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  األرض والسكان-أوالً 

  األرض-ألف 

ولزامبيا حدود مشتركة مع مجهورية .  كيلومتر مربع٧٥٣ ٠٠٠زامبيا بلد غري ساحلي تبلغ مساحته حنو  -١
انيا يف الشمال، ومالوي وموزامبيق يف الشرق، وزمبابوي وبوتسوانا يف اجلنوب، وناميبيا الكونغو الدميقراطية وترت

وهي بوجه عام تقع يف منطقة اهلضبة الكربى ألفريقيا الوسطى حيث يتراوح . يف اجلنوب الغريب، وأنغوال يف الغرب
، يصل ارتفاع   )جرف موتشنغا وال سيما يف    (ويف املنطقة الشرقية،    .  متر ١ ٣٠٠ و ١ ٠٠٠متوسط ارتفاعها بني    

وتوجد فيها منخفضات واسعة عند أطراف اهلضبة حيث توجد         .  متر ٢ ٠٠٠األرض عـن سطح البحر إىل حنو        
حبريات تنغانيقا ومويرو وبانغويلو يف الشمال، وهنر لوانغوا يف الشرق، وحوض كافوي وسهول الطمي على امتداد 

 .هنر زامبيزي يف اجلنوب والغرب

 درجة شرقاً، ولذلك فإهنا     ٣٤ درجة و  ٢٢ درجات جنوباً وخط الطول      ٨بيا بني خط العرض     وتقع زام  -٢
سبتمرب /فصل حار جاف خالل شهري أيلول: وتتعاقب فيها ثالثة فصول خمتلفة. تتميز مبناخ وغطاء نبايت مداريني

ريل، وفصل شتاء جاف    أب/نوفمرب ونيسان /أكتوبر، وفصل دافئ رطب يف الفترة بني تشرين الثاين        /وتشرين األول 
 .أغسطس/مايو إىل آب/ درجة مئوية يف الفترة من أيار٣٠ درجة و١٤يتفاوت فيه متوسط درجة احلرارة بني 

وميكن تصنيف الغطاء النبايت لزامبيا بصورة عامة على أهنا سافانا جتمع بني األشجار املختلفة واحلشائش                -٣
 .ية أساساً اليت توجد عادة يف اهلضبة الرئيسيةالطويلة والشجريات وغري ذلك من األشجار النفض

  السكان-باء 

مـا زال تعداد السكان واملساكن يشكل املصدر األساسي للبيانات الدميغرافية يف زامبيا ولقد أجري آخر تعداد                  -٤
لقطري، ويوجد مصدر هام آخر للبيانات يوفر مؤشرات مفيدة أدرجت يف هذا التقرير ا            . ٢٠٠٠مـن هذا القبيل يف عام       

 نسمة حسب تعداد عام     ٩ ٨٨٥ ٥٩١ زامبيا   )١(ولقد بلغ عدد سكان   . وهـو الدراسات االستقصائية الدميغرافية الصحية     
 كانت  )٢(ولكن نسبة اإلناث من اجملموع الفعلي للسكان      .  أنثى ٤ ٩٣٩ ٢٩٣ ذكراً و  ٤ ٩٤٦ ٢٩٨، من بينهم    ٢٠٠٠

 ١٠٠ من الذكور مقابل كل      ٩٦,٨ ذكراً، أي ما يعادل      ٤ ٥٩٤ ٢٩٠ أنثى مقابل    ٤ ٧٤٣ ١٣٥أعلى، إذ بلغ عددهن     
 ).١اجلدول  (١٩٩٠أنثى وهي نسبة أقل بصورة طفيفة من تلك املسجلة يف عام 
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 ١اجلدول 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٠نسبة اجلنس حبسب املقاطعة، 

١٩٩٠ ٢٠٠٠ 
 املقاطعة  أنثى١٠٠عدد الذكور مقابل كل   أنثى١٠٠عدد الذكور مقابل كل 

 وسطىال ٩٩,٦ ٩٨,٩
 كوبربيلت ١٠٢,٩ ١٠٥,٦
 الشرقية ٩٦,٣ ٩٤,٩
 لوابوال ٩٧,٢ ٩٥,١
 لوساكا ١٠١,٣ ١٠٠,٤
 الشمالية ٩٢,١ ٩٥,٣
  الغربية-الشمالية  ٩٤,٤ ٩٦,٥
 اجلنوبية ٩٦,٦ ٩٥,٥
 الغربية ٩٠,١ ٩٠,٣
 جمموع زامبيا ٩٨,١ ٩٦,٨

 .٢٠٠٠ و١٩٩٠تقريرا اجلهاز املركزي لإلحصاء، : املصدر  

تنقسـم زامبيا إدارياً إىل تسع مقاطعات أما التوزيع اجلغرايف للسكان فهو إىل حد كبري لصاحل املناطق                 و -٥
وتبيِّن النتائج اليت أسفرت عنها عمليات . ٢٠٠٠ يف املائة من السكان يف عام     ٦٥الريفـية الـيت كان يقيم فيها        

، وهو اجتاه يزداد وضوحاً يف أكثر مقاطعات البلد         التعداد على مر العقود اجتاهاً إىل اهلجرة من احلضر إىل الريف          
 يف املائة   ٤٠فقد كانت نسبة السكان املقيمني يف املدن تبلغ         ). كوبربيلت، ولوساكا، واجلنوبية والوسطى   (حتضُّراً  
.  على التوايل٢٠٠٠ و١٩٩٠ يف املائة يف عامي ٣٥ يف املائة مث إىل ٣٨، واخنفضت هذه النسبة إىل ١٩٨٠يف عام 

 ٩,٨ مقابل   ٢٠٠٠ نسمة لكل كيلومتر مربع يف عام        ١٣,١انـت كثافة السكان تبلغ على املستوى الوطين         وك
ويتميز التوزيع السكاين يف مقاطعات زامبيا بأن أكثر مقاطعات البلد          . ١٩٩٠نسمة لكل كيلومتر مربع يف عام       

حيث بلغت هذه الكثافة، على التوايل، هي اليت تسجل أعلى كثافة سكانية ) لوساكا وكوبربيلت(حتضُّراً وسكاناً 
 ).٢انظر اجلدول ( نسمة لكل كيلومتر مربع ٦٤ نسمة و٥٠

 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٠الكثافة السكانية حسب املقاطعة، 

 الكثافة السكانية
 يف الكيلومتر املربع

 عدد السكان
 )باآلالف(

١٩٩٠ ٢٠٠٠ 

 املساحة
بآالف (

 املقاطعة ١٩٩٠ ٢٠٠٠ )الكيلومترات املربعة

 الوسطى ٧٧٢ ١ ٠١٢ ٩٥ ٨,٢ ١٠,٧

 كوبربيلت ١ ٤٥٨ ١ ٥٨١ ٣١ ٤٦,٦ ٥٠,٥

 الشرقية ١ ٠٠٥ ١ ٣٠٦ ٦٩ ١٤,٥ ١٨,٩

 لوابوال ٥٦٤ ٧٧٥ ٥١ ١١,٢ ١٥,٣
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 الكثافة السكانية
 يف الكيلومتر املربع

 عدد السكان
 )باآلالف(

١٩٩٠ ٢٠٠٠ 

 املساحة
بآالف (

 املقاطعة ١٩٩٠ ٢٠٠٠ )الكيلومترات املربعة

 لوساكا ٩٩١ ١ ٣٩١ ٢٢ ٤٥,٣ ٦٣,٥

 الشمالية ٩٢٦ ١ ٢٥٩ ١٤٨ ٦,٣ ٨,٥

  الغربية-الشمالية  ٤٣٨ ٥٨٣ ١٢٦ ٣,٥ ٤,٦

 اجلنوبية ٩٦٦ ١ ٢١٢ ٨٥ ١١,٣ ١٤,٢

 الغربية ٦٣٩ ٧٦٥ ١٢٦ ٥,١ ٦,١

 جمموع زامبيا ٧ ٧٥٩ ٩ ٨٨٦ ٧٥٣ ١٠,٣ ١٣,١

 .اسُتخدم عدد السكان النظري: مالحظة 
 .٢٠٠٠تقرير التعداد املقدم من اجلهاز املركزي لإلحصاء، : املصدر 

 يف  ٩٩,٥قي، بنسبة بلغت    وزامبـيا بلد متعدد األجناس والثقافات، تنحدر أغلبية سكاهنا من أصل أفري            -٦
وتتألف اجملموعات .  يف املائة٩٨,٧ وهي ١٩٩٠؛ أي أعلى من النسبة املسجلة يف تعداد عام ٢٠٠٠املائة يف عام 

ألغراض " جمموعات أخرى "غـري األفريقية من أمريكيني وآسيويني وأوروبيني ويصنَّف السكان الباقون حتت بند             
تخدم كلمة العرق يف تعدادات زامبيا لإلشارة إىل قارة املوطن األصلي           وُتس). ٣انظر اجلدول   (إحصـائية حبـتة     

وتوجد يف زامبيا، . بالنسبة إىل السكان غري الزامبيني ولكنها تشري فيما يتعلق بالزامبيني إىل القبائل الزامبية األصلية
ة عادة، يفترض أن عدد اللغات      وبالرغم من أن اللغة ليست مرادفاً للقبيل      .  قبيلة لكل منها لغة متميزة     ٧٢رمسياً،  

 .املوجودة يف البلد يساوي عدد القبائل

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٠التكوين اإلثين للسكان حسب اجلنس، 

 اجملموعة اإلثنية

 اجلنس األفريقية األمريكية اآلسيوية األوروبية جمموعات أخرى اجملموع

 ذكور ٤ ٥٧٢ ٠٢٦ ٦٩١ ٦ ٢٧٢ ٣ ٤٦٢ ١١ ٨٣٩ ٤ ٥٩٤ ٢٩٠

 إناث ٤ ٧٢٢ ١٢٨ ٥٠٧ ٥ ٥٧٦ ٢ ٧٢٠ ١٢ ٢٠٤ ٤ ٧٤٣ ١٣٥

 اجلنسان ٩ ٢٩٤ ١٥٤ ١ ١٩٨ ١١ ٨٤٨ ٦ ١٨٢ ٢٤ ٠٤٣ ٩ ٣٣٧ ٤٢٥

نسبة مئوية من عدد السكان      ٩٩,٥٤ ٠,٠١ ٠,١٣ ٠,٠٧ ٠,٢٦ ١٠٠,٠
     اإلمجايل

 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقرير التحليلي الوطين لتعداد السكان واملساكن، : املصدر 
: وتوجـد يف زامبيا سبع جمموعات إثنية رئيسية وتنتمي مجيع القبائل إىل إحدى اجملموعات القبلية الرئيسية التالية       -٧

ومتثل ). ٤ واجلدول   ١الشكل  ( الغربية، وباروتسي، ونياجنا أو الشرقية، ومامبوي، وتومبوكا         -مبـبا، وتونغا، والشمالية     
 يف  ٣٠,٥وباإلضافة إىل ذلك تقيم نسبة      .  ثلثي العدد اإلمجايل للقبائل يف زامبيا      قـبائل جمموعة مببا اإلثنية نسبة تزيد على       

اجملموعات "وتشمل فئة   .  يف املائة من هذه القبائل يف املناطق احلضرية        ٣٩,١املائـة من قبائل مببا يف املناطق الريفية ونسبة          
 .٢٠٠٠ املائة من السكان حسب تعداد عام  يف٢,٣اجملموعات اإلثنية غري الزامبية اليت متثل /القبائل" األخرى
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الشكل 1
 اجملموعات اإلثنية الرئيسية حسب اجلنس، 2000
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المجموع 33.6 16.8 10.3 7.8 18.2 5.9 5.1 2.3

ذآور 33.5 16.7 10.4 7.7 18.2 5.9 5.1 2.4

إناث 33.6 16.9 10.3 7.9 18.2 5.8 5 2.3

بمبا تونغا الشمالية - 
الغربية باروتسي نيانجا مامبوي تومبوآا مجموعات 

أخرى

 
 .٢٠٠٣اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقرير التحليلي الوطين للتعداد السكاين، : املصدر 

 ٤اجلدول 
 ٢٠٠٠اجملموعات اإلثنية الرئيسية حسب اجلنس ومكان اإلقامة، 

 زامبيا الريف احلضر

 اجلنسان ذكور إناث اجلنسان ذكور إناث اجلنسان ذكور ثإنا
اجملموعة 
 اإلثنية

 مببا ٣٣,٦ ٣٣,٥ ٣٣,٦ ٣٠,٥ ٣٠,٥ ٣٠,٥ ٣٩,١ ٣٨,٨ ٣٩,٣

 تونغا ١٦,٨ ١٦,٧ ١٦,٩ ٢٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,١ ١١,٠ ١٠,٨ ١١,١

الشــماليـة  ١٠,٣ ١٠,٤ ١٠,٣ ١١,٣ ١١,٤ ١١,٣ ٨,٦ ٨,٧ ٨,٤
  الغربية-

جملموعـــة ا ٧,٨ ٧,٧ ٧,٩ ٨,٨ ٨,٦ ٨,٩ ٦,١ ٦,٢ ٦,١
الناطقة بلغة  

 باروتسي

 الشرقية ١٨,٢ ١٨,٢ ١٨,٢ ١٦,٩ ١٦,٩ ١٦,٩ ٢٠,٥ ٢٠,٤ ٢٠,٥

 مامبوي ٥,٩ ٥,٩ ٥,٨ ٥,٣ ٥,٤ ٥,٣ ٧,٠ ٧,٠ ٦,٩

 تومبوكا ٥,١ ٥,١ ٥,٠ ٤,٨ ٤,٨ ٤,٨ ٥,٦ ٥,٧ ٥,٤

ــات  ٢,٣ ٢,٤ ٢,٣ ٢,٤ ٢,٤ ٢,٣ ٢,٣ ٢,٤ ٢,٢ جمموع
 أخرى

  النسبة املئوية   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
   اإلمجالية

عدد السكان    ٩ ٣٣٧ ٤٢٥ ٤ ٥٩٤ ٢٩٠ ٤ ٧٤٣ ١٣٥ ٥ ٩٩٠ ٣٥٦  ٩٣١ ٥٥١ ٣ ٠٥٨ ٨٠٥ ٣ ٣٤٧ ٠٦٩ ١ ٦٦٢ ٧٣٩ ٦٨٤ ٣٣٠
   اإلمجايل

 .٢٠٠٣اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقرير التحليلي الوطين للتعداد السكاين، : املصدر 

١الشكل
 ٢٠٠٠اجملموعات اإلثنية الرئيسية حسب اجلنس، 
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ومل تشهد زامبيا على الرغم من وجود قبائل وجمموعات إثنية          . لـد مساِلم للغاية بصفة عامة     وزامبـيا ب   -٨
وميكن . عديـدة فيها، أي نزاعات إثنية كتلك اليت شوهدت يف بعض البلدان األفريقية وأرجاء أخرى من العامل                

وتوجد . كليزية كلغة اتصال حياديةجزئـياً، عزو السلم القائم واستتبابه املستمر يف زامبيا إىل استخدام اللغة اإلن            
باإلضـافة إىل اإلنكليزية، سبع لغات أخرى ُتستخدم يف زامبيا ألغراض رمسية كنشر املعلومات والبث اإلذاعي                 

مببا وكاوندي ولوزي ولوندا ولوفايل ونياجنا وتونغا       : وهذه اللغات هي لغات   . والـتلفزيوين ومحالت حمو األمية    
 لالطالع على جمموعات    ٦ و ٥انظر اجلدولني   (ت تتشعب منها هلجات عديدة      وهـي عـبارة عن جمموعات لغا      

وتدرَّس هذه اللغات يف املدارس االبتدائية يف مقاطعات معينة وإن كانت لغة التعليم الرمسية يف               ). اللغات السائدة 
 الزامبيني ال تقتصر    ومن الواضح أن املستوطنات احمللية اخلاصة بالسكان األصليني       . املـدارس هي اللغة اإلنكليزية    

 ).٧انظر اجلدول (بالضرورة على إثنية واحدة 

 ٥اجلدول 
 ٢٠٠٠ - ١٩٨٠اجملموعات اللغوية السائدة، 

 النسبة املئوية من عدد السكان اإلمجايل
 اجملموعة اللغوية ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠
 مببا ٣٩,٧ ٣٩,٧ ٣٨,٥
 تونغا ١٣,٣ ١٤,٨ ١٣,٩
 ة الغربي-الشمالية  ٧,٧ ٨,٨ ٧,٧
 باروتسي ٨,٠ ٧,٥ ٦,٩
 نياجنا ١٩,٠ ٢٠,١ ٢٠,٦
 مامبوي ٣,٢ ٣,٤ ٣,٢
 تومبوكا ٣,٢ ٣,٧ ٣,٢
 اإلنكليزية ٤,٦ ١,١ ١,٧
 جمموعات لغوية أخرى ١,٤ ٠,٨ ٤,٣

 النسبة املئوية اإلمجالية ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
 عدد السكان اإلمجايل ٥ ٢٢٦ ٨٩٥ ٧ ٠٠١ ٩٣٦ ٨ ٧٠٢ ٩٣٢

 .٢٠٠٠ملركزي لإلحصاء، تعداد السكان واملساكن لعام اجلهاز ا: املصدر 
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 ٦اجلدول 
 ٢٠٠٠لغة االتصال السائدة حسب املقاطعات، 

 لغة االتصال السائدة اجملموع الوسطى كوبربيلت الشرقية لوابوال لوساكا الشمالية  الغربية-الشمالية  اجلنوبية الغربية
 مببا ٣٠,١ ٢٥,٤ ٦٩,٤ ١,١ ٥٦,٦ ١٤,٥ ٥٥,٣ ٢,٠ ٢,٨ ٠,٤
 الال ٢,٠ ١٧,١ ٠,٨ ٠,٠ ٠,١ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
 بيزا ١,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٩ ٠,١ ٠,١ ٦,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
 المبا ١,٩ ٢,٥ ٨,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠ ٢,٠ ٠,٠ ٠,٠
 تونغا ١٠,٦ ١٢,٠ ١,١ ٠,١ ٠,٠ ٤,٦ ٠,١ ٠,٣ ٦٩,٨ ٠,٣
 لينجي ١,٤ ١١,٧ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠
 إيال ٠,٨ ٢,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٣,٨ ٠,٠
 لوفايل ١,٧ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠ ١٩,٣ ٠,٦ ٤,٤
 )الشمالية الغربية(لوندا  ٢,٢ ٠,١ ٠,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠ ٣٣,٩ ٠,١ ٠,٤
 كاوندي ٢,٠ ١,٠ ١,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٤ ٠,٠ ٢٧,١ ٠,١ ٠,٤
 لوزي ٥,٧ ١,٠ ٠,٧ ٠,١ ٠,٠ ١,٨ ٠,١ ٠,٧ ٥,٠ ٦٠,٠
 تشيوا ٤,٩ ٠,٦ ٠,٤ ٣٣,٨ ٠,٠ ٢,٤ ٠,٠ ٠,١ ٠,٤ ٠,١
 نسينغا ٣,٤ ٠,٩ ٠,٦ ٢٠,٦ ٠,٠ ٣,١ ٠,٠ ٠,١ ٠,٤ ٠,٠
 نغوين ١,٢ ٠,٥ ٠,٣ ٦,٦ ٠,٠ ١,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٥ ٠,٠
 نياجنا ١٠,٧ ٨,٦ ١,١ ٩,٦ ٠,١ ٥٢,٨ ٠,٢ ٠,٣ ٥,٥ ٠,٤
 لونغو ٠,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٤,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
 مامبوي ١,٢ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٦ ٨,٥ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠
 ناموانغا ١,٣ ٠,٤ ٠,٥ ٠,١ ٠,٠ ٠,٤ ٨,٨ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠
 تومبوكا ٢,٥ ٠,٣ ٠,٧ ١٤,٨ ٠,٠ ٠,٩ ٢,٤ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠
 سنغا ٠,٦ ٠,١ ٠,١ ٤,٦ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠
 اإلنكليزية ١,٧ ٠,٩ ٢,٥ ٠,٢ ٠,١ ٦,٦ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٢
 لغات أخرى ١٢,٦ ١٣,٤ ٩,٤ ٧,٢ ٤٢,٧ ٨,٨ ١٢,٧ ١٣,٩ ٩,٥ ٣٣,٤
    النسبة املئوية اإلمجالية ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

    عدد السكان اإلمجايل ٨ ٧٠٢ ٩٣٢ ٨٩٠ ٣٧٠ ١ ٤٣٩ ٢٩٨ ١ ١٣٤ ٩٤٨ ٦٧٤ ٠٤٩ ١ ٢٥٩ ٢٥٨ ١ ٠٨٨ ٥٦٥ ٥٠٠ ٩٣٩ ١ ٠٥١ ٦٦٣ ٦٦٣ ٨٤٢

 .٢٠٠٠حصاء، التقرير التحليلي الوطين للتعداد السكاين، اجلهاز املركزي لإل: املصدر 
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 ٧اجلدول 

 ٢٠٠٠أرباب األسر املعيشية حسب العرق واملقاطعة، 

  اجملموع الوسطى كوبربيلت الشرقية لوابوال لوساكا الشمالية  الغربية-الشمالية  اجلنوبية الغربية

   اجملموع   ١ ٨٨٤ ٧٤١ ٩,٥ ١٥,٤ ١٣,٥ ٨,٧ ١٤,٤ ١٣,٧ ٥,٩ ١٠,٨ ٨

 اجملموعة الناطقة بلغة البمبا ٧٥٨ ٧٦٢ ١٢,٦ ٣١,٩ ٠,٩ ٢١,٥ ٦,٧ ٢٤,٥ ٠,٧ ١,١ ٠,١

 اجملموعة الناطقة بلغة تونغا ٢٤٠ ٩٣٤ ٢٠,٨ ١,٨ ٠,٢ - ١٠,٢ ٠,١ ٠,٢ ٦٦,٤ ٠,٣

  الغربية-اجملموعة الشمالية  ١٥٧ ١٧١ ٢ ٨,٥ ٠,١ ٠,١ ٢ ٠,١ ٦٤,٤ ٢ ٢٠,٩

 اجملموعة الناطقة بلغة باروتسي ١٤١ ١٤٢ ١,٧ ١,٧ ٠,٣ ٠,١ ٤,٣ ٠,١ ١ ٩,٥ ٨١,٣

 اجملموعة الناطقة بلغة نياجنا ٣٩٨ ٦٤٩ ٥,٤ ٢,٥ ٤٨,٥ ٠,١ ٣٩ ٠,٣ ٠,٢ ٣,٩ ٠,٢

 اجملموعة الناطقة بلغة مامبوي ٧٠ ٠٢٩ ٢,١ ٤,٨ ٠,٥ ٠,٢ ٥ ٨٦,٦ ٠,١ ٠,٦ -

 ة تومبوكااجملموعة الناطقة بلغ ٦٦ ٢٨٤ ١,٣ ٤,٨ ٧٨,١ ٠,١ ٥,٣ ٩,٤ ٠,١ ٠,٨ -

 اإلنكليزية ٤٢ ٨١٧ ٦,٦ ٢٣,٢ ٢,٢ ٠,٨ ٥٥,٤ ١,٧ ١,٧ ٧,١ ١,٢

 لغات أخرى ٧ ٢٩٠ ٧,١ ٧ ١,٩ ٣,٦ ١٣,٩ ٤٤,٢ ١٨,٩ ٢,٣ ١,١

 األفريقيون ١ ٤٠٩ ٢٧ ١٥ ٠,٨ ١,٣ ٣٦,٥ ٥,٣ ٣,٧ ٩ ١,٦

 األمريكيون ٤٤ ١٥,٩ ٣٨,٦ - - ١١,٤ ١٣,٦ ٩,١ ٦,٨ ٤,٥

 اآلسيويون ١٣٠ ٩,٢ ٢٠ ٦,٩ ٢,٣ ٢٨,٥ ١٢,٣ ١,٥ ١٧,٧ ١,٥

 األوروبيون ٨٠ ٨,٨ ٢٠ ٢,٥ ٢,٥ ٤٠ ١٢,٥ ٣,٨ ١٠ -

 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر 
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والديانـة السائدة يف زامبيا هي املسيحية وينتمي أغلب املسيحيني إىل الطائفتني الرئيسيتني الكاثوليكية               -٩
). ٨انظر اجلدول   ( باقي السكان فهم من املسلمني واهلندوس والبوذيني واليهود وامللحدين           أما. والربوتسـتانتية 

وحـرية ممارسة الدين متاحة يف البلد، وهناك منط عام لالنتماءات الدينية يف مجيع املقاطعات التسع، مع تفاوت                  
 ).٩اجلدول (النسب 

 ٨اجلدول 
 ٢٠٠٠ة، توزيع السكان حسب الدين واجلنس بالنسبة املئوي

 الدين عدد السكان اإلمجايل النسبة املئوية الذكور النسبة املئوية اإلناث النسبة املئوية

 اجملموع يف زامبيا ٩ ٣٣٧ ٤٢٥ ١٠٠,٠ ٤ ٥٩٤ ٢٩٠ ٤٩,٢ ٤ ٧٤٣ ١٣٥ ٥٠,٨

 الكاثوليكي ٢ ٠٨٩ ٨٦٦ ١٠٠,٠ ١ ٠٢٢ ٩٠٠ ٤٨,٩ ١ ٠٦٦ ٩٦٦ ٥١,١

 الربوتستانيت ٦ ٠٢٥ ٩١٥ ١٠٠,٠ ٢ ٩١٠ ٣١٥ ٤٨,٣ ٣ ١١٥ ٦٠١ ٥١,٧

 اإلسالمي ٤١ ٩٣٢ ١٠٠,٠ ٢٢ ٤٤٤ ٥٣,٥ ١٩ ٤٨٨ ٤٦,٥

 اهلندوس ٥ ٤٤٢ ١٠٠,٠ ٢ ٧٦٩ ٥٠,٩ ٢ ٦٧٣ ٤٩,١

 ديانات أخرى ٦٧٤ ٣١٩ ١٠٠,٠ ٣٣٠ ٤٨٣ ٤٩,٠ ٣٤٣ ٨٣٦ ٥١,٠

 بدون دين ٤٩٩ ٩٥٠ ١٠٠,٠ ٣٠٥ ٣٧٩ ٦١,١ ١٩٤ ٥٧١ ٣٨,٩

 .٢٠٠٠كان واملساكن لعام اجلهاز املركزي لإلحصاء، تعداد الس: املصدر 

 ٩اجلدول 
 ٢٠٠٠أرباب األسر املعيشية حسب الدين واملقاطعة، 

 الدين
عدد السكان  الكاثوليكي الربوتستانيت اإلسالمي اهلندوسي ديانات أخرى بدون دين

 اإلمجايل

 املقاطعة

     اجملموع ١ ٨٨٤ ٧٤١ ٢٣,٣ ٦١,٦ ٠,٥ ٠,١ ٧,٣ ٧,٢

 الوسطى ١٧٨ ٨٢٠ ١٦,٨ ٦٩,٨ ٠,٤ - ٨,٣ ٥,٢

 كوبربيلت ٢٨٩ ٦٤٧ ٢٣,٩ ٦٣,١ ٠,٦ ٠,٢ ٧,٥ ٤,٧
 الشرقية ٢٥٤ ٦٠٣ ٢٥,٨ ٥٢,١ ١,١ - ١٢,٥ ٨,٥
 لوابوال ١٦٤ ٧٣٩ ٣١,٠ ٥٩,٣ ٠,١ - ٤,٢ ٥,٤
 لوساكا ٢٧٢ ٠٩٤ ٢٣,٤ ٥٨,٠ ١,٣ ٠,٢ ٨,٢ ٨,٩
 الشمالية ٢٥٨ ٨٨٧ ٣٧,٨ ٥٣,٠ ٠,٢ - ٦,٣ ٢,٧
  الغربية-الشمالية ١١١ ١٣٣ ١٣,٢ ٦٨,٥ ٠,١ - ٧,٦ ١٠,٦
 اجلنوبية ٢٠٤ ٣٩٨ ١٤,٨ ٧٣,٦ ٠,٢ ٠,١ ٣,٢ ٨,٢
 الغربية ١٥٠ ٤٢٠ ١٠,٧ ٦٨,٦ - - ٦,٠ ١٤,٧

 ".ديانات أخرى"نظراً إىل قلة عدد أفراد بعض اجملموعات الدينية يتم أحياناً دجمهم وتصنيفهم حتت بند  :مالحظة 
 .٢٠٠٠ واملساكن لعام اجلهاز املركزي لإلحصاء، تعداد السكان : املصدر 
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والالجـئون يف زامبـيا هم، بصفة رئيسية، أشخاص أو أسر فروا من البلدان اجملاورة بسبب الصراعات             -١٠
وتشري البيانات القدمية واحلديثة إىل أن أغلبية الالجئني هم من أنغوال، ومجهورية الكونغو             . األهلـية واحلـروب   

وتظهر أحدث  .  وزمبابوي وأن أكربهم عدداً هم القادمون من أنغوال        )خالل التسعينات (الدميقراطية، وموزامبيق   
هم من األنغوليني الذين استقر أغلبهم يف خميمات        )  يف املائة  ٥٧(البـيانات أن أكـثر من نصف عدد الالجئني          

 ويف  ولقد أسهمت عملية اإلعادة إىل الوطن اليت بدأت بتنفيذها زامبيا بعد استتباب السلم يف أنغوال              . الالجـئني 
 ).١٢ و١١ و١٠انظر اجلداول (مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف خفض عدد الالجئني املوجودين يف البلد عموماًَ 

 ١٠اجلدول 
 ٢٠٠٤مايو /عدد الالجئني يف زامبيا حىت شهر أيار

 البلد األصلي

اجملموع 
 الكلي

بلدان 
 أخرى

مجهورية  رواندا الصومال أوغندا
الكونغو 
 الدميقراطية

 املكان أنغوال رونديبو

 ميهيبا ٢٢ ٤٢٨ ١ ٠٦٥ ٣ ٢٧٢ ٤ ١٠٠ ٣٥ ١٩ ٥٦ ٣٠ ٩٧٥

 مايوكوايوكوا ٢٠ ٠١٧ ١٣ ١٤٩ ٥٨ - ١ ٣٩ ٢٠ ٢٧٧

 كاال - - ٢٥ ٣٧٤ - - - - ٢٥ ٣٧٤
 موانغي - - ٢٦ ٤٦٥ - - - - ٢٦ ٤٦٥
 أوكوميي ٢ ٣٧٩ ٩٩ - ٧٢ - - - ٢ ٥٥٠
 نانغويشي ٢٦ ٥٢٩ - ٢ - - - - ٢٦ ٥٣١
ــوع  ٧١ ٣٥٣ ١ ١٧٧ ٥٥ ٢٦٢ ٤ ٢٣٠ ٣٥ ٢٠ ٩٥ ١٣٢ ١٧٢ جممـــ

 املخيمات
 جمموع املدن ٦٧ ٦٧٠ ١ ٧١٤ ١ ١٤٣ ٩٧٦ ٢١٥ ١٨٩ ٤ ٩٧٤
ــتقرون  ٤٩ ٠٠٠ ٤٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٩٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٨ ٥٠٠ ٧٥ ٠٠٠ املسـ

 تلقائيا
 اجملموع الكلي ١٢٠ ٤٢٠ ٢ ٢٤٧ ٧١ ٩٧٦ ٦ ٢٧٣ ١ ٧١١ ٧٣٥ ٨ ٧٨٤ ٢١٢ ١٤٦

 .٢٠٠٤، وزارة الداخلية، مفوضية الالجئني :املصدر 

  مايوكوايوكوا الجئاً أنغولياً إىل الوطن من مستوطنة ميهيبا لالجئني ومن خميم ١٨ ١٤٠أعيد  )أ: (مالحظات 
 .٢٠٠٣يوليه / متوز١١لالجئني منذ بدء عملية اإلعادة إىل الوطن يف    

 . كانوا قد استقروا تلقائياً الجئاً رواندياً، ممن٩٨ الجئ بوروندي و١٠٢وأعيد إىل الوطن  )ب (  

 . الجئا١٨ً ٦٨٤يبلغ اجملموع الكلي لالجئني الذين أعيدوا إىل الوطن منذ ذاك احلني  )ج (  
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 ١١اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب /عدد الالجئني املوجودين يف زامبيا حىت شهر كانون األول

 البلد األصلي

اجملموع 
 الكلي

بلدان 
 أخرى

ية مجهور رواندا الصومال أوغندا
الكونغو 
 الدميقراطية

 املكان أنغوال بوروندي

 ميهيبا ٢٢ ٥٨٣ ٩٧٩ ٢ ٥١٢ ٣ ٥٧١ ٣٠ ١٧ ٥٤ ٢٩ ٧٤٦
 مايوكوايوكوا ٢٠ ٤١٧ ١٣ ١٤٦ ٤٩ - ١ ٣٩ ٢٠ ٦٦٥
 كاال - - ٢٣ ١٤٠ - - - - ٢٣ ١٤٠
 موانغي - - ٢٥ ٨٩٧ - - - - ٢٥ ٨٩٧
 أوكوميي ٢ ٣٠١ ١٠٠ - ١٠٠ - - - ٢ ٥٠١
 نانغويشي ٢٦ ٦٨٨ - - - - - - ٢٦ ٦٨٨
١٢٨ ٦٣٧  جمموع املخيمات ٧١ ٩٨٩ ١ ٠٩٢ ٥١ ٦٩٥ ٣ ٧٢٠ ٣٠ ١٨ ٩٣
٢١٤ ١٦٠ ٤ ٨٥٨  جمموع املدن ٦٧ ٦٦٣ ١ ٦٥٩ ١ ١١٩ ٩٧٦
١٢٦ ٣٢٧  املستقرون تلقائياً ١٢١ ٠٠٠ ٣١٦ ٤ ٠٠٠ ٩٤٠ - - ٧١
٢٥٩ ٨٢٢ ٢٣٢ ٣٢٤ ١ ٠٠٦  اجملموع الكلي ١٩٣ ٠٥٦ ٢ ٠٧١ ٥٧ ٣٥٤ ٥ ٧٧٩

 .٢٠٠٤مفوضية الالجئني، وزارة الداخلية،  :دراملص 

 ١٢اجلدول 
 ٢٠٠٢ديسمرب /عدد الالجئني املوجودين يف زامبيا حىت شهر كانون األول

 البلد األصلي
اجملموع 
 الكلي

بلدان 
 أخرى

مجهورية  رواندا الصومال أوغندا
الكونغو 
 الدميقراطية

 املكان أنغوال بوروندي

 ميهيبا ٤١ ٣٦١ ٧١٧ ٢ ٣٠٦ ٣ ٣٧٩ ٨ ١٥ ١٣٩ ٤٧ ٩٢٥
 مايوكوايوكوا ٢١ ٣١٦ ١٢ ١٣١ ٣٩ - ١ ١٠ ٢١ ٥٠٩
 كاال - - ١٨ ٢٩٥ - - - - ١٨ ٢٩٥
 موانغي - - ٢٢ ٩٧٦ - - - - ٢٢ ٩٧٦
 أوكوميي ٢ ١٩٦ ١٠٥ - ٩١ - - - ٢ ٣٩٢
 نانغويشي ٢٣ ١١٤ - - - - - - ٢٣ ١١٤
 ماتجمموع املخي ٨٧ ٩٨٧ ٨٣٤ ٤٣ ٧٠٨ ٣ ٥٠٩ ٨ ١٦ ١٤٩ ١٣٦ ٢١١
 جمموع املدن ٦٣ ٥٩٤ ١ ٣٦٣ ٩٩٧ ٩٢٩ ٢١١ ١٨١ ٤ ٣٣٨
 املستقرون تلقائياً ١٢١ ٠٠٠ ٤٠٠ ٤ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ - - ٧١ ١٢٦ ٤٧١
 اجملموع الكلي ٢٩ ٠٥٠ ١ ٨٢٨ ٤٩ ٠٧١ ٥ ٥٠٦ ٩٣٧ ٢٢٧ ٤٠١ ٢٦٧ ٠٢٠

 .٢٠٠٤مفوضية الالجئني، وزارة الداخلية، : املصدر 
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ومل تكن األسر املعيشية اليت تعيلها . بيا هم من الذكور يف أغلب األحياناألسر املعيشية يف زام )٣(وأرباب -١١
). ١٣انظر اجلدول  (٢٠٠٠من إمجايل األسر املعيشية يف عام )  يف املائة١٨,٩(اإلناث تشكل سوى اخلمس تقريباً 

دد أرباب األسر  أن ع٢٠٠٠ونظراً إىل أن سكان الريف يشكلون غالبية السكان يف زامبيا، فقد أوضح تعداد عام 
والتفاوت بني  ). ٦٤٣ ٢٠٧(يناهز ضعف عددهم باملناطق احلضرية      ) ١ ٢٤١ ٥٣٤(املعيشية يف املناطق الريفية     

املقاطعات تفاوت بائن، وتوجد أعلى نسبة من ربات األسر املعيشية يف املقاطعة الغربية، بينما توجد أدىن نسبة يف 
وتبدو إعالة اإلناث لألسر املعيشية أكثر وضوحاً بني        ). ٢ر الشكل   انظ(مقاطعة لوساكا حيث تقع عاصمة البلد       

 يف  ٧٢(؛ واملطلقات   ) يف املائة  ٦٥(املنفصالت  : األسـر املعيشية املكونة خارج روابط الزواج على النحو التايل         
القائمة على أساس   (وُيعزى ذلك، جزئياً، إىل اجلذور الثقافية القوية يف زامبيا          ).  يف املائة  ٨١(؛ واألرامل   )املائـة 

واليت متنع النساء وغريهن من أفراد األسرة املعيشية من قبول ترأس األسرة املعيشية على النحو احملدد                ) سلطة األب 
واملنظمات غري احلكومية مبعاجلة هذه املسألة      ) عن طريق اآللية الوطنية اخلاصة باملرأة     (وتقوم احلكومة   . يف التعداد 

 .وس حىت اآلنولكن دون حتقيق جناح ملم

 ١٣اجلدول 
 ٢٠٠٠أرباب األسر املعيشية حسب اجلنس ومكان اإلقامة، 

 جنس رب األسرة املعيشية
 ذكر أنثى

 مكان اإلقامة عدد أرباب األسر املعيشية

 جمموع زامبيا ١ ٨٨٤ ٧٤١ ٨١,١ ١٨,٩
 املناطق الريفية ١ ٢٤١ ٥٣٤ ٨٠,٥ ١٩,٥
 املناطق احلضرية ٦٤٣ ٢٠٧ ٨٢,٤ ١٧,٦

 .٢٠٠٠تقرير التعداد املقدم من اجلهاز املركزي لإلحصاء،  :ملصدرا 
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 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقرير التحليلي الوطين لتعداد السكان واملساكن، :  املصدر 

تناقص متوسط املعدالت وتعتـرب زامبيا من البلدان اليت تسجل أعلى معدالت منو سكاين على الرغم من               -١٢
  ١٩٩٠ أن العدد اإلمجايل للسكان ازداد خالل الفترة بني عامي           ٢٠٠٠ويبني تعداد عام    . السـنوية هلـذا النمو    

وازداد عدد السكان خالل الفترة الفاصلة بني التعدادين السابقني من          .  يف املائة  ٢,٤ مبعدل سنوي يبلع     ٢٠٠٠و
  ١٩٦٩ يف املائة خالل الفترة بني عامي        ٣,١نوي بلغ يف املتوسط     مبعدل س ، ١٩٨٠ نسمة يف عام     ٥ ٦٦١ ٨٠١

  ١٩٨٠ يف املائــة خــالل الفــترة بــني عــامي ٢,٧، ومبعــدل منــو ســنوي بلــغ يف املتوســط ١٩٨٠و
 . نسمة٧ ٧٥٩ ١٦١، حىت بلغ ١٩٩٠و

قد بلغت هذه    عاما من العمر؛ و    ١٥وال يزال جمتمع زامبيا جمتمعاً شاباً ترتفع فيه نسبة األشخاص دون             -١٣
وهذا ينبئ باستمرار الزيادة يف عدد السكان إذ يتوقع         ). ١٤انظر اجلدول    (٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٤٥,٣النسبة  

وأن يسهموا يف معدالت اخلصوبة املرتفعة رغم       )  عاماً ٤٩ و ١٥بني سن   (أن يبلغ هؤالء الشباب مرحلة اإلجناب       
اإلطار  (٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة خالل الفترة      ٥,٩خنفضت إىل    خالل الثمانينات مث ا    ٧,٢تناقصـها واليت بلغت     

وعلى الصعيد الوطين ال يزال معدل اخلصوبة املرغوب فيه يتجاوز معدل اخلصوبة الفعلي اإلمجايل بطفل               ). ١رقم  
واحـد؛ ويـبني الـتفاوت بني املقاطعات أن معدالت اخلصوبة املثلى والفعلية أدىن يف املقاطعات األكثر حتضراً                  

 ).٣راجع الشكل (لوساكا وكوبربيلت ك

 ٢الرسم البياين
 ٢٠٠٠النسبة املئوية لربات األسر املعيشية حسب املقاطعة، 
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 ١٤اجلدول 
 ٢٠٠٠احلضرية، /توزيع السكان حسب السن واجلنس يف املناطق الريفية

 فئة السن زامبيا املناطق الريفية املناطق احلضرية

  اجلنسان ذكور إناث اجلنسان ذكور إناث اجلنسان ذكور إناث

٤-٠ ١٧,١ ١٧,١ ١٧,٢ ١٨,٢ ١٨,٢ ١٨,٢ ١٥,١ ١٥,٠ ١٥,٣ 

٩-٥ ١٥,٣ ١٥,٣ ١٥,٤ ١٥,٦ ١٥,٨ ١٥,٥ ١٤,٧ ١٤,٥ ١٥,٠ 
١٤-١٠ ١٢,٨ ١٢,٨ ١٢,٨ ١٢,٨ ١٣,١ ١٢,٦ ١٢,٨ ١٢,٢ ١٣,٣ 
١٩-١٥ ١١,٦ ١١,٣ ١٢,٠ ١١,١ ١١,٠ ١١,٣ ١٢,٦ ١١,٩ ١٣,٣ 
٢٤-٢٠ ٩,٩ ٩,٣ ١٠,٥ ٩,١ ٨,٥ ٩,٦ ١١,٤ ١٠,٧ ١٢,٢ 
٢٩-٢٥ ٨,١ ٨,١ ٨,٠ ٧,٤ ٧,٤ ٧,٥ ٩,٤ ٩,٥ ٩,٢ 
٣٤-٣٠ ٦,١ ٦,٤ ٥,٨ ٥,٧ ٥,٨ ٥,٦ ٦,٩ ٧,٤ ٦,٣ 
٣٩-٣٥ ٤,٧ ٤,٨ ٤,٦ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٥ ٥,٢ ٥,٥ ٤,٩ 
٤٤-٤٠ ٣,٦ ٣,٧ ٣,٥ ٣,٤ ٣,٥ ٣,٤ ٣,٩ ٤,١ ٣,٦ 
٤٩-٤٥ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٦ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٨ ٣,١ ٢,٥ 
٥٤-٥٠ ٢,٢ ٢,٣ ٢,٢ ٢,٤ ٢,٢ ٢,٥ ٢,٠ ٢,٣ ١,٦ 
٥٩-٥٥ ١,٦ ١,٧ ١,٥ ١,٨ ١,٨ ١,٨ ١,٢ ١,٤ ٠,٩ 
٦٤-٦٠ ١,٤ ١,٥ ١,٤ ١,٧ ١,٧ ١,٨ ٠,٨ ٠,٩ ٠,٨ 
٦٩-٦٥ ١,١ ١,٢ ١,٠ ١,٤ ١,٥ ١,٢ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٥ 
٧٤-٧٠ ٠,٧ ٠,٨ ٠,٦ ٠,٩ ١,١ ٠,٨ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ 
٧٩-٧٥ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ 
٨٤-٨٠ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٣ ٠,١ ٠,١ ٠,١ 
٨٥ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,١ ٠,١ ٠,١+ 
النسبة املئوية   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

   اإلمجالية
عدد السكان   ٩ ٨٨٥ ٥٩١ ٤ ٩٤٦ ٢٩٨ ٤ ٩٣٩ ٢٩٣ ٦ ٤٥٢ ٢٨٣ ٣ ٢١٧ ٢٨٤ ٣ ٢٣٤ ٩٩٩ ٣ ٤٣٣ ٣٠٨ ١ ٧٢٩ ٠٧٤ ١ ٧٠٤ ٢٣٤

   اإلمجايل

 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، التعداد السكاين والسكين لعام  :املصدر 

 ١اإلطار 
 اإلمجالية، مصادر خمتلفةاالجتاهات املسجلة يف معدالت اخلصوبة 

الدراسة االستقصائية الدميغرافية 
والصحية لزامبيا للفترة بني عامي

٢٠٠٢ -٢٠٠١ 

تعداد عام 
٢٠٠٠ 

الدراسة االستقصائية 
الدميغرافية والصحية 

 ١٩٩٦لزامبيا لعام 

الدراسة االستقصائية 
الدميغرافية والصحية 

 ١٩٩٢لزامبيا لعام 

تعداد عام 
١٩٩٠ 

تعداد عام 
١٩٨٠ 

٧,٢ ٦,٧ ٦,٥ ٦,١ ٦,٠ ٥,٩ 

 .٢٠٠٢-٢٠٠١اجلهاز املركزي لإلحصاء، الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لزامبيا،  :املصدر 
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 .٢٠٠٢-٢٠٠١اجلهاز املركزي لإلحصاء، الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لزامبيا،  :املصدر 

ـ  -١٤ ولقد . ا زال معـدل وفيات الرضع واألطفال عالياً يف زامبيا نتيجة لسوء الظروف الصحية يف البلد             وم
 ولكنها اخنفضت خالل فترة     ١٩٩٦ و ١٩٩٢ازدادت معـدالت وفـيات الرضع واألطفال يف الفترة بني عامي            

ة، وال سيما معدالت وفيات السنوات األربع األخرية اليت سبقت الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية األخري        
وقد يفسر هذا االخنفاض امللموس املسجل يف معدل وفيات األطفال ). ٤انظر الشكل (األطفال دون سن اخلامسة 

دون اخلامسة من العمر جبملة عوامل من بينها توزيع مكمالت فيتامني ألف على األطفال على نطاق واسع للغاية                  
 . يف اآلونة األخرية

 

٣الشكل
 ٢٠٠٢-٢٠٠١معدل اخلصوبة اإلمجايل املرغوب فيه وغري املرغوب فيه حسب املقاطعة، 
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 .٢٠٠٢-٢٠٠١اجلهاز املركزي لإلحصاء، الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لزامبيا،  :املصدر 

وعلى الرغم . ويعترب اإلملام بالقراءة والكتابة ميزة شخصية هامة تتيح للنساء والرجال فرصاً أكرب يف احلياة -١٥
 املرء ملماً بالقراءة والكتابة يف زامبيا إذا كان قادراً على           من أن اإلنكليزية هي لغة االتصال الوطنية الرمسية، يعترب        

وظل معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بالنسبة إىل فئة السكان فوق مخس           . قراءة أي لغة من اللغات احمللية وكتابتها      
ر انتشاراً  واألمية أكث .  يف املائة  ٥٥,٣ الذي بلغ    ١٩٩٠ ثابتا عند مستوى عام      ٢٠٠٠سنوات من العمر يف عام      

ويبدو التفاوت واضحاً بني األقاليم يف      . بني اإلناث منها بني الذكور ويف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية          
 الغربية أدىن املستويات، حىت يف عام       -معـدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، وتسجل املقاطعتان الشرقية والشمالية          

 .)٥ والشكل ١٥انظر اجلدول  (١٩٩٠
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 ٤ الشكل
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 ١٥اجلدول 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٠اإلملام بالقراءة والكتابة حسب فئة العمر، واجلنس، ومكان اإلقامة، واملقاطعة، 

 مكان اإلقامة ١٩٩٠ ٢٠٠٠

 عدد السكان

 عاما١٥ً
 وما فوقها

 عاماً ١٥بني 
  عاما٢٤ًو

  أعوام٥
 عدد السكان وما فوقها

 عاما١٥ً
 وما فوقها

  عاما١٥ًبني 
  عاما٢٤ًو

  أعوام٥
  فوقهاوما

 

 جمموع زامبيا         

   اجلنسان ٥٥,٣ ٧٤,٩ ٦٦,٠ ٦ ١٨١ ٢٨٥ ٥٥,٣ ٧٠,١ ٦٧,٢ ٧ ٦٨٠ ٧٠٥

   الذكور ٦١,٦ ٧٨,٩ ٦٧,٢ ٣ ٠٢٠ ١٥٧ ٦١,١ ٧٥,٤ ٧٦,٦ ٣ ٧٦٨ ٥٠١

   اإلناث ٤٩,٢ ٧١,٢ ٥٦,٣ ٣ ١٦١ ١٢٨ ٤٩,٨ ٦٥,٥ ٥٨,٣ ٣ ٩١٢ ٢٠٤

 املناطق الريفية        

   اجلنسان ٤٤,٧ ٦٤,٧ ٥٤,٤ ٣ ٧٩٥ ٩١٢ ٤٥,٠ ٥٩,٥ ٥٦,٧ ٤ ٨٨٩ ٣٥٩

   الذكور ٥٢,٠ ٧٠,٣ ٦٦,٧ ٣ ٧٣٥ ٦٦٨ ٥١,٧ ٦٦,٥ ٦٨,١ ٢ ٣٨٢ ٩٤٨

   اإلناث ٣٨,٠ ٥٩,٦ ٤٣,٧ ١ ٩٤٠ ٢٤٤ ٣٨,٥ ٥٣,٣ ٤٦,٤ ٢ ٥٠٦ ٤١١

 املناطق احلضرية        

   اجلنسان ٧١,٥ ٨٨,٧ ٨٣,٦ ٢ ٤٤٥ ٣٧٣ ٧٣,٥ ٨٦,٣ ٨٤,٨ ٢ ٧٩١ ٣٤٦

   الذكور ٧٥,٧ ٩٠,٧ ٨٩,٧ ١ ٢٢٤ ٦٨٤ ٧٧,٢ ٨٩,١ ٩٠,٣ ١ ٣٨٥ ٥٥٣

   اإلناث ٦٧,٣ ٨٦,٩ ٧٧,٥ ١ ٢٢٠ ٦٨٩ ٦٩,٨ ٨٣,٩ ٧٩,٣ ١ ٤٠٥ ٧٩٣

 املقاطعات        

   الوسطى ٥٦,٢ ٧٤,٨ ٦٦,٤ ٦٠٥ ٢٣٧ ٥٥,٨ ٧١,١ ٦٨,٥ ٧٨٥ ١٢٣

   كوبربيلت ٦٩,٩ ٨٨,٢ ٨٢,١ ١ ٢٠٦ ٦٨٢ ٧٠,٥ ٨٤,٦ ٨٢,٤ ١ ٢٨٧ ١٦١

   الشرقية ٣٧,٧ ٥٤,٢ ٤٦,٤ ٨٠٦ ٩٤٠ ٣٧,٩ ٤٩,٩ ٤٧,٦ ٩٩٤ ٦٠٧

   لوابوال ٤٩,٤ ٦٩,٥ ٦١,٦ ٤٣٩ ٣٩٧ ٤٨,٤ ٦٢,٣ ٦١,٥ ٥٩٠ ٤٦٤

   لوساكا ٦٨,٦ ٨٥,٥ ٨٠,٧ ٨٢٧ ٤٢٥ ٧٠,١ ٨٢,٠ ٨١,١ ١ ١٢٥ ٩٨٥

   الشمالية ٤٧,٥ ٦٨,٠ ٥٩,١ ٧٠٧ ٤٢٤ ٤٧,٠ ٦٢,٣ ٦٠,١ ٩٥٢ ١٨٥

ــمالية  ٤٢,٤ ٦٤,٥ ٤٩,٢ ٣٢٤ ٦٠٥ ٤٣,٤ ٥٩,٣ ٥٣,٤ ٤٣٦ ٣٥٤ -  الشـ
     الغربية

   اجلنوبية ٥٦,٥ ٧٧,١ ٦٨,٦ ٧٤٨ ٧٧٩ ٥٦,٢ ٧٣,٤ ٧٠,٢ ٩٢١ ١٠٩

   الغربية ٤٨,١ ٧٠,٤ ٥٤,٩ ٥١٤ ٧٩٦ ٥٠,٦ ٦٦,٨ ٥٩,٦ ٥٨٧ ٧١٧

 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقرير التحليلي الوطين لتعداد السكان واملساكن،  :املصدر 
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Figure 5
Literate population (%) by province, 1990 and 2000
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 .٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء، تعداد السكان واملساكن لعام  :املصدر 

  االقتصاد-ثانياً 

  االقتصاد-ألف 

 .٢٠٠٣تعطي املؤشرات التالية حملة عامة عن الوضع االقتصادي يف عام  -١٦

 ٢٠٠٣األهداف والنتائج املتصلة مبتغريات أساسية يف االقتصاد الكلي، 

 االختالف
٢٠٠٣ 
 النتائج

٢٠٠٣ 
 األهداف

٢٠٠٢ 
 النتائج

 

 املتغري  ألف باء  ألف-باء = جيم 

 معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ٣,٣ ٤,٠ ٤,٣ ٠,٣

 )التغري السنوي بالنسبة املئوية(الزيادة يف عرض النقود  ٣١,٤ *٢٤,٠ ١٣,٨ )١٠,٢(

 ) هناية العاميف(معدل التضخم  ٢٦,٧ *١٧,١ ١٧,٢ ٠,١

 )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(العجز املايل احمللي  )٤,١( )١,٥٥( )٥,١( )٣,٥(

  باليني دوالر أمريكي٧: إمجايل الديون اخلارجية     

 .وزارة املالية والتخطيط الوطين :املصدر 
 .األهداف املنقحة * 

 ٥الشكل
 حسب املقاطعة،) نسبة مئوية(السكان امللمون بالقراءة والكتابة 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٠

وية
 املئ
سبة

الن
 

لغربية  الوسطى كوبربيلت الشرقيةلوساكا لوابوال الشمالية  الغربيـة-الشمالية  اجلنوبية ا
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وتساهم صادرات النحاس   . غاية على تعدين النحاس والكوبالت    ويعـتمد اقتصاد زامبيا اعتماداً كبرياً لل       -١٧
 . يف املائة من عائدات البلد من النقد األجنيب٧٥واملعادن األخرى بزهاء 

وشهد . ولقـد واجهت زامبيا عدداً من التحديات يف سياساهتا االقتصادية خالل العقود الثالثة املنصرمة              -١٨
النفط باإلضافة إىل اخنفاض أسعار النحاس، وأثر ذلك تأثرياً سلبياً يف           العقـد األخـري زيـادات هائلة يف أسعار          

وُتبيِّن اخلربة املكتسبة على مر العقود الثالثة املاضية أن حتسني مستويات املعيشة بصورة مستدمية يتطلب . االقتصاد
 ملختلف السياسات   وضـع سياسـة اقتصـادية تركز على األجل املتوسط وتويل االعتبار الواجب املزايا النسبية              

وتتمثل األهداف املالية املتوسطة األجل يف تعزيز تعبئة املوارد احمللية لتمويل الربامج االجتماعية وبرامج . االقتصادية
 ١٠وتتوافق هذه األهداف مع خفض نسبة التضخم إىل أقل من           . مكافحة الفقر ولالستثمار يف اهلياكل األساسية     

 .جلاري اخلارجي عند مستوى ميكن حتملهيف املائة وجعل عجز احلساب ا

فناجتها احمللي اإلمجايل احلقيقي    .  كان جيداً  ٢٠٠٣وتود الدولة الطرف أن تشري إىل أن أداءها االقتصادي يف عام             -١٩
وعزي هذا االزدياد يف النمو بصفة      . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٣,٣ بعد أن كان     ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤,٣ارتفـع إىل    

واخنفض معدل التضخم السنوي من     . ٢٠٠١ة إىل حتسن اإلنتاج الزراعي بعد اجلفاف الذي عاىن منه البلد يف عام              رئيسي
 نتيجة اخنفاض أسعار السلع الغذائية بعد       ٢٠٠٣ يف املائة يف هناية عام       ١٧,٢ إىل   ٢٠٠٢ يف املائـة يف هنايـة عام         ٢٧,٦

سعار فائدة القروض املقدمة من املصارف التجارية، وإن ظل         وعلى صعيد السوق املالية، اخنفض متوسط أ      . حصـاد جيد  
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٥٣,١ بعد أن كان ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٤٨,٧باهظاً، فبلغ 

 مليون دوالر من ١ ١٣٧ يف املائة لتبلغ ٢٤ويف القطـاع اخلـارجي، ازدادت صـادرات السلع بنسبة       -٢٠
فقد . ة عائدات الصادرات من السلع املعدنية وغري املعدنية على حد سواء          دوالرات الواليـات املتحدة، مع زياد     

 مليون دوالر من دوالرات الواليات ٧٣٠ يف املائة لتبلغ ٣٠ارتفعت عائدات الصادرات من السلع املعدنية بنسبة 
رات السلع غري واستمرت صاد. املتحدة نتيجة ازدياد حجم الصادرات وارتفاع أسعار املعادن يف األسواق الدولية

 مليون  ٣٠١,٩ يف املائة لتبلغ     ٢٧,٢ويقدر أن عائدات هذه املوارد ارتفعت بنسبة        . املعدنـية تسجل منواً برقمني    
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف ٢٣٧,٣دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بعد أن كانت تبلغ        

ها توسع األسواق بعد حتسني إمكانية الوصول إىل عدد من البلدان   ، ويعود ذلك إىل مجلة أمور من بين       ٢٠٠٢عام  
كذلك كانت التحسينات اليت طرأت على البيئة التجارية وزيادة اإلنفاق          . يف إطـار املبادرات التجارية اإلقليمية     

ارتفعت قيمة و. االستثماري، وال سيما يف قطاع الصناعات الزراعية، حافزاً لنمو الصادرات من السلع غري املعدنية
 ٢٠٠٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ١ ٣٨٨ يف املائة لتبلغ ١٤الواردات من السلع بنسبة   

ونتيجة لذلك، حتسن   . ٢٠٠٢ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ١ ٢٠٤بعـد أن كانت تبلغ      
 مليون دوالر من دوالرات     ٢٣٥ذي يشمله االستعراض    املـيزان الـتجاري إذ بلغ العجز املسجل خالل العام ال          

 .٢٠٠٢ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ٢٨٨الواليات املتحدة بعد أن كان يبلغ 

 بعد أن كان يبلغ ٢٠٠٣ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام          ٥,١وازداد عجـز امليزانية احمللية إىل        -٢١
ويعود ذلك إىل زيادة اإلنفاق عن املستوى املتوقع نتيجة زيادة مرتبات موظفي            . ٢٠٠٢ عام    يف املائـة يف    ٤,١

 اخلدمـة املدنية ودفع تعويضات إهناء اخلدمة ملوظفي مؤسسة رون أنتيلوب إلزامبية للتعدين وهي مؤسسة سابقة               
)RAMCOZ .(     ًلالرتفاع احلاد يف االقتراض وتسـببت الزيادة يف عجز امليزانية يف اضطراب االقتصاد الكلي نظرا
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وأسهم ذلك يف استمرار أسعار الفائدة املرتفعة وحال دون االتفاق على وضع برنامج اقتصادي جديد مع                . احمللي
 .صندوق النقد الدويل يف إطار مرفق احلد من الفقر وتعزيز النمو

  التدابري املتخذة ملعاجلة التدهور االقتصادي-باء 

ـ      -٢٢ الح االقتصادي اليت وضعتها الدولة الطرف بضرورة تنويع القاعدة االقتصادية          تعـترف بـرامج اإلص
 يف إجناز جمموعة من اإلصالحات ١٩٩٢ولقد شرعت الدولة الطرف منذ عام . وتوسيعها وزيادة اإلنتاج الزراعي

ومت تطبيق . اهالطموحة ذات التوجه السوقي هبدف احلد من مسامهة الدولة يف النشاط االقتصادي ومن توجيهها إي
من املؤسسات اململوكة للدولة مبا فيها مؤسسة مناجم ) ٣٠٠زهاء (اإلدارة التجارية أو اخلصخصة على عدد كبري 

 وكانت عملية ٢٠٠٠مارس /وخصخصة هذه املؤسسة، اليت متت يف شهر آذار. (ZCCM)النحاس املتحدة لزامبيا 
ستثمارات القطاع اخلاص وساعدت على تعزيز توقعات       صـعبة للغاية على املستوى السياسي، حسنت املناخ ال        

 .وبدأت بعض الدالئل تشري اآلن إىل انتعاش االقتصاد الزاميب. النمو االقتصادي لزامبيا

وتستند أهداف السياسة االقتصادية يف زامبيا إىل أوراق استراتيجية احلد من الفقر اليت يكمن هدفها األساسي يف                  -٢٣
ومتشياً مع هذا اهلدف، بدأت الدولة الطرف يف عام         .  النمو االقتصادي املستدمي وخلق فرص العمل      احلد من الفقر بتحقيق   

ولتحقيق .  سياسـات إلعادة االستقرار إىل االقتصاد الكلي وصونه وتعزيز الفعالية واالستثمار يف التنمية البشرية              ٢٠٠٣
 :يف جمال االقتصاد الكليذلك، انكبت الدولة الطرف على حتقيق األهداف العريضة التالية 

  يف املائة؛٤حتقيق منو حقيقي للناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ال تقل عن  )أ( 

 يف املائة وخفض نسبة التضخم يف هناية العام         ١٧,٩خفض متوسط معدل التضخم السنوي إىل        )ب( 
  يف املائة؛٨إىل 

  شهر؛١,٩د ملدة تكوين احتياطيات دولية إمجالية لتغطية تكاليف االستريا )ج( 

 ضمان األمن الغذائي؛ )د( 

  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل؛٢,٢زيادة اإلنفاق على أولوية احلد من الفقر إىل   )ه( 

  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل؛١,٥٥خفض عجز امليزانية احمللية إىل  )و( 

 .تصلة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونبلوغ نقطة اإلجناز مبوجب املبادرة املعززة امل )ز( 

وتواصل زامبيا تطبيقها لربنامج التكيف اهليكلي، أيضاً، هبدف زيادة إنتاجية الصناعة احمللية وحتسني قدرهتا  -٢٤
وأدِخلت إصالحات أساسية . وقد شكل ذلك جزءاً أساسياً من السياسة املتبعة خالل العقد املنصرم. على التنافس
وتتواصل اجلهود إلعادة توجيه االقتصاد من اقتصاد       . ت املالية والنقل والصحة والتعليم واالتصاالت     عـلى قطاعا  

 .يعتمد على النحاس إىل اقتصاد يعتمد على قاعدة أوسع هبدف زيادة العائدات من النقد األجنيب
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  اهليكل السياسي-ثالثاً 

  اهليكل السياسي العام-ألف 

واعتمدت فور استقالهلا دستوراً ينص على      . ١٩٦٤هلا من بريطانيا يف عام      حصـلت زامبيا على استقال     -٢٥
 اعتمدت زامبيا دستوراً جديداً أقر نظام حكم احلزب      ١٩٧٣ويف عام   . إقامـة نظـام دميقراطي متعدد األحزاب      

 زامبيا وشهدت. ومت حظر مجيع األحزاب السياسية ما عدا حزب االستقالل الوطين املوحد احلاكم آنذاك. الواحد
 اليت  ٤ بإلغاء املادة    ١٩٧٣منذ أواخر الثمانينات تطورات سياسية ودستورية هامة أفضت إىل تعديل دستور عام             

أكتوبر / تشرين األول  ٣١ويف  . كانت تنص على أن حزب االستقالل الوطين املوحد هو احلزب السياسي الوحيد           
إىل احلكم حركة الدميقراطية املتعددة األحزاب       أجريت انتخابات رئاسية وعامة متعددة األحزاب محلت         ١٩٩١

 كذلك حدد التعديل الدستوري فترة رئاسة اجلمهورية مبدتني تبلغ كل منهما         . الـيت كانـت قد تأسست حديثاً      
، أُدخلت تعديالت إضافية على الدستور أوجبت أن يكون املرشح لرئاسة           ١٩٩٦ويف عام   . سنوات) ٥(مخـس   

 أجريت انتخابات ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٧ويف .  الزامبية من اجليل الثاين   اجلمهوريـة متمـتعاً باجلنسية    
 .رئاسية وعامة فازت فيها حركة الدميقراطية املتعددة األحزاب بوالية جديدة مدهتا مخس سنوات

 جلنة  وكان إنشاء . وينص دستور زامبيا صراحة على ضمانات ضد انتهاك الدولة حلقوق الفرد وحرياته األساسية             -٢٦
ولقد كُلِّفت اللجنة جبملة أمور من بينها والية التحقيق يف انتهاكات حقوق            .  تطوراً هاماً  ١٩٩٦حقوق اإلنسان يف عام     

وال شك يف أن    . اإلنسـان؛ وعدم االلتزام بإقامة العدل؛ كما كُلِّفت باقتراح تدابري فعالة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان              
.  تاريخ زامبيا ويبني رغبة الدولة الطرف يف تعزيز متتع شعب زامبيا حبقوق اإلنسان             إنشـاء هذه اللجنة هو حدث هام يف       

وعـلى الـرغم مـن عدم متتع اللجنة بسلطات تنفيذية، فإن وجودها ملموس ألهنا تسلط الضوء على انتهاكات حقوق                    
 .ىاإلنسان اليت ترتكبها الدولة الطرف أو أي هيئة أخرى وتثين بالتايل عن انتهاكات أخر

 مبادئ توجيهية   ١٩٩٦وباإلضافة إىل الباب الثالث من الدستور، أدخلت التعديالت الدستورية اليت متت يف عام               -٢٧
وتتسم هذه املبادئ بأمهية خاصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد ُوضعت    . خاصة بسياسة الدولة  

القضائية لدى وضع السياسات الوطنية وتنفيذها ولدى صياغة القوانني وسنها إلرشـاد السـلطات التنفيذية والتشريعية و    
 :وتسعى الدولة الطرف من خالل هذه املبادئ للقيام مبا يلي. وتطبيق الدستور وأي قانون آخر

خلـق بيئة اقتصادية تشجع الناس على القيام مببادرات فردية واالعتماد على النفس كما تشجع     )أ( 
 اص؛االستثمار اخل

 خلق ظروف متكِّن مجيع املواطنني من تأمني سبل العيش املالئمة وفرص العمل؛ )ب( 

إتاحـة مـياه الشـرب النقية واملأمونة واملرافق الطبية والصحية الكافية واملأوى الالئق جلميع                )ج( 
 األشخاص، واختاذ التدابري لتحسني املرافق وأسباب الراحة بصورة مستمرة؛

 املعوقني واملسنني وغريهم من األشخاص احملرومني ما يكون مالئماً وعادالً           مـنح األشـخاص    )د( 
 ومنصفاً من مزايا اجتماعية وأسباب راحة لتلبية احتياجاهتم؛
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اختاذ التدابري لتعزيز ممارسة الفرد لثقافته وتقاليده وعاداته ولغته وللتمتع هبا وتطويرها بشكل ال                 )ه( 
 يتناىف وأحكام الدستور؛

تعزيـز استدامة موارد األراضي واجلو واملياه وتنميتها والتوعية بضرورة إدارهتا بصورة متوازنة              )و( 
 ومالئمة ألجيال احلاضر واملستقبل؛

 .االعتراف حبق كل فرد يف التمتع بشروط عمل منصفة وبظروف عمل مأمونة وصحية )ز( 

 تراعى عندما تسمح موارد الدولة بتطبيقها أو يف ولعل اللجنة تالحظ أن املبادئ التوجيهية لسياسة الدولة -٢٨
واجلدير باإلشارة أن املبادئ التوجيهية     . احلـاالت اليت يقرر فيها جملس الوزراء أن تطبيقها حتمي للمنفعة العامة           

 .لسياسة الدولة ال ختضع للتربير وأهنا غري نافذة من تلقاء نفسها

ى شرعة احلقوق اليت تتضمن أحكاماً تنص على احلقوق         وحيـتوي الـباب الثالث من دستور زامبيا عل         -٢٩
 :ويكرس الدستور هذه احلقوق واحلريات، على النحو التايل. واحلريات األساسية اليت يتمتع هبا كل فرد يف زامبيا

  على محاية احلق يف احلياة؛١٢تنص املادة  �

  على محاية احلق يف احلرية الشخصية؛١٣تنص املادة  �

  على احلماية من االسترقاق والسخرة؛١٤ تنص املادة �

  على احلماية من املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛١٥تنص املادة  �

  على احلماية من احلرمان من املمتلكات؛١٦تنص املادة  �

  على محاية حرمة احلياة اخلاصة واملسكن واملمتلكات؛١٧تنص املادة  �

 ضمن احلماية مبوجب القانون؛ على أحكام ت١٨حتتوي املادة  �

  على محاية حرية الوجدان؛١٩تنص املادة  �

  على محاية حرية التعبري؛٢٠تنص املادة  �

  على محاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛٢١تنص املادة  �

  على محاية حرية التنقل؛٢٢تنص املادة  �

العرق أو اجلنس أو االنتماء القبلي وما  على احلماية من التمييز القائم على أساس ٢٣تنص املادة  �
 شابه ذلك؛

 . على محاية الشباب من االستغالل٢٤تنص املادة  �



HRI/CORE/1/Add.22/Rev.2 
Page 24 

 

 

وينص الدستور على نظام مجهوري للدولة يعتمد على ثالث سلطات، هي السلطات التنفيذية والتشريعية  -٣٠
 .والقضائية اليت تشكل كل منها جهازاً مستقالً وقائماً بذاته

 لطة التنفيذية الس�باء 

 وينص الدستور يف مادته . ميـارس الرئـيس السلطة التنفيذية وينتخب ملدة مخس سنوات باالقتراع العام      -٣١
 :على ما يلي) ٣(٣٤

 :يشترط يف املرشح النتخابات الرئاسة 

 أن يكون مواطناً زامبياً؛ )أ( 

 أن يكون والداه زامبيني باملولد أو بالنسب؛ )ب( 

  عاماً؛٣٥ه عن أال تقل سن )ج( 

 أن يكون عضواً يف حزب سياسي أو أن يرشحه حزب سياسي؛ )د( 

 أن يكون مؤهالً النتخابه عضواً يف اجلمعية الوطنية؛  )ه( 

 .أن يكون مقيماً يف زامبيا لفترة ال تقل عن عشرين سنة )و( 

 .وال جيوز للرئيس أن يشغل منصب الرئاسة ألكثر من واليتني مبقتضى الدستور

والرئيس هو رئيس الدولة ورئيس احلكومة      .  من الدستور  ٣٣ولقد أُنشئ منصب الرئيس مبوجب املادة        -٣٢
 :وهو يترأس جلسات جملس الوزراء، وتشمل سلطاته ما يلي. يف آن واحد

 تعيني نائب الرئيس، والوزراء ونواهبم؛ �

 .حل اجلمعية الوطنية �

 .قوات الدفاعويشغل الرئيس أيضاً منصب القائد األعلى ل -٣٣

ويعني الرئيس  .  من الدستور  ٤٥ويـنوب عن الرئيس نائب الرئيس الذي أُنشئت وظيفته مبوجب املادة             -٣٤
ويؤدي نائب الرئيس املهام اليت يكلفه هبا الرئيس كما يرأس النشاط . نائب الرئيس من بني أعضاء اجلمعية الوطنية

 .احلكومي يف اجلمعية الوطنية

ويضع .  من الدستور ويتألف من الرئيس ونائب الرئيس والوزراء٤٩لوزراء مبوجب املادة ويشكَّل جملس ا -٣٥
جملس الوزراء السياسة العامة للحكومة وهو مسؤول عن إسداء املشورة إىل الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الوطنية                

 .ية أمام اجلمعية الوطنيةويكون جملس الوزراء مسؤوالً بصورة مجاع. ويتوىل مسائل أخرى حييلها الرئيس إليه
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ويعيَّن الوزراء من بني أعضاء اجلمعية الوطنية وهم        .  مـن الدستور تنص على مهام الوزير       ٤٦واملـادة    -٣٦
 .مسؤولون، بتوجيه الرئيس، عن النشاط احلكومي، مبا يشمل أي وزارة أو دائرة حكومية يكلفهم الرئيس بإداراهتا

ويعيِّن الرئيس نواب الوزراء ملساعدة الوزراء على .  مهام نائب الوزير   من الدستور على   ٤٧وتنص املادة    -٣٧
 .تأدية مهامهم والقيام بالنيابة عنهم مبمارسة أو تأدية أي مهام قد خيوهلم الرئيس ممارستها أو تأديتها

  السلطة التشريعية-جيم

لسلطة من الرئيس واجلمعية    وتتألف هذه ا  .  من الدستور على تشكيل السلطة التشريعية      ٦٢تـنص املادة     -٣٨
 عضواً منتخباً، ١٥٠وتتألف اجلمعية الوطنية من . والربملان هو السلطة التشريعية العليا يف زامبيا). الربملان(الوطنية 

ويتم انتخاب أعضاء الربملان باالقتراع العام السري املباشر الذي .  أعضـاء معيـنني، ورئيس اجلمعية الوطنية       ٨و
وُتنتخب اجلمعية الوطنية ملدة مخس سنوات ولكن ميكن حلها يف أي وقت قبل . ملواطنني البالغنييشترك فيه مجيع ا

 .وعقب حل اجلمعية الوطنية جتري انتخابات عامة على الفور. انتهاء فترة واليتها القانونية

ويقوم كل  .  جديد ولقد أدى إقرار التعددية احلزبية يف زامبيا إىل تشكيل األحزاب السياسية املنظّمة من             -٣٩
حـزب بعرض سياساته على الناخبني، مما يتيح طرح آراء سياسية متنوعة وناضجة يف اجلمعية الوطنية، وهو أمر                  

وجيوز لكل مرشح من حزب سياسي أو بصفته الشخصية أن يدخل حلبة املنافسة يف . أساسي يف احلكم الدميقراطي
 .لذي ينال أعلى األصوات عضواً يف اجلمعية الوطنيةوُينتخب املرشح ا. أي انتخابات للجمعية الوطنية

ويعترف بزعيمه زعيماً   " املعارضة الرمسية "ويشـكل احلـزب الذي يفوز بثلث مقاعد اجلمعية الوطنية            -٤٠
بيد أنه لرئيس اجلمعية الوطنية حرية االعتراف حبزب معارضة رمسية حىت لو مل حيظ هذا احلزب بثلث                 . للمعارضة

، على سبيل املثال، اعترف حبزب االستقالل الوطين املوحد حزباً          ١٩٩١ويف عام   . نتخابات الربملانية املقاعد يف اال  
 .للمعارضة الرمسية يف اجلمعية الوطنية على الرغم من أنه نال أقل من ثلث املقاعد يف اجلمعية الوطنية

 الرئيسي يف توجيه أعمال الربملان وتقوم حركة الدميقراطية املتعددة األحزاب وهي احلزب احلاكم، بالدور -٤١
واحلركة، بوصفها املسؤولة عن وضع السياسة العامة، حتدد اإلجراءات اليت تود أن تتخذها اجلمعية              . وتنظـيمها 

 .الوطنية بتوضيح موقفها وبالدفاع عنه يف مناقشات عامة

اء عاديني تكلِّفها مبراقبة وتتمـتع اجلمعـية الوطنية بسلطة إنشاء جلان خاصة من أعضاء املعارضة وأعض     -٤٢
 .ويتيح ذلك للجمعية الوطنية تدقيق النظر يف أداء احلكومة. أعمال املؤسسات العامة

  السلطة القضائية-دال

 : من الدستور وتتألف هذه اهليئة من٩١خيضع تشكيل السلطة القضائية للمادة  -٤٣

 حمكمة زامبيا العليا؛ )أ( 

 حمكمة زامبيا الكلية؛ )ب( 
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 حمكمة العالقات الصناعية؛ )ج( 

 احملاكم اجلزئية؛ )د( 

 .احملاكم احمللية  )ه( 

ويتمتع قضاة احملكمة العليا واحملكمة الكلية، وأعضاء حمكمة العالقات الصناعية، وقضاة احملاكم اجلزئية،              -٤٤
هم ملزمون باتباع قواعد    وقضاة احملاكم احمللية باالستقالل والرتاهة وال خيضعون إال ألحكام الدستور والقانون و           

 .والقضاء مستقل وينظمه قانون برملاين. ١٩٩٩السلوك القضائية اليت أصدرها الربملان يف عام 

 من مدونة ٢٥ من الدستور وقانون احملكمة العليا، الفصل ٩٢وخيضع تشكيل احملكمة العليا لزامبيا للمادة  -٤٥
وهي حمكمة التسجيل العليا،    . ستئناف يف القضايا املدنية واجلنائية    واحملكمة العليا هي أعلى حمكمة ا     . قوانني زامبيا 

. وتتألف من الرئيس، ونائب الرئيس، وقضاة احملكمة العليا الذين حيدِّد عددهم قانون احملكمة العليا ويعينهم الرئيس
 .كلون هيئة احملكمةقضاة يش) ٩(قضاة عاملني باحملكمة العليا من جمموع تسعة ) ٧(ويوجد يف الوقت احلايل سبعة 

ومجيعهم يعينهم  .  من الدستور مهام رئيس احملكمة العليا، ونائب الرئيس، وقاضي احملكمة العليا           ٩٢وتنظم املادة    -٤٦
ويكون رئيس احملكمة مسؤوالً عن     .  من الدستور  ٩٣الرئيس رهناً بتصديق اجلمعية الوطنية على هذا التعيني عمالً باملادة           

 .ة ملمارسات احملكمة العليا وإدارهتا وإجراءاهتا فيما يتعلق باختصاص هذه احملكمة وسلطاهتاوضع القواعد املنظم

 من  ٢٧ من الدستور وقانون احملكمة الكلية، الفصل        ٩٤وخيضـع تشكيل احملكمة الكلية لزامبيا للمادة         -٤٧
. سها الذي يعترب عضواً حبكم منصبه مستشاراً باإلضافة إىل رئي٣٠وتتألف احملكمة الكلية من . مدونة قوانني زامبيا

 .  قاضياً يقومون مبهام منصبهم٢٥ويوجد يف الوقت احلاضر 

وتتمتع احملكمة الكلية باختصاص أصلي غري حمدود للنظر والبت يف أي دعوى مدنية أو جنائية مبوجب أي  -٤٨
ىن من هذا االختصاص    ولكن ُتستث . قـانون وأي اختصـاص وسلطات مينحها إياها الدستور أو أي قانون آخر            

الدعاوى اليت تنفرد حمكمة العالقات الصناعية باختصاص الفصل فيها مبوجب قانون العالقات الصناعية وعالقات              
 . من مدونة قوانني زامبيا٢٦٩العمل، الفصل 

وتبـت احملكمـة الكلية يف دعاوى استئناف أحكام احملاكم األدىن درجة وجيوز لألطراف املضرورة أن                 -٤٩
 .أنف أحكام هذه احملكمة أمام احملكمة احمللية العلياتست

 من الدستور على إنشاء حمكمة العالقات الصناعية وخيضع تشكيل هذه احملكمة للمادة             ٩١وتنص املادة    -٥٠
وتتألف هذه احملكمة من .  من مدونة قوانني زامبيا٢٦٩ من قانون العالقات الصناعية وعالقات العمل، الفصل ٨٤

ـ    وتعّين وزارة العمل واخلدمات    . واب الرئـيس الذين يعينهم رئيس الدولة بناء مبشورة جلنة القضاء          الرئـيس ون
 .االجتماعية أربعة أعضاء آخرين للعمل يف حمكمة العالقات الصناعية

وجيب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس شخصاً يشغل أو شغل من قبل منصباً قضائياً عالياً أو مارس مهنة  -٥١
 . سنوات١٠ة ملدة ال تقل عن احملاما
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 :وتتمتع حمكمة العالقات الصناعية باختصاص استئثاري يف شؤون العمل، وهي خمتصة باجلوانب التالية -٥٢

 النظر يف االتفاقات اجلماعية واملوافقة عليها؛ )أ( 

 التحقيق يف النـزاعات اجلماعية وإصدار قرارات وأحكام بشأهنا؛ )ب( 

 سألة تتعلق بالعالقات الصناعية حتال إليها، وإصدار قرارات وأحكام بشأهنا؛التحقيق يف أي م )ج( 

 تفسري األحكام واالتفاقات؛ )د( 

إدانة أي شخص ال ميتثل ألمر تصدره احملكمة ضده أو يرفض تنفيذ هذا األمر أو التقيد به خمالفةً   )ه( 
 للقانون ومعاقبته على انتهاك حرمة احملكمة؛

لفصـل، بصفة عامة، يف أي مسألة متصلة حبقوق وواجبات وامتيازات املوظفني            والتحقـيق وا   )و( 
 .وأرباب العمل واملنظمات املمثِّلة هلم

أما إجراءات رفع الدعوى    . وحمكمة العالقات الصناعية حمكمة شبه قضائية ال تطبق قواعد إثبات صارمة           -٥٣
 .ارنة بتلك اليت ُتتبع يف احملاكم األخرىالقانونية أمام هذه احملكمة فهي إجراءات بسيطة نسبياً مق

 من الدستور على إنشاء احملاكم اجلزئية وخيضع تشكيل هذه احملاكم لقانون احملاكم             ٩١وتـنص املـادة      -٥٤
 .  من مدونة قوانني زامبيا٢٨اجلزئية، الفصل 

ئية على درجتها ودرجة ويتوقف اختصاص احملكمة اجلز. وُتعني جلنة القضاء مجيع القضاة نيابة عن الرئيس -٥٥
ويـتفاوت االختصاص يف القضايا املدنية تبعاً للدرجة واملبالغ املتنازع عليها يف القضايا املرفوعة أمام               . رئيسـها 

ويتفاوت االختصاص اجلنائي تبعاً لدرجة القاضي رئيس احملكمة . احملاكم، كما يتفاوت تبعاً لنوع الدعوى املرفوعة
وحيق . حملاكم اجلزئية سلطة الفصل يف دعاوى االستئناف ضد أحكام احملاكم احمللية          وختوَّل ا . ودرجـة احملكمـة   

 .للطرف املضرور أن يستأنف قرار حمكمة جزئية أمام احملكمة الكلية

وخيضع تشكيل احملاكم احمللية لقانون احملاكم احمللية،       .  من الدستور على تأسيس احملاكم احمللية      ٩١وتـنص املادة     -٥٦
 ٤٥٤ويوجد زهاء  . وتشكل هذه احملاكم أدىن درجة يف تسلسل النظام القضائي        . مـن مدونة قوانني زامبيا     ٢٩الفصـل   

وتنقسم احملاكم احمللية إىل درجتني مها الدرجة ألف        . وُتعيِّن جلنة القضاء قضاة احملاكم احمللية     . حمكمـة حملـية يف زامبـيا      
وال جيوز للمحكمة احمللية أن تنظر إال يف قضايا         .  هلا يف أمر إنشائها    والدرجـة باء وحيدَّد اختصاصها وفقاً للدرجة املعينة       

وختوَّل احملاكم احمللية، بصفة    . الـزواج أو اإلرث باالعـتماد على القانون العريف يف احلاالت اليت يسري فيها هذا القانون               
ية على قضايا كالسرقة البسيطة     ويقتصر االختصاص اجلنائي للمحاكم احملل    . رئيسـية، تطبـيق القـانون العريف وإعماله       

وعندما تعرض على حمكمة حملية مسألة مدنية أو جنائية يطلب فيها أحد الطرفني توكيل حمام، حتال                . واالعتداءات العادية 
 . تلك القضية على الفور إىل احملاكم اجلزئية لتنظر فيها ألنه ال جيوز للمحامني املرافعة أمام احملاكم احمللية

ستقالل السلطة القضائية وانفصاهلا عن السلطتني التشريعية والتنفيذية للدولة الطرف بأمهية بالغة            ويتسم ا  -٥٧
ويعني الرئيس القضاة املستشارين بناء على      . ويقوم الرئيس بتعيني قضاة احملكمة العليا، كما ذكر أعاله        . يف زامبيا 

شرط التصديق استقالل السلطة القضائية إذ يوفر       ويعزِّز  . مشـورة جلـنة القضاء ورهناً بتصديق اجلمعية الوطنية        
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ويتمتع قضاة . ضمانات ضد ممارسة السلطة القائمة بالتعيني لنفوذ غري مقبول على السلطة القضائية وعلى أعماهلا            
وال جيوز  . احملكمة العليا واحملكمة الكلية بأمن املنصب، األمر الذي ميكنهم من تأدية مهامهم دون خشية أو حماباة               

ل أي قاض من منصبه إال بسبب عجزه عن تأدية مهامه لعلة بدنية أو عقلية أو لقصوره أو سوء سلوكه، وبعد عز
وتوفَّر محاية . أن تـتأكد احملكمة املكلفة بالتحقيق يف تلك االدعاءات من صحة االدعاءات وتوصي بعزل القاضي   

 .قضاة املساس مبعاشاهتم ومدة واليتهمإضافية لصون استقالل السلطة القضائية إذ ال جيوز بعد تعيني ال

 :وتنقسم القوانني اليت تطبقها خمتلف احملاكم اليت تشكل اجلهاز القضائي إىل ثالث فئات عامة، هي -٥٨

 التشريعية )أ( 

 قوانني يصدرها الربملان وتشريعات ملحقة تسن مبوجب تلك القوانني؛ `١` 

، ) من مدونة قوانني زامبيا    ١٠طاق التطبيق، الفصل    ن(والقـانون اخلـاص بالقوانني اإلنكليزية        `٢` 
 تطبق يف زامبيا ما ١٩١١والذي ينص على أن كافة القوانني اإلنكليزية اليت كانت سارية يف عام 

وما زالت  . مل تتـناف وقوانـني زامبيا احلالية، ويطبَّق القانون مبراعاة الظروف احمللية السائدة            
 ول يف القضايا املتصلة بالزواج؛القوانني اإلنكليزية سارية املفع

 السوابق القضائية، وهي قواعد مستمدة من قرارات احملكمة الكلية واحملكمة العليا لزامبيا؛ )ب( 

القـانون العـريف الذي يسري ما مل يتناف والقوانني التشريعية املعمول هبا أو يتناقض ومبادئ                 )ج( 
 .العدالة الطبيعية واملساواة والضمري

ويعيِّن الرئيس النائب العام رهناً بتصديق اجلمعية الوطنية .  من الدستور تنظم مهام النائب العام٥٤ادة وامل -٥٩
وال خيضع النائب العام ألي توجيه أو . عـلى هذا التعيني، ويكون النائب العام املستشار القانوين الرئيسي للدولة     

كلَّف جبملة أمور من بينها متثيل الدولة يف كافة         وهو ي . مراقبة من طرف أي شخص أو سلطة لدى تأديته مهامه         
 .والنائب العام عضو يف جملس الوزراء حبكم منصبه. الدعاوى املدنية اليت تكون الدولة طرفاً فيها

ويعني الرئيس احملامي العام على أن تصدق اجلمعية        .  من الدستور مهام احملامي العام     ٥٥وتـنظم املـادة      -٦٠
وينوب احملامي العام عن النائب العام وميارس أي سلطة أو مهمة يكلَّف هبا النائب العام      . ينيالوطنية على هذا التع   

مبوجب الدستور أو أي قانون آخر مدون، عندما يكون النائب العام عاجزاً عن ممارسة مهامه بسبب إصابته مبرض 
 . أو غيابه أو حيثما أذن النائب العام للوكيل العام بأن يفعل ذلك

 من  ٥٦وتنظم املادة   . يعـني الرئيس مدير النيابات العامة على أن تصدق اجلمعية الوطنية على التعيني            و -٦١
 :ويتمتع مدير النيابات العامة بالسلطات التالية. الدستور مهام مدير النيابات العامة

، وذلك حتريك ورفع الدعاوى اجلنائية ضد أي شخص أمام أي حمكمة باستثناء احملاكم العسكرية )أ( 
 فيما يتعلق بأي جرمية ُيدَّعى أن ذاك الشخص ارتكبها؛

 تويل ومتابعة أي دعاوى جنائية حيركها أو يرفعها أي شخص آخر أو سلطة أخرى؛ )ب( 
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وقف أي دعوى جنائية يكون قد حركها أو رفعها بنفسه أو حركها أي شخص آخر أو سلطة                  )ج( 
 .أخرى يف أي مرحلة قبل إصدار احلكم

وإذا .  خيضع مدير النيابات العامة لتوجيه أو مراقبة أي شخص آخر أو سلطة أخرى لدى تأديته مهامهوال -٦٢
تـبني لـه أن القضية تنطوي على اعتبارات ختص السياسة العامة، جيوز لـه عرضها على النائب العام، وميارس                  

 .سلطاته يف هذه احلالة وفقاً ألي توجيهات يصدرها النائب العام

وللشرطة سلطة التحقيق يف كافة     . جع للشرطة عادة اختاذ القرار األول مبباشرة التحقيقات اجلنائية        ويـر  -٦٣
باستثناء ما يتعلق   (ولكن، فيما يتعلق مبالحقة اجملرمني، جيوز للشرطة مباشرة اإلجراءات مبوجب القانون            . اجلرائم

 ).ببعض اجلرائم اليت توجب موافقة مدير النيابات العامة

 من مدونة قوانني زامبيا، جيوز لفرد من        ٨٨ من قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل       ٨٩وجـب املادة    ومب -٦٤
 .األفراد أن حيرك الدعوى مبوافقة مدير النيابات العامة

أما قرينة الرباءة فهي مكرسة يف الدستور، وكل متهم يعترب بريئاً حىت تثبت إدانته، وبناء عليه، يقع على                   -٦٥
 .بة العامة عبء إثبات التهمة بالدليل القاطععاتق النيا

وجيوز لـه يف حالة احلبس االحتياطي أن يقابل حماميه للتأكد من           . وجيوز للمتهم أن يوكل حمامياً خيتاره      -٦٦
وجترى احملاكمات اجلنائية عادة يف جلسات علنية تراعى فيها قواعد اإلثبات           . إعـداد دفاعه على النحو الواجب     

وحيق للمتهم  ). وز للمحكمة أن تعقد جلسات مغلقة يف بعض القضايا كتلك اليت ختص األحداث            ولكن جي (بدقة  
وكذلك حيق للمتهم أن يلزم الصمت، أو يشهد بيمني أو . أن يستوجب شهود اإلثبات بنفسه أو عن طريق حماميه

 . النفييديل بأقواله دون حلف اليمني دفاعاً عن نفسه كما جيوز لـه أن يطلب استدعاء شهود

وتبدأ إجراءات الدعوى   . ويف القضـايا املدنية، جيوز للطرف املضرور رفع دعوى أمام احملكمة املختصة            -٦٧
وجيوز للمدعي واملدعى عليه أن يستدعيا      . املدنية عادةً بإصدار أمر حضور، أو بتوجيه استدعاء، أو إعالن طلب          

 . الشهود يف القضايا املدنية

إىل توفري فرص احلصول على اخلدمات القانونية لألشخاص احملرومني اجتماعياً          وتسـعى الدولة الطرف      -٦٨
ويف هذا الصدد، جيوز للفرد الذي ال متكنه موارده املالية من توكيل حمام خاص أن يطلب    . واقتصـادياً يف اجملتمع   

 من  ٣٤لقانونية، الفصل   مسـاعدة قانونية وأن حيصل عليها يف القضايا املدنية واجلنائية مبوجب قانون املساعدة ا             
وتتاح املساعدة القانونية بصورة تلقائية للشخص املتهم بارتكاب جرمية خطرية باستثناء        . مدونـة قوانـني زامبيا    

، عدل قانون املساعدة    ٢٠٠٠ويف عام   . احلـاالت الـيت يكون فيها ذاك الشخص قادراً على توكيل حمام خاص            
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز    . القانونية وصندوق للمساعدة القانونية   القانونـية للنص على إنشاء جملس للمساعدة        

لـلمحامني اخلاصـني متثيل األشخاص احلاصلني على املساعدة القانونية مقابل أتعاب بسيطة تسدَّد من صندوق                
يود املختلفة  ولقد مسح بذلك يف حماولة لتحسني املساعدة القانونية، نظراً للق         . املساعدة القانونية املنشأ هلذا الغرض    

 .اليت عانت منها إدارة املساعدة القانونية اليت مل تتمكن من معاجلة العدد اهلائل من القضايا
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  الكيانات األخرى املشاركة يف إقامة العدل-هاء 

 من مدونة قوانني    ٣٩ من الدستور وقانون جلنة التحقيقات، الفصل        ٩٠خيضـع تشكيل جلنة التحقيقات للمادة        -٦٩
وختوَّل جلنة التحقيقات سلطة التحقيق يف      . يقوم الرئيس، بالتشاور مع جلنة القضاء، بتعيني رئيس جلنة التحقيقات         و. زامبيا

وال تتمتع اللجنة   . الشكاوى املرفوعة إليها ضد فساد اإلجراءات اإلدارية للسلطات العامة وتقدمي تقرير بذلك إىل الرئيس             
بيد أهنا تتمتع بسلطات رمسية الستجواب الشهود وطلب االطالع على . ظر فيهبسلطة مناقشة أي قرار قضائي أو إعادة الن 

 . وجتري اللجنة حتقيقاهتا على حدة وتعمل عادة بصورة غري رمسية. املستندات

هو حتديد ما إذا كانت الوكالة املعنية قد أساءت اإلدارة على حنو يربر             ) أمني املظامل (ودور احملقق العام     -٧٠
وإذا تبني للجنة أن للشكوى أساساً،      .  إذا كانت قد اختذت إجراءات غري سليمة أو غري مشروعة          الشكوى أو ما  

ومن خصائص سلطات احملقق العام أن عليه أن ينظر فيما إذا كان . جيوز هلا أن توصي الرئيس باختاذ إجراء عالجي
 معقول أو غري عادل أو قمعي أو        حكـم من أحكام القانون أو ممارسة من املمارسات اليت يستند إليها قرار غري             

 .وميكن للمحقق العام بالتايل أن يبني أن القرار مستنكر حىت لو مل يكن باطالً يف حد ذاته. متييزي

  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان-رابعاً 

فاقيات صـدقت زامبـيا على اتفاقيات عديدة من اتفاقيات حقوق اإلنسان أو انضمت إليها، وتشمل هذه االت                 -٧١
العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                
واالتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب                 

إنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية      املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الال      
وصدقت الدولة الطرف، باإلضافة إىل ذلك، على صكوك إقليمية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات               .حقوق الطفل 

وبالتايل ال جيوز للفرد    . تشريعات إلنفاذها يف زامبيا   بيد أن الصكوك الدولية ليست تلقائية النفاذ وينبغي سنَّ          . األساسـية 
الـلجوء إىل حمكمة حملية بشأن انتهاك زامبيا اللتزام من التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ما مل يدرج هذا احلق يف      

ت عليها زامبيا أو    ولكن يف حاالت معينة وضعت حماكم زامبيا يف اعتبارها الصكوك الدولية اليت صدق            . القـانون احملـلي   
 . انضمت إليها، بالرغم من عدم إدراج تلك الصكوك يف التشريعات احمللية

وتلعب السلطة القضائية دوراً أساسياً يف محاية احلريات األساسية وحقوق اإلنسان ألنه حيق لضحية أي                -٧٢
د أسهم إنشاء جلنة حقوق ولق. انـتهاك حلقوق اإلنسان أن ترفع دعوى وهلا أن حتصل على جرب حبسب االقتضاء            

وجيوز ألي شخص انتهكت حقوقه أن يرفع شكوى إىل جلنة حقوق           . اإلنسـان يف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان      
وميكن للجنة، كما ُبيِّن من قبل، أن حتقق يف هذه االنتهاكات وأن توصي، يف حالة ثبوهتا، السلطات                 . اإلنسـان 

قوق اإلنسان تعرضت لالنتقاد ألهنا ال تتمتع بأي سلطة تنفيذية فإن قدرة وعلى الرغم من أن جلنة ح. املعنية باجلرب
 . اللجنة على كشف انتهاكات حقوق اإلنسان قد تكون رادعاً النتهاكات أخرى

وتتمـتع وسـائط اإلعـالم يف زامبيا بدرجة ما انفكت تزداد من احلرية مما يسمح للصحافة واإلذاعة                   -٧٣
 يف الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارسة ضغوط الختاذ والتلفزيون بالقيام بدور هام

وتتمتع وسائط اإلعالم حبرية تقدمي تقارير عن أعمال الربملان والدعاوى املرفوعة إىل احملاكم         . تدبـري تصـحيحي   



HRI/CORE/1/Add.22/Rev.2 
Page 31 
 

 الربملان على تناول    خبصـوص مسائل تتصل حبقوق اإلنسان، وغالباً ما َتحمل تغطية وسائط اإلعالم ملسألة معينة             
ولقد أقرت الدولة الطرف ألول مرة يف زامبيا تغطية إذاعية مباشرة ملناقشات اجلمعية الوطنية خالل               . تلك املسألة 

 . ٢٠٠١نوفمرب /دورة انعقادها يف شهر تشرين الثاين

  اإلعالم والدعاية-خامساً 

على احلقوق املنصوص عليها يف خمتلف     ُتـبذل جهـود منـتظمة يف زامبيا إلطالع اجلماهري والسلطات             -٧٤
ولقد مت تنظيم ندوات وحماضرات وعقد حلقات دراسية يف جمال حقوق اإلنسان . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل ذلك، يتاح التدريب يف جمال حقوق        . لـلمربني ورجـال الشرطة وغريهم من املوظفني العموميني        
. ة والثانوية ومؤسسات التعليم العايل يف إطار الدراسات االجتماعية والتربية املدنية        اإلنسـان يف املدارس االبتدائي    

 .وتؤدي وسائط اإلعالم دوراً هاماً، أيضاً، يف جمال الدعاية وتوعية الناس حبقوقهم

وتلعـب الكـنائس واملنظمات غري احلكومية دوراً أساسياً يف تعزيز ومحاية معايري حقوق اإلنسان على                 -٧٥
وتشمل املنظمات  . توى عامة اجلماهري كما تضطلع بأنشطة خمتلفة يف جمال حقوق اإلنسان حتقيقاً هلذا الغرض             مس

، )NGOCC(جلنة التنسيق بني املنظمات غري احلكومية       : غـري احلكومـية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي          
ومعهد حقوق اإلنسان،   ) FODEP(قراطية  ، ومؤسسة العملية الدمي   )ZCEA(ومجعـية التربـية املدنية يف زامبيا        

 ).HURID(وامللكية الفكرية، والتنمية 

املؤمتر اُألسقفي لزامبيا، واجمللس    : وتشـمل املنظمات الدينية الرئيسية العاملة على تعزيز حقوق اإلنسان          -٧٦
 .املسيحي، والزمالة اإلجنيلية لزامبيا

 خمتلف الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان على        وتقـع مسؤولية جتميع التقارير املقدمة مبوجب       -٧٧
واجلدير باإلشارة أن املنظمات غري     . عـاتق وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات التنفيذية والدوائر املعنية األخرى          

والتقارير . احلكومية الزامبية ُتدعى إىل االشتراك يف جتميع تقارير الدولة وهي تساعد بالفعل على القيام هبذه املهمة
 .اليت يتم إعدادها مبوجب خمتلف الصكوك هي وثائَق عامة ميكن إتاحتها عند الطلب

 احلواشي

 غائبني وأفراد حاضرينعدد السكان النظري، أي عدد من تتألف منهم األسرة املعيشية عادة من أفراد  )١(
 ).مبن فيهم سكان املؤسسات(بصفة مؤقتة وقت إجراء التعداد 

ان الفعلي إىل األفراد الذين يشكلون األسرة املعيشية عادة وزائريهم الذين قضوا ليلة             يشار بعدد السك   )٢(
 .التعداد معهم، ويستثىن منه بالتايل بعض السكان املوجودين خارج البلد وقت التعداد

الشخص الذي يتخذ القرارات اليومية لتدبري      "يعّرف رب األسرة يف التعداد السكاين لزامبيا على أنه            )٣(
 ".ن األسرة املعيشية والذي يعترب رب األسرة من طرف مجيع أفراد األسرة املعيشيةشؤو

- - - - - 


