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 مقدمة    

 من أجل   هأمدال  طصراع مسلح   بعد   ١٩٨٠عام  على االستقالل   زمبابوي  حصلت    -١
 يف تعزيـز    ولذلك ترغب زمبابوي   .الدميقراطية والعدالة واحلرية السياسية وحق تقرير املصري      

على الرغم مـن   وتلتزم حكومة زمبابوي بتعزيز هذه احلقوق .ودعم حقوق اإلنسان للجميع  
  .الشرعيةالعقوبات غري بسبب اً حاليالبلد عاين منها يالصعوبات اليت 

 هجية وعملية التشاوراملن  - أوالً  

من البحث امليـداين والنظـري      اً  ُتعد املنهجية املستخدمة يف جتميع هذا التقرير مزجي         -٢
واملناقشات اجلماعية واملشاورات مع أصحاب املصلحة عرب سلسلة من حلقات العمل وغريها      

ووضعت اللجنة املشتركة بني الـوزارات املكلفـة بـصياغة تقريـر            . من أشكال االتصال  
الستعراض الدوري الشامل، بتنسيق من وزارة العدل والشؤون القانونية، يف بادئ األمـر،             ا

 هلذا اإلطار، ُعقدت اجتماعات تشاورية وحلقات عمـل مـع           ووفقاً.  لتجميع التقرير  إطاراً
الوزارات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية جمللس حقوق اإلنسان             

ـ . ٢٠٠٧سـبتمرب   /لألمم املتحدة اليت اعُتمدت يف دورته السادسة يف أيلـول         التابع   اً ووفق
للمبادئ التوجيهية لالستعراض الدوري الشامل املتعلقة بصياغة التقارير الوطنيـة، قـدمت            
 وكاالت األمم املتحدة لزمبابوي املساعدة التقنية والتـدريب والتمويـل وتبادلـت معهـا             

كما استشري أصحاب املصلحة من خـالل وسـائل اإلعـالم           . املعلومات لصياغة تقريرها  
وُعقدت بعد ذلك ورشة عمل استشارية وطنية ضمت مجيع اجلهات          . اإللكترونية واملطبوعة 

  . املعنية الستكمال التقرير والتحقق من صحته

  اإلطار املعياري واملؤسسي - ثانياً  

 اجلغرافيا  - ألف  

 ٣٩٠ ٧٥٧ تهمـساح تبلغ   و .فريقياأزء اجلنويب من    زمبابوي بلد غري ساحلي يقع يف اجل        -٣
وغابـات  زهات  نتمفهي  ض  اما تبقى من أر   أما   .منها أراض زراعية  يف املائة    ٨٥،  اً مربع اًكيلومتر

  . مقاطعات إدارية١٠نقسم البلد إىل ي و.وطنية ومناطق حضرية

ائـة  يف امل  ٧٠يعـيش   ) ٢٠٠٨( مليون نسمة    ١٢,٢سكان البلد بنحو    ُيقدر عدد     -٤
السنوي للنمو السكاين يف الفتـرة الفاصـلة بـني          املتوسط  يبلغ   و .يف املناطق الريفية   منهم

   . يف املائة١,١ ٢٠٠٢ و١٩٩٧إحصاءي 
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ـ و .السكان األصليني السود  من   هزمبابوي بلد متعدد الثقافات غالبية سكان     و  -٥  هلغات
 املستخدمة يف زمبـابوي     اللغات األخرى وتشمل   .شونا ونديبيلي والليزية  كالرمسية هي اإلن  

  . ونامبيا وفندا وشيوا وشانغاين وكاالنغاتونغالغات 

 النظام السياسي  - باء  

عن بريطانيا  وقد استقلت    .اًسياسياً   حزب ٢٣ فيها   زمبابوي دولة دميقراطية دستورية     -٦
ـ هي جتري   ، و ١٩٨٠ أبريل/ نيسان ١٨ يف نظـام الفـائز بـأكثر        باسـتخدام  اانتخاباهت

 .يف حالة االنتخابات الرئاسية) صوت واحد + يف املائة    ٥٠ (ظام األغلبية املطلقة  ون األصوات
 :١٩٨٠انتخابات منذ عام يبني ما جرى من جدول فيما يلي و

  انتخابات نيابية؛ -١٩٨٥ •

  انتخابات رئاسية وبرملانية؛ -١٩٩٠ •

  انتخابات نيابية؛ -١٩٩٥ •

  نتخابات رئاسية؛ ا-١٩٩٦ •

  استفتاء دستوري؛ -٢٠٠٠ •

  انتخابات نيابية؛ -٢٠٠٠ •

  انتخابات رئاسية؛ -٢٠٠٢ •

 الشيوخ جملسي النواب وانتخابات  -٢٠٠٥ •

  .انتخابات رئاسية وبرملانية وحملية - ٢٠٠٨ •

  .١٩٨٠منتظم منذ عام بشكل نتخابات احمللية االوأجريت   -٧

تقلة مسسلطات  التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي      وتتألف الدولة من السلطات     -٨
اجلمهورية رئيس  و .ملبدأ فصل السلطات املنصوص عليه يف الدستور      اً  عن بعضها البعض وفق   

منصب  ٢٠٠٩لعام  ١٩رقم التعديل الدستوري وأضاف  .احلكومةرئيس هو رئيس الدولة و
  .رأس جملس الوزراءترئيس الوزراء الذي ي

جملـس  ويـضم    .شيوخجملس النواب وجملس ال   من غرفتني مها    البلد  ويتألف برملان     -٩
ويتألف  .فيما ُيعني األربعة اآلخرونالدوائر االنتخابية ميثلون  ٢١٠بينهم اً عضو ٢١٤النواب 

حكـام  وعشرة أعضاء هم     ميثلون الدوائر االنتخابية     ٦٠منهم  اً   عضو ٩٩جملس الشيوخ من    
  .اًمعيناً عضو ١١واً تقليدياً  زعيم١٨وقاطعات امل



A/HRC/WG.6/12/ZWE/1 

5 GE.11-14918 

 النظام القانوين  - جيم  

 من الدستور   ٨٩ولزمبابوي نظام قانوين مزدوج على النحو املنصوص عليه يف املادة             -١٠
واليت تبني أن القانون الذي جيب على احملاكم تطبيقه هو القانون العريف األفريقي والقـانون               

 بـصيغته   ١٨٩١يونيـه   / حزيران ١٠العام املعمول به يف مستعمرة رأس الرجاء الصاحل منذ          
  .شريعات الحقةاملعدلة مبوجب ت

 حلماية حقوق اإلنسانالوطين اإلطار   - ثالثاً  

 الدستور  - لفأ  

 . وحيتوي على إعالن للحقوق واحلريات األساسية      .الدستور هو القانون األعلى للبلد      -١١
عن احلماية من الـرق والـسخرة،         احلق يف احلياة واحلرية الشخصية، فضالً     الدستور  يضمن  و
أو اقتحام بيته علـى      امللكية، وحيمي الشخص من تفتيش     واحلرمان من    ةالالإنسانياملعاملة   منو

كمـا حيمـي     . ذلـك  غري وأاالنتماء السياسي    وأالتمييز على أساس العرق     من  تعسفي و حنو  
ليست  احلقوقهذه  و .التجمع وتكوين اجلمعيات والتنقل   حرية  حرية الرأي والتعبري و   الدستور  

  .املصلحة العامةاحترام ام حقوق وحريات اآلخرين وضمن احترتمطلقة ألهنا ختضع لقيود 

 لكنه  ١٩٧٩لعام  اتفاق النكستر هاوس    للمفاوضات اخلاصة ب  اً  الدستور نتاج وكان    -١٢
  .الدميقراطيةما أملته املمارسة مع اً ل متشيدُِّع

 التشريع  - باء  

 :ت ما يليلمشنت تشريعات إلعمال مبادئ حقوق اإلنسان ُس  -١٣

نص على محايـة حقـوق املـرياث        الذي ي  ]١-٦ الفصل[اإلرث  إدارة  قانون   •
  .للرجال والنساء واألطفال

لألطراف املتضررة تقـدمي  الذي يتيح  ]٢٨-١٠الفصل  [قانون العدالة اإلدارية     •
  .شكاوى عن طريق اهلياكل اإلدارية

األطفـال  مايـة   أحكام تتعلق حب   الذي ينص على     ]٦-٥الفصل  [قانون الطفل    •
   .تهموتبنيهم وحضان

 يف مجلـة     جيرم،  الذي ]٢٣-٩ الفصل) [التدوين واإلصالح (القانون اجلنائي    •
  .أي فردضد رتكب ُتأمور، كل أشكال االعتداء اجلنسي اليت 
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يـضمن إنـشاء    الذي   ]٧-٩ الفصل [البيِّنةاإلجراءات اجلنائية وقانون    قانون   •
ـ  حماكم هتتم بالضحايا من الشهود املعرضني للخطر الـذين ُيـستدعون           إلدالء  ل

  .احملكمة اهتم أمامبشهاد

  .تأهيل املعوقنيإعادة نص على رعاية ويي ذ ال]١-١٧الفصل [قانون املعاقني  •

 الذي ينص على محاية وإغاثـة ضـحايا         ]١٦-٥الفصل  [قانون العنف املرتيل     •
  .املرتيل العنف

  . الذي ينص على احلق يف التعليم]٤-٢٥ الفصل[قانون التعليم  •

  . وحيميهادد احلقوق األساسية للعمالحيي ذ ال]١-٢٨الفصل [قانون العمل  •

من القانون العام املتعلـق     اً  جزء ي أصبح اآلن  ذال(للرشد   ةسن القانوني قانون ال  •
 الذي صدر لتـصحيح اخللـل يف        ])٧-٨ الفصل [النصوص التشريعية تعديل  ب

  .حتديد سن رشد للنساءبني اجلنسني من خالل الثقايف التوازن 

، وإنفـاذ   اإلعالةأوامر  يتعلق بصوغ وتنفيذ     الذي   ]٩-٥الفصل  [اإلعالة  قانون   •
  .ذات الصلةسائل املأحكام النفقة و

 الذي عدل القوانني املتعلقـة بـالزواج،        ]١٣-٥الفصل  [قضايا الزواج   قانون   •
 . املسائل ذات الصلة الزواج، والبطإوالقانوين بني األزواج فصل الو

 الذي ينظم ويسهل عمل املنظمات      ]٥-١٧الفصل  [املنظمات التطوعية   قانون   •
  .التطوعية اخلاصة

 . الصحة العامةيتناول موضوع  الذي ]٩-١٥ الفصل[قانون الصحة العامة  •

 سبل االنتصاف  - جيم  

 القضائية  -١  

   حقوق اإلنسان أمام احملاكمإنفاذ    

التمييـز  كمة  ن من حم  مكّوفهو  . سبل إنفاذ حقوق اإلنسان   إقامة العدل   نظام  يوفر    -١٤
ـ          ، واحملكمـة   اتواحملكمة العليا واحملاكم املتخصصة مثل احملكمة اإلدارية، وحمكمة االنتخاب

 الطعـون البلد وهي تتناول    هي أعلى حمكمة يف     التمييز  حمكمة  و.  وحمكمة العمل  ،العسكرية
ـ ملا ينص عليـه     اً   وفق أخرىأو هيئة قضائية    املقدمة من احملكمة العليا وأية حمكمة        . انونالق

 النظر يف الطلبـات     ،، بصفتها احملكمة الدستورية   التمييز من الدستور حملكمة     ٢٤املادة   وجتيز
 . زعومة حلقوق اإلنساناملنتهاكات االاملقدمة بشأن 
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 حماكم األحـداث واحملـاكم      تضم اليت   األقل درجة احملاكم اجلزئية    احملاكموتشمل    -١٥
. يرأسها زعماء القبائل والقرى   قليدية أو احمللية اليت      واحملاكم الت  املختصة باخلصومات الصغرية  

حمـاكم  ما ُترفع الطعون املقدمـة إىل       ، في اجلزئيةاكم  إىل احمل احملاكم احمللية   من  الطعون  وُترفع  
، بنص القانون، بسلطة    قضاة احملاكم اجلنائية  ويتمتع  . زعماء القرى إىل حماكم زعماء القبائل     

حبـصول  املتـهمني   من جانب   ادعاءات  أي  لتحقيق يف   ية با إصدار أمر إىل السلطات احلكوم    
 . وغريهم من موظفي الدولةالشرطة من جانب أفراد قوق اإلنسان حلانتهاكات 

 ءالقضايف ممارسة موظفي الدستور على أي شخص التدخل  باء من ٧٩وحتظر املادة    -١٦
 . القضائيةاهتم سلطل

 تشريعيةال  -٢  

كما .  وتعزيزهامتع بسلطة تشريعية حلماية حقوق اإلنسان    الربملان مؤسسة مستقلة تت     -١٧
إىل ضـافة   وباإل. راقب محاية حقوق اإلنسان من خالل اللجنة املواضيعية حلقوق اإلنـسان          ي

ويـضع  التشريعية املتعلقة حبقوق اإلنـسان      يراقب الربملان مجيع السياسات والربامج      ذلك،  
مشاريع القوانني على دستورية ملانية القانونية اللجنة الرب وتسهر .ه املتخصصةمن جلانتوصيات 

 . األخرىوالصكوك القانونية 

  مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية  -٣  

  املؤسسات املكلفة حبماية وإنفاذ وتعزيز حقوق اإلنسان    
  جلنة حقوق اإلنسان يف زمبابوي

ل من أجل املضي يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، أنشأت احلكومة، مـن خـال      -١٨
وتتمثل مهام هذه .  جلنة حقوق اإلنسان يف زمبابوي ٢٠٠٩ لعام   ١٩التعديل الدستوري رقم    

اللجنة يف تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان واحلريات واحترامها على مجيع مستويات اجملتمع، ويف             
رفع توصيات إىل الربملان باختاذ تدابري فعالة لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات، والتحقيـق يف              

وك أي سلطة أو شخص كلما صدرت شكوى بانتهاك تلك السلطة أو ذلك الـشخص               سل
  . ألي حق من احلقوق الواردة يف إعالن احلقوق

 أمني املظاملمكتب 

أمني املظامل مكلـف    و.  من الدستور  ١٠٧املادة  أمني املظامل مبوجب    أنشئ مكتب     -١٩
مـع  كتب  وحيقق امل . ائرةضابط أو شخص يف أي وزارة أو د       ه  تحقيق يف أي إجراء يتخذ    بال
ادعاءات وردت  كلما   أنشئت مبوجب أي قانون صادر عن الربملان         ةسلطأي  شخص أو    أي

غيـاب  السلطة يف   تلك  ذلك الشخص أو    إجراء قام به    ناجم عن   أحد األفراد لظلم    بتعرض  
  .وصول الناس إىل العدالةفرص يزيد من مبا معقول يف احملاكم، سبيل انتصاف  أي



A/HRC/WG.6/12/ZWE/1 

GE.11-14918 8 

  واإلقليميةااللتزامات الدولية   - رابعاً  

  صكوك حقوق اإلنسان  - ألف  

زمبابوي طرف يف عدة صكوك حلقوق اإلنسان تشمل العهـد الـدويل اخلـاص                -٢٠
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

ري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنص   
  .ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل

معظم صكوك حقوق اإلنسان على الـصعيدين اإلقليمـي         على  صدقت زمبابوي   و  -٢١
 امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وامليثاق        الصكوك وتشمل هذه . ودون اإلقليمي 

يثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان       امللحق بامل توكول  ربوال و هورفاهالطفل  األفريقي حلقوق   
اجلماعـة  بروتوكول  و ،قوق املرأة يف أفريقيا، وميثاق الشباب األفريقي      املتعلق حب والشعوب  

وتوجيهات اجلماعة اإلمنائيـة    ومبادئ  نوع اجلنس والتنمية    بشأن  اإلمنائية للجنوب األفريقي    
 . اطيةللجنوب األفريقي اليت حتكم االنتخابات الدميقر

 اإلبالغ من جانب الدولة الطرف حالة  - باء  

فتقاريرها . قدمت زمبابوي معظم تقاريرها األولية إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة           -٢٢
الدورية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مـستكملة يف حـني أن                

ادية واالجتماعية والثقافية باتت علـى  تقاريرها مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص    
وجيري حالياً إعداد   . ٢٠١٢ أو أوائل عام     ٢٠١١وشك االنتهاء وسيتم تقدميها خالل عام       

التقارير املتعلقة بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وامليثـاق األفريقـي حلقـوق             
  .ورفاهه الطفل

 نسان قوق اإلالتدابري األخرى املتعلقة حب  - خامساً 

   بني الوزاراتاللجنة املشتركة  - ألف  
أنشأت احلكومة اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنـسان والقـانون              -٢٣

 لتنسيق املهام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الوزارات احلكومية،         ١٩٩٣اإلنساين الدويل يف عام     
 العدل والشؤون القانونيـة هـذه       وتستضيف وزارة . فضالً عن إعداد تقارير الدولة الطرف     

  .اللجنة وتقوم بتنسيق مهامها
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 املساواة بني اجلنسنيآليات   - باء  

   للشؤون اجلنسانيةوطنية اآلليات ال  -١  
تعمـيم املنظـور    املرأة جهـود    شؤون  املساواة بني اجلنسني و   املعنية ب الوزارة  تدير    -٢٤

مت توظيف أشخاص على مستوى مدير    و .النهوض باملرأة تعزز  مجيع القطاعات، و  اجلنساين يف   
املعنية الرئيسية لكي يكونوا قادرين على التـأثري يف الـسياسات وعلـى             يف مجيع الوزارات    

منظـور  ضمان إدمـاج  ة يف مسؤوليتهم العاموتتمثل . التنسيق يف جمال املساواة بني اجلنسني  
 . م وإداراهتموزاراهتاملساواة بني اجلنسني يف 

 ئي الربملاينالتجمع النسا  -٢  

 املسائل اجلنسانية تعزيز جدول أعمال    يف  واليته  تتمثل  لربملانيات و التجمع ا يضم هذا     -٢٥
 . يف الربملان

 املتخصصةاللجان الربملانية   - جيم  

وإنفاذ الـربامج   نشطة  األتقييم التقدم احملرز ورصد     ُتعىن اللجان الربملانية املتخصصة ب      -٢٦
اإليدز وحقـوق   /املناعة البشري األطفال وفريوس نقص    فاه  نسني ور اجلاملتعلقة باملساواة بني    

 . اإلنسان

 ألطفالآليات تعزيز حقوق ا  - دال  

عدد من القطاعات مثـل الـصحة والتعلـيم واخلـدمات           مع  حقوق الطفل   تتقاطع    -٢٧
 حقوق الطفلخمتلفة لتعزيز وقد وضعت احلكومة آليات    . القضائينظام  العن    االجتماعية، فضالً 

  . هالذي يشمل بقاء الطفل ومنائه ومحايته وأمن للعمل من أجل األطفالربنامج الوطين ها المن
ات مواتية لألطفال   يمستشفمبادرة  يف مجلة أمور،    ،  ائه بقاء الطفل ومن   وتشمل آليات   -٢٨

وقد أنشئت مدارس صديقة    . مواتية لألطفال الرعاية الصحية الشاملة يف بيئات      وعيادات توفر   
وضـمان  محاية الطفل وتشمل آليات  .  التركيز على مبدأ املصلحة الفضلى للطفل      للطفل، مع 

لأليتـام واألطفـال    عن خطة العمل الوطنيـة        فضالًلضحايا  مواتية ل وحماكم  وحدات  أمنه  
 . الضعفاء

 ضحايا اجلرميةآليات دعم   - هاء  

 شكل حماكم   يفائم   العدل الدعم للشهود الضعفاء والناجني من اجلر       إقامةنظام  يقدم    -٢٩
 . لضحايا يف مراكز الشرطة واملستشفياتووحدات مواتية ل
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 مكتب شكاوى الشرطة  - واو  

شرطة من مراكز ال  للشكاوى يف كل مركز     اً  مجهورية زمبابوي مكتب  أسست شرطة     -٣٠
عن أي إدارة سيئة لقضاياهم من      من خالله اإلبالغ عن حاالت سوء املعاملة و       يستطيع الناس   
 . جانب الشرطة

  يف زمبابوياتجلنة االنتخاب  - زاي  

ـ   الدستور على إنشاء جلنة االنتخابات يف زمبابوي        ينص    -٣١ ضمان إجـراء   املكلفـة ب
 . للقانوناً االنتخابات واالستفتاءات بكفاءة وحرية ونزاهة وشفافية وفق

 الفسادجلنة مكافحة   - حاء  

لفساد والسرقة واالخـتالس    كافحة ا مبكلفة  املإنشاء هذه اللجنة    ينص الدستور على      -٣٢
 . خالفات يف تسيري شؤون القطاعني العام واخلاصغريها من امل السلطة واستعمالوإساءة 

 واملصاحلة والتكاملللتعايف هاز الوطين اجل  -طاء  

حلكومة بشأن التدابري الضرورية والعملية     إىل ا قدم املشورة   كي ي اجلهاز  إنشاء هذا   مت    -٣٣
قبل السياسية  احترام ضحايا الرتاعات    فيما يتعلق ب    والتماسك والوحدة  التعايف الوطين لتحقيق  

 . وبعدهاالستقالل 

 زمبابويجلنة اإلعالم يف   - ياء  

دعم وتطوير حرية الصحافة    من أجل مجلة أمور بينها      لدستور  لاً  وفقأنشئت اللجنة     -٣٤
 .  واإلذاعة والتلفزيونواإلعالم اإللكتروين

 طنيةالسياسات الو  - سادساً 

  الرؤية  - ألف  
مجيـع  يتمتع فيهـا    أمة موحدة وقوية ودميقراطية ومزدهرة      تصبح  زمبابوي أن   تود    -٣٥

  .٢٠٢٠حبلول عام الزمبابويني حبياة عالية اجلودة 
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 السياسات واالستراتيجيات  - باء  

 وطنيـة   يةأطر سياسـات  على  تعزيز حقوق اإلنسان    واستراتيجيات  سياسات  ترتكز    -٣٦
هـذه األطـر الـسياسية      وتغطي  . ومة لتوجيه النمو االقتصادي وعملية التنمية     احلكحددهتا  
 يوبرنـاجم ،  ٢٠٠٠أللفية لعـام    إعالن األهداف اإلمنائية ل   تشمل  و ٢٠١٥-٢٠٠٠ الفترة

، واخلطة املتوسطة   )٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف عامي   (األول والثاين   القصري األجل   اإلنعاش الطارئ   
 . )٢٠١١( حدة للمساعدة اإلمنائية لزمبابويإطار عمل األمم املتو )٢٠١١ (األجل

 :تعزيز حقوق اإلنسان ما يلي وتشمل سياسات واستراتيجيات  -٣٧

 تعليمال

وحدة املـساعدات   حصول اجلميع على التعليم االبتدائي وتنفيذ برامج مثل         سياسة    -٣٨
 الطلبة اجلامعيني   يف الفترات االنتقالية أو برنامج رعاية     تعليم  الصندوق   وأ،  التعليمية األساسية 

 .  على التعليمألشخاص احملرومني مبا يف ذلك املعوقنيالتعزيز فرص حصول 

 الصحة

مشروع السياسة الوطنيـة بـشأن      وإليدز،  ا و املناعة البشري سياسة فريوس نقص      -٣٩
صغار، الالرضع و السياسة املتعلقة ب  مشروع  والصرف الصحي،   املرتلية ومرافق   إمدادات املياه   

الوطنية، وسياسـة الـصحة العقليـة،       اإلجنابية  الكولريا، والسياسة   كافحة تفشي   مسياسة  و
لزمبـابوي  والسياسة الوطنيـة    والتوجيهات اخلاصة بالصحة النفاسية وبصحة املواليد اجلدد        

 . اخلدمات الصحية فرص احلصول علىلتعزيز 

 بني اجلنسنياملساواة 

تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيـع         الوطنية للمساواة بني اجلنسني    السياسة   تيسر  -٤٠
اجلنـسني يف   املساواة بني    كأداة لدمج قضايا     انيةقطاعات االقتصاد، واستخدام املوازنة اجلنس    

 . عملية امليزنة

 شبابال

 . يف البلدالرئيسية السياسة الوطنية للشباب مشاركة الشباب يف عملية التنمية تيسر   -٤١

 توطني والتمكني االقتصاديال

الـيت خلفهـا    توطني والتمكني االقتصادي إىل تصحيح االخـتالالت        تسعى سياسة ال    -٤٢
  . هلا وامتالكهمنتاج وسائل اإلوصول سكان زمبابوي األصليني إىل االستعمار من خالل تسهيل 

 زراعةال

هبدف ضمان  الزراعي  نتاج  نتاجية الزراعية واإل  حتسني اإل إىل  ة  يسياسة الزراع تسعى ال   -٤٣
 .  املعيشيةلغذائي على املستوى الوطين ومستوى األسراألمن ا
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 احلماية االجتماعية

مثل تستند إىل العمالة    كومة آليات   احل ها تدابري احلماية االجتماعية اليت وضعت     تشمل  -٤٤
باإلضافة إىل ذلك، مت و.  العام واخلاص، وخطط التأمني الطيب    نياملعاشات التقاعدية يف القطاع   

 الـصحية،   اتاملـساعد  يف إطار    االجتماعي مثل التحويالت النقدية   وضع شبكات األمان    
 . املدخالت الزراعيةاملساعدة باجلفاف، واملساعدات الغذائية وتوفري مساعدة ضحايا وبرامج 

 وطأة الفقرمن تخفيف ال

، خمططات ملنح القروض الصغرية   استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر وضع       تشمل    -٤٥
تنمية  و ،الكثيف العمالة العمل وتقنيات اإلنتاج    تقنيات  مية الريفية، وتشجيع    وتنفيذ برامج التن  

 . الصغرى والصغرية واملتوسطةاملؤسسات 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - سابعاً  

 احلقوق املدنية والسياسية  - ألف  

  :الدستور احلقوق التاليةيضمن   -٤٦

 احلق يف احلياة  -١  

جـرائم  على مـرتكيب    عقوبة اإلعدام   ورغم إصدار   . دستور احلق يف احلياة   الحيمي    -٤٧
، مرتنفذ هذه األحكام يف واقع األ       ال زمبابوي، إال أن    القتل واخليانة وجرائم عسكرية معينة    

ميع األشخاص احملكوم عليهم باإلعـدام      وجل. ٢٠٠٥فذت آخر عملية إعدام يف عام        نُ وقد
طلب إىل الرئيس للحصول    تقدمي  عن    ، فضالً التمييزام حمكمة   احلق التلقائي يف االستئناف أم    

زمبابوي عدد اجلرائم   خفضت  وقد  . أدىنعقوبة  عقوبة اإلعدام إىل    لختفيف  على  على عفو أو    
جيري جدل دستوري ومثة . مع توصيات األمم املتحدةُيعاقب عليها باإلعدام، مبا يتماشى اليت  
 . هاؤ على عقوبة اإلعدام أو إلغاما إذا كان ينبغي اإلبقاءحول اً حالي

  لتعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينةاحلق يف عدم التعرض ل  -٢  

 . واملهينةالالإنسانية الدستور احلماية من املعاملة يكفل   -٤٨

ومع ذلـك، ينبغـي     . العقاب البدين للمجرمني األحداث الذكور    بزمبابوي  تسمح    -٤٩
ُينفذ العقـاب     ال يف املدارس، و. البدينلتلقي العقاب   اً  ق طبي احلدث الئ أن  للطبيب أن يشهد    

 ،املدرسة أو مسؤول معني   ويقوم بتنفيذه مدير    الذكور املتعلمني   املنحرفني من   على  البدين إال   
تـدوين  (مرسـوم   جيـرم   باإلضافة إىل ذلـك،     و. ُيقدم تقرير هبذا العقاب   و ،املديروجود  ب

 . حرية الفرد وكرامتهمتس  األنشطة اليت ]٢٣-٩ الفصل[اجلنائي قانون ال) وإصالح
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 الوصول إىل العدالةيف احلق يف حماكمة عادلة و  -٣  

التسلسل اهلرمي للمحاكم يف زمبابوي     ويتيح  . الدستور احلق يف حماكمة عادلة    يكفل    -٥٠
 . اإلدانةافتراض الرباءة حىت تثبت كما يطبق مبدأ . ألي طرف متضرر اللجوء إىل العدالة

أحكام عادلة يف ة على احلق يف     يالصحنظام اخلدمات   خلدمة العامة و  ا ينص نظام ا   كم  -٥١
 . اتالتظلميف معاجلة القضايا التأديبية و

خـدمات قانونيـة    تقدمي   على   ]١٦-٧ الفصل[قانون املساعدة القانونية     وينص  -٥٢
وتقدم . ةخدمات ممارسي املهن القانوني   يستطيعون حتمل تكاليف      ال جمانية لألشخاص الذين  

 . اإلعداميعاقب عليها بللمتهمني بارتكاب جرائم اجملانية الدولة املساعدة القانونية 

 حرية التعبري  -٤  

 . يكفل الدستور حرية التعبري اليت حتمي حق املواطنني يف تلقي املعلومات ونقلها  -٥٣

 خـدمات اإلذاعـة   قـانون    حريـة التعـبري      يسراليت ت األخرى  القوانني  تشمل    -٥٤
 ،]٢٧-١٠ الفصل[الوصول إىل املعلومات ومحاية اخلصوصية      قانون  ، و ]٦-١٢ الفصل[
وكلما تبني أن أحد    . ]١٢:٠٥الفصل  [السلكية والالسلكية    قانون الربيد واالتصاالت  و

الدستور، الذي يتضمنه   حلقوق  ابعض احلقوق املنصوص عليها يف إعالن       ينتهك  هذه القوانني   
 . بتعديلهالسلطة التشريعية ورية ذلك القانون وتقوم التمييز عدم دستحمكمة تعلن 

 رية تكوين اجلمعياتح  -٥  

على تشكيل أشخاص آخرين واالتفاق مع الدستور على احلق يف التجمع حبرية    ينص    -٥٥
 ١١و ١٠ اناملادتوتنص .  أو االنضمام إليهامجعيات أخرىأي أحزاب سياسية أو نقابات أو  

قانون بعدم انتهاك أحكام    اً  رهناحلق  ُيمارس هذا   ، و  على ذلك  االتفاق السياسي الشامل  من  
  .]٢٣-٩ الفصل[واألمن العامني النظام 

 القضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة  -٦  

  اإلعاقةاألشخاص ذوو   )أ(  

اإلطار وينص هذا   . ذوي اإلعاقة إطار قانوين يوفر احلماية االجتماعية لألشخاص       مثة    -٥٦
يف حماولة حلماية حقـوق     و.  بشكل مباشر  عوقنياملصندوق  من امليزانية ل  د  على ختصيص موار  
املتاحة فرص العمل   يف  تكافؤ  الحتقيق  هتدف إىل   ، وضعت احلكومة سياسة     املعوقني وتعزيزها 

فرص المع قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ اً  يف اخلدمة العامة، وذلك متشي    هلم  
 . ١٩٩٣لعام  لألشخاص ذوي اإلعاقة

 على تقـدمي  ]٦-١٧ الفصل[املساعدة االجتماعية قانون إىل ذلك، ينص   باإلضافة    -٥٧
حتويالت نقدية، وشراء التكنولوجيات    إجراء  النفقة، و على دفع   ، و يةاملساعدة الصحية والتعليم  

  .لتقييم الفقر بني الفئات الضعيفةعلى معايري املعينة، واسترياد معدات خاصة للمعوقني، و
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 األطفال  )ب(  

رعاية األطفال احملتاجني ومحايتهم وضمان أمنهم بـشكل        قانون الطفل على    ينص    -٥٨
للعمل من أجل األطفـال     ربنامج الوطين   من قبيل ال  آليات  تضمن  باإلضافة إىل ذلك،    و. حمدد

متابعتهما واتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه         وتنسيق تنفيذ   تيسري  
 . منائه ومحايته وء الطفللضمان بقا هماوتقييم

 وناملسن  )ج(  

لمسنني احملتاجني من خالل برنامج املساعدات العامـة        لالرعاية  اً  احلكومة حالي تقدم    -٥٩
بلغوا اخلامسة والـستني أو     الذين  وال يدفع املسنون    . لكل منهم مبلغ شهري   الذي يتيح دفع    

 . الصحية احلكوميةرسوم طبية يف املؤسسات جتاوزوها أية 

 نساءال  )د(  

نص على تطبيق   وي. احلالة الزواجية  وأاجلنس  نوع  الدستور التمييز على أساس     حيظر    -٦٠
مت  ،باإلضافة إىل ذلك  و .اًلصاحل النساء اللوايت عانني من احلرمان سابق      اإلجيايب  برامج للتمييز   

 . قوانني حلماية حقوق املرأةوضع عدة 

  حقوق السجناء  )ه(  

بـسن  احلكومة، يف مجلـة أمـور،       قامت  من أجل محاية وتعزيز حقوق السجناء،         -٦١
 واملبادئ األساسية ملعاملة    القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    تشريعات تعتمد على    

الـسجون، ونظـام    سجن من   تقدمي اخلدمات الصحية يف كل      لاً  نظامووضعت  . السجناء
إصـالح  يف اجملتمـع و إدماجهم وإعادة السجناء  تأهيل إعادةاملفتوحة الذي يسهل    لسجون  ا

بـرامج  هم يستفيدون مـن      لنوع اجلنس والعمر، و    السجناء وفقاً ُيصنف  و. مرافق السجون 
 .  خمتلفةيف جماالتاً مهنياً وتدريباً أكادميياً  تشمل تعليمهمإلعادة تأهيل

 قوق االجتماعية واالقتصاديةاحل  - باء  

، يكرس احلقوق االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة        ال دستورعلى الرغم من أن ال      -٦٢
البلد مل يكن ومع ذلك، .  وتعزيزها من التدابري حلماية هذه احلقوق    اً  اختذت احلكومة عدد   قدف

 العقوبـات  هـا هذه احلقوق بشكل كامل بسبب عدد من العوامل من أمه       إعمال  على  اً  قادر
 . تقدمة على زمبابويبعض البلدان املفرضتها املشروعة اليت  غري

 احلق يف الصحة  -١  

من بـني هـذه     و. وضعت احلكومة استراتيجيات لضمان احلق األساسي يف الصحة         -٦٣
اجلودة يف اخلـدمات    اإلنصاف و إىل حتقيق   االستراتيجية الوطنية للصحة    االستراتيجيات، هتدف   
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 ٨-٥تتجـاوز    الفةعلى مسامعظم املرافق الصحية إىل ضمان وجود ميع األعمار و  الصحية جل 
خـدمات  احلكومة وفر تكما . ملبادئ الرعاية الصحية األوليةاً  وفق من املستفيدين منها     كيلومتراً

لألشخاص الذين مل يبلغوا اخلامسة بعد أو جتاوزوا اخلامـسة          صحية جمانية يف املؤسسات العامة      
اخلـدمات  إدارات   اليت تـصدرها     العالج الطيب املساعدة يف   من خالل أوامر    والستني وذلك   

 اإليـدز /املناعة البشري فريوس نقص   ولدى البلد إطار استراتيجي وطين ملكافحة       . االجتماعية
املضاد للفريوسات  لعالج  ل ةوطنيخطة  من األم إىل الطفل، و    الفريوس  نع انتقال   تدابري مل يتضمن  

للتعـاون  اً  خططتطبق زمبابوي مع بلدان أخرى      وعالوة على ذلك،    . ختان الذكور العكوسة و 
 . العاملني الصحينيعدد النقص يف للحد من وغريهم من املهنيني الصحيني الثنائي تشمل األطباء 

 احلق يف التعليم  -٢  

وضـعت  وقـد  .  احلكوميةامليزانيةباجلزء األكرب من خمصصات   قطاع التعليم   حيظى    -٦٤
الطفولة والنهوض بإللزامي، احلكومة تدابري لتعزيز احلق يف التعليم من خالل التعليم االبتدائي ا          

 ٨ إىل   ٥تبعد أكثـر مـن        ال ، وإنشاء مدارس  يف دفع النفقات املدرسية   املبكرة، واملساعدة   
 وألطفـال ذو  ويـستفيد ا  . يف املناطق الريفية  كيلومترات واستخدام تقنيات التعليم عن بعد       

 .  من تسهيالت خاصةاالحتياجات اخلاصة

قدم املـنح   هي ت تعليم العايل، و  للمؤسسات  دة  عأنشأت احلكومة تسع جامعات و    و  -٦٥
 . الوصول إىل التعليم اجلامعيلتمكينهم من الدراسية للطالب احملرومني 

 احلق يف الغذاء  -٣  

للحكومة تعزيز وضمان األمـن الغـذائي علـى         يتيح  اً  السياسة الزراعية إطار  توفر    -٦٦
 . ى الوطين وعلى مستوى األسر املعيشيةستوامل

املـزارعني  متكني  ضمان األمن الغذائي يف مجلة أمور،       املتبعة لتعزيز و  تدابري  الوتشمل    -٦٧
احتياطيـات  االحتفاظ ب و،  عندما تنقص استرياد احلبوب   من  ، و تهمنتاجيإ و همنتاجإزيادة  من  
 وزيادة االستثمار يف    هألشخاص املتضررين من  لاجلفاف  يف حاالت   احلبوب، وتوفري الغذاء    من  

 . تنمية الري

 ةيماية البيئيف احلحلق ا  -٤  

االستراتيجيات املختلفة لضمان   من  اً  عدد البيئية الوطنية و   ةوضعت زمبابوي السياس    -٦٨
 ]٢٧-٢٠الفـصل   [ ٢٠٠٢لعـام    قانون إدارة البيئة  ، مبا يف ذلك     ةيماية البيئ احلاحلق يف   

 . ئةاإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ومحاية البيالذي ينص، يف مجلة أمور، على 

املياه والصرف الـصحي    استراتيجية تتعلق ب  باإلضافة إىل ذلك، وضعت احلكومة      و  -٦٩
ـ ". التغوط يف العراء  القضاء التام على    "والنظافة الصحية تركز على      ـ اً  ووفق سياسة امليـاه   ل

اإلمنائيني على دعم وتطوير اهلياكل األساسية      شركاء  الاحلكومة مع   تعمل  والصرف الصحي،   
 .  على السواء الصحي يف املناطق احلضرية والريفيةللمياه والصرف
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 احلق يف السكن  -٥  

 وتيـسريها   لبيئـة املبنيـة   اسكان لتشجيع تنمية    وطنية لإل وضعت احلكومة سياسة      -٧٠
ُوضع خمطط لقروض اإلسكان احلكومية ُخصصت      تنفيذ هذه السياسة،    ومن أجل   . وتنسيقها

بناء على طلبـها،     ، والسلطات احمللية  يةاإلسكانللتعاونيات  مبوجبه أجزاء من أراضي الدولة      
 . بناء جممعات سكنية هبدف

زالة هياكل البناء   إ، شرعت احلكومة يف محلة تنظيف مشلت هدم و        ٢٠٠٥يف عام   و  -٧١
. السلطات احمللية  حيترم أصحاهبا اللوائح اليت وضعتها       ، مبا يف ذلك املنازل اليت مل      ةغري املرخص 

كإجراء عملية  وجاءت ال "). تنظيفال"عملية  " (مورامباتسفيناملية  ع"وُسميت العملية باسم    
قـانون  على النحو املنصوص عليـه يف       ختطيط ومراقبة فعالني    إىل  حكومي يف ضوء احلاجة     

 . )١٩٧٦لعام (التخطيط األقاليمي واملدين والوطين 

ين هـالال /كاريكـايي  احلكومة عملية نفذت  "،  "مورامباتسفيناعملية  "على  اً  ردو  -٧٢
باإلضافة إىل  و. تردتوفري سكن الئق وبأسعار معقولة لألسر اليت شُ       اليت هتدف إىل     "كوهلي
املسجلني يف قوائم االنتظار الـيت وضـعتها        املنخفض  اهتمت احلكومة بذوي الدخل     ذلك،  

سكنية يف مجيع أحناء البلد يف إطار        وحداتوبنت احلكومة   .  لطاليب املساكن  السلطات احمللية 
 . اإلسكانيف جمال تطوير لابرنامج 

 احلق يف العمل  -٦  

ميـع العـاملني يف القطـاع       املتعلق جب  قانون العمل  يتضمناً   تشريع زمبابويتطبق    -٧٣
 . العاملني يف القطاع العام بنياملتعلققانون اخلدمات الصحية وقانون اخلدمة العامة اخلاص، و

 الـيت   ٨٧رقم  تفاقية  منها اال نظمة العمل الدولية    ملصكوك  زمبابوي على   صادقت  و  -٧٤
حق التنظيم  ناول   اليت تت  ٩٨ومحاية حق التنظيم واالتفاقية رقم      تكوين اجلمعيات    حرية   ناولتت
 . املفاوضة اجلماعيةاحلق يف و

  والعوائقاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   - ثامناً  

اً سـلب أثرت  صادي  عدم استقرار سياسي واقت   يف مرحلة   البلد  مر   ،٢٠٠٩قبل عام     -٧٥
. على قدرة كل من القطاعني العام واخلاص على توفري اخلدمات االقتـصادية واالجتماعيـة             

بيئته كما يتبني من على البلد املفروضة الشرعية إىل العقوبات غري أساسي بشكل ذلك  يزوُع
ري التـداب مـن   اً  اختذت احلكومة عـدد    ،هذه التحديات واجهة  ملو. اهلشةاالقتصادية الكلية   

  :إجنازات يف اجملاالت التاليةاليت مكنتها من حتقيق ية اتالسياسواإلجراءات 
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 احلقوق املدنية والسياسية  - ألف  

 وقعـت األحـزاب الـسياسية       ٢٠٠٨يف عام   املكتملة  بعد عملية االنتخابات غري       -٧٦
يف وحـدة وطنيـة     الذي أدى إىل تشكيل حكومة      االتفاق السياسي الشامل    الرئيسية الثالثة   

 . االستقرار السياسي واالقتصادي وإىل عودة ٢٠٠٩ عام

ليقود عمليـة التعـايف     واملصاحلة والتكامل   الوطين للتعايف   هاز  اجلأنشأت احلكومة   و  -٧٧
 . وبعدهقبل االستقالل السياسية ضحايا الرتاعات والتالحم والوحدة فيما يتعلق ب

حقوق اإلنـسان   جلنة  أت احلكومة   ، أنش  والترويج هلا  لتعزيز محاية حقوق اإلنسان   و  -٧٨
 . اتاالنتخابجلنة مكافحة الفساد وجلنة اإلعالم وجلنة وسائل و

 فيهـا   شاركعملية تشاورية لتعديل الدستور      شرعت احلكومة يف     ،٢٠١٠يف عام   و  -٧٩
 يف املائة   ٣٧ يف املائة نساء و    ٣٩,٤٤أشخاص من مجيع الفئات االجتماعية والسياسية بينهم        

 .  يف املائة أشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة٠,٧٢ يف املائة شباب و٢٢,٦٤رجال، و

وحتتـل  . يف تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار        اً  حقق البلد تقدم  و  -٨٠
نائـب رئـيس    و،   الدولة نائب رئيس منصب  ، على سبيل املثال،     املرأة أو احتلت يف السابق    

 . )٢٠٠٩-٢٠٠٤ (ورئيس القضاةائب رئيس الربملان  ورئيس جملس الشيوخ، ون،الوزراء

 . يف تسجيل املطبوعات احمللية واألجنبيةاً مطرداً  شهد البلد منو،٢٠٠٧منذ عام و  -٨١

مـنح  من خـالل   اإلذاعة والتلفزيون   فتحت احلكومة منصات اتصاالت يف قطاع       و  -٨٢
 . الساتليةولالشتراكات لبث اإلذاعي التجارية للخدمات لخيص اتر

وعيادات ووحدات  حماكم  ُتعىن بالضحايا إنشاء    مبادرة متعددة القطاعات    وأتاحت    -٨٣
الـيت  املؤسـسات   وتتيح هذه   . شرطة وخدمات اجتماعية وجمتمعات حملية تليب احتياجاهتم      

لألشخاص املستضعفني الـذين ُيـستدعون      اً  يمواتاً  مناخينظمها قانون املبادرة وبروتوكوهلا     
 . احملاكم لإلدالء بشهاداهتم يف

يـشجع علـى     الـذي    ةن املفتوح واحلكومة نظام السج  وضعت   ٢٠٠٠يف عام   و  -٨٤
حبد أدىن  إدماجهم من خالل السماح للمساجني بالعيش والعمل    وإعادة  السجناء  تأهيل   إعادة
 . اإلشرافمن 

معاقبة من أشكال   كشكل   جمتمعية   اتخدمأداء  احلكومة  فرضت   ،١٩٩٤يف عام   و  -٨٥
من السجن، يؤدي هـؤالء األشـخاص         فبدالً.  ارتكبوا جرائم غري خطرية    األشخاص الذين 

 . عما ارتكبوه من ذنب حبق اجملتمعاً خدمات جمتمعية جمانية يف مؤسسات عامة تكفري

الـذي   تغيري مسار العقوبة قبـل احملاكمـة      احلكومة برنامج   وضعت   ،٢٠٠٩يف عام   و  -٨٦
 . ن نظام العدالة اجلنائية الرمسي إلعادة تأهيلهماألحداث املخالفني للقانون مإخراج إىل  هدفي



A/HRC/WG.6/12/ZWE/1 

GE.11-14918 18 

ما يتعلق بتناول  املساءلة والشفافية في  أتاح مكتب الشرطة للشكاوى تعزيز وتشجيع       و  -٨٧
  .لحاالت املبلغ عنهال الشرطة أفراد

لناجني من العنف   الذي يتيح ل   لضحايا العنف املرتيل     خدمات شامل إنشاء مركز   أما    -٨٨
على اخلدمات الصحية والدعم القانوين والنفسي واالجتماعي يف مركز واحد          املرتيل احلصول   

العنف ملكافحة  جملس  أُنشئ   ،باإلضافة إىل ذلك  و .القانونيةماية  احلصول على احل  يسهل  فهو  
 .مشكلة العنف املرتيل يف البلدملتابعة املرتيل 

يف حماولة لضمان   دنية  املن اخلدمة   عمكتب املدعي العام    ومت فصل السلطة القضائية     و  -٨٩
 .اموتعزيز استقالهل

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - باء  

تنفيذ تـدابري   بفضل   يكلالقتصاد  يف اال اً   حققت احلكومة استقرار   ،٢٠٠٩يف عام     -٩٠
وقـد  . الوحدة الوطنية عمالت يف ظل حكومة     مايل يستند إىل عدة     واعتماد نظام   سياساتية  

إىل أقـل   اً  عالية جد  من مستويات    ، التضخم بشكل ملحوظ   تفاض معدال إىل اخن ذلك  أدى  
عادة اخلدمات االجتماعيـة األساسـية يف الـصحة    إىل است و،٢٠٠٩عام  يف املائة  ٥,٥من  

 .والتعليم والقطاعات األخرى وحتسني االستفادة من القدرات يف مجيع قطاعات االقتصاد

صندوق النهوض باملرأة وصـندوق متكـني    خاصة مثل   متكينية  نشاء صناديق   ويعد إ   -٩١
 وصندوق التعدين مبثابـة آليـة       ،التمكني االقتصادي و والصندوق الوطين للتوطني     ،الشباب

 .ملعاجلة البطالة والفقر

يف الفئـة    اإليـدز /املناعة البـشري  معدل االنتشار املقدر لفريوس نقص      اخنفض  و  -٩٢
عـدد  زاد   و ،)٢٠٠٩( يف املائة    ١٣,٧إىل  ) ٢٠٠٥( يف املائة    ٢٠,١ من   ٤٩-١٥ العمرية

اإليدز /املناعة البشريفريوس نقص انتقال خدمات الوقاية من    املرافق الصحية العامة اليت تقدم      
تقـدم  اليت  ملؤسسات  ا وعدد) ٢٠٠٩(١ ٥٦٠إىل  ) ٢٠٠٦(١ ٤٢٢ من األم إىل الطفل من    

  ).٢٠٠٩(١١٢إىل ) ٢٠٠٦(٢٣من مضادات الفريوسات العكوسة لألطفال 
تعبئة املوارد من أجل    هبدف  إليدز  ملكافحة ا الوطين  االستئماين  الصندوق  ميثل إنشاء   و  -٩٣

ـ  به  ملصابني  اورعاية  اإليدز  /املناعة البشري فريوس نقص   الوقاية من    أحـد   هواملتضررين من
 . يف البلدةجيابياإل تتطوراال

 ٧٦,٨ إىل) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(  يف املائة٥٥,٩من وزادت نسبة احملصنني ضد احلصبة   -٩٤
ويعود هـذا   ). ٢٠٠٩الدراسة االستقصائية املتعددة املؤشرات لعام      ( ٢٠٠٩يف عام    يف املائة 
الروتيين وإنشاء فرقة   التلقيح  التلقيح الوطنية وأيام صحة الطفل باإلضافة إىل        إىل محلة   االجناز  

 .لأللفيةاملعنية بتحقيق األهداف اإلمنائية العمل الوطنية 
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 ١٠٠ ٠٠٠  لكـل  ٧٨٢من  املبلغ عنها   السل  اإلصابة مبرض    حاالت    عدد خنفضوا  -٩٥
  .)٢٠٠٩( شخص ١٠٠ ٠٠٠لكل إصابة  ٧١٤إىل ) ٢٠٠٧(شخص 

 ٢٠١٠عـام  يف املائة    ٧٤تزيد عن   املالريا بنسبة   واخنفض املعدل السنوي لإلصابة ب      -٩٦
اهلدف الـذي ُحـدد     جمموعة  وهو اخنفاض جتاوز     ،٢٠٠٠عام  باملعدالت املسجلة   مقارنة  

  .يف املائة ٥٠واملتمثل يف ختفيض بنسبة  ٢٠١٠عام بوجا أ يف

عن مخـسة    تزيد  ال  يف املائة من سكان زمبابوي يف أماكن تبعد مسافة         ٦٠ويعيش    -٩٧
 .أقرب مرفق صحيكيلومترات من 

يف  ٩٦ أنشأت   ،٢٠٠٥الطفولة املبكرة يف عام     النهوض ب سياسة  يف أعقاب تنفيذ    و  -٩٨
الطفولة املبكرة مما أدى إىل زيادة     هتدف إىل النهوض ب   اً  بتدائية صفوف من مجيع املدارس اال   املائة  

 .عدد أطفال الصف األول

إذ بلغ  مية  األ نسبة حمو    يفاً   حققت زمبابوي ارتفاع   ،تيجة لسياسة التعليم للجميع   ون  -٩٩
برنـامج األمـم   الذي أجراه   لتقييم  لاً  وفقيف املائة    ٩٢عدد األشخاص الذين جييدون القراءة      

نسبة حملو األمية   أعلى  سجلت   زمبابويأن  إىل  اً  والذي أشار أيض   ٢٠١٠ملتحدة اإلمنائي عام    ا
األهداف اهلدف الثاين من    زمبابوي   ت جتاوز ،يف جمال التعليم األساسي   و .يف القارة األفريقية  

 .بني اجلنسنييف التعليم املساواة  أي هدف اإلمنائية لأللفية

إذ اخلاصة  النفسية و ري املشروط للطالب ذوي االحتياجات      حرز تقدم يف القبول غ    وأُ  -١٠٠
 .األطفال يف املدارسهؤالء من يف املائة  ٤٥مت قبول 

 يف عـدد امللـتحقني      هود الرامية إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني        إطار اجل يف  و  -١٠١
لتحاق  معدالت ا  اإلجيايبالتمييز   من خالل سياسة     ،احلكومةحققت   ،التعليم العايل  ؤسساتمب

يف كليات أساتذة التعليم االبتـدائي وكليـات        يف املائة    ٦٣,٠٩ يف املائة و   ٧١,٨٢بلغت  
  يف املائة  ٤٤,٢٨وبلغت نسبة اإلناث يف مدرسة اهلندسة        .التوايل الثانوي على  أساتذة التعليم 

بلغـت  اجلامعات  أن نسبة اإلناث امللتحقات ب    يف حني   املطلوب  من التكافؤ   نسبة قريبة    وهي
  . يف املائة٤٠يقارب  ما

إمنائية دعم مشاريع    إىل   ٢٠١٠اجملتمعات احمللية يف عام     صندوق تنمية   وأدى إنشاء     -١٠٢
امليـاه  احلصر مشاريع     ال على سبيل املثال   وتشمل هذه املشاريع     .بادرت هبا هذه اجملتمعات   

 .والتمكني االقتصاديمشاريع اهلياكل األساسية والصرف الصحي و

احلكومـة  مكنت   ، ملكية األراضي   يف االستعماراليت خلفها   االختالالت  تصحيح  لو  -١٠٣
  .يراضصالح األإلمن خالل برنامج الذين يشكلون األغلبية األصليني السكان 
 زيادة يف إنتاج احملاصيل الغذائية      ٢٠١١و ٢٠٠٩وسجل القطاع الزراعي بني عامي        -١٠٤

 .الوارداتتقليص واملاشية مما أدى إىل 
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 تحديات واملعوقاتال  - جيم  

تعيق من التحديات اليت    اً  البلد عدد يواجه   ،املذكورة أعاله على الرغم من االجنازات       -١٠٥
 .إعمال حقوق اإلنسان األساسية

ألن على حياة الناس    اً  العقوبات غري الشرعية املفروضة على البلد تؤثر سلب        وال تزال   -١٠٦
 .على االقتصاداً سلبياً تأثريهلا 

اإلمنائيـة إىل منـع     ملساعدة  واحمدودية الوصول إىل خطوط االئتمان الدولية        تؤدي  -١٠٧
 .بكامل طاقتهمن العمل الصناعة قطاع 

غري الشرعية  العقوبات  و ،االتفاق السياسي الشامل  القضايا العالقة يف إطار     وال تزال     -١٠٨
 . االستقرار السياسي واالقتصادي،البلد، هتدد، بشكل خاصاملفروضة على 

زيـادة متثيـل    أمام  اً  عدم وجود أحكام تشريعية حمددة بشأن احلصص عائق       يشكل    -١٠٩
 .النساء يف اهليئات االنتخابية

هجرة العمال ذوي املهـارات    إىل   عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي      ىأدوقد    -١١٠
اعني العـام   املوظفني واخنفاض الروح املعنوية للموظفني يف القط      تغيري   وارتفاع معدل    ،العالية

 .على تقدمي اخلدماتاً ؤثر سلبمما يواخلاص 

املتاحـة إىل زيـادة     االستفادة من القدرات    قلة  ارتفاع معدل البطالة نتيجة     ويؤدي    -١١١
 .العاطلني عن العملإضعاف 

اً انعدام األمن الغذائي نتيجة التغريات املناخية وعدم كفاية الدعم املايل حتـدي           وميثل    -١١٢
 .لبية احتياجات الضعفاءيف تلحكومة ل

بسبب طغى على نظام الرعاية الصحية  ياإليدز  /املناعة البشري فريوس نقص   وال يزال     -١١٣
 .املعدالت العالية للمرضى املصابني به وللوفيات اليت يتسبب هبا

يعيق اً  كبرياً  لفقراء حاجز كالرسوم غري املالئمة ل   آلية متويل النظام الصحي     وال تزال     -١١٤
 .النفاسيةوفيات الإىل زيادة معدل يؤدي  على خدمات الصحة اإلجنابية مما احلصول

بسبب تكاليفها املرتفعـة،  وتعيق حمدودية جلوء غالبية السكان إىل خدمات احملامني،     -١١٥
 .إىل العدالةالفئات الضعيفة وصول 

فايـة  حمدودية الوصول إىل العدالة بسبب التحديات اإلدارية نتيجة عـدم ك          ومتثل    -١١٦
يف سـعيها إىل  للحكومة اً  حتديالقضائية  األساسية  اهلياكل  الالمركزية يف احملاكم وعدم كفاية      

 .حتقيق العدالة للشعب

للفئات الضعيفة من جانـب     لتغطية احملدودة   يتمثل يف ا  اً  يزال قائم   ال ومثة حتد آخر    -١١٧
 .شبكات األمان االجتماعي بسبب قيود امليزانية
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هو القيود اليت تعيق تأمني املرافق االجتماعية مما يـؤدي إىل           اً  ر أيض ويوجد حتد آخ    -١١٨
  .تقلص القدرة على تقدمي اخلدمات

 الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات  - تاسعاً  

ـ    وطنية  ال  واملبادرات فيما يلي ملخص لألولويات     -١١٩ قـوق  حلاً  اليت اختذهتا احلكومة دعم
 .السياسات الوطنية واألهداف اإلمنائية لأللفيةإىل ه األولويات واملبادرات هذتستند  و.اإلنسان

 عملية مراجعة الدستور  - ألف  

الدستور احلايل نتيجة لتسوية سياسية بني حركة التحرير ونظـام االسـتعمار            جاء    -١٢٠
دستور كتابة  أن يقوم الزمبابويون ب   على  االتفاق السياسي الشامل     من   ٦املادة  وتنص   .السابق
 .الدستور اجلديد مع مبادئ الدميقراطية واحلكم الرشيدوتتماشى صيغة  .جديد

  الوطنية املصاحلةرأب الصدع وحتقيق  - باء  

بـني  فيمـا  خلق بيئة من التسامح واالحترام أدت العملية الوطنية لرأب الصدع إىل     -١٢١
 .نيزمبابويال

 القضاء إىل االحتكام  تعزيز فرص  - جيم  

العليا اليت جتعلها موجودة على املستوى احمللي، إىل جانب         المركزية احملاكم   زال  ال ت   -١٢٢
ـ    من خالل تزويدها ب   القانونية  مديرية املساعدة   متكني    اًرئيـسي اً  املوارد البشرية واملادية جانب

 .زمبابويالقضائي للنظام يف اغىن عنه  ال

 الوصول إىل املعلومات  - دال  

 املعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إليها والوصول إىل املنصات         ال يزال تسريع توفري     -١٢٣
 .من أولويات احلكومةاليت تتيح تبادهلا وتلقيها 

 النمو االقتصادي والتنمية  - هاء  

توطيد االستقرار االقتصادي الكلي والنمو االقتصادي والتنمية من خـالل تنفيـذ              -١٢٤
 .سياسات سليمة وذات مصداقية
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 اخلدمات االجتماعية واحلد من الفقـر مـن أجـل حتقيـق األهـداف               دعم تقدمي   -١٢٥
امليزانية املخصصة للتعليم والصحة وشـبكات األمـان        زيادة  ويقتضي ذلك    .٦ و ١,٣ اإلمنائية

 .االجتماعي

 .توفري الدعم للزراعة من أجل ضمان األمن الغذائي  -١٢٦

 الزراعـة والـصناعة   سيما  الحتسني االستفادة من القدرات يف القطاعات اإلنتاجية     -١٢٧
 .التحويلية والتعدين والسياحة والنقل

  .اهلياكل األساسيةالطاقة وتنمية   -١٢٨

املساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمال حقـوق        بفيما يتعلق   التوقعات    - عاشراً  
 اإلنسان والعدالة

بد مـن     ال ، زمبابوي يف جمال حقوق اإلنسان     هااملكاسب اليت حققت  عزيز  ن أجل ت  م  -١٢٩
وتقيـيم  مبا ميكنها مـن رصـد       حقوق اإلنسان   مؤشرات   يف جمال    ا تطوير قدراهت  ها يف دعم

يف قدم هـذا الـدعم   أن ي وميكن  . مستدام حنواملكاسب اليت حتققت يف خمتلف احلقوق على        
 .للجان املستقلةأو يف أي جمال آخر أو أن ُيخصص الدعم  الطرف ةجتميع تقارير الدول

  صةخال - حادي عشر

 ،بصورة غري شرعيةالعقوبات فرض على الرغم من التحديات االقتصادية النامجة عن       -١٣٠
زمبابوي ملتزمة حبماية وتعزيز احلقـوق واحلريـات األساسـية لـشعبها علـى              ما زالت   

املشاركة بنشاط يف احملافل الدوليـة      باملنصوص عليه يف الدستور واالتفاقيات الدولية و       النحو
 .حلقوق اإلنسان

حقوق قوق اإلنسان من شأهنا محاية      حلتعديل الدستور لينص على إنشاء جلنة       وميثل    -١٣١
موقعة على املعاهـدات   دولة  زمبابوي  ألن  جيابية  إ خطوة   هاوضمان احترام اإلنسان وتعزيزها   

 .حقوق اإلنسانهيئة مستقلة لرصد واالتفاقيات الدولية املختلفة اليت تستلزم وجود 

الثانية عشرة للفريق   زمبابوي يف الدورة    حالة حقوق اإلنسان يف     ض  استعراويشكل    -١٣٢
أعضاء مع غريه من لتفاعل لالدوري الشامل فرصة عظيمة هلذا البلد العامل املعين باالستعراض 

يف جمال  اليت تواجهه واإلجنازات اليت حققها      تحديات  وإطالعهم على ال  جملس حقوق اإلنسان    
 .حقوق اإلنسان

        


