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  جملس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

) ج(١٥ة حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامي       
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *زمبابوي    

 معنية إىل عملية االسـتعراض      ة جه ١٣من    املقدمة )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق             . الدوري الشامل 

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم             وال يتضمن . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . صلية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األ    

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . اردةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الو     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  واإلطاراملعلومات األساسية  - أوالً  

 نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

أوصت منظمات حقوق اإلنسان الزمبابوية، ومرصد حقوق اإلنسان، ومنظمة دار            -١
تابع لرابطة احملامني الدولية، ومنظمة العفو الدولية بالتصديق        احلرية، ومعهد حقوق اإلنسان ال    

على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               
 .)٣(، وبإدراج أحكامهما يف التشريعات الوطنية)٢(املهينة وعلى بروتوكوهلا االختياري أو

حلقوق اإلنسان زمبابوي على التصديق على الربوتوكولني       وشجعت املنظمات الزمبابوية      -٢
االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري           
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد              

وأوصت احلركة الدولية للدفاع عن     . )٤(ية واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد   
الربوتوكـول  (األطفال بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل          

االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع             
  .)٥()ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفا

إىل عدم اختاذ أي خطـوات فعالـة        نظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان     وأشارت امل   -٣
  .)٦(للتصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ماية بالتصديق على االتفاقية الدولية حل    نظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان     وأوصت امل   -٤
  .)٧(مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  

شدد معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية على أن االتفاق الـسياسي               -٥
، بعد االنتخابات، والذي ينص علـى تقاسـم         ٢٠٠٨سبتمرب  /الشامل الذي ُوقع يف أيلول    

ـ        السلطة بني جبهة زمبابوي الوط     اً نية األفريقية وحركة التغيري الدميقراطي، يتـضمن أحكام
، قبل  ٢٠١١يناير  /ومع ذلك، انتهت مدة االتفاق يف كانون الثاين       . )٨(حلماية حقوق اإلنسان  

وأوصى املعهد بأن ُتنفذ أحكام االتفاق السياسي الـشامل         . )٩(اكتمال عملية وضع الدستور   
اً، ية الوطنية كي متضي عملية وضع الدستور قدم       وأن تقدم احلكومة الدعم للجمعية الدستور     

  .)١٠(وكي ُتجرى انتخابات حرة ونزيهة يف املستقبل
والحظت منظمة العفو الدولية أن البلد مير يف عملية مراجعة دسـتورية ينبغـي أن                 -٦

وأشارت املنظمة إىل أن الدستور املعمـول  . )١١(٢٠١١تؤدي إىل دستور جديد يف هناية عام      
وهو يـنص علـى     . ٢٠٠٩، بصيغته املعدلة يف عام      ١٩٧٩بابوي هو دستور عام     به يف زم  

احلقوق واحلريات األساسية للفرد، شريطة أال ميس الفرد يف ممارسة هذه احلقوق واحلريـات              
  .)١٢("باملصلحة العامة أو حبقوق اآلخرين وحرياهتم"
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الدولية بتعـديل  وأوصى مرصد حقوق اإلنسان، ومنظمة دار احلرية، ومنظمة العفو           -٧
سيما القانون املتعلـق     أو إلغاء القوانني اليت تتعارض مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال          

بتدوين وإصالح القانون اجلنائي؛ وقانون النظام واألمن العامني؛ وقانون اجلـرائم املتنوعـة؛           
  .)١٣(وقانون الوصول إىل املعلومات ومحاية اخلصوصية

الزمبابوية حلقوق اإلنسان بإدراج أحكام يف الدسـتور تتعلـق          املنظمات   وأوصت  -٨
  .)١٤(حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ            -٩ اً وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن الدستور يـضمن للمـرأة فرص
بوي وجلنـة   متساوية مع الرجل يف التعيني يف مناصب رئيسية يف جلنة حقوق اإلنسان يف زمبـا              

وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن الدستور ينبغي         . )١٥(االنتخابات يف زمبابوي  
  .)١٦(تقضي بأن متنح مجيع املؤسسات احلكومية فرص توظيف متساوية للمرأةاً أن يتضمن أحكام

 والحظ مرصد حقوق اإلنسان ضرورة مواءمة قانون ولوائح الصحافة مع القـوانني             -١٠
  .)١٧(واملعايري الدولية املتعلقة حبرية التعبري

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
اً تليب شرط  من الدستور ال   100R املادة الحظت جلنة حقوق اإلنسان يف زميبابوي أن        -١١

تنص عليه مبادئ باريس، ألهنا ال تنص على أن اللجنة سـتكون هيئـة دسـتورية                اً  أساسي
وتتوقع اللجنة معاجلة جزئية هلذه املسألة من خالل اعتماد ضمانة قانونية لكنها            . )١٨(مستقلة

غري دستورية هلذه االستقاللية، ُتقدم يف مشروع القانون املتعلق بلجنة حقـوق اإلنـسان يف               
وأوصت باإلسراع يف وضع اللمسات األخرية علـى        . )١٩(زمبابوي، مث يف القانون املتعلق هبا     

ن متكيين يراعي مبادئ باريس ويف سن هذا القانون، وبتوفري التمويل الكـايف لـتمكني               قانو
  .)٢٠(اللجنة من بدء عملها، ومن تنفيذ واليتها بشكل فعال

وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل إىل أن إدارة اخلدمات االجتماعية التابعة             -١٢
.  الرئيسي جلميع أنشطة احلماية االجتماعيـة      لوزارة العمل واخلدمات االجتماعية هي احملرك     

للحماية االجتماعية يضمن فعالية تقـدمي اخلـدمات        اً  عملياً  استراتيجياً  ميلك البلد إطار   وال
وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقـوق الطفـل بوضـع إطـار           . للضعفاء وخباصة األطفال  

  .)٢١(لألطفالاً يكون مالئم استراتيجي للحماية االجتماعية

  تدابري السياسة العامة  - الد  
أوصت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال بوضع قانون شـامل للطفولـة يكـون                -١٣

هبيكل ونظام متكاملني ومتماسكني جلمـع القـوانني والـسياسات واإلجـراءات            اً  مصحوب
وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل بوضع سياسـات        . )٢٢(والربوتوكوالت ذات الصلة  

، ١٩٩٦للمالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل لعام       اً  تستند إىل حقوق الطفل، وفق     جوبرام
  .)٢٣(عن وضع نظام يضمن توافر البيانات املتعلقة حبالة حقوق الطفل وحتديثها وتصنيفها فضالً



A/HRC/WG.6/12/ZWE/3 

GE.11-15202 4 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
بأن تقدم زمبابوي تقارير منتظمـة إىل        أوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان      -١٤

  .)٢٤(اهليئات املكلفة برصد تطبيق املعاهدات
تقدم أي تقرير إىل جلنة       مل والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل أن زمبابوي        -١٥

 تعاجل معظم القضايا اليت أُبرزت يف املالحظات اخلتاميـة           ومل ١٩٩٥حقوق الطفل منذ عام     
وحثت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل زمبابوي على احتـرام         . للجنة على التقرير األويل   

  .)٢٥(التزاماهتا بتقدمي تقارير دورية إىل جلنة حقوق الطفل

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب        الحظت منظمة دار احلرية أن امل       -١٦

 ٢٠٠٩املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ُمنع لدى وصوله إىل هراري يف عام 
وأوصى مرصد حقوق اإلنسان بإصدار دعوة إىل املقرر        . )٢٦(من القيام مبهمة لتقصي احلقائق    

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية          اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من     
  .)٢٨( لتمكينه من صوغ جمموعة من التوصيات هتدف إىل وضع حد للتعذيب)٢٧(املهينة أو
وأوصى مرصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية بتوجيه دعوات إىل املقـررين              -١٧

لألمم املتحدة واللجنـة األفريقيـة      اخلاصني املعنيني باملدافعني عن حقوق اإلنسان والتابعني        
  .)٢٩(حلقوق اإلنسان والشعوب

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين الدويل املنطبق  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن قانون منع التمييز يـنص علـى                -١٨
تضمن املساواة بني اجلنـسني   ومع ذلك، فإن شرعة احلقوق ال   . قبة على التمييز اجلنساين   املعا

اللـوايت   وال يضمن القانون للنـساء    . فزمبابوي ال تقر للمرأة حبق احلضانة     . )٣٠(بشكل تام 
وأوصت املنظمـات   . )٣١(ُيسجل زواجهن التقليدي حصة منصفة من امللكية عند الطالق         مل

اإلنسان بإدراج حق املرأة يف حـضانة أطفاهلـا يف الدسـتور ومبواءمـة              الزمبابوية حلقوق   
  .)٣٢(للقانون العريفاً التشريعات املتعلقة بالزواج بغية منع التمييز ضد النساء املتزوجات وفق
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إزاء استمرار التمييـز    اً  وأعربت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان عن القلق أيض         -١٩
وأوصت بأن تكون أحكام الدستور املتعلقة مبنع التمييز مطلقـة          . )٣٣(ضد األقليات اجلنسية  

  .)٣٤(ُتطبق بالكامل فيما يتعلق باجلنس والعرق واألصل وأي أسباب أخرى وأن

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 من دسـتور زميبـابوي      ١٢الحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان أن املادة          -٢٠

 من القانون املتعلق بتدوين وإصالح القانون اجلنائي تنصان على فـرض عقوبـة              ٢٠ واملادة
  .)٣٥(اإلعدام على مرتكيب بعض اجلرائم اجلنائية

وذكرت منظمة العفو الدولية أهنا وثَّقت عمليات القتل غري القانونيـة والتعـذيب               -٢١
طاء الـسياسيني   وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان والنـش            

املنتمني إىل حركة التغيري الدميقراطي يف الفترة اليت سبقت اجلولة الثانيـة مـن االنتخابـات               
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنه       . )٣٦(٢٠٠٨يوليه  /مارس ومتوز /الرئاسية بني آذار  

جهـزة  سيما األ  على الرغم من قرار حكومة الوحدة الوطنية إصالح مؤسسات الدولة، وال          
 من الربنامج السياسي الشامل، فإهنا مل تتخذ أي تـدبري يف هـذا              ١٣األمنية، مبوجب املادة    

  .)٣٧(االجتاه بعد أكثر من عامني على تشكيلها
 وذكر مرصد حقوق اإلنسان أن مناجم األملاس يف منطقة مارانج الـشرقية تـشهد               -٢٢

ا يف ذلـك القتـل والتعـذيب        حاالت هتريب وانتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان مب       
وأوصى املرصد مبنع استخدام السالح يف منـاجم األملـاس،          . )٣٨(والضرب وعمالة األطفال  

وفتح حتقيق نزيه ومستقل يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنـسان، ويف قـضايا الفـساد               
ل وهتريب األملاس، ووضع آليات لضمان املزيد من الشفافية فيما يتعلق بعائـدات اسـتغال             

مناجم األملاس، وضمان استفادة سكان جمتمع مارانج استفادة مباشرة من منـاجم األملـاس              
  .)٣٩(املوجودة يف منطقتهم

والحظ مرصد حقوق اإلنسان أن التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملـة الـيت                -٢٣
ففي . )٤٠(متارسها الشرطة وجهاز االستخبارات يف زمبابوي ما زالت تطرح مشكلة خطرية          

من االستجوابات القسرية، فيما يتم اسـتخدامه، يف        اً  بعض احلاالت، يشكل التعذيب جزء    
املرصد بإجراء حتقيقـات سـريعة    وأوصى. )٤١(حاالت أخرى، كشكل من أشكال العقاب     

وشاملة ونزيهة يف مجيع املزاعم ذات املصداقية املتعلقة حباالت االعتقال التعسفي واالحتجاز؛            
للقوة؛ والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة         واالستخدام املفرط   

  .)٤٢(اليت ترتكبها الشرطة وجهات حكومية أخرى
 من الدستور حتظـر     ١٥وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن املادة           -٢٤

وال ينص قـانون    . )٤٣(بشكل حمدود ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة والتعذيب       
علـى جتـرمي     العقوبات أو غريه من القوانني اليت تنظم سلوك اجلهات األمنيـة احلكوميـة            

يتعرضن حلاالت  اً  والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان أن النساء أيض       . )٤٤(التعذيب
  .)٤٥(اختفاء قسري وتعذيب
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نتهاكات حقوق اإلنسان الـيت     وذكرت منظمة العفو الدولية أهنا وثَّقت العديد من ا          -٢٥
 ارتكبها أفراد جهاز احلفاظ على النظام يف شرطة مجهورية زمبـابوي يف مقـري الـشرطة               

وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء استهداف عناصر أمـن         . )٤٦(الرئيسيني يف هراراي وبوالوايو   
ن الدولة للمدافعني عن حقوق اإلنسان املشاركني يف توثيـق انتـهاكات حقـوق اإلنـسا            

  .)٤٧(واملطالبني مبحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان
وأشار معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية إىل تقـارير عديـدة عـن                 -٢٦

وأشارت منظمة العفو الدوليـة     . )٤٨(االعتقاالت واالستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة      
قوق اإلنسان إىل أن قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية والنظام الداخلي          واملنظمات الزمبابوية حل  

وأشـارت  . )٤٩(للشرطة ينظمان حاالت التوقيف ويفرضان قواعد منوذجية دنيا ملعاملة السجناء        
املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن األمن الشخصي يتعرض للخطر عند وجود جهات             

تقوم مبضايقة املواطنني وترهيبهم خالل     ) ل امليليشيات وقدامى احملاربني   مث(أمنية فاعلة غري رمسية     
أن التطبيـق االنتقـائي      والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان    . )٥٠(الفترات االنتخابية 

وأوصت املنظمات الزمبابويـة    . )٥١(للقوانني اجلنائية أدى إىل عدم توقيف بعض اجلناة املعروفني        
  .)٥٢(بأن تدرج زمبابوي يف دستورها ضمانة لألمن الشخصيحلقوق اإلنسان 

وأعربت منظمة دار احلرية عن قلقها إزاء معاملة السجناء واحملتجزين علـى أسـاس                -٢٧
وأشارت إىل أن قوات األمن تفلت من العقاب رغـم تعـديها علـى              . )٥٣(قناعاهتم السياسية 

 األساسية فيمـا يتعلـق باالحتجـاز        املواطنني، وهي تتجاهل، يف كثري من األحيان، احلقوق       
والحظت كذلك مشكلة االحتجاز السابق للمحاكمة،      . وعمليات التفتيش وحاالت املصادرة   

  .)٥٤( سنوات دون حماكمة١٠مشرية إىل أن بعض السجناء حمتجزون منذ أكثر من 
وذكر معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية أن لتوقيـف واحتجـاز               -٢٨
  .)٥٥(ناشطني املدافعني عن حقوق املثليني دوافع سياسيةال

وذكرت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان استمرار اإلبالغ عن حاالت عنـف             -٢٩
كما يـستمر   . )٥٦( حالة عنف مرتيل   ١٠١١٥، ُسجلت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩فبني عامي   . مرتيل

ومنـذ  . )٥٧(اسيالعنف الذي ترتكبه جهات فاعلة أخرى من غري الدول يف شكل عنف سي            
وأوصت املنظمـات   .  نساء على األقل من العنف السياسي      ١٥١٠٥، تضررت   ٢٠٠٧عام  

الزمبابوية حلقوق اإلنسان بوضع هياكل إدارية يف مجيع مراكز الشرطة للتعامل مع حـاالت              
. )٥٨(العنف ضد املرأة وبتدريب ضباط الشرطة وموظفي القضاء على قانون العنف املـرتيل            

ات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بالشروع يف محلة وطنية لرفع مستوى الـوعي            وأوصت املنظم 
  .)٥٩(باآلثار السلبية للعنف السياسي ضد املرأة

وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن القـوانني ال جتـرم االجتـار                -٣٠
دراج عقوبات  وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بإ     . )٦٠(باألشخاص يف زمبابوي  

على االجتار باألشخاص يف القوانني اجلنائية، وبوضع سياسات إلعادة ضـحايا االجتـار إىل              
  .)٦١( اإلدارية الالزمةc عن وضع اهلياكل أوطاهنم فضالً
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املماَرسة ضد األطفال أن     والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية         -٣١
، بـصيغته املعدلـة     ١٩٧٩فدسـتور عـام     . )٦٢(رة أمر مـشروع   العقاب البدين داخل األس   

يف ظروف مناسبة لشخص دون سن الثامنة عـشرة         " املعتدل"، جييز العقاب البدين     ١٩٩٠ عام
من جانب أحد والديه أو الوصي عليه أو من جانب شخص يف مقام الوالدين أو شخص تناط                 

قانون املتعلق بتدوين وإصالح القانون     وينص ال ). ١٥املادة  " (به صالحيات الوالدين أو الوصي    
ألحد الوالدين أو الوصي سـلطة إيقـاع        ) أ) (٢"( على أن    ٢٤١يف املادة   ) ٢٠٠٤(اجلنائي  

كما أشارت  . )٦٣("العقاب البدين املعتدل ألغراض تأديبية على ولده القاصر أو مكفوله القاصر          
ماَرسة ضد األطفال إىل أن العقاب البـدين        امل املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية      

 من القانون املتعلـق بتـدوين       ٢٤١مشروع يف املدارس ومياَرس ضد الذكور، مبوجب املادة         
  .)٦٤()٢٠٠٤( من قانون التعليم ٦٦ من الدستور، واملادة ١٥وإصالح القانون اجلنائي، واملادة 

يعات والنظم املوضوعة حلمايـة     والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل أن التشر        -٣٢
وأوصت هذه املنظمات بالتأكد    . )٦٥(األطفال من االعتداء اجلنسي ال ُتنفذ يف كثري من األحيان         

من أن مجيع مراكز الشرطة أنشأت وحدات مراعية للضحايا ُتزود مبا يكفـي مـن مـوارد                 
  .)٦٦(ية لألطفالوموظفني مدربني على العمل مع األطفال واجملتمعات احمللية بطريقة مراع

والحظت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أن قانون محاية األطفال وتبّنيهم حيظر              -٣٣
لكن الفقـر   . تعريض األطفال لظروف خطرة وضارة، وحيظر استخدامهم ألغراض التسول        

اً شـائع اً  املدقع جيعل عمل األطفال يف احلقول واملزارع، ويف البيع يف الشوارع والتسول أمر            
  .)٦٧(وبعلم الوالدين أو بتشجيع منهم أو بناء على تعليمات منهم

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ذكرت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان أن الدستور والقوانني األخـرى مثـل              -٣٤

لألشخاص املتهمني بارتكاب قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية تضمن احلق يف حماكمة منصفة 
يظل توقيف احملامني أثنـاء      ويف هذا الصدد،  . )٦٨(جرائم جنائية وحقوقهم السابقة للمحاكمة    

كما . )٦٩(تأديتهم لعملهم يف متثيل من اعُتقل من املدافعني عن حقوق اإلنسان مسألة إشكالية            
وأوصـت   .)٧٠(ليهمُيمنع احملامون املتخصصون بقضايا حقوق اإلنسان من الوصول إىل موك         

. )٧١(املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بضمان أمن احملامني واالعتراف بدورهم يف القوانني          
احلقوقيني إعاقة عمل احملامني املتخصصني يف حقـوق اإلنـسان، يف          وباملثل، الحظت مجعية  

بعض األحيان، بتهديد أمنهم الشخصي عن طريق اعتقاهلم ومضايقتهم وغـري ذلـك مـن               
وأوصـت مجعيـة   . العتداءات اليت متارسها جهات فاعلة حكومية وغري حكومية ضـدهم     ا

احلقوقيني بأن حتترم احلكومة املبادئ األساسية بشأن دور احملامني اليت اعتمدهتا األمم املتحدة             
  .)٧٢(١٩٩٠ عام
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ن املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن استقاللية القضاة الذين يرأسو          وأشارت  -٣٥
وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بأن ُتكفل هـذه  . )٧٣(احملاكم أمر مشكوك فيها   

االستقاللية عن طريق إجراءات تعيني يقوم هبا جملس قضائي أعلى مستقل من خالل عمليـة               
وأوصى معهد حقوق اإلنسان التـابع لرابطـة        . )٧٤(تشاورية مع اجلهات املعنية بإقامة العدل     

عن السلطة التنفيذيـة    اً  دولية بضمان أن تكون جلنة اخلدمات القضائية مستقلة متام        احملامني ال 
  .)٧٥(فيما يتعلق بعضويتها ومتويلها

وأوصى املعهد بأن يؤدي النائب العام وممثلوه واجباهتم برتاهة وحيادية، وأن يـتم                -٣٦
كفالة لتمديد االحتجاز   وضع حد للممارسة السائدة املتمثلة يف املعارضة التلقائية ألي إفراج ب          

  .)٧٦( من قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية١٢١لسبعة أيام مبوجب املادة 
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم حماسبة أفراد قوات األمـن الـذين                 -٣٧

يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وضد معارضي حـزب             
وأوصى معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية        . )٧٧(ي الوطنية األفريقية  جبهة زمبابو 

  .)٧٨(من العقاب ٢٠٠٨بالتحقيق يف حاالت إفالت مرتكيب أعمال العنف يف انتخابات عام 
على تنفيذ أوامـر    اً  وأوصى مرصد حقوق اإلنسان باعتماد تشريعات تضع شروط         -٣٨

 املاضي لفائدة أشخاص ارتكبوا انتهاكات خطـرية حلقـوق          العفو والرمحة اليت صدرت يف    
 ١٨الـصادر يف    ) ١(وتشمل األوامـر أمـر الرأفـة        . اإلنسان، أو تشريعات تبطلها متاماً    

. )٧٩(٢٠٠٠لـسنة   ) ١(، وأمر الرأفـة     ١٩٩٥لسنة  ) ١(، وأمر الرأفة    ١٩٨٨أبريل  /نيسان
للتعذيب وحـاالت االختفـاء     وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بإدراج جترمي        

  .)٨٠(القسري يف القانون اجلنائي
وأوصت منظمة دار احلرية باإلفراج الفوري عن مجيع السجناء السياسيني احملتجزين             -٣٩

لألمن الوطين، وال يدعو إىل العنف اً بسبب قناعاهتم السياسية وعن أي حمتجز ال يشكل هتديد   
ملسؤولني عن التعذيب وإساءة معاملة السجناء إىل       وبضمان تعويض الضحايا وتقدمي األفراد ا     

وأوصت منظمة العفو الدولية بضمان أن تسمح الشرطة جلميع احملتجزين، مبـن            . )٨١(العدالة
فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان، باالتصال مبحاميهم، وتوفري الرعايـة الطبيـة والغـذاء              

  .)٨٢(واالحتياجات األخرى هلم
لزمبابوية حلقوق الطفل أن زمبابوي أصدرت قوانني ترمـي إىل          وذكرت املنظمات ا    -٤٠

بيد أن القضاة ال يطبقون تدابري احلماية       . )٨٣(تعزيز واحترام حقوق األطفال املخالفني للقانون     
وبالتايل فإن بعض األطفال عـانوا  . اليت تنص عليها األحكام التشريعية لنظام قضاء األحداث      

 حتديات أخرى تتمثل يف استخدام العقاب البدين كـشكل        ومثة. من عمليات حماكمة صارمة   
وذكرت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال      . )٨٤(من أشكال األحكام اليت يصدرها القضاة     

أن النظام القضائي ال يقدم خدمات قانونية جمانية لألحداث الذين يفتقر آباؤهم أو األوصياء              
وأوصت احلركة بتحسني نظام قضاء األحداث      . )٨٥(عليهم إىل الوسائل الالزمة لتوكيل حمام     

كما أوصت باعتماد قانون شامل للطفولة يتسم ببنية        . )٨٦(وضمان املساعدة القانونية للقُصَّر   
  .)٨٧(ونظام متماسكني جيمعان القوانني والسياسات واإلجراءات والربوتوكوالت ذات الصلة
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املماَرسة ضد األطفال إىل     عقوبة البدنية وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال ال        -٤١
حلكم أو ألمر صادر عن حمكمة، على الـذكور         اً  تنفيذ"أن الدستور يسمح بالعقاب البدين      

وينص قانون اإلجـراءات    . )٨٨("املخالفني للقانون الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عاما        
الفتيان املدانني بارتكاب جرم ما،     واألدلة اجلنائية على قوائم العقاب البدين املسموح به حبق          

على كيفية تنفيذ حكم العقـاب      اً  وينص قانون السجون أيض   . لكيفية تنفيذه اً  ويتضمن وصف 
 مـن   ١٥والعقاب البدين مشروع كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية مبوجب املادة           . البدين

وأشـارت  . )٨٩(اجلنـائي  من القانون املتعلق بتدوين وإصالح القانون        ٢٤١الدستور واملادة   
إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف مؤسسات الرعاية البديلة يف إطار الدسـتور             اً  املبادرة أيض 

  .)٩٠(والقانون املتعلق بتدوين وإصالح القانون اجلنائي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
زواج من أطفـال يف قـانون       أوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بتجرمي ال        -٤٢

  .)٩١(الزواج
 ٧٠ يف املائة و٤٥، قدرت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل حبوايل ٢٠٠٩ويف عام   -٤٣

يف املائة نسبة األطفال دون سن اخلامسة يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية على التـوايل،               
عـديل قـانون الـوالدات      وأوصت هذه املنظمات بت   . )٩٢(حيملون شهادات ميالد    الذين ال 

والوفيات لضمان إصدار شهادات ميالد جلميع األطفال املولودين يف زمبابوي، بغض النظـر             
، وباعتماد الالمركزية يف تسجيل املواليد يف مجيع احملافظات، وباعتماد          )٩٣(عن أصل والديهم  

وأوصت . )٩٤(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز توثيق وثائق امليالد وحفظ السجالت        
املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بأن يقر القانون حبق النساء يف تـسجيل أطفـاهلن دون               

، وكذلك بالسماح للمتزوجني واملتزوجات من أجانب باالحتفـاظ      )٩٥(مساعدة من الذكور  
  .)٩٦(جبنسيتهم الزمبابوية لتفادي حاالت انعدام اجلنسية

ية، والرابطة الدولية للمثليات واملثليني، والرابطة      الدول‘ إيه آر سي  ‘وأوصت منظمة     -٤٤
األوروبية للمثليات واملثليني، بأن حيث جملس حقوق اإلنسان زمبابوي على جعل تـشريعاهتا          
متسقة مع التزامها باملساواة وعدم التمييز، ومع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، عن         

  .)٩٧(م النشاط اجلنسي بني بالغني متراضنيطريق إلغاء مجيع األحكام اليت جترِّ

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف               -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أوصى مرصد حقوق اإلنسان بإلغاء أو تعديل القوانني اليت متس حبق الصحافيني يف               -٤٥
، مثل القانون املتعلق بالوصول إىل املعلومات ومحاية اخلصوصية، وقانون خدمات          حرية التعبري 

  .)٩٨(اإلذاعة والتلفزيون، وقانون النظام واألمن العامني
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وأعرب مرصد حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد حقوق اإلنسان التابع     -٤٦
 اإلنسان عن القلق إزاء القيود املفروضة       لرابطة احملامني الدولية، واملنظمات الزمبابوية حلقوق     

والحظ املعهد أن انتهاء مدة االتفـاق الـسياسي         . )٩٩(على حرية الصحافة ووسائل اإلعالم    
الشامل ودعوة الرئيس إىل إجراء االنتخابات قبل إمتام عملية وضع الدستور اجلديـد تعيـق               

  .)١٠٠(األنشطة السياسية للمعارضة واملواالة
نظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن القانون املتعلق بتدوين وإصـالح          وأشارت امل   -٤٧

يستحدث جرمية التشهري اجلنائي وجرائم أخرى غامضة تتعلق        ) القانون اجلنائي (القانون اجلنائي   
وأشار معهد حقوق اإلنـسان     . )١٠١(وبنشر معلومات كاذبة  ) املساس بكرامة الرئيس  (باإلهانة  

التابع لرابطة احملامني الدولية إىل أنه على الرغم من إدخال تعديالت على قانون الوصـول إىل                
تزال التـشريعات    املعلومات وقانون محاية اخلصوصية وقانون خدمات اإلذاعة والتلفزيون، ال        

 إىل أن قـانون اعتـراض       وأشـار . )١٠٢(الزمبابوية تتضمن قوانني عن التشهري ُتستخدم بكثرة      
وأوصت منظمـة رصـد     . )١٠٣(االتصاالت يعطي احلكومة سلطة مراقبة االتصاالت دون قيود       

حقوق اإلنسان بإلغاء أو تعديل مجيع التشريعات الوطنية اليت تتعارض مـع القـانون الـدويل                
  .)١٠٤(شعوبواملعايري الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال

أن القوانني اخلاصة باملنظمات غـري       والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان      -٤٨
  .)١٠٥(الطوعية اخلاصة حيز النفاذ احلكومية ال تزال صارمة مع دخول قانون املنظمات

وذكرت منظمة العفو الدولية أن زمبابوي قلصت احلق يف حرية التعـبري وتكـوين                -٤٩
اً ع السلمي من خالل مجلة أمور منها تطبيق تشريعات قمعيـة، خـصوص            اجلمعيات والتجم 

وقد مت توقيف مدافعني عن حقوق اإلنسان بصورة تعسفية         . )١٠٦(قانون األمن والنظام العامني   
. )١٠٧(واحُتجزوا لفترات تتجاوز فترة الثمانية واألربعني ساعة املنصوص عليهـا يف القـانون     

من والنظام العامني أو مبوجب القـانون املتعلـق بتـدوين           واُتهم آخرون مبوجب قانون األ    
وقال بعضهم إهنم تعرضـوا     . وإصالح القانون اجلنائي بسبب مشاركتهم يف احتجاج سلمي       

. )١٠٨(للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أثناء احتجـازهم لـدى الـشرطة             
دافعني عن حقوق اإلنسان يف مراكـز       وذكرت منظمة العفو الدولية أن االنتهاكات ضد امل       

الشرطة تتخذ، يف الكثري من األحيان، مظاهر حمددة تتعلق بنوع اجلنس، وهلا يف الغالب آثار               
وأضافت املنظمة أهنا شهدت ووثَّقت حوادث مراقبة غري        . )١٠٩(حمددة على املدافعني عن املرأة    

. )١١٠(طة وأجهزة االسـتخبارات   مربرة ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان قامت هبا الشر        
أحكام قانون األمن    وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية بإلغاء        

  .)١١١(والنظام العامني والقانون اجلنائي اللذين يقيدان حرية التجمع
وأشارت شبكة دعم االنتخابات يف زمبابوي إىل ضرورة أن ينص الدستور بوضوح              -٥٠

والحظـت  . )١١٢(اإلطار الالزم لوظائف هيئة إدارة االنتخابات وقدرهتا واسـتقالليتها        على  
املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان عدم وجود حمكمة انتخابية مستقلة للتعامل مع الشكاوى           
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االنتخابية، ألن تشكيلة احملكمة العليا اليت تقوم مبهام حمكمة االنتخابات حتوم حوهلا الكثري من 
وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بأن ينص الدستور، على حنـو           . )١١٣(كوكالش
لبس فيه، على وجوب احترام اجلميع للنتائج الـشرعية لالنتخابـات والـسماح بنقـل              ال

وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بإنشاء حمكمة مستقلة لالنتخابات     . )١١٤(السلطة
شـبكة دعـم     وأبـرزت . )١١٥(نتخابات يف أسرع وقت ممكـن     لتسوية الرتاعات حول اال   

االنتخابات يف زمبابوي حاجة زمبابوي إىل نظام انتخايب يراعي مسائل األقليات ومـسائل             
وينبغي أن يكون الشخص ذو اإلعاقـة       . التفاوت بني اجلنسني يف املناصب السياسية الرئيسية      

  .)١١٦(ومسؤول انتخايبعلى املشاركة يف االنتخابات كمرشح وناخب اً قادر
والحظت شبكة دعم االنتخابات يف زمبابوي أن مجيع املسؤولني االنتخابيني حباجة إىل أن               -٥١

وأوصت منظمة رصـد    . )١١٧(تكفل احلكومة ومجيع إداراهتا أمَنهم قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها        
الستخبارات وأنـصار   حقوق اإلنسان بضمان التحقيق يف مزاعم ارتكاب ضباط الشرطة وضباط ا          

  .)١١٨(األحزاب السياسية ألعمال عنف خالل االنتخابات، وبتقدمي املتهمني هبا للمحاكمة

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أعربت شبكة دعم االنتخابات يف زمبابوي عن قلقها إزاء تدهور حالة سوق العمل               -٥٢

وأوصـت  . )١١٩(٢٠٠٨كات والتمكني االقتـصادي لعـام       نتيجة تنفيذ قانون توطني الشر    
املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بدعم إنشاء األعمال التجارية غري الرمسيـة، وإجـراء              

  .)١٢٠(على موارد الرزقاً مشاورات تسبق سن التشريعات اليت تؤثر سلب

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
لحماية االجتماعيـة يراعـي      بإنشاء إطار استراتيجي ل    ١ املشتركة   أوصت الورقة   -٥٣

واقترحت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال إنشاء مراكز جمتمعية يلتقي فيها           . )١٢١(األطفال
  .)١٢٢(اآلباء واألمهات واألطفال ملعاجلة جمموعة متنوعة من املشاكل االجتماعية

حيمي احلق يف الرعاية      اإلنسان أن الدستور ال    والحظت املنظمات الزمبابوية حلقوق     -٥٤
. )١٢٣(الصحية وأنه ال توجد قوانني أو سياسات حمددة للتعامل مع الرعاية الصحية لألمهات            

 ومن بينـها  -كما تأثر احلق يف مستوى معيشي الئق بسوء حالة احملدِّدات األساسية للصحة   
ساسي، والسكن، والغذاء والتغذية،    احلصول على مياه الشرب املأمونة، والصرف الصحي األ       

وأدى ذلك إىل تفشي وباء الكولريا بـني        . يف الوقت املناسب  /وعلى الرعاية الصحية املناسبة   
وحىت اآلن، ال تزال زمبـابوي      . )١٢٤( يف مجيع حمافظات البلد العشر     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي

لنقص يف صـيانة    تعاين من نقص حاد يف املياه ومن انفجار أنابيب الصرف الصحي بسبب ا            
وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بتكـريس احلـق يف          . )١٢٥(البنية التحتية للمياه  

 يف املائة من امليزانية الوطنيـة للـصحة،         ١٥الصحة واملياه النظيفة يف الدستور، وبتخصيص       
ـ            وبأن شاء جلنـة   توفر الدولة مياه الشرب اآلمنة والكافية يف املناطق احلضرية والريفية وبإن
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وأوصت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان كذلك بوضع برامج        . )١٢٦(للخدمات الصحية 
لتدريب القابالت يف املناطق الريفية، وبضمان توافر العقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة            

 للنساء الريفيات وتيسري حصوهلن عليها ووضع برامج لتوفري الدواء لأليتام ولغريهم من           اً  جمان
  .)١٢٧(االيدز/صابني بفريوس نقص املناعة البشريالفئات الضعيفة من األطفال امل

وأشارت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان إىل أن املمارسات اإلدارية للجهـات             -٥٥
يتعلق  الفاعلة يف الدولة خالل السنوات األربع املاضية مل تؤد إىل حتسني وضع الزمبابويني فيما

علـى   (٢٠٠٥الذين تضرروا من هدم املنـازل يف عـام    ما سكن املواطننيسي بالسكن، ال 
وأوصت باعتماد السلطات احملليـة لالمركزيـة يف بنـاء          . )١٢٨() شخص ٢٠٠ ٠٠٠ األقل

هذه املنظمات ومنظمة العفو الدولية بتنفيذ التوصيات اليت قدمها          كما أوصت  .)١٢٩(املساكن
م لبحـث قـضايا املـستوطنات البـشرية يف           املبعوث اخلاص لألمني العـا     ٢٠٠٥يف عام   
وأوصت منظمة العفو الدولية بالقيام بتشاور حقيقي مع اجملتمعات املتـضررة           . )١٣٠(زمبابوي

شامل يقوم على حقوق اإلنسان بغية معاجلة االحتياجـات الـسكنية     لوضع برنامج إسكاين  
ية بوضع حـد جلميـع   وأوصت منظمة العفو الدول. )١٣١(جلميع ضحايا عملية مورامباتسفينا 

عمليات اإلخالء القسري، مبا يف ذلك من خالل فرض حظر واضح على عمليات اإلخـالء               
القسري، ووضع وتنفيذ املبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء مبا يتماشى مع القانون الـدويل             

ويف انتظار هذه اخلطوات، ينبغي إصدار أمـر بوقـف عمليـات الطـرد              . حلقوق اإلنسان 
بضمان حد أدىن من األمن الوظيفي لتوفري احلماية القانونيـة          اً  وأوصت أيض . )١٣٢(اجلماعي

  .)١٣٣(جلميع األشخاص من اإلخالء القسري
وأفادت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بأن الدستور يقر بـاحلق يف امللكيـة               -٥٦

 يعترف الدستور،   وال. من قبيل إمكانية حيازة الدولة للممتلكات     اً  اخلاصة، لكنه يفرض قيود   
وأوصـت  . باختصاص احملاكم يف حتديد مشروعية حيازة الدولة لألراضي        من ناحية أخرى،  

املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان بالسماح للمحاكم بالفصل يف مجيع املـسائل املتعلقـة             
  .)١٣٤(باألراضي يف البلد

  معاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجت  -٨  
 أن وزارة التعليم والرياضة     ٢٠١١ذكرت مؤسسة ماريست للتضامن الدويل يف عام          -٥٧

 والفنون والثقافة املسؤولة عن التعليم من مرحلة الطفولة املبكرة إىل سن الثامنة عشرة، فضالً             
عن تعليم الكبار والتعليم غري النظامي، ووزارة التعليم العايل حتصالن على أكرب حصة مـن               

كما أشارت املؤسسة إىل أن التعليم يف زمبابوي غـري جمـاين ألن علـى       . نية احلكومية امليزا
ملؤسسة ماريست، تنفذ العديد مـن      اً  ووفق. )١٣٥(التالميذ دفع رسوم دراسية ورسوم إمنائية     

وأشـارت  . املدارس سياسة الرسوم اإلمنائية اليت ال يستطيع بعض اآلباء واألمهات تسديدها          
وجود تشريع يلزم الوالدين أو الدولـة بـضمان إرسـال األطفـال إىل              املؤسسة إىل عدم    

، والحظت أن نسبة تسرب اإلناث من املدارس االبتدائية والثانوية أعلى مـن              )١٣٦(املدرسة
والحظت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أن تزايـد الفقـر           . )١٣٧(نسبة تسرب الذكور  
  .)١٣٨( التسرب من املدارسإىل زيادة معدلاً ووباء اإليدز أديا أيض
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وأشارت املؤسسة إىل أن وجود مدارس متخصصة، أي مدارس منفصلة لألشخاص             -٥٨
من املعلمـني يف    اً  ويف الوقت نفسه، يتمتع عدد قليل جد      . ذوي اإلعاقة حيول دون إدماجهم    

. )١٣٩(صةاملدارس العادية باملهارات الالزمة للعمل مع التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلا        
وأوصت املؤسسة، يف مجلة أمور، بضمان جمانية التعليم االبتدائي جلميع األطفـال وبإتاحـة              
التعليم الثانوي؛ وضمان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ وحتسني رواتب املعلمني وشروط            

  .)١٤٠(خدمتهم؛ وتوفري ما يكفي من موارد لضمان تعليم ذي جودة
من العوامل أسهمت يف سـوء      اً  وية حلقوق الطفل أن عدد    وذكرت املنظمات الزمباب    -٥٩

وأوصت بإلغاء الرسوم والضرائب الدراسية وباعتمـاد جمانيـة التعلـيم           . )١٤١(نوعية التعليم 
كما . االبتدائي للجميع وبتقدمي الدعم يف أداء الرسوم والضرائب الدراسية يف املرحلة الثانوية           

. ة التعليم، مثل تدريب مجيع املعلمني أثناء العمل       أوصت باختاذ مبادرات تتعلق بتحسني جود     
وأوصت كذلك بتخصيص إعانات للمدارس ُتخصص لصيانة اهلياكل األساسية مع التركيـز   

 الذي يقضي   ٢٠٠٠، وبتنفيذ إعالن داكار لعام      )١٤٢(بشكل خاص على املناطق الريفية النائية     
  .)١٤٣(ليم يف املائة من امليزانية الوطنية جملال التع٢٠ بتخصيص

  املشردون داخلياً  -٩  
هم اً ذكرت املنظمات الزمبابوية حلقوق اإلنسان أن النسبة األكرب من املشردين داخلي  -٦٠

من عمال املزارع وعائالهتم الذين ُشردوا بسبب برنامج اإلصالح الزراعي السريع الذي بدأ             
لعمليات اإلخالء التعسفي   حىت اآلن؛ ومن املشردين نتيجة      اً  ، وال يزال مستمر   ٢٠٠٠ يف عام 

  .)١٤٤(يف مدن وبلدات زمبابوي
هلذه املنظمات، تشرد األشخاص بسبب محالت احلكومة ضد عمال املناجم          اً  ووفق  -٦١

وأوصت هذه املنظمات بـأن     . )١٤٥(غري الرمسية، وبسبب العنف الذي حتركه دوافع سياسية       
وقالت بـضرورة أن  . ة باجملتمعات احملليةحتترم الدولة وشركات التعدين املعايري الدولية املتعلق     

يقضي بأن تنفذ شركات التعدين يف اجملتمع احمللـي مـشاريع     اً  تعتمد السلطة التشريعية قانون   
  .)١٤٦(ذات صلة باملسؤولية االجتماعية للشركات

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
قوق الطفل عن تقديرها اللتزام زميبابوي حبقوق الطفل        أعربت املنظمات الزمبابوية حل     -٦٢

. )١٤٧(من خالل التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهـه            
، واعتماد  ٢٠٠١ وأثنت املنظمات الزمبابوية حلقوق الطفل على استعراض قانون الطفل يف عام          

طة العمل الوطنية املعنية باأليتام وغريهـم مـن         عدة مبادرات مثل النظام املالئم للضحايا وخ      
على إنشاء جملس رعاية الطفولة، وبرنامج العمل الـوطين،         اً  وأثنت أيض . )١٤٨(األطفال الضعفاء 

وأعربت . )١٤٩(واللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         
  .)١٥٠( كافية هلذه اهلياكل اهلامةعن أسفها من أن احلكومة مل ختصص موارد
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال توجد  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال توجد  
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