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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  زمبابوي    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   . منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة  

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملا كان  . حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة            

ر ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              هذا التقري 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسـية حلقـوق      

  )٢(اإلنسان
 تاريخ التصديق أو االنضمام

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة  أو
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       

  يز العنصريأشكال التمي
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد   ١٩٩١مايو / أيار١٣

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     
  والسياسية

): ٤١ املـادة (شكاوى الدول     ال يوجد   ١٩٩١مايو / أيار١٣
  عمن

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  املرأة ضد

    ال يوجد  ١٩٩١مايو / أيار١٣

  -  ال يوجد  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١١  اتفاقية حقوق الطفل
، )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    : معاهدات أساسية ليست زمبابوي طرفاً فيها     

والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق                
ب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو                املدنية والسياسية، 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                    
، والربوتوكول  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة               

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق                   
شـخاص ذوي   مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األ              

  .اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(بالريموبروتوكول 
  ١٩٦١نعم باستثناء اتفاقية عام   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت اإلضافية   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٦(امللحقة هبا
  باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية اليونسكو 
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وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف عرضه بأن تصدق زمبابوي على الـصكوك               -١
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه  : الدولية ذات الصلة والربوتوكوالت االختيارية، مبا يف ذلك       

واتفاقية حقوق األشـخاص    من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛           
ذوي اإلعاقة؛ واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق            
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ والربوتوكول االختيـاري            

بروتوكـول األمـم     األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ و     بإشراكالتفاقية حقوق الطفل املتعلق     
املتحدة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه؛ واالتفاقيـة            

كما أوصى فريق األمم املتحدة     .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
، وبسحب  ١٩٦١القطري زمبابوي باالنضمام إىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام           

 قييت، وحتسني امتثاهلـا التفـا     )٨(١٩٥١حتفظاهتا على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        
ووقعت زمبابوي على   . )٩( يف القوانني ويف املمارسة    ٩٨ ورقم   ٨٧منظمة العمل الدولية رقم     

 /ولاالحتاد األفريقي حلماية املشردين داخلياً يف أفريقيـا ومـساعدهتم يف تـشرين األ             اتفاقية  
  .)١٠(٢٠٠٩ أكتوبر

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 ١٩أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن التعديل الدستوري األخري الذي حيمل الرقم               -٢

على االتفـاق الـسياسي     اً  رمسياً  وأضفى هذا التعديل طابع   . ٢٠٠٩فرباير  /اعُتمد يف شباط  
فريقية وتشكيلتا حركة التغـيري الـدميقراطي       الشامل الذي وقعته جبهة زمبابوي الوطنية األ      

. )١١(إىل تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة     اً  ، والذي أدى الحق   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥ يف
عملية وضع الدستور اليت سُتتوج باستفتاء على مشروع الدستور قد ُينظم قبل            اً  وجتري حالي 

  .)١٢(٢٠١١هناية عام 
 أن احلكومة جترم االجتار بالبشر وهتريبهم مـن         والحظ فريق األمم املتحدة القطري      -٣

 /املـؤرخ متـوز   ) التـدوين واإلصـالح   (خالل تشريعات خمتلفة يف القـانون اجلنـائي         
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري زمبابوي بضمان أن حتمـي شـرعة            . )١٣(٢٠٠٦ يوليه

املرأة واألطفال  احلقوق يف الدستور اجلديد اجلاري وضعه حقوق اجلميع، مبا يف ذلك حقوق             
كما أوصى فريق األمـم     .  وطاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين    اً،واملعوقني واملشردين داخلي  

املتحدة القطري بأن تقوم زمبابوي بتحديث تشريعاهتا الوطنية لتتماشـى مـع االلتزامـات              
بفريوس نقص املناعة واملعايري الدولية، مبا يف ذلك القوانني اجلنائية املتعلقة باملسائل ذات الصلة     

 والتشريعات املرتبطة به، وقانون اهلجرة والـضوابط        ١٩٨٣، وقانون الالجئني لعام     يالبشر
  .)١٤(والتشريعات املتعلقة باألمن ووسائط اإلعالم املعتمدة،

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بإدماج مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان   -٤
وقُدمت توصية مماثلة من جانب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          . )١٥(يف التشريعات الوطنية  
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، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        )١٧(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )١٦(ضد املرأة 
  .)١٩(، وجلنة حقوق الطفل)١٨(واالجتماعية والثقافية

أن زمبابوي مل تصدر    ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٠ويف عام     -٥
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         ١٤اإلعالن املنصوص عليه يف املادة      

  .)٢٠(وطلبت النظر يف إمكانية إصدار هذا اإلعالن

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   - جيم  
طنية حلقوق اإلنسان   ، مل يكن لدى زمبابوي مؤسسة و      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨حىت    -٦

وأفاد  .)٢١(معتمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          
، لكن ٢٠١٠فريق األمم املتحدة القطري أن اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان أُنشئت يف عام  

  .)٢٢(نظامها األساسي مل يصدر بعد
طري عن إنشاء مكتب املدافع العام مبوجب الدستور     كما أفاد فريق األمم املتحدة الق       -٧

وعالوة على ذلك، مت إنشاء اجلهـاز       . احلايل حلماية املواطنني من املمارسات اإلدارية السيئة      
  .)٢٣(الوطين للتعايف واملصاحلة والتكامل يف سياق االتفاق السياسي الشامل

لجنة الزمبابوية حلقـوق    وأوصى فريق األمم املتحدة القطري زمبابوي ببدء عمل ال          -٨
اإلنسان وغريها من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ودعم جلنة مكافحة الفساد وجلنـة             
وسائل اإلعالم، وتعزيز اجلهاز الوطين للتعايف واملصاحلة والتكامل لضمان النجاح يف الفتـرة             

  .االنتقالية وضمان التماسك الوطين

  تدابري السياسة العامة  - دال  
ى فريق األمم املتحدة القطري بأن تقوم زمبابوي بتيـسري صـوغ ومراجعـة              أوص  -٩

وحتديث وتنفيذ السياسات ذات الصلة، مبا يف ذلك سياسة عامة شاملة حلقـوق اإلنـسان؛               
وبتعزيز الشفافية واملساءلة يف مجيـع اجلهـات املـشاركة يف تنفيـذ هـذه الـسياسات                 

  .)٢٤(واالستراتيجيات والربامج واخلطط
، الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فيما يتعلق باحلصول علـى           ٢٠١٠ عام   ويف  -١٠

، من خـالل    ٢٠١٥ و ٢٠١٠مياه الشرب املأمونة، إمكانية حتقيق إجنازات كبرية بني عامي          
مجلة أمور بينها وضع سياسة عامة شاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة تغطي موارد املياه              

  .)٢٥(يفية على السواءيف املناطق احلضرية والر
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري تأخر زمبابوي يف تقدمي تقاريرهـا إىل هيئـات                -١١

وقـد  . ديد من التقارير اليت حان موعد تقدميها      ، وعدم تقدمي الع   ٢٠٠٠املعاهدات منذ عام    
لوحظ بعض التحسن يف اآلونة األخرية، إذ مت تقدمي تقرير الدولة الطرف الثاين إىل اللجنـة                

 وهو يغطي فترات اإلبالغ الثانيـة إىل        ٢٠٠٩املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام         
اتفاقية حقوق الطفل بانتظار موافقة جملـس       وجرى جتميع التقرير الدوري املتعلق ب     . اخلامسة

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تقدم زمبابوي تقارير دوريـة إىل            . )٢٦(الوزراء عليه 
  .)٢٧(هيئات معاهدات األمم املتحدة يف الوقت احملدد لتقدميها

  )٢٨(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
  الة اإلبالغح  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  قُدم وُنظر فيه

تأخر تقدمي التقارير اخلامس إىل       -  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٨  جلنة القضاء على التمييز العنصري
   ٢٠٠٦السابع منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ         -  ١٩٩٧مايو /أيار  ١٩٩٥
  ١٩٩٨ عام

تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ         -  ١٩٩٨أبريل /نيسان  ١٩٩٦  وق اإلنساناللجنة املعنية حبق
  ٢٠٠٢ عام

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  املرأة ضد

ينايـر /كانون الثاين  ١٩٩٦
١٩٩٨  

تأخر تقدمي التقرير اخلامس منـذ       -
  ٢٠٠٩، وورد يف ٢٠٠٨ عام

لتقرير الثـاين منـذ     تأخر تقدمي ا    -  ١٩٩٦مايو /أيار  ١٩٩٥  جلنة حقوق الطفل
  .١٩٩٧ عام

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن توجه زمبابوي دعوة دائمـة إىل املكلفـني                -١٢

 ٢٧ويف . )٢٩(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة للقيام ببعثات لتقصي احلقائق
ابوي دعوة غري ملتمسة إىل مكلفني بثالث واليات        ، أرسلت حكومة زمب   ٢٠٠٦يوليه  /متوز
  .)٣٠(حرية الدين أو املعتقد، واحلق يف التعليم، والعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه: هي
 / تشرين األول  ٢٨ومل ُيسمح للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بدخول البلد يف             -١٣

وحث املقرر اخلاص احلكومة علـى      .  رغم تلقيه دعوة رمسية من وزير العدل       ٢٠٠٩أكتوبر  
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إجراء حتقيق كامل يف هذا احلادث وتوضيح اجلهة اليت تتحمل املسؤولية عـن منعـه مـن                 
  .)٣١(البلد دخول

  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة
  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 تـشرين  ٤ -أكتوبر / تشرين األول٢٨(لتعذيب املقرر اخلاص املعين مبسألة ا   زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ
ُسحبت الدعوة؛ املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف        ) ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .احلكومة أُُجلت بناء على طلب) ٢٠٠٧أغسطس /آب(ضد املرأة 
؛ املقرر اخلاص   )٢٠٠٢ (املقرر اخلاص املعين مبسألة استقالل القضاة واحملامني        يتفق عليها بعد زيارات طُلب إجراؤها ومل

؛ املقرر اخلاص املعين    )٢٠٠٨،  ٢٠٠٢(املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان      
؛ املقرر اخلاص املعـين     )٢٠٠٣(بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري        

؛ املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف الغـذاء         )٢٠٠٧،  ٢٠٠٥(مبسألة التعذيب   
؛ املقرر اخلـاص    )٢٠٠٧(ستخدام املرتزقة   ؛ الفريق العامل املعين با    )٢٠٠٦(

؛ الفريق العامـل املعـين حبـاالت        )٢٠٠٩،  ٢٠٠٥(املعين بالسكن الالئق    
  .)٢٠٠٩(االختفاء القسري أو غري الطوعي 

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

، أُرسـلت   )٢٠١١أبريل  / نيسان ١٢-٧(االستعراض  خالل الفترة املشمولة ب     الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  . رسائل١٠وردت احلكومة على .  رسالة٤٠

 استبياناً أرسلها مكلفـون     ٢٣ردت زمبابوي على استبيان واحد من أصل          الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٣٢(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  سامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية ال  -٣  
، قدمت املفوضية املشورة إىل احلكومة بشأن إنشاء جلنة         ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف عامي     -١٤

للمفوضني احلديثي التعـيني     ، ووفرت التدريب الالزم   )٣٣(ملبادئ باريس اً  حلقوق اإلنسان وفق  
  .)٣٤(سانعن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلن

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             - باء  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري اعتماد عدد من القوانني لتعزيز حقوق املرأة؛ بيد               -١٥

وتـشعر  . )٣٥( من الدستور  ٢٣القانون العريف حبسب املادة     أن تنفيذ القوانني قد يتأثر بسيادة       
جلنة حقوق اإلنسان بالقلق من ازدواجية القانون التشريعي والقانون العريف، مما قد يؤدي إىل              
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وأعربت اللجنـة   . عدم املساواة يف معاملة األفراد، وال سيما يف جمال قوانني الزواج واإلرث           
ومن استمرار تطبيقه يف احلاالت اليت يتعارض فيهـا مـع           عن قلقها من غلبة القانون العريف       

وأوصى فريـق   . )٣٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو مع القانون التشريعي         
األمم املتحدة القطري بأن تطبق زمبابوي سياسات وتشريعات وطنية ملنع ومعاجلة هتمـيش             

بعادهم من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية     النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى واست     
  .)٣٧(والسياسية للمجتمع

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلـق إزاء تبعيـة املـرأة يف اجملتمـع                  -١٦
، وأوصت بتحرمي ممارسات مثل تشويه عضو األنثى التناسلي، والزواج املبكر،           )٣٨(الزمبابوي

 األدىن لسن زواج الفتيات واحلد األدىن لسن زواج الفتيان          والتفريق مبوجب القانون يف احلد    
الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         وغري ذلك من املمارسات اليت ال تتماشى مع العهد        

وأعربت عن قلقها إزاء استمرار قبول املمارسات التقليدية التمييزية، مثل دفع           . )٣٩(والسياسية
  .)٤٠(تناسلية لألنثىاملهور وتعدد الزوجات وتشويه األعضاء ال

 ٥٢وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه على الرغم من أن اإلناث ميثلن حوايل                -١٧
يف املائة من سكان زمبابوي، فإن متثيل املرأة يف احلياة السياسية وغري ذلك من مواقع القـرار                

ييز ضد املرأة عن قلقها إزاء      وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التم      .)٤١(اًناقص  يزال متثيالً  ال
وأوصت باعتماد تدابري خاصة مؤقتة     . )٤٢(اخنفاض مستوى متثيل املرأة على صعيد اختاذ القرار       

  .)٤٣(للعمل اإلجيايب لتعزيز مركز املرأة يف مجيع جماالت اجملتمع
وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيـق االتفاقيـات والتوصـيات               -١٨

مة على اختاذ تدابري حمددة لضمان عدم السماح، يف املمارسة العملية، بأي متييز علـى               احلكو
أساس الرأي أو االنتماء السياسي، وعلى معاقبة مرتكيب هذا النوع من التمييز على النحـو               

  .)٤٤(الواجب وتوفري سبل االنتصاف املناسبة لضحاياه

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، صوتت زمبابوي ضد اعتماد مشروع قـرار اجلمعيـة          ٢٠١٠ و ٢٠٠٨يف عامي     -١٩

  .)٤٥(العامة بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام
، أدانت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشدة عمليـات      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨ويف    -٢٠

إلنـسان  القتل واملضايقات املستمرة ملوظفي املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق ا          
وحثت املفوضة السامية السلطات الزمبابوية على التحقيق       . وغريهم من أعضاء اجملتمع املدين    

فيها ومقاضاة املسؤولني عن جرائم القتل وغريها من األعمال غري املشروعة، وعلـى اختـاذ              
  .)٤٦(خطوات عاجلة حلماية مجيع سكان البلد من أي هجمات أخرى

ين مبسألة التعذيب عن قلقه الشديد إزاء مزاعم جادة وذات          وأعرب املقرر اخلاص املع     -٢١
  .)٤٧(مصداقية حول التعذيب وسوء املعاملة وظروف السجن غري اإلنسانية يف زمبابوي
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 /وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عدة أشخاص أوقفوا يف كـانون األول               -٢٢
وقـد احُتجـز    . ري مـشروع  ، لالشتباه يف اخنراطهم يف تدريب عسكري غ       ٢٠٠٨ ديسمرب

  .)٤٨(املشتبه فيهم لعدة أسابيع قبل مثوهلم أمام احملكمة
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن االكتظاظ ميثل إحـدى الـصعوبات الـيت                -٢٣

وُتبذل حماوالت للحد من عدد نزالء الـسجون مـن خـالل إصـدار              . تواجهها السجون 
  .)٤٩(بديلة أحكام
نية حبقوق اإلنسان، عن القلق من مدى انتشار العنـف املـرتيل            وأعربت اللجنة املع    -٢٤
  .)٥٠(املرأة ضد
  .)٥١(وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تعزز زمبابوي تنفيذ برامج إزالة األلغام  -٢٥

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ي بأن تتخذ زمبابوي خطوات لتعزيـز قـدرات         أوصى فريق األمم املتحدة القطر      -٢٦

ـ اً  احملاكم وأدائها يف جمال إقامة العدل وضمان أن يتم تدريب موظفي احملاكم تدريب             يف اً  كافي
  .)٥٢(جمال حقوق اإلنسان

، حثت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان حكومـة         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٢ويف    -٢٧
وأعربـت املفوضـة    . ون وتوفري العدالة للضحايا   زمبابوي اجلديدة على استعادة سيادة القان     

السامية عن قلقها إزاء تسييس الشرطة وفشلها يف إجراء حتقيقـات موثوقـة ويف توقيـف                
أشخاص ُيزعم أهنم ارتكبوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان خالل أعمال العنـف الـيت              

تشمل هذه االنتهاكات   و. ٢٠٠٨ يوليه/يونيه ومتوز /حدثت أثناء فترة االنتخابات يف حزيران     
. مئات حاالت اإلعدام دون حماكمة والتعذيب والعنف اجلنسي، مبا يف ذلـك االغتـصاب             

والحظت املفوضة السامية أن احلكومة تتحمل املسؤولية األولية يف التأكد من حتقيق العدالـة   
  .)٥٣(هلؤالء الضحايا

اإلنسان إىل إقامـة    ، دعت املفوضة السامية حلقوق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦ويف    -٢٨
على محلة العنف السياسي اليت أفسدت العمليـة االنتخابيـة يف           اً  العدل وضمان املساءلة رد   

ورحبت باجلهود اإلقليمية والدولية املتواصلة حلل األزمة، ودعت إىل جهود وساطة . زمبابوي
  .)٥٤(و املصاحلةتسترشد بضرورة العدالة واملساءلة اللتني متثالن اخلطوات األوىل األساسية حن

. والحظ فريق األمم املتحدة القطري عدم وجود نظام متخصص لقضاء األحـداث             -٢٩
ويعاين القُصر الذين يرتكبون جرائم من نقص املساعدة القانونية املتخصصة وغريهـا مـن              

. املساعدات، رغم أن هؤالء األطفال يتعرضون، يف كثري من احلاالت، لالعتداء واإلمهـال            
سن املسؤولية اجلنائية لألطفال يف سبع سنوات، وهي من أدىن األعمار للمسؤولية            حتديد   ومت

  .)٥٥(الذكور، للعقاب اجلسدي والسجناً اجلنائية يف العامل، ويتعرض األطفال، وخصوص
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
التمييز على أساس امليل    الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الدستور مل يتطرق إىل             -٣٠

  .)٥٧(والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن املثليني يتعرضون للتمييز. )٥٦(اجلنسي
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري زمبابوي بإزالة احلواجز وضمان حصول اجلميع             -٣١

 على األطفـال    على شهادة امليالد وغريها من وثائق احلالة املدنية، مع التركيز بصفة خاصة           
  .)٥٨(وعلى عدميي اجلنسيةاً األكثر ضعف

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

، الحظت اليونسكو أن حرية التعبري وحرية الصحافة ما زالتا مقيدتني ٢٠١١يف عام   -٣٢
، تعرض صحافيون حمليون وأجانب لالعتداء اجلـسدي        ٢٠٠٨ففي عام   . ة يف زمبابوي  بشد
، ٢٠٠٩وتراجعت هذه اهلجمات يف عام      . احتجزوا دون حماكمة قبل االنتخابات وبعدها      أو

، أتاح قانون اعتـراض     ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٩(بالنسبة للصحافيني اً  لكن الوضع ال يزال خطري    
ائل الربيد اإللكتروين ومكاملات اهلاتف احملمول دون احلاجة        االتصاالت للسلطات مراقبة رس   

وأوصت اليونسكو بإدراج أحكـام يف التـشريعات        . )٦٠(إىل احلصول على إذن من احملكمة     
القائمة من شأهنا ضمان حرية التعبري وحرية اإلعالم واحلق يف احلصول علـى املعلومـات،               

  .)٦١(وإنشاء آلية للتنظيم الذايت لوسائل اإلعالم
 ألنه  اً،وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن قانون النظام واألمن العامني اعُترب تقييدي             -٣٣

فقد ُرفضت طلبات عديدة لعقـد اجتماعـات      . يعيق التمتع الكامل للناس باحلق يف التجمع      
، طلبت جلنة خرباء منظمة     ٢٠٠٧ويف عام   . )٦٢(لألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين    

 الدولية إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم استخدام قـانون النظـام               العمل
واألمن العامني للتعدي على حق منظمات العمال يف التعبري عن آرائها حول سياسة احلكومة              

  .)٦٣(االقتصادية واالجتماعية
 ، أعرب املكلفون بواليـات يف إطـار اإلجـراءات        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦ويف    -٣٤

اخلاصة لألمم املتحدة يف اجتماعهم السنوي عن بالغ قلقهم إزاء تقارير واسعة االنتشار عـن         
أعمال عنف كثرية ذات دوافع سياسية وعن عوائق أخرى أمام املشاركة احلرة واملتـساوية              

 / حزيـران ٢٧للمواطنني يف دورة احلسم يف االنتخابات الرئاسية اليت جـرت يف البلـد يف       
حثوا بقوة احلكومة واملعارضة على جتديد احلوار بينهما هبدف التوصـل إىل            و. ٢٠٠٨ يونيه

  .)٦٤(حل دائم ملشاكل البلد، مبا يف ذلك حل األزمة السياسية الراهنة
أن جملس إدارة منظمة العمل الدولية قـرر يف   وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل   -٣٥

للنظر يف الشكاوى اليت قدمها عـدد مـن          تشكيل جلنة حتقيق     ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 بشأن مـدى تقيـد حكومـة        ٢٠٠٨يونيه  /املندوبني إىل منظمة العمل الدولية يف حزيران      
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 /ويف نيـسان  .  املتعلقتني حبرية تكوين اجلمعيـات     ٩٨ ورقم   ٨٧زمبابوي باالتفاقيتني رقم    
 التوصـيات   ، أبلغت حكومة زمبابوي منظمة العمل الدولية أهنا وافقت علـى          ٢٠١٠ أبريل

  .)٦٥(ورحبت بتوجيهات ودعم منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن االنتخابات الربملانية والرئاسية يف زمبـابوي              -٣٦

وتسبب اخلالف حول نتائج االنتخابات     . )٦٦( عن نتائج مطعون فيها    ٢٠٠٠أسفرت منذ عام    
 بالعديد من حوادث العنف وخبسائر يف األرواح البشرية، وتشريد للناس   ٢٠٠٨ام  الرئاسية لع 

  .)٦٧(وفقدان للممتلكات
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن وسائل اإلعـالم وأشـكال           -٣٧

أخرى من التعبري، مبا يف ذلك التعبري الفين، ختضع للرقابة وتسيطر عليها احلكومـة إىل حـد      
وللحد من حرية الصحافة، استخدم املسؤولون احلكوميون وسائل اإلعالم والقـوانني           . ريكب

وأوصت اللجنة باالمتثال الصارم بالعهد فيما يتعلق حبريـة         . املدنية واجلنائية املتعلقة بالتشهري   
  .)٦٨(التعبري والصحافة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية   -٦  
نة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء قضية التمييز ضد املـرأة يف              أعربت جل   -٣٨

أن العديد من النساء يعملن     اً  احلصول على بعض املزايا، مبا يف ذلك إجازة األمومة، خصوص         
كما أعربت جلنة اخلرباء عن قلقها العميـق إزاء         . )٦٩(بعقود، أو يف األعمال املومسية واملنازل     

 األطفال الذين يعملون قبل بلوغ سن الرابعة عشرة ال سـيما يف القطـاع               العدد الكبري من  
وشجعت اللجنة بقوة احلكومة على مضاعفة جهودها لتحـسني         . الزراعي واألنشطة املرتلية  

  .)٧٠(الوضع يف هذا اجملال
وذكر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن ارتفاع البطالة وما ينجم عنها من هجرة               -٣٩

 وتعـاين   .اًعن املناطق الريفية، جيعل وجود األسر اليت تعيلها نساء أكثر شيوع          اً  بعيدللذكور  
  .)٧١(هذه األسر يف أكثر احلاالت من احلرمان

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن زمبابوي استمرت يف تـسجيل اخنفـاض               -٤٠

، قُدر معدل انتشار ٢٠٠١ففي عام : عدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشريتدرجيي يف م
 يف املائة،   ٢٣,٧ سنة حبوايل    ٤٩ و ١٥فريوس اإليدز بني البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني         

وكشفت التقديرات الوطنية   . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف     ١٨,١ لكن هذا املعدل اخنفض إىل    
 املزيد من التراجع يف انتشار املرض       ٢٠٠٩ص املناعة البشري لعام     ملعدل اإلصابة بفريوس نق   

كما أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إىل أن فـريوس نقـص املناعـة               . )٧٢(بني البالغني 
اإليدز هو أحد األسباب الرئيسية لوفيات األطفال دون سن اخلامسة يف زمبابوي، إذ       /البشري

 يف املائة من حاالت فـريوس نقـص         ٩٥ويف أكثر من    . ات يف املائة من هذه الوفي     ٢١ميثل  
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املناعة البشري اليت تصيب األطفال دون سن اخلامسة، تنتقل العدوى من األم إىل الطفل أثناء               
  .)٧٣(أو من خالل الرضاعة الطبيعية/احلمل والوالدة و

ات النفاسية  وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل زيادة ملحوظة يف معدالت الوفي            -٤١
 ٧٢٥ قُدر معدل الوفيات النفاسية حبوايل       ٢٠٠٧ففي عام   . على مدى السنوات العشرين املاضية    

ومن غري املرجح أن تبلغ زمبابوي اهلـدف اإلمنـائي          . )٧٤( والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل   
. والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٧٤لأللفية املتعلق مبعدالت الوفيات النفاسية، أي       

ومل تكن االجتاهات املتعلقة مبعدالت وفيات الرضع وحديثي الوالدة واألطفـال دون سـن              
 ومن أجل إحراز مزيد من التقدم حنو        .اًاخلامسة خالل السنوات العشرين املاضية مشجعة جد      

، مثة حاجـة، يف    "خفض معدل وفيات األطفال   " املعنون   ٤حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم      
والحظـت منظمـة    . )٧٥(والرضعاً   التركيز على الفئات العمرية األكثر ضعف      مجلة أمور، إىل  

 مليون من سكان زمبابوي يعانون مـن سـوء          ٥,١ يف املائة، أي     ٣٩األغذية والزراعة أن    
  .)٧٦(مزمن تغذية
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري زمبابوي بأن تضع ضـمن أولوياهتـا تقـدمي                -٤٢

ية مبا يف ذلك ما يكفي من مياه وإمدادات صـرف صـحي يف           اخلدمات االجتماعية األساس  
وأدى عجز الفئات الضعيفة مـن الـسكان عـن    . )٧٧(املناطق احلضرية والريفية على السواء 
إىل إمدادات الصرف الـصحي إىل تفـشي أمـراض           احلصول على املياه املأمونة والوصول    

 غري مسبوق   ٢٠٠٨كولريا عام   وكان تفشي ال  . اإلسهال والكولريا على حنو متكرر يف البلد      
وال يزال اإلسهال أحد    . يف حجمه، وطال املناطق احلضرية والريفية يف مجيع احملافظات العشر         

  .)٧٨(بني األطفال دون سن اخلامسة يف زمبابوياً األمراض العشرة األكثر انتشار
مم املتحدة اإلمنائي إىل أن االخنفاض الذي شهده إمجايل اإلنتـاج           وأشار برنامج األ    -٤٣

 يعزى إىل األحوال اجلوية السيئة والرتاعات على األراضي،         ٢٠٠٠الزراعي الوطين بعد عام     
وأدى تراجـع   . وعدم متكن صغار املزارعني من احلصول علـى املـدخالت واالئتمانـات           

ل األساسية واخلدمات اإلرشـادية، إىل اخنفـاض        االستثمارات الزراعية، وال سيما يف اهلياك     
. )٧٩(إضايف يف اإلنتاج الغذائي وإىل ارتفاع يف مستويات الفقر، ال سيما يف املناطق الريفيـة              

وكان لقيود امليزانية الشديدة تأثري ضار على اإلنفاق العام على الصحة والتعلـيم واهلياكـل               
 أن تبلغ زمبابوي اهلـدف اإلمنـائي األول         ومن غري املرجح  . األساسية االجتماعية األخرى  

  .)٨٠(٢٠١٥لأللفية املتعلق بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع حبلول عام 
، ذكر اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامـات        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    -٤٤

ي، حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على املياه الصاحلة للشرب وخدمات الـصرف الـصح      
واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                 
والعقلية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني عـن               

، حقوق اإلنسان أن األزمة احلادة اليت تعاين منها زمبابوي تعصف بالبالد بسرعة مثرية للقلق             
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وأن على احلكومة واجملتمع الدويل بذل املزيد من اجلهود إلعادة بناء النظام الصحي، والقضاء              
وأعرب املكلفون بالواليات عن قلق     . على وباء الكولريا، وضمان الغذاء الكايف جلميع الناس       

 بـاحلقوق   اً،الفئات األكثر حرمان  اً  خاص من أن األزمة ستؤثر على متتع السكان، وخصوص        
وأكد املكلفون بواليات استعدادهم للعمل مع احلكومـة        . تصادية واالجتماعية والثقافية  االق

  .)٨١(واجملتمع الدويل إلجياد حلول عاجلة لتلك املشاكل
وذكرت املفوضية أن األزمات املتفاقمة يف زمبابوي فيما يتعلق باحلوكمة والـصحة              -٤٥

فة إىل اقتصاد آخذ يف االهنيـار يف ظـل          املمتلكات واألمن الغذائي، إضا   /والتعليم واألراضي 
التضخم املفرط، أدت إىل تدفق أعداد كبرية مـن املهـاجرين وطـاليب       معدالت قياسية من  

  .)٨٢(اللجوء إىل البلدان اجملاورة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
استمرار على معـدالت عاليـة      الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن البلد حافظ ب          -٤٦

وقُدر معدل اإلملام بالقراءة والكتابـة      . لاللتحاق باملدارس االبتدائية واإلملام بالقراءة والكتابة     
 ٢٠٠٧-٢٠٠٠، واملعدل اإلمجايل حملو أمية الكبار يف الفترة         ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٨٨حبوايل  
إىل اخنفـاض تـدرجيي يف معـدالت        بيد أن التراجع االقتصادي أدى      .  يف املائة  ٩١حبوايل  

  .)٨٣(االلتحاق باملدارس وإكمال الدراسة فيها
من أسـباب   اً  رئيسياً  والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن سوء التغذية ميثل سبب           -٤٧

إىل ندرة حـصول    اً  ارتفاع معدالت التسرب من املدارس يف السنوات العشر املاضية، مشري         
كما أن عدد األطفـال     . ا يكفي من الطعام لتحمل عناء الدراسة      الكثري من األطفال على م    

وقد أثر تنقـل النـاس      . )٨٤(أقل منه يف املناطق احلضرية     امللتحقني باملدارس يف املناطق الريفية    
وعالوة علـى ذلـك،     . الناجم عن مشاريع التوطني يف األرياف على حصوهلم على التعليم         

ملستوى الوطين بطول املسافة اليت تفصل بـني البيـت           يف املائة من األطفال على ا      ١٤ يتأثر
  .)٨٥(واملدرسة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من عدم جمانيـة وعـدم إلزاميـة التعلـيم                  -٤٨
 واملتعلق بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة،       ٢٠١٠للتقرير املرحلي لعام    اً  ووفق. )٨٦(االبتدائي

 املتعلقة بنتائج االمتحانات، ونوعية املناهج، والكتب أظهرت مؤشرات اجلودة، مثل املؤشرات 
بـني  اً  حـاد اً  املدرسية، ومعنويات املعلمني، ومستوى اإلشـراف يف املـدارس، تـدهور          

وعلى الرغم من االجتاهات السلبية املسجلة خالل العقد املاضي،         . )٨٧(٢٠٠٩ و ١٩٩٠ عامي
ومن أجل القيام بـذلك،  . ٢٠١٥عام قد تتمكن زمبابوي من تعميم التعليم االبتدائي حبلول  

تعميم التعليم   "٢والتغلب على التحديات اليت تعوق التحقيق الكامل للهدف اإلمنائي لأللفية           
، ال بد من إيالء األولوية إلعادة اعتماد جمانية التعليم االبتدائي وحتـسني جودتـه               "االبتدائي

  .)٨٨(ومدى مالءمته، ضمن مجلة من اإلجراءات الرئيسية
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 تـشرين   ١، بصيغته املعدلة يف     ٥/١٩٨٧والحظت اليونسكو أن قانون التعليم رقم         -٤٩
إلغـاء مجيـع    : ، حيدد املبادئ واألهداف العامة للتعليم املدرسي وهي       ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

أشكال التمييز العنصري يف التعليم؛ وتطبيق إلزامية التعليم االبتدائي؛ وتوفري الدعم احلكومي            
  .)٨٩(م غري النظامية وبرامج تعليم الكبار وحمو األميةلربامج التعلي

والحظت اليونسكو احلاجة إىل مواءمة اإلطار املؤسسي وتنسيق التشريعات لضمان            -٥٠
وهناك حاجة لقانون للتراث الوطين يتناول      . املشاركة التامة لشعب زمبابوي يف احلياة الثقافية      

  .)٩٠(مجيع أنواع اإلرث وسبل انتقاله

  ألقليات والشعوب األصليةا  -٩  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل مسألة تقاسم منافع املوارد الطبيعية بني السكان         -٥١

. األصليني والتكتالت العابرة للحدود الوطنية، وال سيما منافع قطاع الصناعة االسـتخراجية         
ور البيئة وتـشريد    تده فاستخراج الغرانيت واملاس يف منطقيت موتوكو وشيادزوا يتسبب يف        

  .)٩١(السكان احملليني الذين ال يستفيدون من هذه العمليات االقتصادية إال يف احلدود الدنيا

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 الجـئ   ٥ ٠٠٠أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن زمبابوي تستضيف حـوايل             -٥٢

. )٩٢( طالب جلوء جديـد كـل شـهر        ٧٥ إىل   ٥٠وطالب جلوء، وأهنا تستقبل يف املتوسط       
توجد مرافق الستقبال الالجئني وطاليب اللجوء يف العديد مـن املعـابر احلدوديـة، وإن       وال

. )٩٣(ما يوضع طالبو اللجوء يف مراكز احتجـاز اجملـرمني         اً  ُوجدت فهي غري مالئمة، وغالب    
للتحـديات الـيت    اً  ة نظر يتعلق بانعدام اجلنسية، فإن قضايا املواطنة يف زمبابوي معقد         وفيما

. نشأت يف سياق االستقالل والتحديات املتعلقة بتاريخ البلد الطويل مع اهلجرة عرب احلـدود             
  .)٩٤(وال توجد إحصاءات رمسية شاملة لألشخاص عدميي اجلنسية

  املشردون داخلياً  -١١  
شردين أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل عدم وجود إحصاءات رمسية عن عدد امل     -٥٣
فقد اقُتلع عدد كبري من الزمبابويني من ديارهم أو فقدوا مصادر رزقهم            . يف زمبابوي اً  داخلي

نتيجة عوامل وأحداث خمتلفة، ومنهم عمال املزارع السابقني الذين فقدوا مساكنهم ومصادر            
دفت  استه رزقهم عندما آلت املزارع إىل مالكني جدد، ونتيجة عملية مورامباتسفينا، وهي عملية           

املـساعدة  إىل  اًوتتفاوت حاجة املشردين داخلي. ٢٠٠٥املنشآت احلضرية غري الشرعية يف عام       
  .)٩٥(واحلماية بشكل كبري، حبسب طول فترة التشرد والظروف السائدة يف اجملتمع املضيف
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
ري أن التراجع االقتصادي الناجم عن تدهور اهلياكل        الحظ فريق األمم املتحدة القط      -٥٤

األساسية، واهلجرة غري املسبوقة للموظفني املؤهلني وذوي اخلربة إىل البلدان اجملاورة وغريها            
  .)٩٦(من البلدان أديا إىل تآكل القدرة املؤسسية والبشرية يف مجيع القطاعات

د السكان الذين غادروا البلد منـذ       والحظ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن عد        -٥٥
 ماليني زمبـابوي    ٣األزمة االقتصادية اليت بدأت يف أواخر التسعينيات ُيقدر مبا ال يقل عن             

كما أن هذا االخنفاض يف املوارد البشرية جعل تعـايف          ). يف املائة من السكان    ٢٠أكثر من   (
مي اخلـدمات االجتماعيـة     البلد من األزمة احلالية أكثر صعوبة، وأدى إىل تبـاطؤ يف تقـد            

  .)٩٧(العامة والصحية
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن اسـتمرار آثـار            ٢٠٠٠ويف عام     -٥٦

عن عبء دينها اخلارجي وغريه من الشواغل         التاريخ االجتماعي والسياسي لزمبابوي، فضالً    
  .)٩٨(كامالًاً االقتصادية، قد أعاق تنفيذ االتفاقية تنفيذ

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - اًرابع  
أشارت املفوضة السامية إىل االتفاق السياسي الشامل، ودعت احلكومة إىل الوفـاء              -٥٧

بوعدها لوضع حد حلالة االستقطاب واالنقسام والصراع والتعصب اليت تسببت بالكثري من            
أن تكـون، أمـة مـساملة        وباستطاعتهاالضرر يف النسيج األساسي ألمة ينبغي أن تكون،         

  .)٩٩(ومزدهرة ودميقراطية
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري زميبابوي بتعزيـز ودعـم احلـوار الـسياسي            -٥٨

االقتصادي بوصفه أداة لتعزيز الدميقراطية وضمان تدريب وتثقيف الـشرطة           - واالجتماعي
ملـدين والـشركاء االجتمـاعيني      وقوات األمن وموظفي السجون وأفراد منظمات اجملتمع ا       

ووسائل اإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان؛ وإعطاء األولوية لتعبئة املوارد الداخلية واخلارجية،            
  . )١٠٠(مبا يف ذلك اإلدارة الفعالة هلذه املوارد لتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً 
مم املتحدة اإلمنائي أن احلكومة وفريق األمم املتحدة القطري وقعـا           ذكر برنامج األ    -٥٩
وهـذا  .  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لزمبـابوي        ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ يف

 هو اإلطار الربناجمي االستراتيجي الذي حيدد       ٢٠١٥-٢٠١٢املقرر تنفيذه يف الفترة      الربنامج
وقد مت حتديد سبعة    . )١٠١(الالزم لتقدمي دعم أفضل إىل احلكومة     الفريق من خالله أوجه التآزر      

جماالت ذات أولوية يف إطار العمل هذا ترتبط بشكل واضح باألولويات الوطنية واألهداف              
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اإلدارة الرشـيدة   ) أ: (اإلمنائية لأللفية، وبالنتائج ذات الصلة، ومن بني هذه اجملاالت ما يلي          
عدالة وسيادة القانون؛ وبناء السالم، واملساءلة، ومشاركة الشعب        للتنمية املستدامة؛ وتعزيز ال   
استفادة ) ج(النمو املستدام والتنمية االقتصادية لصاحل الفقراء؛       ) ب(يف العمليات الدميقراطية؛    

اجلميع من سبل الوقاية من فريوس املناعة البـشري وتقـدمي العـالج والرعايـة والـدعم               
دعم وضـع الـسياسات     : ة واملساواة بني اجلنسني، واإلنصاف    متكني املرأ ) د(به؛   للمصابني

  . )١٠٢(والقوانني واألطر لضمان متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني، واإلنصاف
وشجعت جلنة حقوق الطفل الدولة على النظر يف التماس املساعدة من منظمة العمل               -٦٠

  . )١٠٣(الدولية بشأن قضايا عمالة األطفال
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