتمعية يف مجيع مراكز احملافظات     تيسري إنشاء حمطات إذا     )و(  
املعلومات بشأن املمارسـات الثقافيـة   احلصول على  يف زيادة إمكانية    اإلسهام هذه احملطات 

  تنظر نظرة إجيابية إىل الفتيات والنساء يف اجملتمع؛ اليت
تيـات  توفري برامج التربية املدنية للزعماء التقليديني بشأن أمهية إشـراك الف       )ز(  

وقد أدى ذلك إىل    . والنساء يف عملية صنع القرار، وإنفاذ القوانني اليت تشجع تعليم الفتيات          
جهل الكثري من زعماء القبائل مينعون الزجيات يف سن مبكرة، وهو ما يـؤدي إىل تـشجيع                 

  املزيد من الفتيات على مواصلة تعليمهن حبرية؛
  .علقة بصون التراثقت زامبيا على اتفاقية اليونسكو املتصّد  )ح(  

  العوامل والصعوبات  -دال   
على الرغم من إحراز بعض التقدم يف القضاء على التنمـيط، ال تـزال العوامـل                  -٦٠

  :والصعوبات التالية قائمة
  ؛ال تزال املمارسات الثقافية السلبية الراسخة اليت ُتدمي التنميط مستمرة  )أ(  
ية يف املناطق النائية حمدود، وهو ما يقّيد   الوصول إىل احملطات اإلذاعية اجملتمع      )ب(  

  ؛الوصول إىل املعلومات األساسية مثل تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني
توجد مقار منظمات حقوق اإلنسان يف املناطق احلضرية أساساً، ولـذلك             )ج(  

  .يتعذر على سكان املناطق الريفية الوصول إىل خدماهتا
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  ٦املادة     
  البغاء واالجتار بالنساء    

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعية منها، ملكافحة              
  .مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

  التدابري التشريعية  -ألف   

  االجتار    
على باألشخاص   بأن قانون العقوبات جيرِّم االجتار    أن تفيد    الدولة الطرف    تود  - ٦١

  :النحو التايل
كل من يبيع طفالً أو شخصاً آخر أو يتجر به ألي غرض من األغراض          : ١٤٣املادة  

وإضـافة إىل ذلـك،     .  عاماً ٢٠ ويتعرض للسجن لفترة ال تقل عن        جنايةيرتكب  
فحيثما ثبت خالل حماكمة املتهم أن بيع الطفل أو الشخص اآلخر أو االجتار به كان      

 مع شخص آخر، سواء أكانـت       مشروعة غري   جنسية إقامة عالقة    لغرض محله على  
 على وجه العموم، يتعرض الشخص      تلك العالقة اجلسدية ستقام مع شخص بعينه أم       

  . املتهم يف حال إدانته للسجن مدى احلياة

  البغاء    
  :جرَّم قانون العقوبات البغاء على النحو التايل  -٦٢

ع يف حتريض أي طفل أو شخص آخر        كل من حيرض أو يشر    : ١٤٠املادة    )أ(  
 ويتعرض للسجن ملدة ال تقـل       جنايةعلى إقامة عالقة جنسية أو على ممارسة البغاء يرتكب          

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى احلياة٢٠ عن
كل من يستخدم التهديد أو التخويف أو اإليهام أو العقـاقري           : ١٤١املادة    )ب(  
 جنايـة  غري مشروعة يرتكـب      جنسية عالقة   يقيم أي طفل أو شخص آخر       جلعلاملخدرة  

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى احلياة٢٠ويتعرض للسجن ملدة ال تقل عن 
 من عائـدات    بعضهرزقه كامالً أو    كل  كل شخص يكسب    : ١٤٦املادة    )ج(  

  ؛ عاما١٥ً ويتعرض للسجن ملدة أقصاها جنايةالبغاء وهو عامل بذلك يرتكب 
 من عائـدات    بعضه رزقه كامالً أو      كل كسبكل شخص ي  : ١٤٧املادة    )د(  

بغاء شخص آخر وهو عامل بذلك أو يثبت أنه قام ألغراض الربح بالتحكم يف حتركات بغي                
 ويتعـرض   جنايـة أو توجيهها أو التأثري عليها بطريقة تبيِّن أنه يساعدها أو حيرضها يرتكب             

  ؛ عاماً وقد يتعرض للسجن مدى احلياة١٥للسجن ملدة ال تقل عن 
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أو جمموعة غرف أو حمالً     أو غرفة    شخص يدير مرتالً     كل: ١٤٩املادة    )ه(  
 ويتعرض للسجن ملدة ال تقـل       جنايةأو أي نوع من األماكن ألغراض البغاء يرتكب         

  ؛ عاما١٥ً  عن
 شخص يتآمر مع شخص آخر حلمل أي شخص أو طفل           كل: ١٥٠املادة    )و(  

 ويتعرض للسجن ملـدة     جنايةوعة يرتكب    غري مشر  جنسيةبواسطة اإليهام على إقامة عالقة      
  . عاماً وقد يتعرض للسجن مدى احلياة١٥تقل عن  ال

  التدابري القضائية  -باء   
  .ال توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنها  -٦٣

  التدابري اإلدارية  -جيم   
  :اعتمدت الدولة الطرف التدابري التالية  -٦٤

رات ومعنيـة باالجتـار      جلنة مشتركة بني الـوزا     ٢٠٠٤أنشئت يف عام      )أ(  
ـ  التـصدي وتتمثل والية اللجنة يف     . تعمل حتت إشراف وزارة الداخلية    باألشخاص   شكلة مل

وتتـوىل  .  خطة عمل وطنية أولية انتهت صياغتها منذ ذلك احلـني          وضعاالجتار بالبشر ويف    
 أن  توخىاملومن  .  وإثناءهم عن التورط فيه     بالبشر اللجنة أيضاً توعية األفراد مبساوئ االجتار     

  ؛ سياسة وتشريعات مناسبة بشأن االجتار بالبشروضعتفضي هذه املشاورات إىل 
، قُدِّم تدريب ملوظفي إنفاذ القانون يف املناطق احلدودية الرئيـسية خاصـةً             )ب(  

وجرى ذلك بالتعاون مع املنظمة . ٢٠٠٥وتناول هذا التدريب حاالت االجتار بالبشر يف عام 
  .الدولية للهجرة

  تدابري أخرى  -دال   
جتدر اإلشارة إىل أن منظمات اجملتمع املدين تساهم يف جهود الدولة الطـرف مـن                 -٦٥

وينوَّه يف هذا الـصدد مبنظمـة       . خالل تقدمي خدمات ترمي إىل إصالح العاملني يف اجلنس        
  .اليت تواصل إسداء املشورة للعاملني يف اجلنس وتزويدهم مبهارات العيش البديلة" تاسنتا"

  العوامل والصعوبات  -ء ها  
تواجه الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية يف القـضاء علـى االجتـار               -٦٦

  :وبغائهن  بالنساء
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           الوعي العام بظاهرة االجتار منخفـضاً جـداً يف مجيـع            مستوى ال يزال   )أ(  
  ؛أحناء البلد
         الئمـة  من الصعب مقاضاة اجملرمني بـسبب االفتقـار إىل تـشريعات م             )ب(  

  ؛االجتار بشأن
ال يوجد يف الدولة الطرف مأوى مناسب كما أهنا ال تقـدِّم علـى حنـو                  )ج(  

  ؛منهجي خدمات أخرى إىل ضحايا البغاء واالجتار يف مجيع أحناء البلد
زد على ذلك أن معظم الضحايا يترددون يف االنـضمام إىل بـرامج               )د(  
  ؛التأهيل  إعادة

امة حبوث بشأن طبيعة ظاهرة االجتار ومداها وأسباهبا ال توجد بصفة ع  )ه(  
 ميكن أن تسترشد هبا احلكومة يف سياساهتا أو اسـتراتيجياهتا            حبيث ونتائجها يف زامبيا  

  .تدخالهتا  أو

  ٧املادة     
  احلياة السياسية والعامة    

 تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف              
احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل،             

  :احلق يف
التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخابات          )أ(  

  جلميع اهليئات اليت ُينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
تنفيذ هذه السياسة ويف شـغل      املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة ويف         )ب(  

  الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
املشاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتـتم باحليـاة العامـة               )ج(  

  .والسياسية للبلد

لتقلّد رغم أن نساء زامبيا يتساوين مع الرجال يف احلق يف التصويت ويف أن ُينتخنب                 -٦٧
        الوظائف العامة، ال يوجد نظام حصص لتيسري زيادة متثيل النساء يف صـنع القـرار، وهـو     

  . ما ساهم يف اخنفاض مستوى مشاركتهن يف مناصب صنع القرار
 شخصاً منهم   ١١، ترشح للرئاسة    ٢٠٠١ويف االنتخابات العامة اليت ُنظِّمت يف عام          -٦٨

غري أن من اجلدير بالذكر أن أحد . تترشح أي امرأة للرئاسة  ، فلم   ٢٠٠٦أما يف عام    . امرأتان
  .األحزاب السياسية ترأسه امرأة
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 نساء لالنتخابات   ١٠٦ خمتلف األحزاب السياسية     رشَّحتوعلى املستوى الربملاين،      -٦٩
وجتـدر  .  الربملـان   يف  مقاعد لشغل امرأة   ٢٢ ومل ُينتخب منهن سوى      ،٢٠٠٦العامة لعام   

  .  عضواً منتخبا١٥٠ًرملان زامبيا يتألف من اإلشارة إىل أن ب
 ، كان جممـوع   ٢٠٠٦سبتمرب  /وقبل االنتخابات العامة اليت ُنظِّمت يف أيلول        -٧٠

 التقرير، مل يكن يف      هذا ووقت إعداد .  نساء ٦ وزيراً منهم    ٢٠وزراء  ال أعضاء جملس 
وزراء  نائبات  ٦وتوجد أيضاً   .  وزيرا ٢٤ سوى مخس وزيرات من أصل       جملس الوزراء 

  .نائب وزير ٤٤من أصل 
واحـدة فقـط    منها  .  نقابة عمال مسجلة   ٤٠ويوجه انتباه اللجنة إىل وجود        -٧١

  .ترأسها امرأة

  التدابري التشريعية  -ألف   

  الدستور    
من الدستور على أن من واجب كل مـواطن التـصويت يف            ) ه(١١٣تنص املادة     -٧٢

من الدستور على أن من واجب كل ) د(١١٣دة  كذلك تنص املا  . االنتخابات الوطنية واحمللية  
  . مواطن تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون

 من الدستور على أن الرئيس ُينتخب عن طريق االقتـراع العـام             ٣٤وتنص املادة     -٧٣
ويشترط يف املرشح للرئاسة    .  سن الرشد القانونية   الذي يشارك فيه من بلغوا    املباشر والسري   

 ٣٥مبياً، وأن يكون والداه زامبيني باملولد أو بالنسب، وأال تقل سنه عن             أن يكون مواطناً زا   
سنة، وأن يكون عضواً يف حزب سياسي أو أن يرشحه حزب سياسي، وأن يكون مـؤهالً                

  .  سنة٢٠النتخابه عضواً يف اجلمعية الوطنية، وأن يكون مقيماً يف زامبيا لفترة ال تقل عن 
وميارس هذا اجلهاز سـلطته مـن       . اجلهاز التشريعي  على تشكيل    ٦٢وتنص املادة     -٧٤

  . خالل الربملان الذي يتألف من الرئيس واجلمعية الوطنية
 اجلمعية الوطنيـة جيـب أن       لعضوية من الدستور على أن املرشح       ٦٤وتنص املادة     -٧٥

 سنة وأن يكون قادراً علـى القـراءة والكتابـة           ٢١يكون مواطناً زامبياً وأال تقل سنه عن        
وُينتخب أعضاء اجلمعية الوطنية بـاالقتراع العـام املباشـر    . تحدث باللغة الرمسية لزامبيا   وال

  .  سن الرشد القانونيةمن بلغوا الذي يشارك فيه مجيعوالسري 

  قانون احلكم احمللي    
 من قوانني زامبيا على أن املرشـح        ٢٨١ينص قانون احلكم احمللي الوارد يف الفصل          -٧٦

 سـنة وأن يـدفع      ١٨ي جيب أن يكون مقيماً يف زامبيا وأال تقل سنه عن            ملهام احلكم احملل  
 سنوات وأن يكون مـسجالً  ٣الضرائب وأن يكون مقيماً يف منطقة حمددة لفترة ال تقل عن      
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وُينتخب املرشحون ملهام احلكم احمللي عن طريق االقتراع        .  االنتخابية لتلك املنطقة   الدائرةيف  
  .  سن الرشد القانونية يشارك فيه من بلغواالذيالعام املباشر والسري 

  تقلد الوظائف العامة    
، ٥من الدستور على أن القانون ال يتضمن، رهناً بأحكام البند           ) ١(٢٣تنص املادة     -٧٧

محاية األمن الوطين بتقييد الوصول     ) ٥(٢٣وتتوخى املادة   . أي حكم ذا طابع أو تأثري متييزي      
ري املعقول مثالً قبول مشاركة غري املواطنني يف مهام الرئاسة    فمن غ . إىل بعض الوظائف العامة   

  . مبا أن هذا احلق حكر على املواطنني،أو الدفاع

  النظام االنتخايب    
أحكامـاً تتعلـق    من قوانني زامبيا     ١٣يتضمن القانون االنتخايب الوارد يف الفصل         -٧٨

 اللجنة االنتخابية من وضع لـوائح  باالنتخابات الرئاسية وانتخابات اجلمعية الوطنية وبتمكني  
  . تنظِّم تسجيل الناخبني وطريقة إجراء االنتخابات

 من القانون االنتخايب على أن تنظَّم       ٨وخبصوص ممارسة حق التصويت، تنص املادة         -٧٩
وتنظَّم انتخابات اجلمعية الوطنية أيضاً يف . االنتخابات الرئاسية يف كل دائرة انتخابية يف زامبيا

  .ائرة انتخابية رغم عدم ورود نص صريح هبذا الشأن يف القانونكل د
من القانون االنتخايب على أن اللجنة االنتخابيـة خموَّلـة    ) ٢(١٧وتنص املادة     - ٨٠

   :للقيام مبا يلي
 تقسيم الدوائر االنتخابية إىل مناطق اقتراع؛  )أ(  

 إنشاء مكاتب اقتراع يف مناطق االقتراع؛  )ب(  

 اخبني؛تسجيل الن  )ج(  

 إعداد القوائم املستخدمة يف تسجيل الناخبني وحتديد شكلها؛  )د(  

حتديد كيفية التأكد مما إذا كان َمن يطلبون التسجيل على القوائم االنتخابية              )ه(  
 مؤهلني للتسجيل أو إلدماجهم يف سجل دائرة انتخابية معينة؛

النـاخبني  تقدمي الطعون والشكاوى واالعتراضات املتصلة بتـسجيل          )و(  
 والفصل فيها؛

 تصحيح قوائم الناخبني وتعديلها والتصديق عليها؛  )ز(  

مراقبة الظروف اليت ميكن فيها حذف اسم أي شخص من قائمة نـاخبني،               )ح(  
مساء األشخاص من قائمة الناخبني يف منطقة اقتراع ما إىل قائمة منطقة أخرى، وإعادة              أونقل  

 أمساء إىل قوائم الناخبني؛
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سمية املرشحني ألي انتخابات وكيفية إقرار وتسجيل أن أحد املرشـحني      ت  )ط(  
 يف انتخابات مباشرة للجمعية الوطنية هو املرشح الرمسي حلزب سياسي ما؛

مكتـب   من جانب رئيس     أي تسميات للمرشحني  تقدمي الطعون يف رفض       )ي(  
  والفصل فيها؛من مكاتب االقتراع

 لَت تسمياهتم؛نشر أمساء املرشحني الذين قُبِ  )ك(  

اليت ظروف  الاإلشراف على ما يدفعه املرشحون من رسوم انتخابية وعلى            )ل(  
  تلك الرسوم؛ميكن فيها رّد

 استخدام الرموز يف االنتخابات؛  )م(  

 تعيني أعوان االنتخابات ومديري مكاتب االقتراع وحتديد مهامهم؛  )ن(  

 ها يف مكاتب االقتراع؛االهتمام بالتجهيزات واملرافق الواجب توفري  )س(  

  مكاتب االقتراع؛هلم بالدخول إىلحتديد األشخاص املسموح   )ع(  

  وإجراءات التصويت يف االنتخابات؛طريقةحتديد   )ف(  

حتديد كيفية التأكد من هويـة األشـخاص الـراغبني يف التـصويت يف                )ص(  
 االنتخابات وما إذا كانوا مؤهلني لذلك؛

 شخاص على األهلية للتصويت؛حتديد كيفية حصول األ  )ق(  

 تنظيم تصويت َمن يزاولون مهام انتخابية يف يوم االقتراع؛  )ر(  

 احلفاظ على سرية االنتخابات؛  )ش(  

 أعمـال شـغب   تأجيل وإرجاء ومتديد فترة التصويت يف حال حـدوث            )ت(  
 عنف عام يف االنتخابات؛ أو

 العاملني يف االنتخابـات     تنظيم أداء القََسم أو اإلعالنات اخلطية من جانب         )ث(  
 خبصوص املسائل اليت قد تستدعي ذلك؛

 حتديد اإلجراء الواجب اتباعه لدى انتهاء االقتراع يف االنتخابات؛  )خ(  

حتديد إجراء حساب األصوات يف االنتخابات والظروف اليت جيوز فيهـا             )ذ(  
  رفض أصوات باعتبارها باطلة؛ع مكتب االقترالرئيس

اء الواجب اتباعه يف حال تساوي األصوات بني املرشحني يف          حتديد اإلجر   )ض(  
 انتخابات اجلمعية الوطنية؛ وذلك ألغراض إعالن انتخاب أحد املرشحني؛

حتديد اإلجراء الواجب اتباعه يف حال تسمية شخص واحد فقط يف سياق              )غ(  
 لوطنية؛االنتخابات الرئاسية أو يف دائرة انتخابية ما يف سياق انتخابات اجلمعية ا
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 إعالن نتائج االنتخابات واإلخطار هبا ونشرها؛  )ظ(  

حفظ وإتالف وثائق التسمية وبطاقات التصويت والقوائم والوثائق وغريها           )أأ(  
 من األوراق املتصلة بتسجيل الناخبني وإجراء االنتخابات؛

 ؛ورّد الرسوم االنتخابيةاالهتمام مبصروفات االنتخابات  )ب ب(  

ر بشغور أي مقعد من مقاعد األعضاء املنَتَخبني يف اجلمعية الوطنية           اإلخطا  )ج ج(  
 وحتديد تاريخ االنتخابات الرامية إىل ملء املقعد الشاغر؛

حتديد تاريخ النتخاب رئيس أو لتنظيم انتخابات يف أعقـاب حـل              )دد(  
 اجلمعية الوطنية؛

 ض هذا القانون؛االهتمام باالستمارات والوثائق الواجب استخدامها ألغرا  )هه(  

 . أو تنشأ مبوجبه يف هذا القانونحمددةاالهتمام بأي مسألة   )وو(  

 من الدسـتور    ٢-٤١وخبصوص االلتماسات املتعلقة بانتخاب الرئيس، تنص املادة          -٨١
  : بشأنمسألة أي ُتثارحيثما : "على ما يلي

و أي   أ  حكم من أحكام هذا الدسـتور       قد مت االلتزام أم ال بأي      ما إذا كان    )أ(  
 ؛قانون يتعلق بانتخاب الرئيس

 ٣٤ما إذا كانت صالحية الشخص املُنَتخب ملنصب الرئاسة وفقاً للمـادة              )ب(  
 ".ُتحال املسألة إىل احملكمة العليا بكامل هيئتها كي تفصل فيها موضع شك؛

 من القانون االنتخايب  للمرشحني اخلاسرين يف انتخابات اجلمعيـة           ١٨وتتيح املادة     -٨٢
  .لوطنية فرصة التظلم أمام احملكمةا

  التدابري القضائية  -باء   
  .ال توجد تدابري قضائية ُيبلَّغ عنها  -٨٣

  التدابري اإلدارية  -جيم   
  :اعتمدت الدولة الطرف التدابري اإلدارية التالية  -٨٤

وخطـة عملـها االسـتراتيجية      ) ٢٠٠٠(ُتربز السياسة اجلنسانية الوطنية       )أ(  
 ال سيما عن طريق     ،ثيل اجلنسني بالتكافؤ على مجيع مستويات ُصنع القرار       أمهية مت ) ٢٠٠٤(

  ؛العمل اإلجيايب
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تقوم شعبة دور املرأة يف التنمية، من خالل ُمنتدى املشاورات اجلنـسانية،              )ب(  
بتعزيز الشراكات بني األفراد ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف جمـال التـصدي              

  .يف السياسة وصنع القرارللقضايا اجلنسانية 

  تدابري أخرى  -دال   
ُتكمِّل منظمات اجملتمع املدين جهود الدولة الطرف بتقدمي تعليم مدين ُيـربز أمهيـة                -٨٥

كذلك ُتشارك منظمات اجملتمـع املـدين يف بنـاء          . مشاركة املرأة يف عمليات ُصنع القرار     
  .القدرات من أجل متكني النساء من تقلُّد الوظائف العامة

  العوامل والصعوبات  -هاء   
  :واجهت الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -٨٦

االفتقار إىل نظام حصص لتيسري زيادة مشاركة النساء يف مناصب صـنع              )أ(  
  ؛ويساهم ذلك يف اخنفاض مستوى مشاركة النساء يف تلك املناصب. القرار

أمـر  هو  ية واملتحيزة جنسانياً    استمرار التنميط واملمارسات التقليدية السلب      )ب(  
  ؛عادة ما ُيثين النساء عن املشاركة بنشاط يف احلياة العامة أو مينعهن من ذلك

االجتماعي املتردي الذي تعيشه أغلبية النساء حيـول        والوضع االقتصادي     )ج(  
  .الوظائف العامةتقلُّد دون تطلعهن إىل 

  ٨املادة     
  لدويلالتمثيل و املشاركة على املستوى ا    

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قََدم املساواة مع              
الرجل، ودون متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشـتراك يف أعمـال     

  .املنظمات الدولية

فيما يتصل  بأهنا واصلت تنفيذ سياستها اخلالية من التمييز    أن تفيد   الدولة الطرف  تود  -٨٧
 ١٩٩٩وحالة متثيل النساء يف البعثات إىل اخلارج منذ عـام        . بالتمثيل يف البعثات إىل اخلارج    

 مخس سفريات يف إيطاليا وبلجيكا وزمبابوي والسويد والواليات املتحدة          هناك. كاآليت هي
، ووزيرة مفوضة يف إثيوبيا، وأربع مستشارات يف إثيوبيـا وسويـسرا            )واشنطن(األمريكية  

، ونائبة مستـشار يف مجهوريـة الكونغـو         )نيويورك(والصني والواليات املتحدة األمريكية     
 امرأة مهام سكرتري أول يف جنوب أفريقيا وزمبـابوي وسويـسرا            ١٢وتتوىل  . الدميقراطية

  .واليابان) طنننيويورك وواش(ومالوي واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 
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إحراز تقدم ملحوظ مقارنةً بالتقرير السابق الذي أفادت فيه الدولة وستالحظ اللجنة   -٨٨
غـري أن البيانـات     . الطرف بأن امرأة واحدة فقط كانت على رأس بعثة من تلك البعثات           

حيصلن  مبا أن معظم هؤالء النساء       ،املتعلقة بالنساء العامالت يف املنظمات الدولية غري متاحة       
  . احلكومةلدون أي تدخل من قب وظائفهن على

  التدابري التشريعية  -ألف   
  . ُيبلَّغ عنها تشريعيةال توجد تدابري  -٨٩

  التدابري القضائية  -باء   
  .ال توجد تدابري قضائية ُيبلَّغ عنها  -٩٠

  التدابري اإلدارية  -جيم   
ويرمي ذلـك إىل  . لنساء املهنيات يف زامبيا خاصة باأنشأت الدولة الطرف قاعدة بيانات    -٩١

  . يف حتديد النساء املؤهالت للتعيني يف املناصب احمللية والدولية عندما ُتتاح الفرصةهتامساعد

  العوامل والصعوبات  -دال   
  :واجهت الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -٩٢

ونتيجـة  . ال توجد تدابري لضمان مشاركة النساء يف االجتماعات الدولية          )أ(  
  ؛رف تقدمي إحصاءات عن مشاركة النساءلذلك، ال تستطيع الدولة الط

 الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالوظائف الشاغرة على        إن عدم القدرة على     )ب(  
  ؛يف اخنفاض مشاركة النساء على هذا املستوىإال بقدر حمدود يسهم املستوى الدويل 

حيد اخنفاض مستوى التعليم لدى النساء من فرص تطلعهن إىل مناصب يف              )ج(  
  .هنن غري قادرات على استيفاء املؤهالت املطلوبةألنظمات الدولية امل

  ٩املادة     
  اجلنسية    

متنح الدول األطراف املرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنـسيتها              
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجـنيب، أو           . تغيريها أو االحتفاظ هبا    أو

  أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسية الزوجـة، أو أن تـصبح             على تغيري الزوج جلنسيته   
  .أن ُتفرض عليها جنسية الزوج بال جنسية، أو
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 أن تفيد بأن األجنبيات املتزوجات مـن زامبـيني واألجانـب           الدولة الطرف    تود  -٩٣
      ريهـم  املتزوجني من زامبيات قد ُمنحوا، منذ تقدمي التقرير السابق، فرصاً مساوية لفـرص غ       

وإضافة إىل ذلك، ُيعترف للوالـدين أو       . فيما يتعلق بطلب اجلنسية الزامبية واحلصول عليها      
 نيابةً عن واحلصول عليهااألولياء الشرعيني باحلق يف طلب جوازات السفر أو شهادات امليالد 

قرير زامبيا  وُتحال اللجنة إىل ت   . أبنائهم أو ُمعاليهم دون حاجة إىل موافقة خطية من األزواج         
  .األويل املتعلق باتفاقية حقوق الطفل

  التدابري التشريعية  -ألف   

  الدستور    
م زامبية أو أب زاميب كان مواطناً وقـت         أل اجلنسية ألي طفل مولود      ٥متنح املادة     -٩٤

  .ميالد الطفل بصرف النظر عن مكان والدة هذا الطفل

  التدابري القضائية  -باء   
، )HP/1724/1990القضية رقـم   (النائب العامالين ناواكوي ضد يف قضية إديت زوي    -٩٥

  : من اإلعالنات منها ما يليالدرجة الثانية ملتمسةً إصدار عددجلأت املدعية إىل حمكمة 
  أهنا تعرضت وال تزال تتعرض لتمييز ُمجحف بسبب اجلنس؛  )أ(  
 وحدة أُسرية يف     أُنثى على أهنا   تعيلهاأن ُيعترف باألسرة وحيدة الوالد اليت         )ب(  

  .اجملتمع الزاميب
ولدى االستماع إىل القضية، الحظت احملكمة أن من غري املرجح أن ُتعاَمل األمهات               -٩٦

كما الحظت أن ممارسة احلكومة اليت تشترط       . يف اجملتمع الزاميب على قََدم املساواة مع اآلباء       
لطفلـهما  ر أو وثيقة سفر لحصول على جواز سفلمن األم احلصول على موافقة األب خطياً       

  :ورأت احملكمة أنه.  ممارسة تنطوي على متييزهي
 ألن ُيعاِمل األب نفـسه      على اإلطالق، أياً كانت وجهة النظر إىل املسألة       ال مربر   "
فلألم سـلطة   . تعامله مؤسسات اجملتمع على أنه أحق بتويل أمور أبنائه من أمهم           أو

  ". هذا اجملالعلى شؤون أبنائها ُتعاِدل سلطة األب يف
وكان قرار احملكمة النهائي أن أم الطفل ال حتتاج إىل موافقة األب كي ُتدرج أبناءها                 -٩٧

وقد أثر هذا القرار على سياسة احلكومة فيما يتعلق مبنح األم واألب جواز             . يف جواز سفرها  
  .سفر أو وثيقة سفر خاصة بالطفل
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  التدابري اإلدارية  -جيم   
لطرف، منذ تقدمي تقريرها األخري، املـساواة يف معاملـة الـذكور            زت الدولة ا  عّز  -٩٨

 على ضمان معاملة منصفة، ُيـشترط       وحرصاً. واإلناث األجانب يف إجراءات طلب اجلنسية     
  .من اجلنسني اإلقامة يف البلد فترة ال تقل عن عشر سنوات قبل أن يتمكنا من طلب اجلنسية

  العوامل والصعوبات  -دال   
 التدابري اليت اعتمـدهتا الدولـة       ليسوا مطّلعني إال بقدر حمدود على     فراد  بعض األ أن    -٩٩

. الطرف يف سبيل النهوض حبقوقهم ال سيما فيما يتصل مبسائل اجلنسية وحقـوق الطفـل              
 وال يـستخدمون اإلجـراءات املعتمـدة         أيضاً وعالوة على ذلك، ال يعرف بعض األفراد      

  .نائهم أو ُمعاليهم سفر أو شهادة ميالد ألبللحصول على جواز

  ١٠املادة     
  التعليم    

 لكيتتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة              
 تكفل، على   لكي مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص          تكفل هلا حقوقاً  

  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة
 باملـدارس وااللتحـاق    ه الوظيفي واملهـين،   شروط متساوية يف التوجي     )أ(  

واحلصول على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختالف فئاهتا، يف املناطق            
الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلـة احلـضانة ويف              

 ؛املهين مجيع أنواع التدريب ، وكذلك يفالعايل التقين والتعليم واملهين والتقينالتعليم العام 
متحانات، ويف مستويات مؤهالت     اال  يف املناهج الدراسية، ويف    يالتساو  )ب(  

  املدرسني، ويف نوعية املرافق واملعدات الدراسية؛
 الرجل يف مجيع مراحل      ودور املرأة  عن دور  ي مفهوم منط  أيالقضاء على     )ج(  

 املختلط وغريه من أنواع التعليم الـيت        التعليم جبميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم      
تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية              

  وتكييف أساليب التعليم؛
  التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى؛  )د(  
مبا يف ذلك برامج    التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم،           )ه(  

تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفي، وال سيما الربامج اليت هتدف إىل التعجيل قدر اإلمكان              
   فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛أيبتضييق 
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وتنظيم برامج للفتيات والنساء     خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة،      )و(  
  الاليت تركن املدرسة قبل األوان؛

   الرياضية والتربية البدنية؛األلعاب يف فرص املشاركة النشطة يف يالتساو  )ز(  
إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صـحة             )ح(  

  .األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة

د املستويات يضم التعليم التحـضريي      نظام التعليم يف زامبيا عبارة عن هيكل متعد         -١٠٠
 لالنتقال من مرحلة ابتدائية     ويشهد نظام التعليم الرمسي حتوالً    . واجلامعيواألساسي والثانوي   

تدوم سبع سنوات ومرحلة ثانوية تدوم مخس سنوات وتعليم عال يدوم أربـع سـنوات إىل           
 يتـراوح   جامعييم  تعليم أساسي يدوم تسع سنوات وتعليم ثانوي يدوم ثالث سنوات وتعل          

  .بني أربع سنوات ومخس سنوات
وتتصدى الدولة الطرف إىل القضايا اجلنسانية يف مجيع مراحل التعليم مـن خـالل                -١٠١

 اسـتجابة إىل    ١٩٩٨برنامج املساواة ونوع اجلنس، الذي أُنشئ يف وزارة التعليم يف عـام             
ويكفل هـذا الربنـامج     . يعومبادرة التعليم للجم  ) ١٩٩٠(السياق األوسع ملؤمتر جومتيني     

.  العلمـي هم يف املدارس وتقدمهم يف التحصيل    ء تعليم جيد وإبقا   على والبنات   حصول البنني 
وقد . هبا البنات   بصفة عامة التحاق   التعليم والتدريب يفوق     التحاق البنني مبؤسسات  غري أن   
 إىل ٢٠٠٠ام  يف ع١ ٨٠٦ ٧٥٤ من  : بالتعليم األساسي زيادة مطردة    أعداد امللتحقني زادت  
 على حنـو مـا يبينـه        ٢٠٠٥ يف عام    ٢ ٨٥٢ ٣٧٠ مث إىل    ٢٠٠٤ يف عام    ٢ ٥١٩ ١٤١
  .أدناه اجلدول

  ١-١٠اجلدول 
  االلتحاق بالتعليم األساسي حبسب اجلنس والعام

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ العام/اجلنس

 ١ ٣٩١ ٩٨٨ ١ ٢١٨ ٦١١ ١ ١٠١ ٩٤٩ ١ ٠٢٣ ٣٢٧ اإلناث

 ١ ٤٦٠ ٣٨٢ ١ ٣٠٠ ٥٣٠ ١ ١٨٤ ٦٦٦ ١ ١٠٤ ٧١١ الذكور

 ٢ ٨٥٢ ٣٧٠ ٢ ٥١٩ ١٤١ ٢ ٢٨٦ ٦١٤ ٢ ١٢٨ ٠٣٨ اجملموع

  .)٢٠٠٥ (وزارة التعليم عن نشرة إحصائية صادرة  :املصدر  

يف أمـا   .  يف املائة  ٨٦,٤، بلغ إمجايل نسبة التحاق البنات باملدارس        ٢٠٠٤ويف عام     -١٠٢
 إىل أن إمجايل نسبة االلتحاق باملدارس       ُتشري البيانات اإلحصائية لوزارة التعليم    ف،  ٢٠٠٥عام  

ويعـين  .  يف املائة للبنات   ١٠٢,٧٤ و للبنني يف املائة    ١٠٥,٥٥على املستوى األساسي بلغت     
  . نقطة مئوية١٦,٣ذلك أن إمجايل نسبة التحاق البنات باملدارس ارتفع مبا ُيعادل 
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جلنـسني يف    التكـافؤ بـني ا      هدف شارفت الدولة الطرف حالياً على بلوغ     قد  و  -١٠٣
 يف املائة من جمموع امللتحقني باملدارس       ٤٩الصفوف من األول إىل السابع، إذ مثلت البنات         

 بالنسبة إىل تلك الصفوف     ٠,٩٥وبذلك يكون مؤشر التكافؤ بني اجلنسني       . ٢٠٠٥يف عام   
 الثانوية، فقد كان عـدد      املدارسأما يف   .  بالنسبة إىل الصفوف من األول إىل التاسع       ٠,٩٤و

 ٠,٨١ وكان مؤشر التكافؤ بني اجلنسني ُيعـاِدل         ٢٠٠٥ يف عام    البننيالبنات أقل من عدد     
 حيـث إن   ، إحراز تقـدم    على  ذلك ويدل. بالنسبة إىل الصفوف من العاشر إىل الثاين عشر       

مبـا   مقارنة   ٢٠٠٠ يف عام    ٠,٧٣مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف الصفوف ذاهتا كان يعاِدل          
  .٢٠٠٥ يف عام ٠,٨١يعاِدل 
 ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام  ١١,٦وارتفعت معدالت إكمال التعليم األساسي من      -١٠٤
 يف املائة ٢٠,١ يف املائة إىل ١٧,٤ بالنسبة إىل البنات و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٥,٠إىل 

ذ سياسة العودة وإضافة إىل ذلك، ساهم االستمرار يف تنفي. البننيعلى التوايل بالنسبة إىل 
ويف .  العلمـي  إىل املدرسة يف زيادة إبقاء البنات يف املدارس وتقـدمهن يف التحـصيل            

        محلن وهن تلميـذات، وهـو   ٦ ٥٢٨  فتاة من أصل    ٢ ٦٢٦، أُعيد قبول    ٢٠٠٥  عام
ورغم التقدم املسجَّل، يبقى الفـرق اجلنـساين يف         .  يف املائة من اجملموع    ٤٠,٢ما ميثل   

  .٥,١ال التعليم مرتفعاً ويصل إىل معدالت إكم
  ٢-١٠اجلدول 

  معدالت إكمال التعليم األساسي حبسب اجلنس والعام
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ 

 متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور العام/اجلنس

 ١٧,٧ ١٥,٠ ٢٠,١  ١٥,٧ ١٣,٠ ١٨,٤  ١٥,٤ ١٣,٠ ١٨,٠  ١١,٤ ١١,٦ ١٧,٤ املعدل الوطين

  ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم : املصدر  

ورغم التراجع العام يف عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس، ما زالـت معـدالت                -١٠٥
 مثالً،  ٢٠٠٥ففي عام   . والبننيالتسرب يف املرحلتني األساسية والثانوية مرتفعةً لدى البنات         

، البـنني  يف املائة لـدى      ٢,٠٩ يف املائة، أي ما يساوي       ٢,٥٣مجايل  بلغ معدل التسرب اإل   
أما يف املرحلة الثانوية، فقد     .  يف املائة لدى البنات يف الصفوف من األول إىل التاسع          ٢,٩٨و

 ١,٢٥، أي ما يعاِدل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١,٩٨بلغ معدل التسرب على املستوى الوطين    
  . وذلك على النحو املبيَّن أدناهيف املائة لدى البنات، ٢,٨٧ والبننييف املائة لدى 
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  ٣-١٠اجلدول 
  معدالت التسرب حبسب اجلنس والعام

 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١ 

 متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور  متوسط إناث ذكور العام/اجلنس

 ٢,٥٣ ٢,٩٨ ٢,٠٩  ٢,٩ ٣,٤ ٢,٥  ٢,٦ ٢,٩ ٢,٤  ٣,٦ ٣,٩ ٣,٤  ٤,١ ٤,٣ ٣,٩ ٩-١الصفوف 

 ١,٩٨ ٢,٩ ١,٢٥  ٢,١ ٢,٩ ١,٥  ١,٦ ٢,٣ ١,١  ١,٨ ٢,٣ ١,٥  ١,٦ ٢,٠ ١,٤ ١٢-١٠الصفوف 

  .نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  :املصدر  
 وقد أدت زيادة التحاق البنات بالتعليم األساسي والثانوي وبقائهن يف املـدارس إىل           -١٠٦
  . يف عدد الفتيات امللتحقات بالكليات على حنو ما يبينه اجلدول أدناهمناظرةزيادة 

  ٤-١٠اجلدول 
  االلتحاق بالكليات حبسب اجلنس والعام

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣   العام/اجلنس
  ٥ ٦٣٢  ٤ ٢٦٠  ٢ ٨١٥  ذكور
  ٧ ١٧٨  ٤ ٥٠٣  ٢ ٩٣٠  إناث

  ١٢ ٨١٠  ٨ ٧٦٣  ٥ ٧٤٥  اجملموع  
  ).٢٠٠٥(صادرة عن وزارة التعليم نشرة إحصائية   :املصدر
 يف املائـة يف الفتـرة مـا بـني      ٥٣وزاد معدل التحاق اإلناث بالكليات بنـسبة          -١٠٧
 يف املائة يف الفترة ما بـني عـامي          ٤٢، يف حني بلغت نسبة الزيادة       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ عامي

لفترة  يف املائة يف ا    ٥١ومن ناحية أخرى، زاد معدل التحاق الذكور بنسبة         . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
 يف املائة يف الفترة مـا بـني     ٣٠، يف حني بلغت نسبة الزيادة       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ما بني عامي    

  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤عامي 
 زيادة مطردة يف التحاق الطالب     ٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠١وُسجلت يف الفترة من عام        -١٠٨

 من ذلك   ويعزى قدر كبري  .  املشاريع يف جمال تنظيم  مبؤسسات التعليم التقين والتدريب املهين      
غري أن  . ٢٠١٥إىل توجه السياسة العامة للدولة الطرف حنو توفري التعليم للجميع حبلول عام             

من اجلدير بالذكر أن زيادة االلتحاق هبذا القطاع مل حتل دون اخنفاض عدد اإلناث نـسبياً                
مقارنة بعدد الذكور يف معظم التخصصات باستثناء امليادين املوجهة حنـو اخلـدمات مثـل       

  .تدريب على أعمال السكرتارية، وذلك على النحو املبيَّن يف الشكل أدناهال
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  ).٢٠٠٦(ملخص إحصائي صادر عن وزارة العلوم والتكنولوجيا والتدريب املهين   :املصدر
 ٢٠٠٣ يف عام    ١١ ٠٠٥ من   أعداد امللتحقني باجلامعتني احلكوميتني   وارتفع جمموع     -١٠٩
أما من ناحية توزيـع     .  يف املائة  ١٦ا ميثل زيادة بنسبة     ، وهو م  ٢٠٠٥ يف عام    ١٢ ٧٧٤إىل  

.  فال تزال كفة الطالب راجحة على كفة الطالبـات         ،االلتحاق باجلامعات من حيث اجلنس    
 ٣ ٠٥٩زاد عدد اإلناث امللتحقات باجلامعـات مـن      فقد  ورغم التباين اجلنساين امللحوظ،     

 يف املائة ١٨ي ما ميثل زيادة بنسبة  ، أ ٢٠٠٥ طالبة يف عام     ٤ ١٧٩ إىل   ٢٠٠٣طالبة يف عام    
ويبيِّن اجلـدوالن أدنـاه تطـور       .  يف املائة لدى نظرائهن الذكور     ١٣مقارنة بزيادة نسبتها    

  .االلتحاق باجلامعتني احلكوميتني
  ٥-١٠اجلدول 

  االلتحاق جبامعة كوبربلت حبسب اجلنس
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  العام/اجلنس
  )٪٨٠(  ٢ ٨١٥  )٪٨٠(  ٢ ٤٦٥  )٪٨٠,٥(  ٢ ٠٣٩  ذكور
  )٪٢٠(  ٧٠٩  )٪٢٠(  ٦٢٥  )٪١٩,٥(  ٤٩٤  إناث

  )٪١٠٠(  ٣ ٥٢٤  )٪١٠٠(  ٣ ٠٩٠  )٪١٠٠(  ٢ ٥٣٤  اجملموع  
  .٦-١٠اجلدول ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  : املصدر

  ٦-١٠اجلدول 
   حبسب اجلنسزامبياااللتحاق جبامعة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  العام/اجلنس
  )٪٦٢(  ٥ ٧٨٠  )٪٦٥(  ٥ ٤٨٨  )٪٥٩(  ٤ ٩٩٣  ذكور
  )٪٣٨(  ٣ ٤٧٠  )٪٣٥(  ٢ ٩٨٣  )٪٤١(  ٢ ٥٦٥  إناث

  )٪١٠٠(  ٩ ٢٥٠  )٪١٠٠(  ٨ ٤٧١  )٪١٠٠(  ٧ ٥٥٨  اجملموع  
  ).٢٠٠٥(نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التعليم  : املصدر

Enrolnment in TEVET by Programme by Sex and Year
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 االلتحاق بالتعليم التقين والتدريب املهين يف جمال تنظيم املشاريع حبسب الربنامج واجلنس والعام
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 اإلملاموتشبه التباينات اجلنسانية يف معدالت االلتحاق بالتعليم ما لوحظ يف معدالت              -١١٠
ويفيد تعداد السكان والسكن الذي أجراه مكتـب        . القراءة والكتابة لدى الذكور واإلناث    ب

ـ  اإلملام بأن معدل    ٢٠٠٠اإلحصاءات املركزي يف عام      القراءة والكتابـة لـدى الكبـار       ب
 يف املائة بينما بلغ لدى الذكور       ٥٨,٣وقد بلغ هذا املعدل لدى اإلناث       .  يف املائة  ٦٧,٢ بلغ

 ٩٠,٣القراءة والكتابة لدى الكبار     ب اإلملام ويف املناطق احلضرية، بلغ معدل       . يف املائة  ٧٦,٦
ـ  اإلملـام وبلغ معـدل    .  يف املائة يف حالة اإلناث     ٧٩,٣يف املائة يف حالة الذكور و      القراءة ب

 يف املائـة يف  ٤٦,٤ يف املائة يف حالة الذكور و    ٦٨,١والكتابة لدى الكبار يف املناطق الريفية       
  .حالة اإلناث

  التدابري التشريعية  -ألف   
  .ال توجد تدابري تشريعية يبلَّغ عنها  -١١١

  التدابري القضائية  -باء   
  .ال توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنها  -١١٢

  التدابري اإلدارية  -جيم   
سعياً إىل التصدي للتباينات والفوارق اجلنسانية يف قطـاعي التعلـيم والتـدريب،               -١١٣

  : التدابري التاليةاعتمدت الدولة الطرف
  :  من خالل ما يلي٢٠٠٢اعتماد سياسة التعليم األساسي اجملاين يف عام   )أ(  
إلغاء الرسوم املدرسية يف الصفوف من األول إىل السابع هبدف زيادة            '١'

  التعليم؛فرص 
  توفري أدوات تعلم جمانية للتالميذ؛ '٢'
  طفال الضعفاء؛ املوحد اختيارياً بالنسبة إىل األالزي املدرسيجعل ارتداء  '٣'
   منح فصلية للمدارس هبدف تغطية النفقات اإلدارية؛تقدمي '٤'
 والبنـات  البننيإلغاء رسوم االمتحانات يف الصف السابع بغية ضمان تقدم     '٥'

  ؛تعليمهم يف
 لكـي تـدرك   تنفيذ محالت وطنية للتعبئة والتوعية على املستوى اجملتمعي           )ب(  

  ؛اجملتمعات احمللية أمهية تعليم البنات
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 بـني املنـازل   بناء مرافق سكن أسبوعي للفتيات هبدف تقليص املسافات           )ج(  
.  الفتيات سالمة وأمن ويتصدى هذا التدبري إىل مسائل      . املدارس ال سيما يف املناطق الريفية     و

وإضافة إىل ذلك، جيري حتسني مرافق املياه واإلصحاح يف املدارس املوجودة يف املناطق الريفية       
  ؛ البنات بصورة فعالةبغية تشجيع مشاركة

منح دراسية هتدف إىل تشجيع املزيد مـن        لتقدمي إعانات   اعتماد خمططات     )د(  
وتشمل هذه املخططـات    . التدريب على املهارات املهنية   ؤسسات  الطالبات على االلتحاق مب   

  ؛ يف املائة من الدعم للفتيات٦٠ ختصيص ما نسبتهاملدارس األساسية والثانوية هبدف ضمان 
مواصلة إضفاء طابع جنساين على املقررات الدراسية وما يتصل هبا من   )ه(  

وإضافة إىل ذلك، ُتبذل جهود يف سبيل جعل بيئة الـتعلُّم مراعيـة             . أدوات التدريس 
  ؛لالعتبارات اجلنسانية

جيري تطوير اإلطار السياسايت هبدف حتسني الرعاية والتعليم املقـدمني إىل             )و(  
  ؛ا الضعفاء واحملرومني منهماألطفال الصغار ال سيم

اع السياسات وشيوخ القبائل من أجل الدعوة إىل        استمرار الشراكة بني صنّ     )ز(  
  ؛تعليم البنات

 مقاطعات هبدف زيادة مـشاركتهن يف       ٦ للبنات يف    اإلراحةتوفري وسائل     )ح(  
  ؛التعليم وحضورهن املدرسي خالل دورهتن الشهرية

 لضمان نوعية خدمات الـصحة  املدارسذية يف  اعتماد برنامج الصحة والتغ     )ط(  
  ؛والتغذية املقدمة إىل الفئات احملرومة

بناء معهدين تقنيني آخرين للبنات يف كابريي مبوشي وندوال، بغية تعزيـز              )ي(  
  ؛مشاركتهن يف اجملالني العلمي والتكنولوجي

راسـة  إعادة إقرار الدروس املسائية اليت متكِّن الرجال والنـساء مـن الد             )ك(  
  ؛ القراءة والكتابة لألغراض العمليةالقدرة علىواكتساب 

تدعيم برامج التوجيه واملشورة وإعادة توجيهها من أجل التصدي للمشاكل     )ل(  
  ؛الثقافية اليت تعوق تقدم البنات -االجتماعية 

تشديد العقوبات املطبقة على التالميذ واملدرسني وغريهم مـن مـوظفي             )م(  
  ؛ني يف قضايا العالقات اجلنسية والتحرش اجلنسيالتعليم املتورط

  . ال سيما يف املناطق الريفية ُيقتدى هبا  مناذج يكُنَّتعيني مدرسات   )ن(  
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  تدابري أخرى  -دال   
  :ترد فيما يلي تدابري أخرى  -١١٤

جمـال  يف  علومـات   املتشجيع تغيري السلوك لدى التالميذ من خالل توفري           )أ(  
 اإليدز بواسطة منتدى املربيات األفريقيات يف زامبيـا         مكافحة نوادي    وتدعيم تنظيم األسرة 

  .ونوادي حتالف الطالب من أجل دعم املربيات
تشجيع مشاركة البنات يف التعليم داخل املناطق النائية من خالل برنـامج              )ب(  

  .تعليم اإلناثمحلة 

  .العوامل والصعوبات  -هاء   
لتعليم، ال تزال الدولة الطرف تواجه بعض العوامـل         رغم التقدم املسجَّل يف قطاع ا       -١١٥

  :والصعوبات، ومنها ما يلي
روب التحيز االجتمـاعي    ضما زالت النساء يتعرضن ملعاملة متييزية ولشىت          )أ(  

  ؛أو التقليدي/واالقتصادي والثقايف و
عـن   البنـات    توقفما زالت ممارسات الزواج املبكر أو احلمل املبكر أو            )ب(  
  ؛ائمة قالدراسة

  ؛مرافق اإلصحاح اخلاصة بالفتيات غري كافية وغري مناسبة  )ج(  
اإليـدز، مقترنـة بارتفـاع      /ما زالت جائحة فريوس نقص املناعة البشرية        )د(  

 أمهـاهتن يف    إهنن مطالبات مبـساعدة   مستويات الفقر، تعوق مشاركة الفتيات يف التعليم إذ         
  ؛رعاية املرضى

ة لتيسري تنفيذ سياسة التعليم األساسي اجملـاين         موارد حمدود  ال تتوفر سوى    )ه(  
  ؛تنفيذاً شامالً

  .البنية األساسية التعليميةقصور   )و(  

  ١١املادة     
  العمل     

 تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           
  واملرأة، نفـس احلقـوق       تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل       لكييف ميدان العمل    

  :اوال سيم
   جلميع البشر؛ ثابتاًاحلق يف العمل بوصفه حقاً  )أ(  
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احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معـايري اختيـار                )ب(  
  ؛االستخدامواحدة يف شؤون 

احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الترقية وأمن العمـل               )ج(  
، مبـا يف    املهينمجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقى التدريب وإعادة التدريب           ويف  

   املتقدم والتدريب املتكرر؛املهينذلك التلمذة احلرفية والتدريب 
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة              )د(  

ساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقيـيم         القيمة امل  ييف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذ     
  نوعية العمل؛

وال سيما يف حـاالت التقاعـد والبطالـة          احلق يف الضمان االجتماعي،     )ه(  
واملرض والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق يف        

  إجازة مدفوعة األجر؛
  العمل، مبـا يف ذلـك محايـة         احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف       )و(  

  .وظيفة اإلجناب
ـ   حلقهاً توخياً ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضماناً           -٢  يف  ي الفعل

  :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومـة والتمييـز يف               )أ(  

  ساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛ أالفصل من العمل على
جتماعية اإلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا            )ب(  

  جتماعية؛المماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات ا
لدين من  زمة لتمكني الوا  ال املساندة ال  االجتماعيةلتشجيع توفري اخلدمات      )ج(  

  لتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة،          الاجلمع بني ا  
  سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛ وال

لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبـت أهنـا                )د(  
  .مؤذية هلا

ستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املـشمولة هبـذه املـادة       جيب أن ت    -٣
 يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤهـا أو              دورياً استعراضاً

  .توسيع نطاقها حسب االقتضاء

 إىل أن جمموع    ٢٠٠٥ يف عام    اليت أُجريت  العمل   لقوةأشارت الدراسة االستقصائية      -١١٦
 شخصاً، بينما بلغت نسبة العاملني إىل عدد السكان         ٤ ٩١٨ ٧٨٨ة العمل يف زامبيا بلغ      قو
وكانت نـسبة   .  يف املائة، وهو ما يبني أن جزءاً كبرياً من السكان ميارس أنشطة مهنية             ٧٧
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).  يف املائة٧٣(منها لدى اإلناث )  يف املائة٨٢(العاملني إىل عدد السكان أعلى لدى الذكور 
 يف  ١٦ إىل   ١٩٩٠ يف املائة من قوة العمل يف عام         ١٥ معدالت البطالة عموماً من      وقد زادت 

 يف املائـة لـدى      ١٧ يف املائة لدى الـذكور و      ١٤ حيث بلغت النسبة     ٢٠٠٥املائة يف عام    
وبلغـت نـسبة    .  شخصاً ٧٤ من النشطني اقتصادياً     ١٠٠وتبلغ نسبة املعالني لكل     . اإلناث
 أعمارهم بـني    الذين تتراوح ن جمموع املشاركني يف قوة العمل        يف املائة م   ٢٥الشباب  بطالة  
 ٢٠ بـني    الشباب الذين تتراوح أعمارهم    فئة   يف يف املائة    ٢٢ سنة، يف حني بلغت      ١٩ و ١٥
 ٢٢ يف املائة من الشباب العاطلني عن العمل يف حني متثل اإلناث ٤وميثل الذكور  .  سنة ٢٤و

  . يف املائة منهم
  ١-١١اجلدول 
  ٢٠٠٥ يف عام واملقاطعة حبسب مكان اإلقامة النظامي وغري النظامييف القطاعني البطالة 

اإلقامة مكان   النظاميالقطاع غري   النظاميالقطاع 
  النسبة املئوية عدد األشخاص  النسبة املئوية عدد األشخاص واملقاطعة

الذين تبلغ جمموع العاملني 
  سنة فما فوق١٥ أعمارهم

 ٥٣١ ١٣١ ٤  ٨٨ ٧٤٧ ٦٣٥ ٣  ١٢ ٧٨٤ ٤٩٥ زامبيا

        :مكان اإلقامة

 ٤٢١ ٠١٩ ٣  ٩٨ ٠٣٣ ٩٥٩ ٢  ٢ ٣٨٨ ٦٠ األرياف   

 ١١٠ ١١٢ ١  ٦٥ ٨٧٢ ٧٢٢  ٣٥ ٢٣٩ ٣٨٩ املدن   

        :اجلنس

 ٨٢٠ ٩٤١ ١  ٨٣ ٧١٠ ٦١١ ١  ١٧ ١٠٩ ٣٣٠ ذكور   

 ٧١١ ١٨٩ ٢  ٩٤ ٣٢٩ ٠٥٨ ٢  ٦ ٣٨٣ ١٣١  إناث   

  .ارة العمل والضمان االجتماعيوز:  املصدر

 شخصاً،  ٤ ١٣١ ٥٣١ وعددهم   أهنم يعملون الذين أفيد ب  األشخاص  جمموع  ومن    -١١٧
 ٤٩٥ ٧٨٤و النظـامي  القطاع غري    يعملون يف )  يف املائة  ٨٨( شخصاً   ٣ ٦٣٥ ٧٤٧ هناك

 يف املائة من جممـوع      ١٠,٤وميثل ذلك   . النظامي القطاع   يعملون يف )  يف املائة  ١٢ (شخصاً
 تضاؤالً مطرداً بعد أن كـان مـصدر   النظاميوهكذا فقد تضاءل قطاع العمالة . وة العمل ق

 ال سيما يف القطاع العملوكانت النساء األكثر تأثراً بتقلص فرص . العمالة الرئيسي يف زامبيا 
لذلك يزاول عدد كبري من النساء أعماالً منخفضة األجر وأقل إنتاجية يف القطـاع              . النظامي

 يف املناطق احلضرية، يف حني تعمل فئة كبرية أخرى منهن يف الزراعـة صـغرية                ظاميالنغري  
  .النطاق يف املناطق الريفية

ويبني توزيع اإلناث العامالت حبسب القطاعات أن معظمهن يعملـن يف الزراعـة               -١١٨
يف ويأيت  .  يف املائة من جمموع اإلناث العامالت      ٧٦واحلراجة ومصائد األمساك، وذلك بنسبة      

 يف املائة مـن جممـوع       ١١ قطاع التجارة والبيع باجلملة وبالتجزئة الذي يشغِّل         ة الثاني املرتبة
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ويأيت يف املرتبة الثالثة قطاع اخلدمات اجملتمعية الشخـصية واالجتماعيـة           . اإلناث العامالت 
  . يف املائة من جمموع اإلناث العامالت٧بنسبة 
 الرجال والنساء يف املشاركة يف عملية التنمية        وتعترف الدولة الطرف بتكافؤ حقوق      -١١٩

العمالة، تشجع الدولـة    جمال  وسعياً إىل دعم مشاركة النساء يف       . الوطنية على قدم املساواة   
الطرف مجيع العناصر الفاعلة على ممارسة العمل اإلجيايب عنـد إعـالن الوظـائف وعنـد                

تحسني ما تقدمه مـن     ل  جهود يف إطار ما تبذله من    شرعت الدولة الطرف،    قد  و. التوظيف
  .خدمات، يف إصالح اخلدمات العامة بغية زيادة استجابتها إىل احتياجات السكان

  التدابري التشريعية  -ألف   

  الدستور    
 من الدستور حبق كل شخص يف كسب رزقه من خـالل عمـل     ١٤تعترف املادة     -١٢٠

  . خيتاره حبرية

  قانون العالقات الصناعية وعالقات العمل    
حيظر قانون العالقات الصناعية وعالقات العمل أي متييز يف العمالة أساسه اجلـنس،         -١٢١

  . ٢على حنو ما تقدم ذكره يف املادة 

  قانون العمالة    
ألف من قانون العمالة على حق العامالت يف احلصول على إجازة       - ١٥تنص املادة     -١٢٢
  :جاء فيه ما يليقد و. األمومة

بني األطراف أو أي قانون مدون آخر ينص على إجازة األمومـة            رهناً بأي اتفاق    "
بشروط ال تكون أقل مالءمة من تلك املنصوص عليها يف هذه املادة، حيـق لكـل                
عاملة أكملت ما ال يقل عن سنتني من اخلدمة املستمرة لدى صاحب عملها ابتداًء              

 حسب مقتضى   من تاريخ التعيني األويل، أو منذ آخر إجازة أمومة حصلت عليها،          
 عشر أسبوعاً، شريطة تقدمي اثنا ملدةاحلال، أن حتصل على إجازة أمومة كاملة األجر    

  ".شهادة طبية تثبت محلها وتكون موقعة من طبيب معتمد

  )١٩٩٦(قانون اهليئة الوطنية املعنية مبخططات معاشات التقاعد     
وقد كان سن   . واخلمسنياخلامسة  ينص القانون على تقاعد الرجال والنساء يف سن           -١٢٣

  . سنة بالنسبة إىل النساء٥٠ سنة بالنسبة إىل الرجال و٥٥التقاعد قبل ذلك 
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   من الوظيفة العامةقانون معاشات التقاعد    
 واملتعلق مبعاشات التقاعد من الوظيفـة       ١٩٩٦ الصادر يف عام     ٣٥ القانون رقم    إن  -١٢٤

 اخلامـسة واخلمـسني   حلكوميني يف سن    هو اآلخر على تقاعد مجيع املوظفني ا      ينص  العامة  
  .بصرف النظر عن جنسهم

   القضائيةالتدابري  -باء   
  . ُيبلغ عنهاقضائيةال توجد تدابري   -١٢٥

  التدابري اإلدارية  -جيم   
  . التدابري التاليةأن تفيد بأهنا اعتمدت الدولة الطرف تود  -١٢٦

ترمـي إىل تـشجيع     صياغة سياسة جنسانية يف ميدان العلم والتكنولوجيا          )أ(  
مشاركة الفتيات يف هذا امليدان، لضمان اكتساهبن املهارات والكفاءات الالزمـة ملنافـسة             

  نظرائهن الذكور حبظوظ وافرة يف سوق العمل؛
تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة وسوق العمل من أجل ختفيض مستويات   )ب(  

وهذه السياسة خالية   .  املعيشة البطالة وعمل األطفال يف البلد بغية االرتقاء مبستويات       
  من التمييز؛

اإليدز يف مكان العمـل     /تنفيذ الربامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية        )ج(  
  .هبدف التخفيف من أثر هذه اجلائحة

  العوامل والصعوبات  -دال   
 إىل ارتفاع البطالة ال سيما يف صفوف النساء، وأغلبهن          النظاميأدى تقلص القطاع      -١٢٧

 حيث تتقاضى معظـم النـساء       النظاميونتيجة لذلك، منا القطاع غري      . تدنيات الكفاءات م
  .أجوراً متدنية ويعملن يف ظروف خطرة

اإليدز يشكل حتدياً كبرياً بالنـسبة إىل       /ما زال فريوس نقص املناعة البشرية       )أ(  
  قطاع العمالة؛

سـيما  ساهم ارتفاع مستويات الفقر يف مشكلة عمل األطفـال ال             )ب(  
  .منهم  البنات
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  ١٢املادة     
  الصحة    

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف                -١
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملـرأة،               

  . بتنظيم األسرةاحلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة
 تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات ، من هذه املادة١بالرغم من أحكام الفقرة     -٢

مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية عنـد               
 . وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعةاالقتضاء

هنا تتمسك مببدأ القيادة املستدامة واملساءلة والـشراكة      بأ  أن تفيد   الدولة الطرف  تود  -١٢٨
ويتمثل اهلدف الصحي العـام يف بنـاء        . يف سعيها إىل حتسني ما تقدمه من خدمات صحية        

جمتمع يهيئ فيه الزامبيون بيئات مالئمة للصحة ويتعلمون فن الرفاه ويوفرون الرعاية الصحية    "
  ". األساسية للجميع

 بأن النهج الالمركزي يف التخطيط وتقدمي اخلـدمات          أن تفيد  ف الدولة الطر  وتود  -١٢٩
الصحية قد وسَّع نطاق وصول النساء إىل اخلدمات الصحية وزاد مـشاركتهن يف العمليـة               

وتركز الدولة الطرف تركيزاً كبرياً على حتسني الصحة اإلجنابية للنـساء والرجـال             . ككل
ويفيد التقرير  . ري حياة أفضل للرجال والنساء    واملراهقني هبدف زيادة فرص بقاء األطفال وتوف      

 ٢٠٠٥ إىل عـام     ٢٠٠٣ بأن تغطية التحصني خالل الفترة من عام         ٢٠٠٥االقتصادي لعام   
  .٢٠٠٥ يف املائة خالل الربع الثاين من عام ٩٠ إىل ٧٤ازدادت على حنو مطرد من 

الدراسـة  وتفيـد   . تنظـيم األسـرة   وازداد يف الفترة األخرية استخدام خدمات         -١٣٠
بأن نـسبة النـساء     ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(االستقصائية للظروف الدميغرافية والصحية يف زامبيا       

 مـن   وسـيلة الاليت يستخدمن أي    و سنة   ٤٩ و ١٥ أعمارهن بني    اللوايت تتراوح املتزوجات  
 يف املائة يف عام     ٣٤,٢ إىل   ١٩٩٦ يف املائة يف عام      ٢٥,٩ ارتفعت من    تنظيم األسرة  وسائل
زيـادة  حـدوث    ما زالت حمدودة رغم      تنظيم األسرة مشاركة الذكور يف    غري أن   . ٢٠٠٠

يف  ٢٠٠٢ و٢٠٠١ يف املائة فيما بني عامي ٣,٨ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام   ٣,٥طفيفة من   
  . سنة٤٩ و١٥ أعمارهن بني اللوايت تتراوح النساء املتزوجات حالة
 اإلجناب والاليت يعـانني      نسبة النساء الاليت هن يف سن      أنوكشف هذا االستقصاء      -١٣١

وارتفع معـدل وفيـات   .  يف املائة١٥ يف املائة إىل ١٠-٩ من  قد ارتفعتسوء تغذية مزمن 
 يف عـام    ٧٢٩ إىل   ١٩٩٦ من املواليد األحياء يف عام       ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦٤٩األمهات من   

 عانةدون االسـت  وُتعزى هذه الزيادة إىل أمور منها ارتفاع نسبة الوالدات يف املرتل            . ٢٠٠٢
أي قلة املرافق وُبعـد     (إال بقدر حمدود    الوصول إىل املرافق    عدم القدرة على    قابلة ماهرة، و  ب

موظفون غـري مـدربني ونقـص       (، ونقص وسائل النقل، وسوء نوعية الرعاية        )املسافات
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وساهم يف زيادة نسبة وفيات األمهات أيضاً ُعسر        ). التجهيزات اجلراحية واإلمدادات الطبية   
 ومـضاعفات زق الرحم والوفيات بعد الوالدة جراء الرتيف واإلصابة بـأمراض           املخاض ومت 

زد على ذلك أن نساء املناطق الريفية يعتمدن على القابالت التقليـديات            . بعد اإلجهاض  ما
ُسجِّلت أسوأ حاالت وفيات األمهات يف صـفوف هـؤالء          قد  و. واألقارب يف فترة النفاس   

  .ت لدى هذه الفئة من مقدمات الرعاية املهاراتدين مستوىالنساء بسبب 
 عاما، أكثر عرضة للمعانـاة  ١٨وتبيَّن أن األمهات املراهقات، خاصة من كن دون       -١٣٢

ترتب عليه معـدالت    من مضاعفات احلمل والوالدة من األمهات األكرب سنا، األمر الذي يُ          
 الدراسة االستقصائية   وجاء يف . أعلى لالعتالل والوفاة بني هذه الفئة من األمهات وأطفاهلن        

 أن أكثر من ربع املراهقات      ٢٠٠٢-٢٠٠١الزامبية للصحة والسكان اليت أجريت يف الفترة        
 يف ٢٣(والغالب أن املراهقات يف املناطق احلضرية يـؤجلن اإلجنـاب     . يف زامبيا أجننب طفال   

 متوسـط الفتـرة     وباملثل، كان ).  يف املائة  ٢٨(مقارنة باملراهقات يف املناطق الريفية      ) املائة
 ٣٣ب  شهرا مقارنة ٣٦: ناطق الريفيةالفاصلة بني الوالدات أعلى يف املناطق احلضرية منه يف امل

  .شهرا على التوايل
الرعايـة  مشوليـة   أظهرت اخنفاض نسبة    ) ٢٠٠٥(غري أن النشرة الصحية السنوية        -١٣٣

فقد جاء يف . ٢٠٠٥يف عام  يف املائة ٩٣ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام    ٩٥السابقة للوالدة من    
أن نسبة احلوامل الالئي تلقني الرعاية      ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدراسة االستقصائية املذكورة آنفا     

 يف  ٩٣ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٩٧السابقة للوالدة على يد شخص مدرَّب اخنفضت من         
       قابلـة  ٢ ٢٧٣ مولِّدة مدرَّبـة و    ٤ ٦٤١ففي الوقت الراهن، يوجد     . ٢٠٠٥املائة يف عام    

  . امرأة يف سن اإلجناب، وهي نسبة أقل بكثري من املطلوب٢ ٦٢٢ ٧٦٤لنحو 
 نـساء   ٩، التمست   ٢٠٠٤ عام   ووفق ما جاء يف التقرير السنوي لوزارة الصحة يف          -١٣٤

وكان متوسط عدد شهور احلمـل يف أول زيـارة   .  الرعاية السابقة للوالدة١٠ من بني كل  
 يف املائة من النـساء  ٧٧ أيضا أن  التقريروجاء يف. ساء الريف  لكل من نساء احلضر ون     ٥,٣

ويغلـب أن   . اللوايت وضعن محلهن مل يذهنب إىل العيادات املختصة بالرعاية التالية للـوالدة           
ففي . تستعمل األمهات الشابات خدمات ما بعد الوالدة أكثر بقليل من األمهات األكرب سنا            

 يف ٤٤ زادت نسبة الوالدات اخلاضعة لإلشراف مـن      ،٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١الفترة املمتدة من    
  ).٢٠٠٤التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام ( يف املائة ٦١املائة إىل 
 العمومية الرئيسة، إذ بلغت نـسبة     ظلت املالريا مشكلة من مشكالت الصحة       قد  و  -١٣٥

ـ    جمموع من يتلقون     يف املائة من     ٤٠حنو  املصابني هبا    تـسبب  ة و الرعاية الـصحية اخلارجي
ومل تبلغ نـسبة احلوامـل   .  يف املائة من حاالت اعتالل ووفاة األمهات     ٢٠زهاء  اإلصابة هبا   

 عاما والالئي استعملن ناموسيات معالَجـة يف عـام          ٤٩ و ١٥الالئي تتراوح أعمارهن بني     
 يف املائة من النساء أدوية مضادة للمالريا أثناء         ٣٦ يف املائة؛ واستعملت     ٧,٩ سوى   ٢٠٠٢
وتقلـص عـدد    ). ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة االستقصائية الزامبية للصحة والسكان،      (ل  احلم
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 ٢٠٠٥ يف األلف يف عام      ٢٠٠,١ إىل   ٢٠٠٤ يف األلف يف عام      ٢١٤اإلصابات باملالريا من    
ومن املتوقع أن يتقلص هذا العدد أكثـر        ). ٢٠٠٥النشرة اإلحصائية الصحية السنوية لعام      (

  ".دحر املالريا" أنشطة بفضل
            وتقريـر التوقعـات الـسكانية      ٢٠٠٠ويشري كل من إحصاء الـسكان لعـام           -١٣٦

فالتقديرات تدل علـى أن     . غري حنو األحسن  ت إىل أن معدالت الوفاة ت     ٢٠٠٥-٢٠٠٠للفترة  
 وأن،  ٢٠٠٠ يف عـام     ١١٠ب  مقارنة   ٢٠٠٦ يف عام    ٧٩معدل وفيات الرضع اخنفض إىل      

 يف عـام    ١٢٤ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    ١٦٢من  أيضاً  فض  معدل وفاة األطفال دون اخلامسة اخن     
 ٥٢ إىل حـوايل  ٢٠٠٠ سنة يف عام ٥٠املتوقع من وبالتايل فقد زاد متوسط العمر     . ٢٠٠٦

  . سنة٥١ سنة وللنساء ٥٣العمر املتوقع للرجال متوسط ويبلغ . ٢٠٠٦سنة يف عام 
 يف  ١٦أن  ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(وتقدر الدراسة االستقصائية الزامبية للصحة والـسكان          -١٣٧

أضف إىل ذلك أن اإلحصاءات     . املائة من البالغني كانوا مصابني بفريوس العوز املناعي البشري        
 كشفت عن أن معدل اإلصابة      ٢٠٠٤اليت جاءت يف الدراسة االستقصائية للترصد الوقائي لعام         

ى الفئة العمريـة   لد)  يف املائة  ٨(منه بني الرجال    )  يف املائة  ١٣(بالعدوى كان أعلى بني النساء      
الـذين  )  يف املائة  ١٧(والفتيات  )  يف املائة  ٨(وكان الوضع مشاهبا بني الفتيان      .  سنة ٤٩-١٥

وكان معدل اإلصابة باإليدز والعدوى بفريوسه يرتفع بني        .  سنة ٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني    
وجاء يف  .  سنة رغم أن معدل اإلصابة اإلمجايل كان ينخفض        ٣٩-٣٠النساء يف الفئة العمرية     

 ٢٠١٠-١٩٨٥تقرير التوقعات الوبائية بشأن اإليدز والعدوى بفريوسه يف زامبيـا يف الفتـرة           
 يف املائـة يف     ١٣,٥الذي أصدره املكتب املركزي لإلحصاء أن معدل اإلصابة بني البالغني بلغ            

ض وعليه، قُدر عدد البالغني املتوقع أن ُيتوفوا بـسبب األمـرا          .  حسب التقديرات  ٢٠٠٦عام  
        مـن الرجـال     ٤٥ ٠٠٢ شخصا مـن بينـهم       ٩٦ ٢٠٢ب  ٢٠٠٦املتصلة باإليدز يف عام     

االقتصادي جيعالهنـن   - بنية البيولوجية للنساء ووضعهن االجتماعي  فال. من النساء  ٥١ ٢٠٠و
  .أكثر عرضة للعدوى

       ٢٠٠١ يف عـام     ٤٦وزاد عدد مواقع خدمات املشورة والفحص الطوعيني مـن            -١٣٨
 ٥٤وأنـشئ   . ، األمر الذي عزز فرص تلقي النساء هذه اخلدمات        ٢٠٠٤ يف عام    ١٧٦ إىل

مركزا للعالج املضاد للفريوسات العكوسة يف مجيع أحناء البالد، األمر الذي حّسن سبل تلقي              
ومتشيا مع سياسـة  . العالج من قبل فئات عريضة من الناس، من بينهم النساء و الفتياتهذا  

        شخصا هـذا العـالج يف      ٥١ ٧٦٤د للفريوسات العكوسة جمانا، تلقى      توفري العالج املضا  
  ).٢٠٠٥وزارة الصحة، التقرير السنوي لعام  (٢٠٠٥عام 
وإضافة إىل ما تقدم، يتزايد العنف اجلنسي املمارس على النساء واألطفال، علما بأن               -١٣٩

فقد تعرض  . حة اإلجنابية الصعلى  لذلك تداعيات على انتقال فريوس العوز املناعي البشري و        
الدراسة ( سنة ١٩ و١٥ يف املائة من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني  ١٥لالعتداء اجلنسي   

  ).٢٠٠٢-٢٠٠١االستقصائية الزامبية للصحة والسكان، 
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  التدابري التشريعية  - ألف  
  . توجد تدابري تشريعية يبلَّغ عنهاال  -١٤٠

  التدابري القضائية  - باء  
  .توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنهاال   -١٤١

  التدابري اإلدارية  - جيم  
  :تود الدولة الطرف أن تفيد بالتدابري التالية املتخذة  -١٤٢

          اعتماد سياسة الـصحة النفـسية الـيت هتـدف إىل تقـدمي املـشورة                 )أ(  
لغـة  ويكتسي ذلـك أمهيـة با     . االجتماعية وخدمات احلماية للمرضى النفسيني     - النفسية

وتعاجل هذه السياسة   . للمريضات النفسيات ألهنن حيظني باحلماية من أنواع شىت من االعتداء         
مشكلة نقص كفاءة العاملني يف جمال الصحة النفسية، وذلك عن طريق إعادة تدريس مقرر              

وللممرضني املعتَمـدين يف جمـال      السريري  دراسي متهيدي للعاملني يف جمال الطب النفسي        
  ؛يةالصحة النفس

 ٢٠٠٦-٢٠٠٠ صحية يف مستشفيات املقاطعات يف الفتـرة         مراكزإنشاء    )ب(  
  ؛ستفادة من خدماهتالتحسني سبل اال

  ؛ة ريفيةقطن م٥٤تنفيذ سياسة إعفاء املستعملني من الرسوم يف   )ج(  
 تدعيم الربامج الرامية إىل تشجيع مسامهة الـشركاء يف تقـدمي خـدمات               )د(  

  ؛الرعاية الصحية
 ٦٠اليت تستهدف ضمان استفادة ما ال يقل عـن          " مبادرة دحر املالريا  "يذ  تنف  )ه(  

  ؛يف املائة من احلوامل، سيما احلوامل ألول مرة، من الوقاية الكيميائية أو العالج الوقائي املتقطع
إنشاء أجنحة للتوليد أو توسيعها يف العيادات واملستشفيات اليت تقدم أيضا             )و(  

ألمومة املأمونة وبرامج منع انتقال اإلصابة بفريوس العوز املنـاعي          خدمات تنظيم األسرة وا   
  ؛البشري من األم إىل الطفل

يف املـدارس والفـضاءات املالئمـة       " التربية على احلياة األسرية   "تدريس    )ز(  
 اخلدمات املتعلقة بفريوس العـوز املنـاعي        االستفادة من للشباب اليت تشجع املراهقني على      

  ؛البشري واإليدز
بناء قدرات املولدات التقليديات والعاملني يف جمال الصحة اجملتمعية خلفض            )ح(  

  ؛مهاتوفيات األاملرتفعة لعدالت امل
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تنفيذ برامج بناء القدرات الرامية إىل إدراج املسائل اجلنـسانية يف بـرامج               )ط(  
 هتدف إىل احلد من اإليدز املتعددة القطاعات واألنشطة املتعلقة باإليدز والعدوى بفريوسه اليت    

  ؛ النساء والفتياتعلى هذا املرض تأثريات
السرطان، خاصة أمراض لسرطان يركز حتديدا على ألمراض ابناء مستشفى     )ي(  

  ؛سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم
حتسني جودة اخلدمات الصحية عن طريق جتديد البنية التحتية وصـيانتها             )ك(  

  ؛دواءوتغيري املعدات القدمية وتوفري ال
 الدعم والرعايـة    بشأننشر كتيبات عن الصحة النفسية ووضع إرشادات          )ل(  
  ؛االجتماعيني لفائدة املرضى النفسيني املصابني باإليدز وفريوسه - النفسيَّني
تقدمي جمموعات من خدمات الرعاية الصحية األساسية املالئمة للمرأة تؤثر            )م(  

  ؛د من وفيات األمهات والرضعإجيابا يف الصحة اجلنسية واإلجنابية وحت
تقدمي خدمات صحية مرتلية طارئة تعزز الرعاية والدعم على مستوى املرتل             )ن(  

  ؛واجملتمع احمللي
       إدراج القضايا اجلنسانية وقـضايا صـحة املـرأة يف بـرامج تـدريب                )س(  

  ؛العاملني الصحيني
د تيسري عمليات   وضع نظم معلومات لإلدارة الصحية تصنف البيانات قص         )ع(  

  .ختطيط املسائل اجلنسانية يف اجملال الصحي وميزنتها ورصدها بفعالية ويف الوقت املناسب

  العوامل والصعوبات  - دال  
رغم اجلهود الرامية إىل حتسني جودة الرعاية، فإن الرعاية الصحية ليست يف متناول               -١٤٣

  :ومن التحديات ما يلي. اجلميع، سيما النساء
 زيارة النساء للمستشفيات أو العيادات بـسبب ُبعـد املـسافات            ةصعوب  )أ(  

  ؛ إىل هذه املرافقالقدرة على استخدام وسائل النقلوحمدودية 
يترتب عليه نقص يف عدد     الذي  معدل تنقل العاملني الصحيني املهرة املرتفع         )ب(  

  ؛املوظفني الصحيني املؤهلني يف املؤسسات الصحية
 قدرهتن على زيارة  ؤثر يف   مما ي اصة على نساء الريف،     الضغوط الكثرية، خ    )ج(  

  ؛املراكز الصحية
 النساء من اختاذ قـرارات      مما مينع  ،الالمساواة بني اجلنسني يف بعض األسر       )د(  

  .سريعة ومناسبة بشأن ما يؤثر يف صحتهن
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  ١٣املادة     
  الضمان االجتماعي واالستحقاقات االقتصادية    

التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف   يعتتخذ الدول األطراف مج  
االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني          للحياة اجملاالت األخرى 

 :سيما نفس احلقوق، وال، واملرأة الرجل

  ،األسريةاحلق يف االستحقاقات   )أ( 
العقارية وغري ذلك   املصرفية، والرهون   احلصول على القروض     احلق يف   )ب(  
  املايل، االئتمان من أشكال
مجيـع    الرياضية ويف  احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب        )ج(  

 .جوانب احلياة الثقافية

تود الدولة الطرف اإلشارة إىل أن الضمان االجتماعي يرتبط عمومـا بالعمـل يف                -١٤٤
 ١١ القطاع الرمسي قليل، كما جاء حتت املادة      أن عدد النساء يف   بالنظر إىل   و. القطاع الرمسي 

وال يـشمل   . حمـدودة تظـل   ن استفادهتن من تدابري الضمان االجتماعي       فإ هذا التقرير،    يف
  .النساء يف املناطق الريفيةيف معظم احلاالت،  ،الضمان االجتماعي واالستحقاقات االقتصادية

مالية بسبب وضـعهن االقتـصادي      وال تستطيع معظم النساء احلصول على ائتمانات          -١٤٥
هذه الضمانة شرط أساسي تشترطه املؤسسات املالية،       .  الذي يقترن بعدم وجود ضمانة     الضعيف

  .حمدوديف األرياف  عدد املؤسسات املالية من ذلك ألنعلما بأن وضع نساء الريف أسوأ 
اضـية  االقتصادي يف تطـوير األنـشطة الري       - وقد أثر تدهور الوضع االجتماعي      -١٤٦

يف تفاقم هـذا    مما يؤدي إىل    و. والتروحيية والترفيهية يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء       
. ، األمر الذي يقلل فرص استفادة النـساء منـها         اًعدد املرافق الترفيهية حمدود   كون  الوضع  

يـة  األعمال املرتلية دون مشاركة النساء يف األنشطة الترفيه       أعباء  وعالوة على ذلك، حتول     
اختذت الدولة الطرف التدابري التالية ملعاجلة مسأليت الـضمان االجتمـاعي           قد  و. والرياضية

  :واالستحقاقات االقتصادية

  التدابري التشريعية  - ألف  

  قانون املعاشات التقاعدية الوطين    
            الـصادر يف   ٤٠ من قانون املعاشات التقاعديـة الـوطين رقـم           ٣أنشأت املادة     -١٤٧
 اهليئة الوطنية للمعاشات التقاعدية املكلفة بتنفيذ السياسة املتعلقة بنظم املعاشات           ١٩٩٦ عام

  : من القانون على االستحقاقات؛ وقد جاء فيها ما يلي٩وتنص املادة . التقاعدية
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  :تدفع اهليئة استحقاقات التقاعد إىل من تتوافر فيه الشروط التالية"  
   سن التقاعد أو بلوغهلدىيتقاعد من العمل   )أ(  
 قـد   على أن يكون  يتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد خبمس سنوات          )ب(  

  ملدة ال تقل عن املدة اليت قررهتا اهليئة أواملعاشات التقاعدية شارك يف نظام 
دفع اشتراكات ملدة ال تقل عن اثين عشر شهرا وأعلن جملس طـيب               )ج(  

قلي أو بدين كلي أو جزئـي       رمسيا أنه عاجز عن مزاولة عمل مأجور بسبب عجز ع         
  ".ويقرَّر معاشه بصيغة حتددها دراسة إكتوارية وبتعليمات الوزير مبوجب صك قانوين

 هي معاش العجز واملبلغ اإلمجايل املدفوع عن        ستحقاقات املتاحة مبوجب القانون   واال  -١٤٨
  .العجز واستحقاق الباقني على قيد احلياة

  قانون تعويض العمال    
،  من جمموعة قوانني زامبيا    ٢٧١ من قانون تعويض العمال، الفصل       ٤١دة  تنص املا   -١٤٩

  :تعويض على النحو التايلالعلى حق العمال يف 
يف العمل إنْ تعرض العامل حلادث ناشئ عن عمله أو يف أثناء عمله بعد تاريخ البدء "  

ام ُمعاليه احلصول على تعويض طبقا ألحك     كان من حق    وجنم عنه إعاقته أو وفاته،      
  ".هذا القانون

  . من القانون التعويض يف حادث واحد٢وال حتصر املادة   -١٥٠

   بال وصيةاملرياثقانون     
،  من جمموعة قوانني زامبيـا     ٥٩ من قانون املرياث بال وصية، الفصل        ٥تنظم املادة     -١٥١

     وهـي تـنص   . توزيع املمتلكات على املستحقني عندما ميوت شخص دون أن يترك وصية          
  : اآليتعلى

 إىل الزوجة املتوفَّى عنها زوجها؛ وباستثناء       التركة يف املائة من     ٢٠تعود نسبة     )أ"(  
 يف  ٢٠احلالة اليت يكون فيها الزوج قد تويف عن أكثر من أرملة ومل يترك وصية، توزع نـسبة                  

  بينهن بالتناسب مع مدة زواج كل واحدة منهن باملتوىف، وقد تؤخذ عوامـل             التركةاملائة من   
  أخرى يف احلسبان مثل مسامهة األرملة يف أمالك املتوىف إن اشترطت العدالة ذلك؛

 عمـرهم أو    حبـسب  إىل األطفـال     التركـة  يف املائة من     ٥٠تعود نسبة     )ب(  
  ؛احتياجاهتم التربوية أو كال األمرين معاً

   إىل والدي املتوىف؛التركة يف املائة من ٢٠تعود نسبة   )ج(  
  ".إىل املعالني على قدم املساواةالتركة يف املائة من  ١٠نسبة تعود   )د(  
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  التركات املوصى هباقانون الوصايا وإدارة     
، من جمموعة قوانني زامبيـا  ٦٠ينظم قانون الوصايا وإدارة التركات املوصى هبا، الفصل      -١٥٢

القـّيم   مكتب   وتود الدولة الطرف أيضا إبالغ اللجنة بأهنا أنشأت       . إدارة الوصايا وإنفاذها  قضايا  
القّيم الذي  العام واحلارس القضائي الرمسي لتعهد أمالك املتوفني بني فترة وفاة غري املوصي وتعيني              

  .غري املوصياملتوىف يعمل على ضمان مصاحل املستحقني ومنع أي تدخل يف ممتلكات 

  التدابري القضائية  - باء  
  .ال توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنها  -١٥٣

  دابري اإلداريةالت  - جيم  
  : تنفَّذُنفذت التدابري التالية وما تزال  -١٥٤

 جمانية الرعاية الطبية لألطفال دون سن اخلامسة واحلوامل واألشخاص الذين           )أ(  
  ؛ سنة فما فوق، وذلك يف مجيع مؤسسات الصحة العامة٦٠ أعمارهم تبلغ

 هبـدف محايـة   إعادة تصميم برنامج املساعدة على حتقيق الرفاهية العامة           )ب(  
يف  و. تلفة مثل مشاريع اإلعانة ألطفال األسر الفقـرية       الضعفاء عن طريق تقدمي خدمات خم     

بالتعاون مع الوكالة األملانية للمساعدة التقنيـة املقدمـة إىل زامبيـا            و،  إطار الربنامج نفسه    
 ٢٠٠٣ منذ عـام      احلكومة الدولية، استهلت " كري"وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة      

 وقد بدأ مشروع شبكة األمان االجتماعي هذا علـى أسـاس         .مشروع توفري املوارد النقدية   
. جترييب يف مقاطعات اجلنوب والشرق، وما يزال ينبغي توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخـرى             

 ويبني اجلدول التايل العدد اإلمجـايل       . واجملاعة  املشروع إىل احلد من الفقر واجلوع      ويرمي
  :٢٠٠٣عام  إىل ١٩٩٥عام من الربنامج من للمستفيدين 

  ١-١٣اجلدول 
  املستفيدون من برنامج املساعدة على حتقيق الرفاهية العامة

 ناثنسبة اإل ذكور النسبة إناث ذكور اجملموع السنة
٥٩٫٢٢ ٤٠٫٧٨ ٤٤٨ ٧٥ ٩٥٩ ٥١ ٤٠٧ ١٢٧ ١٩٩٥ 

٥٨٫٩٣ ٤١٫٠٧ ٦٥٤ ٧٦ ٤١٨ ٥٣ ٠٧٢ ١٣٠ ١٩٩٦ 

٦١٫١٢ ٣٨٫٨٨ ٤٤٣ ٢١ ٦٣٨ ١٣ ٠٨١ ٣٥ ١٩٩٧ 

٥٧٫٥٩ ٤٢٫٤١ ٢٢٢ ٣٤ ٢٠١ ٢٥ ٤٢٣ ٥٩ ١٩٩٩ 

٥٧٫٥٩ ٤٢٫٤١ ٢٢٢ ٣٤ ٢٠٢ ٢٥ ٤٢٤ ٥٩ ٢٠٠٠ 

٥٧٫٦٤ ٤٢٫٣٦ ٧٨٣ ٥٤ ٢٦٠ ٤٠ ٠٤٣ ٩٥ ٢٠٠١ 

٥٨٫٧٩ ٤١٫٢١ ٠٦٨ ٦٤ ٩١٥ ٤٤ ٩٨٣ ١٠٨ ٢٠٠٢ 

٥٨٫٧٢ ٤١٫٢٨ ٦٨٢ ٦١ ٣٦١ ٤٣ ٠٤٣ ١٠٥ ٢٠٠٣ 

   ٥٢٢ ٤٢٢ ٩٥٤ ٢٩٧ ٤٧٦ ٧٢٠  اجملموع

  .وزارة التنمية اجملتمعية واخلدمات االجتماعية : املصدر
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أنشأت احلكومة فريقا عامال مشتركا بني الوزارات للبحث عن برامج ضمان اجتماعي            قد  و
  .بديلة بغية توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل القطاع غري الرمسي

  :يلي االتفاقات اجلماعية وتدعيم الضمان االجتماعي ِمن طريق ما تنفيذ  )ج(  
  استحقاقات التقاعد الطبية '١'

املوظف العاجز عن االستمرار يف العمل، بسبب مرض أو حـادث،             
إهنـاء  والذي ميلك تقريرا طبيا من طبيب ممارس، حيق له تلقي اسـتحقاقات             

  . حسب طول مدة العملاخلدمة
  إجازة األمومة '٢'

  شهرا أن حتصل   ٢٤حيق للموظَّفة اليت عملت لفترة متواصلة ال تقل عن            
 أشهر بغض النظر عن كوهنا متزوجة       ٣مدهتا   مدفوعة األجر    على إجازة أمومة  
  . شهرا٢٤ على إجازة أمومة مرتني يف غضون حتصلأم ال، بشرط أال 

قد تود اللجنة العلم بأنه حيق للرجال والنساء،        .  سياسة إعانة السكن   تنفيذ  )د(  
فر اليت تتوقف أساسا على عقود      إضافة إىل ذلك، أن يتلقوا إعانات السكن واستحقاقات الس        

  .العمل بني العامل ورب العمل

  التدابري األخرى  - دال  
تؤدي منظمات اجملتمع املدين دورا فعاال يف تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان محايـة                -١٥٥
فهي تقدم الدعم يف شكل مراكز استقبال ودور أيتام خاصة باألطفال املستـضعفني             . األسرة

  .رتيلملوضحايا العنف ا
  . يف محاية أفراد األسرة وإعالتهم رئيساًويؤدي نظام األسرة املمتدة دوراً

  العوامل والصعوبات  - هاء  
  :رغم التدابري املتخذة، تواجه الدولة الطرف العوامل والصعوبات التالية  -١٥٦

  ؛ مقصور على العاملني يف القطاع الرمسياالجتماعياالستفادة من الضمان   )أ(  
 نظام األسرة املمتدة والضغط االقتصادي فرص توفري الـدعم          تفككص  قلَّ  )ب(  

  ؛الضعيفةألفراد األسر 
عرَّضت جائحة اإليدز والعدوى بفريوسه نظـام الـضمان االجتمـاعي             )ج(  

يتأثرون أيضا مـن    اإليدز والعدوى بفريوسه،    بفأفراد األسر غري املصابني     . لتحديات خطرية 
  ؛اخنفاض دخلهمجراء 
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 نظام الضمان االجتماعي الرمسي ليشمل القطاع غري الرمسي         ُيوسَّع نطاق مل    )د(  
  ؛حيث تعمل معظم النساء

تقلل أسعار الفائدة املرتفعة اليت تطبقها املؤسسات املالية من فرص حصول             )ه(  
  . من الرجال والنساء على االئتمان الضعيفةالفئات

  ١٤املادة     
  الربنامج اخلاص باملرأة الريفية    

 تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية، واألدوار         -١
 أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلـك عملـها يف قطاعـات              تأمنياهلامة اليت تؤديها يف     

على املرأة  تطبيق أحكام هذه االتفاقية لضماناالقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة 
  .يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املنـاطق                -٢
 واالستفادةيف التنمية الريفية    املشاركة   الرجل،   التساوي مع الريفية لكي تكفل هلا، على أساس       

  : بوجه خاص احلق يفللمرأةمنها، وتكفل 
  ؛ على مجيع املستوياتةطط اإلمنائيخلركة يف وضع وتنفيذ ااملشاإن   )أ(  
 تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبـا يف ذلـك املعلومـات والنـصائح              نيل  )ب(  

 ؛ األسرةتنظيمواخلدمات املتعلقة ب

  ؛االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي  )ج(  
  م، الرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلـك       احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعلي       )د(  

، يف مجلة أمور، على فوائـد كافـة         كذلكاحلصول  ، و ةما يتصل منه مبحو األمية الوظيفي     
  ؛ اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنيةاخلدمات

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلـصول علـى فـرص               )ه(  
  ؛كافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاصتية ماقتصاد

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية،  )و(  
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعيـة، وتـسهيالت التـسويق             )ز(  

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي 
  ؛لك يف مشاريع التوطني الريفيوكذ
 صـحاح التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسـكان واإل            )ح(  

  .واالتصاالتواإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، 
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              أن عـدد سـكان الريـف       ٢٠٠٠الـسكان واملـساكن لعـام       إحصاء  جاء يف     -١٥٧
 يف  ٥١,١ نساء، وهو عدد ميثل نـسبة        ٣ ٠٥٨ ٨٠٥ نسمة، من بينهم     ٥ ٩٩٠ ٣٥٦بلغ  
 يف املائة من    ٩٢أن  ) ٢٠٠٤ (الدراسة االستقصائية لرصد أحوال املعيشة    وتقدر نتائج   . املائة

 يف املائـة    ٩٤وُتبني الفوارق بني اجلنسني أن      . مجيع العاملني كانوا يعملون يف قطاع الزراعة      
بة تفوق نسبة الرجال خبمس نقـاط       من مجيع النساء كن يعملن يف قطاع الزراعة، وهي نس         

ويبني االستعراض حبسب اجلنس أن النساء هن أهم منتجي مواد الكفـاف الغذائيـة              . مئوية
 شىت من احملاصيل مثل الذرة الـصفراء  اًفهن يزرعن أنواع. ومقدميها ومن يتوىل تدبريها عادة  

 هذه احملاصيل تبـاع يف      وكل. والذرة البيضاء والدخن والفاصوليا والفول السوداين واللوبياء      
غري أن نساء الريف ال يستطعن احلصول على خدمات دعم األسواق، األمر            . األسواق احمللية 

  .الذي حيد من الدخل النقدي الذي ميكنهن دره ألنفسهن وألسرهن
ملكية : فزامبيا متلك نظاما ثنائيا مللكية األرض     . واألرض عامل مهم يف اإلنتاج الزراعي       -١٥٨

 يف املناطق الريفية يهيمنان على توزيع       نيبيد أن القانون واملمارسة العرفي    . امللكية العرفية الدولة و 
فالسلطات التقليدية يف هذا النظام هي الـيت حتـدد إمكانيـة            . األراضي وتوريثها واستعماهلا  

  .وال تتحكم النساء يف األرض لكنه حيق هلن احلصول عليها واستعماهلا. احلصول على األرض
عوقهن مشاركتهن غري   فغالبا ما ت  . عادة تسويق منتجاهتن  وال تستطيع صغار املزارعات       -١٥٩

الفعالة يف شبكات املزارعني حيث توزع عادة املعلومات عن أسعار السوق والفرص الـسوقية              
عدد املؤسسات املالية يف    كون  ومن جهة أخرى، حيد من فرص حصوهلن على االئتمان          . املتاحة

وحيثما وجدت مؤسسات مالية، كانت فرص حصول النـساء علـى           .  حمدوداً ةاملناطق الريفي 
  .االئتمان حمدودة بسبب أسعار الفائدة املرتفعة وعدم وجود ضمانة لديهن

وفيما يتعلق باملشاركة يف صنع القرار، يغلب أن يكون لنساء الريف دور مهم داخل                -١٦٠
 اعلى املشاركة يف صنع القرار على هذ      فقدرهتن  . أسرهن لكن ليس على صعيد اجملتمع احمللي      

هذه فالصعيد تتأثر بعوامل مثل عملية التنشئة االجتماعية والنظم األبوية واملعتقدات التقليدية؛            
  . من اختصاص الرجالات العامةالعوامل جتعل مسألة صنع القرار

 فمحدودة   سبل احلصول على املياه النقية واملأمونة والوصول إىل مرافق اإلصحاح          أما  -١٦١
 فقد جاء يف التقرير املرحلي بشأن تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقـر            . يف املناطق الريفية  

 على إمدادات املياه املأمونة يف املناطق الريفية        الذين حيصلون أن نسبة   ) ٢٠٠٥(زامبيا  اخلاصة ب 
 يف  ٦٨بنـسبة    هااإلصحاح، فتقدر تغطيت  مرافق  أما  .  يف املائة من سكان الريف     ٣٧    بتقدر  
 حصول النساء واألطفـال علـى املـاء         اتاحلد من إمكاني  وقد ساهم ذلك أيضا يف      . املائة

باعتبارهم أهم الناقلني له إذ إنه يتعني عليهم قطع مسافات طويلة واالنتظار ساعات طـوال               
  .ومقاساة عدم األمن يف مراكز توزيع املياه وبني هذه املراكز
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  التدابري التشريعية  - ألف  

  ٢٠٠٦ لعام ٩قانون متكني املواطنني اقتصاديا رقم     
 هذا التقرير، إىل تعزيز املساواة بني يف ٢ املادة    إطار يسعى هذا القانون، كما جاء يف       -١٦٢

  .اجلنسني يف جمال احلصول على املوارد االقتصادية وامتالكها وإدارهتا واستغالهلا

  ٢٠٠٦م  لعا١١قانون الوكالة الزامبية للتنمية رقم     
القانون حصول األفراد على املوارد املالية والوصـول إىل املؤسـسات           هذا  يسهل    -١٦٣

 املشاريع واالستثمار، جمال تنظيم التجارية وتلقي التعليم والتدريب على اكتساب املهارات يف         
شجع القانون على متويل املؤسسات التجارية الصغرى والـصغرية  يو. سيما يف املناطق الريفية   

  . مبدأ املساواة بني اجلنسنيكما أنه يستند إىل حد كبري إىل. شاريع الريفيةوامل

  قانون األراضي    
قوانني زامبيا،  جمموعة   من   ١٨٤تراجع الدولة الطرف حاليا قانون األراضي، الفصل          -١٦٤

 يف املائة من األراضي املسجلة للنساء، مبن فيهن مـن يعـشن يف              ٣٠اقترحت ختصيص   قد  و
  .ريفيةاملناطق ال

  قانون هيئة كهربة األرياف    
القانون على إنشاء هيئة لكهربة األرياف تكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ           هذا  ينص    -١٦٥

 األرياف عن طريق تسهيل     النهوض بسكان والربنامج مفيد يف    . برامج كهربة املناطق الريفية   
سبة للمناطق الريفية مثل    الكهرباء وتوفري أشكال بديلة من الطاقة املنا      إمدادات  احلصول على   

  .رأمسالية مقارنة بالطاقة املائيةالستثمارات  أقل من االاًقدرالطاقة الشمسية اليت تتطلب 

  التدابري القضائية  - باء  
  .ال توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنها  -١٦٦

  التدابري اإلدارية  - جيم  
  :اختذت الدولة الطرف التدابري اإلدارية التالية  -١٦٧

 على إطار   ملتتشاليت  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(وضع خطة التنمية الوطنية اخلامسة        )أ(  
وتعاجل اخلطة  . ٢٠١٥وطنية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        التنمية  للواستراتيجية  

  ؛االقتصادية مثل التخفيف من حدة الفقر - قضايا تتعلق مبشكالت نساء الريف االجتماعية
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 وعيـة صحاح من برنـامج الت    اإلخدمات  يتعلق باملاء و  تنفيذ الشق الذي      )ب(  
 توفري اإلمدادات الكافية مـن املـاء الـصاحل          يتعهدصحاح والصحة الذي    بقضايا املياه واإل  

  ؛لالستهالك البشري واالستعمال املرتيل يف املناطق الريفية
ي صحاح يف املناطق الريفية الذي يرم     اإلخدمات  تنفيذ برنامج توفري املياه و      )ج(  

  ؛صحاحل إىل املياه املأمونة ومرافق اإلإىل حتسني سبل الوصو
املزارعني والنساء  صغار  تنفيذ برنامج الدعم الزراعي الذي يستهدف حتديدا          )د(  

  ؛مدخالت زراعية مثل األمسدة والبذور بأسعار مدعومةالربنامج ويوفر . املستضعفات
 على توفري التدريب املستمر  ةمقدمي اخلدمات اإلرشادية الزراعي   تعزيز قدرة     )ه(  

  ؛للمزارعني الريفيني، خاصة النساء
  ؛ يف املناطق الريفيةالبالغ الصغر عن طريق مؤسسات التمويل تقدمي القروض  )و(  
إعادة النظر يف سياسة األراضي حبيث تشمل قضايا مثل التوزيـع العـادل               )ز(  

  .لألراضي وضمان حيازة سندات امللكية

  لصعوباتالعوامل وا  - دال  
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -١٦٨

ال تقدم على قدم املساواة يف مجيع أحناء الـبالد،       الزراعي  خدمات اإلرشاد     )أ(  
  ؛صغار املزارعنيخاصة يف املناطق الريفية حيث يوجد جل 

احلصول على رأس املال االستثماري     كأفراد  معظم نساء الريف ال يستطعن        )ب(  
  ؛رية وغريها من األنشطة االقتصاديةطة جتالكي يزاولن أنش

تحتية وقلة املوظفني الصحيني املؤهلني، األمر الذي يترتـب         البنية  ضعف ال   )ج(  
  ؛عليه ضعف حالة األطفال الصحية

  .قلة خدمات النقل واالتصاالت يف املناطق الريفية  )د(  

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون ويف األمور املدنية    

  .ملرأة املساواة مع الرجل أمام القانوناالدول األطراف  نحمت  -١
 الرجل، األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الدول متنح  -٢
حقوقا مساوية حلقـوق   خاص، وتكفل للمرأة، بوجه.  فرص ممارسة تلك األهليةنفسو

قدم املساواة يف مجيع مراحـل   املهما علىوتع الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات،
  . القضائية املتبعة يف احملاكم واهليئاتاإلجراءات
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على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت  األطراف  الدولوافقت  -٣
  . األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيةتقييديستهدف  قانوين هلا أثر
 املتـصل  قـانون جل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالاألطراف الر الدول متنح  -٤

  .وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم األشخاص حبركة

تود الدولة الطرف اإلفادة بأنه ال توجد أي قيود قانونية حتول دون إبـرام املـرأة                  -١٦٩
  .يةوعليه، ميكنهن احلصول على تسهيالت ائتمانية وحيق هلن إدارة ممتلكاهتن حبر. عقودا

  التدابري التشريعية  - ألف  

  الدستور    
 من الدستور على أن لكل شخص متهم بارتكاب جـرم احلـق يف              ١٨تنص املادة     -١٧٠

  .حماكمة عادلة يف غضون فترة معقولة أمام حمكمة مستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون
ـ       األساس القانوين الذي   الدستور أيضا    ددوحي  -١٧١ يم يف   حيق مبقتضاه لكل شـخص مق
 مـن   ٢٢وتنص املادة   . أن يتنقل فيها ويتمتع حبرية اختيار مكان إقامته       قانونية  بصورة  زامبيا  

الدستور، إضافة إىل ذلك، على أنه حيق لكل شخص يف زامبيا أن يتنقل حبرية يف البالد ويقيم                
  .يكن حمتجزاً بصورة قانونية ويعود إليها ما مل أن يغادرهايف أي منطقة فيها و

  . من الدستور التمييز، كما ذُكر سابقا٣٣ًوحتظر املادة   -١٧٢

  قانون املساعدة القانونية    
قـوانني زامبيـا    جمموعـة    من   ٣٤أنشئت دائرة املساعدة القانونية مبوجب الفصل         -١٧٣

وتقدم املـساعدة   .  واملتهمني الذين ال ميلكون أمواال كافية لتوكيل حمامني        املتقاضنيملساعدة  
وقد تود اللجنة مالحظة أن دائرة املساعدة القانونية     . ا ألفراد اجملتمع األشد ضعفاً    القانونية جمان 

وعالوة . لوصول إىل عدد أكرب من السكانلتمكينها من ا الالمركزية هي يف مرحلة حتول حنو    
  .الدائرةجيري العمل على حتقيق استقاللية هذه على ذلك، 

  قانون احملكمة العليا    
 قوانني زامبيا، تدرج     جمموعة  من ٢٧من قانون احملكمة العليا، الفصل       ١٠إن املادة     -١٧٤

 هـذه   منو. على مبادئ العدالة الطبيعية   اليت تشمل   يف العملية القضائية مبادئ القانون العام       
  .املبادئ احملاكمة العادلة أمام حماكم قانونية وهيئات قضائية وهيئات شبه قضائية
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  التدابري القضائية  - باء  
  .ال توجد تدابري قضائية يبلَّغ عنها  -١٧٥

  التدابري اإلدارية  - جيم  
  :التاليةاإلدارية اختذت الدولة الطرف التدابري   -١٧٦

إعادة صياغة القانون العريف لضمان القضاء على املمارسات العرفية البغيضة            )أ(  
  ؛يف اجملتمع
اة بني الرجل واملـرأة     السياسة اجلنسانية الوطنية اليت ترمي إىل حتقيق املساو         )ب(  

  ؛عن طريق مشاركتهم الفعلية واملتساوية يف تنمية البالد
 من الدستور؛ وهي مكلفة     ١٢٥إنشاء جلنة حقوق اإلنسان مبوجب املادة         )ج(  

  :وفيما يلي مهام اللجنة. بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
  ؛التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان '١'
  ؛ سوء إدارة العدالةالتحقيق يف أي حالة من حاالت '٢'
  ؛اقتراح تدابري فعالة ملنع التجاوزات اليت متس حقوق اإلنسان '٣'
 وأماكن االحتجاز أو املرافق املتصلة هبا قـصد تقيـيم           السجونزيارة   '٤'

أحوال احملتجزين يف تلك األماكن وتقـدمي توصـيات حلـل           وحتسني  
  ؛املشكالت القائمة

 االعتبـار لـضحايا     رّدوضع برنامج مستمر للبحث والتعليم واإلعـالم و        '٥'
  ؛جتاوزات حقوق اإلنسان هبدف تعزيز احترام حقوق اإلنسان ومحايتها

      االضطالع بكل ما قد يساهم، مباشرة أو بصفة غـري مباشـرة، يف أداء              '٦'
  ؛اللجنة مهامها

وتتعلق . إنشاء جلنة حتقيق مكلفة بتلقي الشكاوى من الناس والتحقيق فيها           )د(  
 أو سوء اإلدارة من قبل كبار املسؤولني احلكوميني ورؤساء اهليئـات            باملظاملهذه الشكاوى   

وتضمن اللجنة اإلنصاف عن طريق تعزيز العدالة االجتماعية   . شبه احلكومية والسلطات احمللية   
  .يف إدارة املؤسسات العامة

  التدابري األخرى  - دال  
ملساواة أمام القـانون ويف      يف الدفاع عن ا     رئيسياً أدت منظمات اجملتمع املدين دوراً      -١٧٧

  :ة يف هذا الصددتخذوفيما يلي التدابري امل. الشؤون املدنية
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ملرأة تقـدمي خدماتـه     إىل ا املساعدة القانونية   الوطين لتقدمي   ركز  امليواصل    )أ(  
، مبن فيهم النساء، مثلما جـاء يف        لصاحل أفراد الفئات الضعيفة   القانونية يف املسائل القانونية     

  ؛سابقالتقرير ال
 لألفراد، مبن   املدنيةالتربية  أنشطة  تواصل منظمات اجملتمع املدين االضطالع ب       )ب(  

فيهم الزعماء التقليديون بشأن ضرورة القضاء على املمارسات العرفية التقليديـة وبـشأن             
  ؛حقوق املرأة والطفل

 يتوىل عدد من املنظمات غري احلكومية توعية الناس وتثقيفهم بقـضايا حقـوق              )ج(  
ومن هذه املنظمات مؤسسة العملية الدميقراطيـة       . للفئات الضعيفة  املساعدة القانونية    تقدمياإلنسان و 

  .ومنظمة العامالت يف جمال القانون يف اجلنوب األفريقي ومجعية الشابات املسيحية العاملية

  العوامل والصعوبات  - هاء  
  :ووجهت العوامل والصعوبات التالية  -١٧٨

ولة الطرف بأن عدم املساواة بني اجلنسني ما يزال قائما لـدى            تعترف الد   )أ(  
الثنائي ويعود ذلك باألساس إىل تطبيق نظامها القانوين        . تطبيق القوانني ويف املمارسة القانونية    

فإذا كان القانون الوضعي ينص على املساواة       .  القانون الوضعي والقانون العريف    الذي يشمل 
ا الوضع قد ال يتبني بسهولة يف تطبيق القانون العريف الذي قد يرتع بني الرجل واملرأة، فإن هذ  

  ؛إىل إخضاع حقوق املرأة ملا يفضله الرجل
معظم النساء عن االلتجاء إىل احملاكم نظرا لعوامل عدة، على رأسها           تعجز    )ب(  

املعرفـة   بسبب العوائـق الثقافيـة وعـدم         التقاضيقلة املعرفة بنظام العدالة وضعف ثقافة       
  ؛التشريعات وشح املوارد لتوكيل حمامني لتمثيلهنب

قلة عدد املوظفني يف دائرة املساعدة القانونية، األمر الذي يقلل فرص تلقي              )ج(  
  ؛خدمات املساعدة القانونية اجملانية، سيما لصاحل النساء

  ؛قلة وعي النساء حبقوقهن وباملؤسسات اليت أنشئت لتعزيز حقوق املرأة  )د(  
اون احملدود بني منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات احلكومية املعنية اليت          التع  )ه(  

  ؛تضطلع بأنشطة ترمي إىل تعزيز املساواة أمام القانون
قلة عدد املوظفني يف جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التحقيق، األمر الذي حيـد          )و(  

  ؛ سيما للنساء،من تدابري االنتصاف املتاحة
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  ١٦املادة     
  الزواج واألسرةمبوجب قانون اة املساو    

  
التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة  تتخذ الدول األطراف مجيع  -١

 ، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بنياألسريةبالزواج والعالقات  املتعلقة األمور
  :واملرأة الرجل
  ؛نفس احلق يف عقد الزواج  )أ(  
  الزوج، وىف عدم عقـد الـزواج إال برضـاها    اختيار حريةنفس احلق يف   )ب(  

 ؛احلر الكامل

  ؛احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه نفس  )ج(  
ا م، بغـض النظـر عـن حالتـه    بصفتهما والدين نفس احلقوق واملسؤوليات  )د(  

 طفال هي الراجحة؛تكون مصاحل األاألحوال،  وىف مجيع امالزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهل

فترة عدد أطفاهلا والشعور من املسؤولية تقرر حبرية وب أن نفس احلقوق يف  )ه(  
احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها  ، وىفوآخر طفل بني إجناب
 ؛احلقوق هذه من ممارسة

ية علـى  والوصـا  والقوامة واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية نفس احلقوق  )و(  
املفـاهيم يف    هـذه  ، حني توجد  األنظمة املؤسسية األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من        

  تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛ وىف مجيع األحوال ؛التشريع الوطين
 اسم اختيار نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف           )ز(  
 ، والوظيفة؛ واملهنة،األسرة

مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف  يتعلق حلقوق لكال الزوجني فيمافس ان  )ح(  
  . ذي قيمةسواء بال مقابل أو مقابل عوض والتصرف فيها، عليها وإدارهتا والتمتع هبا

قـانوين، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات         أي اثر  ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه       -٢
لزواج وجلعل تـسجيل الـزواج يف       أدىن ل  لتحديد سن  ،التشريع  ذلك الضرورية، مبا يف  

  .سجل رمسي أمرا إلزاميا

.  يتكون من قوانني وضعية وأخرى عرفية      ثنائيحيكم العالقات األسرية نظام قانوين        -١٧٩
وتنقـسم  .  األسرة يف زامبيا الوحدة اجملتمعية األساسية؛ لذا فهي حتظى حبماية الدولـة            عّدوُت

وتتألف األسرة النـواة مـن      . نواة واألسرة املمتدة  إىل قسمني رئيسيني مها األسرة ال     األسرة  
أما األسرة املمتدة فتـضم     .  يف املناطق احلضرية   شيوعاً  أكثر هي و ،الزوج والزوجة واألطفال  
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 واخلاالت وبنـات  واألخوال والعمات   اجلد واجلدة من جهة األب ومن جهة األم واألعمام          
  .وجود األسرةل الزواج مهماًويعد .  اإلخوان واألخوات وغريهم من األقاربوأبناء
يف إطار القانون الوضعي، بني الطرفني املتعاقدين يف حني أنه يكون            ويكون الزواج،   -١٨٠

ويسمح الزواج العريف ضمنا بتعدد الزوجات وينطوي علـى         . بني أسرتني يف الزواج العريف    
لزواج العريف كم اويبدو من القواعد اليت حت. فكرة توحيد أسرتني مقارنة بتوحيد طريف الزواج    

  . غايات حتقيق األهداف الشخصية اليت تفيد الفرد وحدهأن غايات حفظ النسب تعلو على
أمـا يف إطـار   . ويظل دفع املهر إىل العروس، مثلما ذُكر سابقا، عامال يف عملية الزواج         -١٨١

 معظم النساء   بيد أن . عقد الزواج دفع املهر ورضا الوالدين     لالقانون الوضعي، فليس من الضروري      
وهذا يعين أنه حىت عندما يعقد الطرفان الزواج يف إطار          . والرجال يتزوجون يف إطار كال النظامني     

ويف الزجيات اليت يدفع فيهـا      . القانون الوضعي، فإن دفع املهر يعين تسليم العروس وتأكيد الزواج         
  .اباملهر، ميلك الزوج حقوقا مطلقة على األطفال وحقوق الزوجة يف اإلجن

  التدابري التشريعية  - ألف  

  قانون الزواج    
على أن السن الدنيا اليت      من جمموعة قوانني زامبيا،      ٥٠الفصل   ،ينص قانون الزواج    -١٨٢

فبمقتضى هذا القانون، .  سنة٢١ا لكل من الذكور واإلناث بالزواج دون قيد هي فيهُيسمح 
ني أن يعقدوا زواجا آخر ما دام الزواج        وال جيوز للمتزوج  . ال يكون الزواج إال بامرأة واحدة     

  .عقد الزواجوينص القانون أيضا على محاية الزوجات واألطفال عند احنالل . األول قائما

  قانون األحداث    
يتضمن قانون األحداث أحكاما تتعلق باألطفال واألحداث الذين هم يف حاجة إىل              -١٨٣

حداث املخالفني للقانون وتأديبهم وإعادة     ينص على نظام حملاكمة األ    هو  الرعاية واحلماية؛ و  
  .تأهيلهم وعلى إنشاء مؤسسات لألطفال مثل دور األيتام

  قانون التبين    
، على األنظمة اليت يـتعني       من جمموعة قوانني زامبيا    ٥٤ينص قانون التبين، الفصل       -١٨٤

 األطفال ومينع   وينص قانون التبين على تبين    . ااالمتثال هل على الشخص الذي يعتزم تبين طفل       
تبين الفتيات عندما يكون مقدم الطلب رجال يعيش مبفرده ما مل تقتنع احملكمة بوجود ظروف         

  . من قانون التبين١٠خاصة تربر اختاذ إجراء استثنائي بإصدار أمر التبين مبوجب املادة 
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  املوصى هبا التركاتقانون الوصايا وإدارة     
 من جمموعـة قـوانني    ٦٠ركات املوصى هبا، الفصل     ينص قانون الوصايا وإدارة الت      -١٨٥
  . تركة املوصي على املستحقنيعندما يتعلق األمر بتوزيع، على محاية األسرة زامبيا

  قانون البنوة واإلعالة    
 النـساء، يف    ن، ميكّ  قوانني زامبيا   جمموعة  من ٦٠ الفصل   ، قانون البنوة واإلعالة   إن  -١٨٦
على ) ٢(١١وتنص املادة   . البنوة واإلعالة ب  تتعلق  أوامر طلب استصدار ، من   ٥ و ٤ و ٣املواد  

راعي رفاهيـة الطفـل ومـصلحته       أن من واجب احملكمة، لدى إصدارها أمر اإلعالة، أن ت         
 هلا أيضا سلطة إصدار أمر      تكونسلطة إصدار أمر اإلعالة،     حيثما تكون للمحكمة    و. الفضلى

  .تبين األطفال أو حضانتهم

  يةالتدابري القضائ  - باء  
ــويال    -١٨٧ ــن م ــوتا ودوري ــان موش ــضية ليلي ــا، يف ق ــة العلي ــدت احملكم                أك

، على أنه مىت عقد شخص زواجا يف إطار النظام الوضعي، اعُترب            )HP/0078/2000) (موشوتا(
    مـن جمموعـة     ٨٧الفـصل    ،أي زواج آخر مزعوم جرما مبوجب القانون اجلنائي الزاميب        

  .قوانني زامبيا
إن املشاق اليت تعانيها النساء عندما يتعلق األمر بالتملك والدعم املايل بعد الطالق             و  -١٨٨

أشدُّ يف الزجيات اليت تتم يف إطار الزواج العريف منها يف الزجيات اليت تنعقد يف إطار قـانون                  
 ومن املعتاد يف القانون العريف أنه حيرم املرأة من أي حقوق يف ممتلكات األسـرة أو               . الزواج

وينص القانون الوضعي على تقسيم املمتلكات بني الـزوج         .  الزواج عقداإلعالة عند احنالل    
والزوجة وإعالة أي من الزوجني عند الطالق ألن قانون الطالق املنطبق هو قانون القـضايا               

  .٢٠٠٣لعام اإلنكليزي الزوجية 
 فلـورانس   ويف هذا الصدد، قضت حمكمة النقض يف قضييت ريتشارد موسوندا ضد            -١٨٩

بأنه عندما يتعلق األمر بالطالق، يكون      ) ٢٠٠٠(وشيبوي ضد شيبوي    ) ١٩٩٨(موسوندا  
وتؤكد قضية شيبوي أنه حيق، حىت لألزواج الذين تزوجـوا يف      . للمرأة نصيب يف املمتلكات   

غري أن املرأة، . إطار القانون العريف، أن حيصلوا على نصيب متساو من املمتلكات بعد الطالق 
لة حضانة األطفال بعد الطالق، يف بعض الزجيات اليت تتم يف إطار القانون العـريف،               يف مسأ 

  .تتعرض للتمييز بسبب املهر ألنه مينح الزوج حق حضانة األطفال
 الـزواج، ينبغـي   عقـد أنه عند احنـالل   على   يف زامبيا    وقد استقر الرأي القانوين     -١٩٠

 يف  رأت احملكمة  حقوق الوالدين مثلما     وليس" الفضلىمصاحل الطفل   "تستقصي  للمحاكم أن   
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فمن مسؤولية كل فرد االعتراض على أي قوانني        . HP/D.20/1999قضية إيفانس ضد إيفانس     
  . اإلنصاف على ذلك األساس وليس ألن القوانني ثانويةحتقيق عرفية ال تتفق مع 

وضع خمتلف  بيد أن ال  .  ممتلكات يف البيت   تكون لكل منهما  والرجل أن   لمرأة  وحيق ل   -١٩١
يف إطار القانون العريف، ذلك أن الرجل وحده هو من ميلك سلطة التصرف يف املمتلكات مع                

ومفهوم ملكية األرض حمدود جدا، ذلـك أن        . أنه حيق ألطفاله وزوجته أن ينتفعوا هبا أيضا       
ورغم أن للمرأة احلق يف ملكيـة األرض  . سلطة التصرف فيها غري ممكنة إال يف إطار العشرية     

  .ظريا يف بعض النظم اإلثنية، فإهنا قلما تستفيد منه عمليان
ضد ليسيلي مواال   ) منفذ وصية املتوىف مواال مواال    (ففي قضية إسحاق تانتاميين شايل        -١٩٢

املتعلقة بقانون الوصـايا وإدارة التركـات       ) ١٩٩٧ لعام   ٦ رقم   حكم احملكمة العليا لزامبيا   (
فاملوصي مل . را أصدرته احملكمة العليا بتعديل نص الوصية      املوصى هبا، استأنف منفذ الوصية أم     

فقد استند قاضي املوضوع إىل أحكـام املـادة        . يتخذ أي إجراء بشأن املدعى عليها وأخيها      
احملكمـة،  إذا رأت    همن قانون الوصايا وإدارة التركات املوصى هبا اليت تنص على أن          ) ١(٢٠

 أن املوصي مل يتخذ أي إجراء ،أو من ينوب عنهأحد ُمعايل املوصي  طلب من قبل    لدى تقدمي   
كان مـن   معقول، سواء يف حياته أو بوصية، إلعالة املعال وأنه قد يترتب على ذلك مشقة،               

، بصرف النظر عن أحكام الوصية، أن تأمر باختاذ إجراء معقول تراه مناسبا بشأن تركة            حقها
  .املوصي من أجل إعالة ذلك املعال

أو " معـال "أن املدعى عليها مل تكن مشمولة قانونا بتعريف كل من           ورأت احملكمة     -١٩٣
ومع أن . ف املعال بأنه الزوجة أو الزوج أو الطفل أو الوالد       عّر من القانون تُ   ٣فاملادة  ". طفل"

  . قاصراعّد عاما ُي١٨غري معرف يف القانون، فإن كل شخص مل يبلغ " طفل"مصطلح 
 من جمموعة قـوانني     ٥٩ملرياث بال وصية، الفصل     سنت الدولة الطرف قانون ا    قد  و  -١٩٤
  .، كما ذُكر سابقا، لتنظيم املسائل املتعلقة باملرياث بال وصيةزامبيا

  التدابري اإلدارية  - جيم  
  :اختذت الدولة الطرف التدابري اإلدارية التالية  -١٩٥

تعلقـة  املتشريعات الزامبية الإعادة صياغة القانون العريف الذي يؤثر يف نوع          )أ(  
  ؛اليت ينبغي وضعهابقضايا الزواج 

  ؛١٢ انظر املادة ،تنفيذ برنامج الصحة اإلجنابية املتكامل  )ب(  
  .١٤مراجعة قانون األرض وفق ما جاء حتت املادة   )ج(  
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  العوامل والصعوبات  - دال  
فيذ تناليت تواجهها يف    رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، هناك عدد من القيود             -١٩٦
  :، وهي١٦املادة 

  :املمارسة املزدوجة للقانون الوضعي والقانون العريف  )أ(  
 ؛يصعب معها التحكيم يف قضايا الرتاعات األسرية أو الطالق أو كليهما '١'

تسمح بانعقاد الزواج مبجرد بلوغ سن الرشد على أساس رضا الوالـدين،             '٢'
  ؛األمر الذي ينتهك حقوق الفتاة

  .تتركااإلرث وأيلولة القضايا ق املرأة، سيما يف استمرار انتهاك حقو  )ب(  
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