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 المنهجية -أوالً  
اسُتعرضتتتت اةالتتتة ي  هوريتتتة  مطتتتابوي ي ستتتتار لليتتتة ااستتتتعرا  التتتدوري الشتتتام  ي  -1

 177توصية متن أصت   130. وعقب ااستعرا ، قطلت  مطابوي 2011األول/أكتوبر  تشرين
  توصية بشأن خمتلف قضايا حقوق اإلنسان اليت كانت قد ُقدمت سليها للنظر فيها.

عنتتد سعتتداد تقريرهتتا لل ولتتة الثانيتتة. فعقتتدت  ا  تشتتاركي ا  واعتمتتدت حمومتتة  مطتتابوي   تت -2
، مشلتتتت ستتتتة متتتن أقتتتاليم الطلتتتد العشتتترة، ب تتتر  2015ثتتتحل حلقتتتات عمتتت  تشتتتاورية ي عتتتا  

ااستفادة من مسامهات اجلهات صاحطة املصلحة. وأعدت اةمومة عقب ذلك مشروع تقريرها 
حة. ونظمتتتت التتتذي  تتتم  أستتتاه متتتا أررتتتتا متتتن مشتتتاورات سضتتتافية متتت  اجلهتتتات صتتتاحطة املصتتتل

ثحل حلقات عم  تشتاورية سضتافية مشلتت يانيتة متن األقتاليم العشترة،  2016اةمومة ي عا  
  قائمة اجلهات صاحطة املصلحة(. - واستمملت تقريرها بعد ذلك )انظر املرفق باء

وينقسم التقرير سىل سطعة أرزاء، ويتط  بدقة املطادئ التوريهية املقدمة من جملتس حقتوق  -3
ن للتتتتتدورة الثانيتتتتة، ويشتتتتتص سىل تقريتتتتتر منتصتتتتف املتتتتتدة التتتتتذي قدمتتتتتا حمومتتتتتة  مطتتتتتابوي ي اإلنستتتتا

  .2014أيلول/سطتمرب عا  

 التطورات منذ االستعراض السابق -ثانياً  
خطتتت حمومتتة  مطتتابوي منتتذ ااستتتعرا  الستتابق خطتتوات واستتعة  تتو تنفيتتذ توصتتيات  -4

اجلهتتتات صتتتاحطة املصتتتلحة للنظتتتر ي ااستتتتعرا  التتتدوري الشتتتام . وارتمعتتتت اةمومتتتة بمافتتتة 
التوصتتتيات ووضتتت  خطتتتة عمتتت  وتنيتتتة لتنفيتتتذها. وحتتتددت اةمومتتتة واجلهتتتات صتتتاحطة املصتتتلحة 
سرراءات قطاعية لتنفيذ التوصيات. وتشم  خطة العم  الوتنيتة األستاه التذي يستتند سليتا هتذا 

فها اإل تتراع علتت  التنفيتتذ. وأُنشتتنت جلنتتة توريهيتتة وتنيتتة تُعتتا بااستتتعرا  التتدوري الشتتام  هتتد
وتتتتتألف الل نتتتة متتتن مثلتتته اةمومتتتة واجلهتتتات األختتتر   تنفيتتتذ خطتتتة العمتتت  ورصتتتد هتتتذا التنفيتتتذ 

صتتاحطة املصتتلحة، يتتا فيهتتا منظمتتات ا تمتت  املتتدين، والل تتان املستتتقلة، والنقابتتات، وفريتتق األمتتم 
  املتحدة القطري بصفتا ااستشارية.

رت أستف 2013صف املتدة، استتفتاء ي عتا  ونظمت  مطابوي، كما ورد ي تقرير منت -5
للحقتتتوق واستتت  النطتتتاق. وقتتتد عتتتز  الدستتتتور  يضتتتم سعحنتتتا  نتائ تتتا عتتتن اعتمتتتاد دستتتتور رديتتتد 

اإلتتتار املسسستته متتن أرتت  تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان عتتن تريتتق سنشتتاء مسسستتات رديتتدة 
ون اجلنستانية، والل نتة مث  احملممة الدستورية، وهينة اادعتاء الوتنيتة، والل نتة الزمطابويتة للشتس 

الوتنية للسح  واملصاةة، أو عن تريق تعزيز املسسسات القائمة مث  الل نتة الزمطابويتة ةقتوق 
اإلنستتتان، وجلنتتتة وستتتائل اإلعتتتح  الزمطابويتتتة، والل نتتتة اانتخابيتتتة الزمطابويتتتة )انظتتتر اجلتتتزء الثتتتاين 

ينها م  الدستور اجلديد وم  عشر من الدستور(. وبدأت  مطابوي بعد ذلك عملية مواءمة قوان
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التزاماهتا الدولية. ونظمت  مطابوي كذلك انتخابات وتنية ي نفس العا  ُتويت معها صفحة 
  ااتفاق السياسه الشام .

وحتظتت  احملممتتة الدستتتورية بالوايتتة القضتتائية اةصتترية واألصتتيلة معتتا علتت   يتت  املستتائ   -6
ية. وأصدرت احملممة الدستورية منذ سنشائها عددا من الدستورية يا فيها حقوق اإلنسان األساس

القتترارات التارةيتتة بشتتأن خمتلتتف قضتتايا حقتتوق اإلنستتان تضتتمنت حظتتر  وا  األتفتتال وسعتتحن 
وسلطات املدعه العا  بتعليق أمر احملممتة بتاإلفرا   عد  مشروعية ك  من قانون التشهص اجلنائه

  عن املتهمني بمفالة.

 ري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنساناإلطار المعيا -ألف 
 الدستور -1 

اةقتتوق املدنيتتة والسياستتية  2013عتتا   ن اةقتتوق املوستت  التتوارد ي دستتوريتضتمن سعتتح -7
وااقتصادية واارتماعية والثقافية والطينية  وقد توس  اإلعحن ي األمور اليت تتعلق حبقوق املرأة، 

  وحقوق األ خاص ذوي اإلعاقة، وحقوق الطف .
وعم  الدستور عل  النهو  بإنفاذ حقوق اإلنسان بتوسي  نطتاق اةتق ي املثتول أمتا   -8

، جيتو  ألي 85ألحمتا  املتادة  مة ألغرا  التماه اجلرب عن انتهاكات هذه اةقوق. فوفقا  احملم
 خص الل وء سىل احملممة بدعو  انتهتا  حقوقتا أو حقتوق أي  تخص لختر  وقتد تأكتد هتذا 

 متتتتتتود ورو ولختتتتتتر ضتتتتتتد و يتتتتتتر العتتتتتتدل والشتتتتتتسون القانونيتتتتتتة والربملانيتتتتتتة ولختتتتتتريناألمتتتتتتر ي قضتتتتتتية 
CCZ12/2016.  

 بير التشريعيةالتدا -2 
أصتتتدرت  مطتتتابوي منتتتذ ااستتتتعرا  الستتتابق العديتتتد متتتن التشتتتريعات التتتيت تعتتتز  وحتمتتته  -9

ورتتتتتتب الدستتتتتتتور التتتتتتيت تستتتتتتاهم ي حقتتتتتتوق املتتتتتتواتنني، وتُفعملتتتتتت  أو ترستتتتتت  املسسستتتتتتات املنشتتتتتتأة ي
، [31:10]الفص  وااية حقوق اإلنسان، مث  قانون الل نة الزمطابوية للشسون اجلنسانية  تعزيز
الزمطابويتتتتتة ةقتتتتتوق اإلنستتتتتان ، وقتتتتتانون الل نتتتتة [20:7]الفصتتتتت  انون هينتتتتتة اادعتتتتتاء الوتنيتتتتة وقتتتت

، والقتتتانون املعتتدل لقتتتانون العمتت  )التتتذي اتتدد اةقتتتوق األساستتية للمتتتو فني [30:10 ]الفصتت 
للمعتتتتايص الدوليتتتتة(، ومشتتتتروع تعتتتتدي  قتتتتانون اإلرتتتتراءات واألدلتتتتة اجلنائيتتتتة، وقتتتتانون اا تتتتار  وفقتتتتا  

 . وتورد قوانني أخر  ي مراح  اإلصدار املختلفة، باعتطارها رزءا  [25:9الفص  ]باأل خاص 
  من عملية املواءمة واإلدما  عل  املستو  احملله.

 التدابير القضائية -3 
يضمن الدستور استقحل السلطة القضائية، وينص عل  مطادئها التوريهيتة التيت تتضتمن  -10

حقتتتتوق اإلنستتتتان وستتتتيادة القتتتتانون. وا  ضتتتت  احملتتتتاكم ل تتتتص ااعتتتتباع بتتتتدور احملتتتتاكم ي اايتتتتة 
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الدستور والقانون، سذ يتعني عليهتا تططيقهمتا بنزاهتة وسترعة ودون ختوع أو  ابتاة أو حتيتز. ومتن 
ت القضتتائية، علتت  أرت  تعزيتتز استتتقحلية الستلطة القضتتائية، فإ تتا حتصت ، عتتن تريتتق جلنتة ا تتدما

  و ارة املالية. صيص مطا ر من 

 السياسات والتدابير ذات الصلة -4 

 السياسة اجلنسانية الوتنية  
اسُتعرضتت السياستتة اجلنستتانية الوتنيتتة ورتترت مواءمتهتا متت  الدستتتور والصتتمو  الدوليتتة  -11

واإلقليميتتة ةقتتوق اإلنستتان  وتتضتتمن هتتذه الصتتمو  اتفاقيتتة القضتتاء علتت   يتت  أ تتمال التمييتتز 
ضد املرأة، وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية لل نوب األفريقه بشأن القضايا اجلنستانية واإلمنائيتة. وقتد 

توصتتتيات ااستتتعرا  التتتدوري الشتتام . وتشتتت   هتتتذه  أيضتتا  هتتتذه السياستتة ي اعتطارهتتتا  أختتذت
السياستتتتة علتتتت  اثيتتتت  متستتتتاو  ي  يتتتت  املسسستتتتات، والوكتتتتاات اةموميتتتتة، والل تتتتان، وا ينتتتتات 
اانتخابيتتتتة بمافتتتتة مستتتتتوياهتا. وتعمتتتت  حمومتتتتة  مطتتتتابوي ي الوقتتتتت التتتتراهن علتتتت  مواءمتتتتة  يتتتت  

  ك مطدأ املساواة ي التمثي  بني اجلنسني.التشريعات وتضمينها كذل
ودعت اةمومة سىل وضت  امليزانيتة يتا يراعته املنظتور اجلنستاين علت  كافتة املستتويات متن  -12

  أر  كفالة تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية.

 الل نة الوتنية ةقوق الطف   
 . ويقتتتبش مشتتتروع هتتتذه النظتتتر ي مشتتتروع السياستتتة الوتنيتتتة ةقتتتوق الطفتتت جيتتتري حاليتتتا   -13

السياسة وض  الطف  ي صميم التنمية ي  ي  جماات اةياة، وااول سنشاء لليتة وستتار أفضت  
  للتنسيق من أر  حتقيق هذا ال ر .

 برنامج املساعدة للتعليم األساسه  
 تدعم هذه ا طتة التحتاق األتفتال احملترومني باملدرستة واستتطقاءهم فيهتا تتوال املترحلتني -14

من جمموع ااعتمادات السنوية لألتفال ذوي اإلعاقة  ي املائة 10اابتدائية والثانوية، و صص 
امللتحقتتني باملدرستتة. ويطتتني اجلتتدول التتوارد أدنتتاه عتتدد الطتتحب التتذين استتتفادوا متتن ا طتتة ختتحل 

  .2015-2013الفبة 

 المجموع الفتيان الفتيات 
2013  254 218 930 219 184 438 
2014 894 177 157 210 051 379 
2015 869 86 529 96 398 183 
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 ممافحة الفساد ي جمال سقامة العدل  
جيري ا اذ عدد من املطادرات ي سياق اجلهتود املطذولتة ملمافحتة الفستاد ي نظتا  سقامتة  -15

التتتة ملمافحتتتة  2016العتتتدل. فعلتتت  ستتتطي  املثتتتال، أتلقتتتت حمومتتتة  مطتتتابوي ي فرباير/ تتتطا  
الفساد أُتلق عليها اسم: "معا ملمافحة الفساد"، حيث قا  مثلو اجلهات صاحطة املصلحة مثت  

القضتتتتائية، وو ارة العتتتدل والشتتتتسون القانونيتتتتة والربملانيتتتة، وهينتتتتة اادعتتتتاء الوتنيتتتتة،  جلنتتتة ا تتتتدمات
و تتترتة  هوريتتتة  مطتتتابوي، ودائتتترة اإلصتتتححيات والستتت ون الزمطابويتتتة، وجلنتتتة ممافحتتتة الفستتتاد، 
بتاإلداء بطيانتات تضتامنية ي ستتياق ممافحتة الفستاد. وأعلنتت جلنتتة ا دمتة املدنيتة املستسولة عتتن 

 أيضتتا    متتو فه ا دمتتة املدنيتتة عتتد  التستتام  مطلقتتا متت  الفستتاد. ووضتتعت اةمومتتة تشتت ي   يتت
القتتتتتانون التتتتتوتل لتتتتتلدارة الر تتتتتيدة للشتتتتتركات ي ستتتتتتار اجلهتتتتتود الراميتتتتتة سىل ممافحتتتتتة الفستتتتتاد ي 

  املسسسات العامة.

 البنية األساسية الوطنية لحقوق اإلنسان بما يشمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -5 
ينص الدستور، كما يرد ذلك ي تقريتر منتصتف املتدة، علت  سنشتاء جلتان مستتقلة تتدعم  -16

تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان والد قراتيتتة. وُستتنن قتتانون الل نتتة الزمطابويتتة للشتتسون اجلنستتانية ي 
تتد الطريتتق لتفعيتت  الل نتتة، ي حتتني متتا يتتزال 2016 تتطا /فرباير  مشتتروع قتتانون ، األمتتر التتذي مهن

تفعيتت  الل نتتة الوتنيتتة للستتح  واملصتتاةة قيتتد النظتتر. وقتتد فُعتت  بالمامتت  نشتتا  الل نتتة الزمطابويتتة 
  ةقوق اإلنسان، وجلنة وسائل اإلعح  الزمطابوية، والل نة اانتخابية الزمطابوية.

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -ثالثاً  
 حقوق اإلنسانالمعاهدات الدولية ل -ألف 

صتتتدقت اةمومتتتة منتتتذ ااستتتتعرا  الستتتابق علتتت  معاهتتتدات حقتتتوق اإلنستتتان التاليتتتة:  -17
اتفاقيتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة ةقتتتتوق األ تتتتخاص ذوي اإلعاقتتتتة وبروتوكو تتتتا  وبروتوكتتتتول منتتتت  اا تتتتار 
باأل تتخاص، وصاصتتة النستتاء واألتفتتال، وقمعتتا واملعاقطتتة عليتتا  والربوتوكتتول ااختيتتاري اتفاقيتتة 

  قوق الطف  املتعلق با با  األتفال ي املنا عات املسلحة.ح
لورود أولويات متنافسة مث  عملية وض  الدستور ومواءمة القوانني مت  أحمامتا،  ونظرا   -18

فإن اةمومة ما تزال تعم  عل  التصديق عل  ما تطق  من معاهدات حقوق اإلنسان. وأيا كان 
تنتاول بعتا املعاهتدات املعلقتة، مثت  متن  اجلنستية تلقائيتا األمر، فتإن الدستتور يتضتمن أحمامتا ت

عامتتا، واةظتتر املطلتتق للتعتتذيب، واةتتق ي األمتتن الشخصتته،  15جلميتت  األ تتخاص دون ستتن 
  (.53، و52، و40(، و3)36أحما  ترد ي الدستور )املواد و يعها 
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 إدماج معاهدات حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية -باء 
ية سدما  معاهدات حقتوق اإلنستان ي القتوانني الوتنيتة علت  النحتو املطتني ي  ري عمل -19

  تقرير منتصف املدة، وهنا  تطورات ملحو ة تتمث  فيما يله:
أنشأت اةمومة فرقة عمت  مشتبكة بتني التو ارات ُكلفتت بقيتادة عمليتة مواءمتة  )أ( 

   ورالتشريعات م  الدست
    ية مواءمتها م  الدستورقوانني بجيري استعرا   ي  ال )ب( 
أنشتتتأت اةمومتتتة كيانتتتات مثتتت  الل نتتتة الو اريتتتة املشتتتبكة املنصتتتوص عليهتتتا ي  ) ( 

   2014ار باأل خاص الصادر ي عا  قانون ممافحة اا 
 125أقر الربملان مشروع تعدي  القوانني العامة الذي سيدخ  تعتديحت علت   )د( 

   قانونا ملواءمتها م  الدستور
فاقيتة األمتم  ري اةمومة استعراضا لقانون الطف  ملواءمتا م  الدستتور ومت  ات )هت( 

   املتحدة ةقوق الطف 
جيتتتري استتتتعرا  قتتتانون األ تتتخاص ذوي اإلعاقتتتة ملواءمتتتتا متتت  الدستتتتور ومتتت   )و( 

   تحدة ةقوق األ خاص ذوي اإلعاقةاتفاقية األمم امل
 وصتتلت سىل مراحتت  خمتلفتتة متتن اإلصتتدار تتضتتمن القتتوانني الطتتار ة األختتر  التتيت ) ( 

مشتتروع تعتتدي  قتتانون اإلرتتراءات واألدلتتة اجلنائيتتة، ومشتتروع قتتانون احملممتتة الدستتتورية، ومشتتروع 
  قانون جلنة األراضه.

 االلتزامات الطوعية -جيم 
ورهت  مطابوي دعوة سىل نتاي بتيحي، مفوضتة األمتم املتحتدة الستامية ةقتوق اإلنستان  -20

. وستواصتت   مطتتابوي تعاو تا متت  اململفتتني بوايتتات 2012لتتيت  ارت الطلتتد ي أيار/متايو لنتذا ، ا
 ي ستار اإلرراءات ا اصة عل  أداء مهامهم.

، ونظمتت 2013و ارت جلنة ا رباء األفريقية املعنية حبقوق الطف  ورفاها الطلد ي عتا   -21
ةمومتتتة وا تمتتت  املتتتدين بشتتتأن حلقتتتة عمتتت  توريهيتتتة ألعضتتتائها اجلتتتدد، وأرتتترت مشتتتاورات متتت  ا

سعمال حقوق الطف . و ارت املقررة ا اصة املعنية حبريتة التعطتص واةصتول علت  املعلومتات التابعتة 
 ، وارتمعت م  اجلهات الرئيسية صاحطة املصلحة.2016لل نة األفريقية الطلد ي أيار/مايو 

 أنشطة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان -دال 
اضتتتطلعت الل نتتتة الزمطابويتتتة ةقتتتوق اإلنستتتان ختتتحل الفتتتبة قيتتتد ااستتتتعرا  بعتتتدد متتتن  -22

للدستتتور. وأتلقتتت الل نتتة اتتحت للتوعيتتة ي أيتتا  مفتوحتتة حيتتث  وفقتتا  األنشتتطة للوفتتاء بوايتهتتا 
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ورهتتت التتدعوة سىل خمتلتتف اجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة للمشتتاركة. ودأبتتت الل نتتة علتت  ااحتفتتال 
، وتواصت  تلقته الشتماو  والتحقيتق ي ادعتاءات 2014قوق اإلنسان منذ عتا  باليو  الدويل ة

  انتها  حقوق اإلنسان.
  ونفذت الل نة املها  التالية: -23

تفتتتيخم خمتلتتف الستت ون وتنظتتيم  يتتارات لرصتتد أحوا تتا وضتتمان احتتبا  حقتتوق  )أ( 
والدوليتتتة املعتتتبع نتتتا بشتتتأن اإلنستتتان ومعاملتتتة الستتت ناء معاملتتتة سنستتتانية عمتتتح باملعتتتايص الوتنيتتتة 

حقتتتوق الستتت ناء ورفتتتاههم، وب تتتر  تقتتتدمل توصتتتيات سىل الربملتتتان واةمومتتتة. وقتتتد كانتتتت هتتتذه 
الزيارات هتدع سىل تعريف النزاء ومو فه الس ون واجلهات املعنية ذات الصلة بأن الل نة هته 

   وااية حقوق الس ناء ي  مطابوي املنظمة املخولة واية تعزيز
حالة المارثة الوتنيتة بعتد أن هتاتلتت أمطتار  2014أُعلنت ي  طا /فرباير و  )ب( 

موكتتو ي. وتتتدخلت اةمومتتة  - غزيتترة وررفتتت الفيضتتانات املنتتا ل واةيوانتتات ي منطقتتة توكتتوي
ونقلت املتضتررين سىل موقت  تشتين ويزي إلعتادة التتوتني ي مقاتعتة متوينيزي. وملتا كتان خترب هتذه 

نطتتاق واستت ، فقتتد عمتتدت الل نتتة الزمطابويتتة ةقتتوق اإلنستتان علتت  الفتتور المارثتة قتتد انتشتتر علتت  
سىل  يارة موق  سعادة التتوتني ب يتة متابعتة الشتماو  التيت وردت متن رهتات خمتلفتة، يتا ي ذلتك 
من مثله األ خاص الذين نُقلوا سىل املوق . وقد ا تذت اةمومتة سرتراءات بنتاء علت  التوصتيات 

  اليت قدمتها الل نة.
ويعمتتت  قطتتتتاع العتتتدل والقتتتتانون والنظتتتا  علتتتت  تعزيتتتز ستاحتتتتة الل تتتوء سىل القضتتتتاء جلميتتتت   -24

األ تتخاص ي  مطتتابوي. ويورتتد حاليتتا برنتتامج يُعتتتا بتخفيتتف اكتظتتاو الستت ون، حيتتث يتتتدعو 
  القطاع من خحلا سىل اعتماد أ مال أخر  من العقوبة غص الس ن.

 توعية الجمهور بحقوق اإلنسان -هاء 
ر  حمومتتة  مطتتابوي أمهيتتة توعيتتة اجلمهتتور حبقتتوق اإلنستتان. فقتتد أصتتط  التتتدريب ي تتتد -25

جمتتال حقتتوق اإلنستتتان و تتحذ التتوعه نتتتذه اةقتتوق، متتثح ، أحتتتدمل العناصتتر األساستتية ي املنتتتاهج 
  .الدراسية لوكاات سنفاذ القانون حاليا  

بااستتعرا  التدوري الشتام ، و ري اةمومة، بواسطة جلنتهتا التوريهيتة الوتنيتة املعنيتة  -26
  احت لتوعية اجلمهور بشأن حقوق اإلنسان.

ونُظمتتت اتتحت التوعيتتة العامتتة ي احتفتتاات ستتنوية مثتت : اليتتو  التتدويل للطفتت   ويتتو   -27
الطفتتت  األفريقتتته  واليتتتو  التتتدويل لأل تتتخاص ذوي اإلعاقتتتة  واليتتتو  التتتدويل للمتتترأة  واليتتتو  التتتدويل 

متن ختحل بنتاء قتدرات قتادة  أيضتا  احت التوعية عل  املستو  الشتع  ةقوق اإلنسان. وتُنظم 
ا تمعتتات احملليتتة والزعمتتاء التتدينيني واملنستتقني علتت  املستتتو  ا تمعتته التتذين يعملتتون علتت   يتتادة 
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التوعيتتة ي خمتلتتف ا تمعتتات احملليتتة. وُتطتترش مستتألة التوعيتتة حبقتتوق الطفتت  عتتن تريتتق املشتتاركة ي 
 مث  معر   مطابوي الت اري الدويل، ومعر  هراري الزراعه.خمتلف املعار  

وتعم  اةمومتة علت  تعزيتز التوعيتة بأحمتا  الدستتور متن ختحل ارتماعتات دعويتة مت   -28
ا تمعتتتات احملليتتتة، وبتتترامج سذاعيتتتة، وأروقتتتة ي املعتتتار . وُو عتتتت بتتتدعم متتتن  تتتركاء  مطتتتابوي ي 

شتر ل تات معتبع نتا رعيتا عتن تريتق مسسستات التنمية أكثر متن مليتون نستخة متن الدستتور بع
حمومية، ومنظمات للم تم  املدين، ومسسستات تعليميتة، ومنظمتات دينيتة. و ترعت اةمومتة 

ي تو يتت  كتيطتتات مطستتطة عتتن موضتتوع حقتتوق األتفتتال علتت  الصتتعيد التتوتل. واستتتفادت  أيضتتا  
 ستة أقاليم من أص  عشرة من هذه املطادرة.

حيتتث يرمتته أحتتد  2017ميتتة رديتتدة تتتدخ  حيتتز النفتتاذ ي عتتا  وُوضتتعت منتتاهج تعلي -29
أهتتتدافها سىل تتتتدريب املتعلمتتتني علتتت  املواتنتتتة القائمتتتة علتتت  املشتتتاركة والتنميتتتة املستتتتدامة بالنستتتطة 
ةقتتتوقهم ووارطتتتاهتم ومستتتسولياهتم. وبتتتذلك أُدمتتتج موضتتتوعا حقتتتوق الطفتتت  وحقتتتوق اإلنستتتان ي 

 سىل املرحلتني اابتدائية والثانوية.املناهج الدراسية من مستو  دور اةضانة 
ونظمتتتتتت اةمومتتتتتة دورات تدريطيتتتتتة  موعتتتتتات يقودهتتتتتا أتفتتتتتال، مثتتتتت  جمموعتتتتتة صتتتتت ار  -30

الربملتتتانيني، بشتتتأن أحمتتتا  الدستتتتور، واتفاقيتتتة األمتتتم املتحتتتدة ةقتتتوق الطفتتت ، وامليثتتتاق األفريقتتته 
. 2015 عتتتا  تفتتتح متتتن هتتتذه التتتدورات ي 250ةقتتتوق ورفاهيتتتة الطفتتت . واستتتتفاد أكثتتتر متتتن 

  بنق  املعلومات سىل غصهم ي جمتمعاهتم احمللية.ويتمث  ا دع ي قيا  املتدربني 
وهيتتأت اةمومتتة بينتتة امينيتتة للتعتتاون متت  منظمتتات ا تمتت  املتتدين علتت  التوعيتتة بقضتتايا  -31

ح تا حقوق اإلنسان. فقد نظمت  عية احملتامني ي  مطتابوي متثح  أيامتا مفتوحتة قتد  احملتامون خ
مشتتورة قانونيتتة جمانيتتة لل مهتتور. و تتاركت رهتتات معنيتتة خمتلفتتة ي قطتتاع سقامتتة العتتدل ي هتتذه 

  األنشطة.

 متابعة االستعراض السابق -رابعاً  
ضتتمن متابعتتتة ااستتتتعرا  الستتتابق، وكمتتتا يتتترد ي الفتتترع بتتتاء أعتتتحه، ارتمعتتتت اةمومتتتة  -32

املتتدين، والربملتتان، والزعمتتاء التقليتتديني، باجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة التتيت مشلتتت منظمتتات ا تمتت  
لعر  التوصيات املقطولة ووض  خطة عمت  وتنيتة  والفاعلني ي سوق العم ، والل ان املستقلة،

من أر  تنفيذها. وتشم  هذه ا طتة األستاه التذي تستتند سليتا اةمومتة ي تنفيتذ التوصتيات، 
موميتتة تلتتتك التوصتتتيات ضتتتمن خططهتتتا حيتتث يتوقتتت  أن تتتتدمج التتتو ارات التنفيذيتتتة واإلدارات اة

ااستتباتي ية وسياستتاهتا وبراجمهتتا وأنشتتطتها األختتر . وتضتتطل  الل نتتة التوريهيتتة الوتنيتتة املعنيتتة 
بااستعرا  الدوري الشام ، اليت تضتم مثلته اةمومتة واجلهتات األختر  صتاحطة املصتلحة كمتا 

   التنفيذ. يرد أعحه، باإل راع عل  تنفيذ خطة العم  الوتنية ورصد هذا
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وتعقتتد الل نتتة التوريهيتتة املتتذكورة ارتماعتتات فصتتلية وارتماعتتات استعراضتتية ستتنوية متت   -33
اجلهات املعنية صطة العم  الوتنية. وعملت الل نتة التوريهيتة علت  تيستص سعتداد تقريتر منتصتف 

  .2014املدة الذي قدمتا حمومة  مطابوي سىل جملس حقوق اإلنسان ي أيلول/سطتمرب 

اإلنجاااااازات والتحاااااديات والمعوقاااااات فيماااااا يتعلاااااق بتنفياااااذ التو ااااايات  -مساً خا 
 المقبولة

حققتتت  مطتتابوي منتتذ ااستتتعرا  الستتابق خطتتوات هامتتة علتت  تريتتق تنفيتتذ التوصتتيات  -34
  املقطولة.

 اإلنجازات -ألف 
 إنشاء/تعزيز المؤسسات المستقلة -1 

رديتتتدة مثتتت  الل نتتتة الزمطابويتتتة أنشتتتأ الدستتتتور، كمتتتا ذُكتتتر أعتتتحه، مسسستتتات مستتتتقلة  -35
للشسون اجلنسانية والل نة الوتنية للسح  واملصاةة. وقتد بتدأت جلنتة الشتسون اجلنستانية عملهتا. 
وُعني مفوضو الل نة الوتنية للستح  واملصتاةة. كمتا يتنص الدستتور علت  تعزيتز الل تان املستتقلة 

جلنتتة وستتائل اإلعتتح  الزمطابويتتة، والل نتتة العاملتتة فعتتح، مثتت  الل نتتة الزمطابويتتة ةقتتوق اإلنستتان، و 
اانتخابيتتتتتة الزمطابويتتتتتة. وقتتتتتد أصتتتتتطحت  يتتتتت  هتتتتتذه املسسستتتتتات مستتتتتتقلة ماليتتتتتا يورتتتتتب قتتتتتانون 

 .2015( لعا  2016ااعتمادات )

 سقامة العدل -أ 
عتتز  الدستتتور مطتتدأ الشتتفافية ي تعيتتني القضتتاة حيتتث أصتتطحت عمليتتة التعيتتني تتضتتمن  -36

الشاغرة، ودعوة اجلمهور سىل تقدمل الب يحات لش لها، وسرراء مقتابحت  اإلعحن عن الو ائف
  عامة بصددها.

و رعت جلنة ا دمات القضائية ي الة لتوعية اجلمهور عل  الصعيد الوتل بوارطات  -37
 17 273الل نتتة ومستتسولياهتا. وبلتت  جممتتوع اةاضتترين ي هتتذه اارتماعتتات العامتتة حتت  ا ن 

  . خصا  
 - وافتتحت تس  دور قضاء رديدة للمحاكم اجلزئيتة ي ستتة أقتاليم )انظتر املرفتق رتيم -38

ي  يتتتتت  أ تتتتتاء الطلتتتتتد بنهايتتتتتة  دور القضتتتتتاء اجلديتتتتتدة(، وسُتشتتتتتيند سحتتتتتد  وعشتتتتترون دارا أختتتتتر 
سممانيتتة الل تتوء سىل القضتتاء. وتتتدير احملممتتة العليتتا  تتاكم ، وذلتتك متتن أرتت   يتتادة 2016 عتتا 

من أر  تيسص سممانية الل وء سليها بستهولة وسترعة أكترب. وقتد أقترت جلنتة  الدوائر خار  هراري
  ا دمة القضائية بحمركزية احملممة العليا.
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مركزية تقدمل املساعدة القانونية لتشم  يانية من أقاليم الطلد العشرة،  وأقرت اةمومة ا -39
مل ختتدمات قانونيتتة للمعتتو ين وذلتتك متتن أرتت  تعزيتتز سممانيتتة الل تتوء سىل القضتتاء عتتن تريتتق تقتتد

  واأل خاص ي املناتق النائية.
برنتامج ت يتص مستار العقوبتة قطت  احملاكمتة التذي  2013وأتلقت اةمومة ي أيار/متايو  -40

يرمتتته سىل سبعتتتاد األحتتتدال اجلتتتا ني عتتتن النظتتتا  الرعتتته للعدالتتتة اجلنائيتتتة ي اةتتتاات التتتيت تمتتتون 
 الربنامج بن اش ي مخسة أقاليم.  اجلر ة فيها بسيطة. وقد نُفذ هذا

ي تقرير منتصف املدة، لدورات تدريطية بشأن  وخض  القضاة العاملون، كما ورد سابقا   -41
  بروتوكول املوارهة املتعددة القطاعات لحعتداء والعنف اجلنسيني.

متة. وأنشأ الدستور هينة ادعاء وتنية مستتقلة، أصتطحت مستسولة عتن أعمتال النيابتة العا -42
وُسحطت هذه املهمة من ممتب النائتب العتا  التذي كتان يتدير املححقتات القضتائية ي الستابق، 
وذلك ضمانا لحستقحلية ولمفاءة وفعاليتة اإلرتراءات. واعُتمتدت مدونتة لألخحقيتات متن أرت  

  توريا سلو  املدعني العامني عند أداء مهامهم.

 التعاي واملصاةة عل  الصعيد الوتل -ب 
تتتتتوىل الل نتتتة الوتنيتتتة للستتتح  واملصتتتاةة املستتتسولية عتتتن سقتتترار الستتتح  وحتقيتتتق املصتتتاةة  -43

عندما يطدأ العم  بقانون تفعيلها. وتضطل  هينة التعاي واملصاةة واإلدما  عل  الصعيد التوتل 
تضتمن اتحت للتوعيتة ي جمتال بنتاء الستح . وت أيضتا  حاليا نذا الدور. و ري ي الوقت التراهن 

وسدارهتتتا، وتستتويتها، وحتويتت  مستتارها  تتو ستتائ  تتعلتتق ينتت  نشتتوب النزاعتتات، هتتذه اةمتتحت م
اجلهات صاحطة املصلحة من ا تم  املدين ي رهود التعاي عل  الصعيد  أيضا  السح . وتشار  

ال الوتل. ويعم  بعا الشركاء م  الزعماء التقليتديني بشتأن دورهتم ي بنتاء الستح  ودعتم أعمت
  هينة التعاي واملصاةة واإلدما  عل  الصعيد الوتل.

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -2 
ااقتصتتتادي املستتتتدا  )خطتتتة  - أتلقتتتت اةمومتتتة خطتتتة  مطتتتابوي للتحتتتول اارتمتتتاعه -44

، 2018سىل كتتتانون األول/ديستتتمرب  2013التحتتتول املستتتتدا ( للفتتتبة متتتن تشتتترين األول/أكتتتتوبر 
خطة اقتصادية ترمه سىل سنعاش ااقتصاد وحتقيق تنمية اقتصادية مستدامة يمون  ركها هو وهه 

ااستخدا  اةصيف ملوارد الطلد الطشرية والططيعيتة. ويرمته أحتد األهتداع الرئيستية  طتة التحتول 
لتذي املستدا  سىل ااستفادة من املوارد الططيعية سىل أقص  حد وامني السمان اقتصتاديا، األمتر ا

 ااقتصتتادية والتخفيتتف متتن وتتتأة الفقتتر. وستتيعز  ذلتتك - سيستتاهم بتتدوره ي التنميتتة اارتماعيتتة
من سعمال اةقوق اارتماعيتة وااقتصتادية. وقتد ُصتممت ا طتة املتذكورة حتول أربت  جمموعتات 

 اسباتي ية هه كالتايل:
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  دات تتتتتي  اةمومتتة لألستتتر احملرومتتة مستتتتلزمات ومعتتت األماان الااااذائي والتاذيااة
 راعيتة ي ستتتار برنتتامج امليمنتتة لصتت ار املتزارعني. وبتتدأت العمتت  بثمانيتتة مشتتاري  

ه اجلهتتتود سىل للتتتري ي كتتت  سقلتتتيم عتتتن تريتتتق  تتتراكات استتتباتي ية. وهتتتتدع هتتتذ
  ضمان األمن ال ذائه

  أنشتأت اةمومتة صتناديق متنوعتة  الخدمات االجتماعية والقضاء على الفقر
للتممتتتتني ااقتصتتتتادي مثتتتت  صتتتتندوق املشتتتتاري  الصتتتت صة واملتوستتتتطة، والصتتتتندوق 

  تل للشطاب، وصندوق تنمية املرأةالو 
  تعمت  اةمومتة علت  حشتد املتوارد إلعتادة  الهياكل األساسية والمرافاق العاماة

والستمن لتذوي  تأهي  ا ياك  األساسية مث  توستي  نطتاق الشتطمة المهرمائيتة،
     طمة الطرقالدخ  املنخفا، واملياه والصرع الصحه، وتوسي

  وضتتعت اةمومتتة نظمتتا للتشتت ي  علتت  استتتخدا    إضااافة واسااتخلق القيمااة
كافتتتتتتة املتتتتتتوارد استتتتتتتخداما كتتتتتتامح نتتتتتتدع حتقيتتتتتتق أعلتتتتتت  مستتتتتتتو  متتتتتتن سضتتتتتتافة 

  واستخحص القيمة.

 اةق ي املياه والصرع الصحه (أ) 
علت  اةتق ي اةصتول علت  ميتاه مأمونتة ونظيفتة وصتاةة للشترب )انظتر  ينص الدستتور -45

متتن الدستتتور(. و متتن التقاضتته بشتتأن هتتذا اةتتق، وذلتتك علتت   تتو متتا تسكتتده قضتتية  77املتتادة 
  .HC4266/13رقم  مو وريوا ضد مدينة هراري

 وهتتتتدفها توريتتتتا عمتتتت  2013وقتتتتد بتتتتدأ تنفيتتتتذ السياستتتتة الوتنيتتتتة للميتتتتاه ي أيار/متتتتايو  -46
اةمومة لتوفص املياه واملرافق الصتحية المافيتة  وجيتري العمت  ا ن علت  تقيتيم احتيارتات املنتاتق 
اةضتتترية، ي حتتتني تتواصتتت  عمليتتتة حتديتتتد مواقتتت  لبتتتار امليتتتاه ي املنتتتاتق الريفيتتتة. وقتتتد استتتتطاعت 

 ،مقاتعتتة ريفيتتة صمستتة أقتتاليم 33ي اةمومتتة اةصتتول علتت  التمويتت  الضتتروري إلصتتحش لبتتار 
صتتتتتحه ي املنتتتتتاتق اةضتتتتترية. لت ديتتتتتد مرافتتتتتق امليتتتتتاه والصتتتتترع ال أيضتتتتتا  بينمتتتتتا ري تتتتتتوفص التمويتتتتت  

لبتتار وهتته تعمتت  ا ن. وجيتتري العمتت   10 006بنتترا حتت  ا ن، وري سصتتحش  1 398 وُحفتترت
مدينة، وهو ما سيمون لتا  14عل  سصحش ا ياك  األساسية للمياه والصرع الصحه ي  أيضا  

تو ي  املياه الصاةة للشرب وعل   طمات الصرع الصتحه. وقتد اكتملتت هتذه  أثر سجيايب عل 
  األعمال بالفع  ي مخس مناتق حضرية.

 اةق ي املأو  (ب) 
وحتتدة ستتمنية  313 368حتتددت اةمومتتة هتتدع بنتتاء أو تتتوفص ختتدمات ملتتا جمموعتتا  -47

وقتتد ُ تتيد حتت  ا ن  . اشتتيا متت  خطتتة التحتتول املستتتدا 2018وقطعتتة أر  للطنتتاء حبلتتول عتتا  
قطعتتتة أر   30 052وحتتتدة ستتتمنية، وأتيحتتتت ا تتتدمات ملتتتا جمموعتتتا  19 123جمموعتتتا  متتتا



A/HRC/WG.6/26/ZWE/1 

GE.16-14530 12 

أن يضتت  املقتتاولون  2013للطنتتاء. وتشتتب  سياستتة اإلستتمان الوتنيتتة التتيت أتلقتتت ي او /يوليتتا 
ا ياكتتتت  األساستتتتية املناستتتتطة ي جمتتتتاات امليتتتتاه والصتتتترع الصتتتتحه والطتتتترق، وأن يتتتتوفروا ا ياكتتتت  
األساسية للموق  وخاررا. وقد فُتعمللت  ذا ال ر  ك  متن ااستباتي ية الوتنيتة إل تا  املستاكن 
واملطتتتادئ التوريهيتتتة للتنفيتتتذ، علمتتتا بتتتأن اجلهتتتات املعنيتتتة ي جمتتتال اإلستتتمان تتقيتتتد بالفعتتت  نتتتذه 

  املطادئ التوريهية ي عملياهتا.

 التعليم ي اةق ( ) 
التزاماهتا بتوفص تعليم أساسه جماين وسلزامه يورب اتفاقية حقوق الطف  تدر   مطابوي  -48

والعهتد التتدويل ا تتاص بتتاةقوق ااقتصتتادية واارتماعيتة والثقافيتتة. ويُتترب  ذلتتك ا تتتمال الدستتتور 
متتتن الدستتتتور، فتتتإن لمتتت   75ألحمتتتا  املتتتادة  وفقتتتا  علتتت  اةتتتق ي تعلتتتيم أساستتته اولتتتا الدولتتتة. و 

ئتتتم ي  مطتتتابوي اةتتتق ي تعلتتتيم أساستتته اولتتتا الدولتتتة، يتتتا ي ذلتتتك التعلتتتيم متتتواتن وكتتت  مقتتتيم دا
بتوسي  نطاق التعليم وستاحتا وتيسصه تدرجييا وذلك با اذ  أيضا  األساسه للمطار. والدولة ملزمة 

  تدابص تشريعية معقولة وغصها من التدابص.
لت  ستن االتحتاق باملدرستة متن تتدابص لضتمان أا اتر  أي تفت  ب أيضا  وا ذت الدولة  -49

حقتتا ي التعلتتيم بستتطب عتتد  ستتداد والديتتا أو وصتتيا رستتو  الدراستتة. وترمتته السياستتة القائمتتة سىل 
عتتد  حرمتتان أي تفتت  متتن االتحتتاق باملدرستتة بستتطب عتتد  دفتت  الرستتو . وباإلضتتافة سىل ذلتتك، 

تنميتتة، برنتتامج املستتاعدة ُاتتو ل اةمومتتة، بااعتمتتاد علتت  مواردهتتا الذاتيتتة ويستتاعدة متتن  تتركاء ال
  لتلطية متطلطات الرسو  املدرسية لألتفال من األسر الضعيفة. للتعليم األساسه

ويتألف صندوق تطوير التعلتيم متن اةمومتة و تركاء التنميتة  وقتد عمت  الصتندوق علت   -50
يتتت  تو   أيضتتتا  تتتتوفص متتتوارد للتعلتتتيم وحتستتتني نوعيتتتة تعلتتتيم األتفتتتال ي  مطتتتابوي. وكفتتت  الصتتتندوق 

  مدرسة ثانوية لتحسني نوعية تعليم املواد العلمية فيها. 2 424جمموعة  هيزات علمية عل  
ية سىل املتتواد األساستتية لتصتت  وباإلضتتافة سىل اويلتتا عمليتتة تقلتتيص نستتطة المتتتب املدرستت -51
ي عمليتتة تتتدريب متتديري  أيضتتا  علتت  املستتتويني اابتتتدائه والثتتانوي، استتتثمر الصتتندوق  1:1 سىل
داره للنهو  بإدارة املداره، وقد  املساعدة التقنية لتعزيز قدرة اةمومة عل  رصد ا دمات امل

منحة النهو  باملدرسة، وهه خطة تويلة األمتد تركتز علت   التعليمية. وينفذ  ركاء التنمية حاليا  
  ي املتتداره متتن أرتت   يتتادة النهتتو  بنوعيتتة التعلتتيم وضتتمان حصتتول  يتت استتتثمار أوستت  نطاقتتا  

متتن الشتتراكة  أيضتتا  األتفتتال الزمطتتابويني علتت  فرصتتة حتقيتتق كامتت  سممانتتاهتم. واستتتفادت  مطتتابوي 
العامليتتة متتن أرتت  التعلتتيم التتيت تركتتز علتت   يتتادة نتتتائج التتتعلم يواصتتلة التطتتوير املهتتل للمدرستتني، 
ة وحتستتني مستتتو  سدارهتتتم واإل تتراع علتتيهم، وتعزيتتز التخطتتيل ااستتباتي ه للسياستتات القائمتت

 عل  األدلة.
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واستتتحدثت اةمومتتتة، ضتتتمن رهودهتتا لتحستتتني نوعيتتتة التعلتتيم وتعزيتتتز أسستتتا، برنتتتامج  -52
سمنتتاء الطفولتتة املطمتترة. ويمتستتب املتعلمتتون بفضتت  هتتذا الربنتتامج مهتتارات خمتلفتتة ختتحل املراحتت  

   التموينية من التعليم.
 اجلنستني، علت  أن متن ( من الدستور، بالنستطة لقضتايا املستاواة بتني2)27وتنص املادة  -53

وارتتتب الدولتتتة ا تتتاذ التتتتدابص الح متتتة لضتتتمان أن تتتتتاش للفتيتتتات، علتتت   يتتت  املستتتتويات، فتتترص 
أن  2014التعلتتيم نفستتها التتيت تتتتاش للفتيتتان. وبينمتتا أ هتتر نظتتا  معلومتتات سدارة التعلتتيم ي عتتا  

ن معتدل مشتاركة الفتيتات ي التمافس بني اجلنسني ي املرحلتني اابتدائية واإلعدادية قد حتقق، فتإ
ي املائتة. وجيتري تشت ي  املزيتد متن الفتيتات علت  اانتقتال سىل  44التعليم الثانوي ما تزال نسطتا 

املرحلتتتة الثانويتتتة ومتتتا بعتتتدها، وذلتتتك با تتتاذ مطتتتادرات تتصتتتد  للمشتتتاك  التتتيت تتتتدف  الفتيتتتات سىل 
  اانقطاع عن الدراسة.

لل مي ، استحدثت اةمومة سياستة التعلتيم غتص النظتامه وي سعيها سىل ستاحة التعليم  -54
التتيت تتتتي  فرصتتا للتعلتتيم للتتذين ر ُ نحتتوا فرصتتة االتحتتاق باملدرستتة قتتل، أو انقطعتتوا عتتن الدراستتة 
لسطب أو لخر، أو ر يستفيدوا بالمام  من فترص التعلتيم عنتدما كتانوا ي املدرستة. وتتنص هتذه 

عل  أن تتي  املداره اابتدائيتة والثانويتة ي الطلتد تعليمتا  ،2015السياسة، اليت أُتلقت ي عا  
  غص نظامه بعد ساعات الدراسة املعتادة.

وتواص  اةمومة تعزيز برنامج الت ذية املدرسية الذي اعتمد باعتطاره اسباتي ية لتحقيتق  -55
لدراستتة أفضتت  معتتدات االتحتتاق باملدرستتة، وحضتتور حصصتتها، وعتتد  اانقطتتاع عنهتتا، وساتتا  ا

ي تلطيتة متطلطتات الت ذيتة واةالتة  أيضا  فيها، وحتقيق اجلمي  نتائج سجيابية. ويساهم هذا الربنامج 
  الدراسه.ن حتقيق أفض  أداء خحل مشوارهم الصحية لفراد  املتعلمني ب ية امينهم م

نتتتدع  تتتريج تتتتحب مقتتتتدرين وقتتتادرين  2015وري استتتتعرا  منتتتاهج التعلتتتيم ي عتتتا   -56
    ااست ابة بسهولة للمتطلطات الوتنية واإلقليمية والدولية.عل

 اةق ي الصحة (د) 
حقتتتوق صتتتتحية يتتتنص الدستتتتور علتتت  اةتتتتق ي الرعايتتتة الصتتتحية حتديتتتتدا، باإلضتتتافة سىل  -57

، 77، و76()أ(، و1)73(، و3)60) (، و57) (، و52(، و3)48، و29)املتتتتتتواد  أختتتتتتر 
ويشم  ذلتك حتق كت   تخص مصتاب يتر  متزمن من الدستور(.  84)ب( و82)و(، و81و

ي اةصتتتول علتتت  ختتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية األساستتتية، ووارتتتب عتتتد  حرمتتتان أي  تتتخص متتتن 
  العح  الط  ي اةاات الطارئة ي أي مسسسة من مسسسات الرعاية الصحية.

علتت  اايتة الصتحة العامتة يتا ي ذلتتك  [09:15]الفصت  ويتنص قتانون الصتحة العامتة  -58
قايتتة متتن األمتترا  املعديتتة واألمتترا  املنقولتتة رنستتيا وممافحتهتتا، وتنظتتيم عمليتتات تتتوفص امليتتاه الو 

 أيضتا  املأمونة واإلمدادات ال ذائية واملرافق الصحية احملستنة، متن بتني أمتور أختر . ويتنص القتانون 
 علتت  حتصتتني األتفتتال ضتتد األمتترا  املعوقتتة مثتت   تتل  األتفتتال. وتتتدير اةمومتتة باإلضتتافة سىل
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ذلتتتك بتتترامج لتثقيتتتف اجلمهتتتور بشتتتأن الوقايتتتة متتتن اةتتتوادل التتتيت قتتتد تقتتت  ي املنتتتزل وتتتتسدي سىل 
  اإلعاقة.

وتعمتت  اةمومتتة حاليتتا علتت  تنشتتيل مراكتتز سعتتادة التأهيتت  ي املستشتتفيات التتيت تتتديرها،  -59
   طمة من خدمات سعادة التأهيت أيضا  وتدرب املزيد من فنيه سعادة التأهي . ووضعت اةمومة 

ي أ تتاء الطلتتد. وجلميتت  املستشتتفيات املركزيتتة واإلقليميتتة واحملليتتة وبعتتا مستشتتفيات اإلرستتاليات 
مرافتتتق خمصصتتتتة لتقتتتتدمل تائفتتتتة واستتتتعة متتتتن ختتتدمات سعتتتتادة التأهيتتتت  تتضتتتتمن العتتتتح  الططيعتتتته، 

واإلحالتتة ستتمعية، وختتدمات األتتتراع الصتتناعية والعتتح  بالعمتت ، والعتتح  التواصتتله، والعلتتو  ال
راحة التقو ية الح مة. وتتاش لألتفتال التذين ا  متنهم اةصتول علت  ا تدمات املسسستية سىل اجل

خدماُت املعاجلة خار  املسسستات أو ختدمات سعتادة التأهيت  ا تمعيتة. وتنطتوي هتذه ا تدمات 
عل  أمهية كرب  أل ا امن األتفال الذين يعانون من اعتحات أو قيود علت  النشتا  واملشتاركة 

ااعتماد عل  أنفسهم، والطقاء ي ديارهم وجمتمعاهتم أو العودة سليها، واملشتاركة ي األنشتطة  من
علتت  النهتتتو  بقتتدرة األتفتتتال ذوي  أيضتتتا  التعليميتتة وا تمعيتتة عمومتتتا. وتستتاعد هتتتذه ا تتدمات 

  اإلعاقة عل  ااستفادة من نفس الفرص املتاحة ل ص املعاقني من األتفال.
متتة نظتتا  املستتاعدة علتت  العتتح  الطتت  التتذي يستتتند سىل سياستتة العتتح  ووضتتعت اةمو  -60

با ان ب ية دعم املعو ين، واألتفال دون سن ا امسة، والنساء اةوام ، واملسنني الذين تت او  
سياسة ا انيتة بتدعم متن صتندوق التنميتة ا. واستطاعت اةمومة اةفاو عل  عام 65أعمارهم 

و ركاء التنمية ا خرين. ويهدع صندوق التنمية الصحية، وهو صتندوق الصحية والطنك الدويل 
اويت   تتاعه متعتتدد املتتا ني، سىل مستاعدة اةمومتتة علتت  التتدف  قتدما صططهتتا الراميتتة سىل حتقيتتق 

برنتامج  أيضتا  أعل  مستو  ممن من الصحة ونوعية اةياة جلمي  الزمطابويني. ووضتعت اةمومتة 
تتتتائج، و ولتتتا الطنتتتك التتتدويل وصتتتندوق التنميتتتة الصتتتحية واةمومتتتة، ب يتتتة التمويتتت  القتتتائم علتتت  الن

  التصدي لنفس املسائ  عل  مستو  الرعاية األولية.
وُحتتددت ترائتتق للتمويتت  مثتت  برنتتامج التتدعم املتمامتت ، ووكتتاات األمتتم املتحتتدة األربتت   -61

علتت  النتتتائج، متتن بتتني ترائتتق املعنيتتة بالصتتحة سضتتافة سىل الطنتتك التتدويل، وبرنتتامج التمويتت  القتتائم 
أخر ، للمساعدة عل  اوي  املطادرات الصحية ا اصة باألمهات واملواليد اجلدد. وقتد تضتمنت 

تنشتتتتيل دور رعايتتتة األمومتتتتة،  2014بعتتتا املطتتتادرات التتتتيت نُفتتتذت ضتتتتمن هتتتذه األتتتتتر ي عتتتا  
لعامليتة ومنظمتة وحتسني نظم اإلحالة ي حاات الطوارئ. وتتعتاون اةمومتة مت  منظمتة الصتحة ا

ف( لتنفيذ الربامج الوتنية الرامية سىل حتصتني الستمان ي املنتاتق ياألمم املتحدة للطفولة )اليونيس
  اليت يصعب الوصول سليها.

. 2013ي املائتتة بنهايتتة عتتا   66.6وبل تتت نستتطة تتتوافر األدويتتة اةيويتتة ي املسسستتات  -62
 87.2رتا سىل ا تمعتات احملليتة، حصت  متا نستطتا وبفض  الدعم الذي أتاحا  ركاء التنميتة واملو 

% عل  األق  من األدوية األساسية املختارة. 80من مرافق الرعاية الصحية األولية عل  ي املائة 
وأل ت اةمومة  ي  الرسو  اجلمركية عل  استصاد املستلزمات الططيتة واألدويتة املضتادة للمحريتا، 
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نية احمللية بإنتتا  العقتاقص املضتادة للفصوستات العموستة. وعحت لشركات املستحضرات الصيدا
وأبرمت اةمومة اتفاقا ثنائيتا مت  بلتدان مثت  كوبتا لتدعمها بأتطتاء وغتصهم متن ااختصاصتيني ي 

 جمال الصحة ب ية التخفيف من نقص األتطاء ي الطلد.
لعموستتة وتعمتت  اةمومتتة علتت  توستتي  نطتتاق ختتدمات العتتح  يضتتادات الفصوستتات ا -63

للحتتد متتن ااعتتتحل والوفيتتات بستتطب فتتصوه نقتتص املناعتتة الطشتترية/اإليد  متتن ختتحل متتا يلتته: 
  ستاحة العقاقص وتيسص اةصول عليها  وتو ي  مضادات الفصوسات العموسة علت  املرضت  جمانتا  

وتتتتدريب مر تتتتدي الرعايتتتتة األوليتتتة علتتتت  اختطتتتتارات المشتتتف الستتتتري  عتتتتن فتتتصوه نقتتتتص املناعتتتتة 
ة  وسنشاء مواق   دمات العح  يضادات الفصوستات العموستة  وتعطنتة ا تمعتات احملليتة الطشري

  وامينها من اةصول عل  فرص أفض  من الرعاية والدعم.
ويررتتت  مرارعتتتة املرفتتتق دال للحصتتتول علتتت  مزيتتتد متتتن املعلومتتتات اإلحصتتتائية عتتتن تنفيتتتذ  -64

  التوصيات املتصلة باةق ي الصحة.

 األر  اةق ي (ه) 
بدأت اةمومة ي تنفيذ سياسة الزراعة وامليمنة بتوفص املعدات الزراعية للمتزارعني التذين  -65

علتت  سعتتادة هيملتتة رأه متتال مسسستتة ماليتتة  راعيتتة ملوكتتة  أيضتتا  أُعيتتد تتتوتينهم. وتعمتت  اةمومتتة 
ع هتتتذه للدولتتتة، وكتتتذلك سنشتتتاء مصتتترع للتنميتتتة الزراعيتتتة يتتتتي  قروضتتتا  راعيتتتة للمتتتزارعني. وهتتتتد

  اإلرراءات سىل النهو  باإلنتا  الزراعه.
ي سصدار تصاري  استخدا  األراضه لفائدة صت ار املتزارعني متن  أيضا  وبدأت اةمومة  -66

للمتزارعني  عامتا   99، وهه تض  اللمسات األخصة عل  منوذ  لعقتد سجيتار مدتتا 1 - الفنة ألف
قطتتوا لتتتد  املصتتارع. وري تتتتوتني ليصتتتط  ممتت  القطتتتاع املصتتري  2 - الت تتاريني متتتن الفنتتة ألتتتف

 1 - لنمتتتتوذره الفنتتتتتني ألتتتتف وفقتتتتا  أستتتترة معيشتتتتية ي  يتتتت  أ تتتتاء الطلتتتتد  221 472جمموعتتتتا  متتتتا
محيتتتني همتتتتار متتتن األراضتتته. ويرمتتته هتتتذا اإلرتتتراء سىل  9.6، وذلتتتك علتتت  مستتتاحة 2 - وألتتتف

 تم نتدع النهتو   تش ي  املزارعني عل  ااستخدا  المام  لألراضه التيت خصصتتها اةمومتة
  باإلنتا  الزراعه.

  وترصد اةمومة استخدا  األراضه الزراعية للتأكد من أ ا ُتست   بشم  مثمر. -67

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات األخرى  احبة المصلحة -3 

 التعاون م  منظمات ا تم  املدين (أ) 
دين، يتتا ي ذلتتك ااحتفتتال باملناستتطات ا امتتة تتعتتاون اةمومتتة متت  منظمتتات ا تمتت  املتت -68

مثتت  اليتتو  التتدويل ةقتتوق اإلنستتان. وباإل تتارة سىل ااستتتعرا  التتدوري الشتتام ، تعقتتد اةمومتتة 
ارتماعات استعراضتية وتشتاورية مت  اجلهتات صتاحطة املصتلحة متن أرت  استتعرا  متا حتقتق متن 
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ر  منظمتات ا تمت  املتدين ي عمت  تقد  ي تنفيتذ توصتيات ااستتعرا  التدوري الشتام . وتشتا
  الل نة التوريهية الوتنية املعنية بااستعرا  الدوري الشام .

  التعاون م  لليات حقوق اإلنسان (ب) 
تتعتتاون  مطتتابوي بشتتم  ريتتد متت  ا ليتتات الدوليتتة ةقتتوق اإلنستتان، ا ستتيما ا ينتتات  -69

ا ريتتدا ي جمتتال تقتتدمل تقتتارير الدولتتة الطتترع. فعلتت  التعاهديتتة املختلفتتة. وأحتتر ت  مطتتابوي تقتتدم
 سطي  املثال، ُأحر  تقد  ملحوو ي األمور التالية:

   قُتتدمت سىل هينتتات املعاهتتدات التقتتارير الدوريتتة بشتتأن اتفاقيتتة القضتتاء علتت   يتت
(، وامليثتتاق األفريقتته ةقتتوق ورفاهيتتة الطفتت  2012أ تتمال التمييتتز ضتتد املتترأة )

(. وُوضتتتعت خطتتتة 2016ألمتتتم املتحتتتدة ةقتتتوق الطفتتت  )(، واتفاقيتتتة ا2015)
عمتت  وتنيتتة بشتتأن تنفيتتذ توصتتيات اتفاقيتتة القضتتاء علتت   يتت  أ تتمال التمييتتز 
ضد املرأة، وستوضت  خطتة عمت  وتنيتة بشتأن تنفيتذ التوصتيات املتعلقتة باتفاقيتة 

  2016ورفاهية الطف  ي خحل عا   حقوق الطف  وامليثاق األفريقه ةقوق
  التقتتتارير الدوريتتتة التاليتتتة وستتتُتقد  ي الوقتتتت املناستتتب: امليثتتتاق األفريقتتته ُ عتتتت

ةقوق اإلنسان والشعوب )يتا ي ذلتك بروتوكتول حقتوق املترأة(  والعهتد التدويل 
ا تتاص بتتاةقوق ااقتصتتادية واارتماعيتتة والثقافيتتة  وااتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء 

متم املتحتدة ةقتوق األ تخاص عل   ي  أ مال التمييتز العنصتري  واتفاقيتة األ
  ذوي اإلعاقة  والعهد الدويل ا اص باةقوق املدنية والسياسية.

 املساعدة املالية والتقنية وغصها من املساعدات ي سياق التعاون ( ) 
ستتار عمت   تتلق  اةمومة دعما ماليا وتقنيا من فريق األمم املتحدة القطري، وذلك ي -70

ي  مطابوي. وتعم  اةمومة حاليا، ي  راكة م  الفريق، عل     ساعدة اإلمنائيةاألمم املتحدة للم
  .2020-2016تنفيذ ستار العم  املذكور للفبة 

ويت  فريق األمم املتحدة القطري، متن ختحل برنتامج األمتم املتحتدة اإلمنتائه، املزيتد متن  -71
ان. وركتتز التعتتاون اإلضتتاي متت  الربنتتامج التتدعم املتتايل والتقتتل ي جمتتال تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستت

اإلمنائه عل  تنمية قدرات الل نة املشبكة بتني التو ارات املعنيتة حبقتوق اإلنستان، والقتانون التدويل 
 اإلنساين، وقطاع العدل والقانون والنظا ، وااستعرا  الدوري الشام .

ن مثتت  ستتفارة ملمتتة وحتصتت   مطتتابوي علتت  دعتتم متتايل وتقتتل متتن  تتركاء التنميتتة ا ختتري -72
  النرويج وااحتاد األورويب. وتواص  اةمومة بذل رهودها الرامية سىل تعطنة املزيد من الدعم.
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 تعدين الماس -4 
أصتتتطحت  مطتتتابوي معتمتتتدة ي عمليتتتة كيمتتتربيل، وهتتته تواصتتت  الوفتتتاء باملتطلطتتتات التتتدنيا  -73

نتتذه املتطلطتتات متتن ختتحل تنفيتتذ لنظتتا  عمليتتة كيمتتربيل إلصتتدار  تتهادات املنشتتأ. وجيتتري الوفتتاء 
القوانني واللوائ  اليت تنظم صناعة املاه وتتفق م  املعايص الدولية. ودجمتت اةمومتة، متن منطلتق 

  الشفافية واملساءلة،  ركات تعدين املاه.
ونقلت  ركات تعدين املاه القرويني الذين تضرروا من أنشطة التعدين ومنحتتهم أرا   -74

  ه، وعيادات، و طمات لتو ي  املياه.ومرافق تشم  مدار 

 وسائط اإلعلم -5 
 حاليتا و متن يوس  الدستور نطاق اةق ي حرية التعطص ليشتم  حريتة وستائل اإلعتح . -75

 فقتتل رهنتتا حريتتة، بمتت  األختتر  اإللمبونيتتة ااتصتتال وستتائل متتن وغصهتتا للطتتث وستتائل سنشتتاء
 وتتضتمن. اإل تارات تو يت  أ تمال من وغصها الطث مورات لتنظيم الح مة البخيص بإرراءات
ر  التتيت  تتهدها قطتتاع وستتائل اإلعتتح  حتريتتر مورتتات الطتتث، األمتتر التتذي عتت  األختت التطتتورات

قليميتتتتتتة. وعلتتتتتت  ستتتتتتطي  املثتتتتتتال، بإصتتتتتتدار تتتتتتتراخيص للمحطتتتتتتات اإلذاعيتتتتتتة الت اريتتتتتتة الوتنيتتتتتتة واإل
ا للحصتتول علتت  رختتص جلنتتة وستتائل اإلعتتح  ي  مطتتابوي متتسخرا ي واحتتد وعشتترين تلطتت نظتترت

حملطتات سذاعيتة  اريتتة سقليميتة، وُرختص لثمتتان منهتا. وعرضتتت الل نتة مزيتدا متتن تتراخيص قنتتوات 
، 2012ومنتتذ لذار/متتاره  التلفزيتتون. وتتواصتت  عمليتتة تستت ي  املزيتتد متتن املسسستتات اإلعحميتتة.

  مططوعة. 128مسسسة سعحمية و 86 ُس لت
 وستتتائل اإلعتتتح ، فتتتإن الدستتتتور يعتتتبع حبريتتتة وفيمتتتا يتعلتتتق باستتتتعرا  وتوحيتتتد قتتتوانني -76

التعطتتص وحريتتة وستتائل اإلعتتح  وحريتتة اةصتتول علتت  املعلومتتات يورتتب سعتتحن اةقتتوق. وأرتترت 
اةمومتتتة استقصتتتاء بشتتتأن قطتتتاع وستتتائل اإلعتتتح  واملعلومتتتات متتتن ختتتحل فريتتتق التحقيتتتق املعتتتل 

فريتتتتق ي سر تتتاد اإلرتتتتراءات بوستتتائل اإلعتتتح  واملعلومتتتتات. وستتتُتو ف استتتتتنتارات وتوصتتتيات ال
  السياساتية والتشريعية.

وتتواصتت  عمليتتة حتستتني هياكتت  الطتتث األساستتية. وجيتتري تنفيتتذ برنتتامج الرقمنتتة لحنتقتتال  -77
  من الطث التنا ري سىل الطث الرقمه يا يتما   و رو  ااحتاد الدويل لحتصاات.

 االنتخابات -6 
، وتلتتتتتا 2013نُظتتتتم بن تتتتاش استتتتتفتاءد بشتتتتأن اعتمتتتتاد الدستتتتتور اجلديتتتتد ي لذار/متتتتاره  -78

. وأرتتتتا  اانتخابتتتتات عتتتتدد متتتتن بعثتتتتات املراقطتتتتة مشلتتتتت 2013انتخابتتتتات منستتتتقة ي او /يوليتتتتا 
بتتتأن  أيضتتتا  ااحتتتتاد األفريقتتته واجلماعتتتة اإلمنائيتتتة لل نتتتوب األفريقتتته. وقضتتتت احملممتتتة الدستتتتورية 

  ونزيهة. اانتخابات كانت حرة
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وينص الدستور، اشيا م  التوصية املقدمة سىل  مطابوي يواصلة ااية ستيادهتا، علت  أن  -79
 مطابوي  هورية موحتدة د قراتيتة ذات ستيادة  ومتن م يضتم الدستتور، ي  لتة أمتور، أحمامتا 

نص الدستتتور بتتإرراء انتخابتتات دوريتتة تمتتون حتترة ونزيهتتة، وتتستتق واملعتتايص اإلقليميتتة والدوليتتة. ويتت
علتت  مطتتادئ النظتتا  اانتختتايب التتيت تتضتتمن  تتروتا بتتأن تمتتون اانتخابتتات ستتلمية وحتترة ونزيهتتة 
وخالية من العنف وغصه من املمارسات الضارة. وينص الدستور، فيمتا يتعلتق بتإرراء اانتخابتات 

قيقتتة ولمنتتة فعليتا، علتت  أن تتأكتد الل نتتة اانتخابيتة الزمطابويتتة متتن أن تريقتة التصتتويت بستيطة ود
و فافة و من التحقق منها. وُتدير الل نة اانتخابية حاليا قوائم الناخطني بعد أن رر  ستحطها 
متتن اختصتتاص املستت   العتتا ، وتعمتت  الل نتتة علتت  تستت ي  النتتاخطني ي التتدوائر اانتخابيتتة التتيت 

  خابات.ُ ري فيها انتخابات فرعية. ويُنظم قانون اانتخابات املعدل حاليا سص اانت
انتخابتات برملانيتة وانتخابتات  2013ونظمت  مطابوي منتذ اانتخابتات العامتة ي عتا   -80

للدستتور والقتوانني اانتخابيتة. وي ستتار اجلهتود الراميتة سىل  وفقتا   ليتة فرعيتة ي  تروع ستلمية، و 
من  العنف السياسته ومعاقطتة مرتمطيتا، تململتف احملتاكم اجلزئيتة بتالنظر ي قضتايا العنتف السياسته 

  أثناء فبة اانتخابات.
وُوضتتعت مدونتتة ستتلو  توعيتتة لألحتتزاب السياستتية واستتُتخدمت ي اانتخابتتات العامتتة  -81

  .2013ي عا  

 حقوق المرأة -7 
أُدررت التطورات املتعلقة حبقوق املرأة ي تقرير منتصف املدة، وما يله تطورات سضافية  -82

  ي هذا الصدد.
أنشتتن نظتتا  للمعلومتتات املتعلقتتة بتتالعنف القتتائم علتت  أستتاه نتتوع اجلتتنس ب تتر  تنستتيق  -83

تأكتد متن أن قضتايا العنتف لل عملية  ت  الطيانتات ذات الصتلة متن خمتلتف اإلدارات واملسسستات
 ُتس   عل  النحو املحئم وُتوثق بشم  ريد. املذكور 

وأنشأت اةمومة جلنة مشبكة بني الو ارات معنية يمافحة ااغتصاب والعنف اجلنسته  -84
  من أر  سرراء حتقيقات  املة ي أسطاب اغتصاب الُقصنر واملسنات.

يوما للدعوة سىل مناهضة العنف القائم علت  نتوع  16 ي الة الت أيضا  وتشار   مطابوي  -85
  ة اةملة ملا بعد وقتها املقرر.اجلنس، ب  ومددت فب 

وجيري تنفيذ اإلتتار املوست  لتممتني املترأة اقتصتاديا، حيتث أستفر عتن  يتادة ي مشتاركة  -86
أة، وتعمتتتت  املتتتترأة ي القطاعتتتتات ااقتصتتتتادية مثتتتت  الزراعتتتتة والتعتتتتدين. وأُنشتتتتن صتتتتندوق تنميتتتتة املتتتتر 

اةمومتتة علتت  سنشتتاء مصتترع املتترأة لتحستتني فتترص حصتتو ا علتت  اويتت  ميستتر، وتيستتص اإلدمتتا  
  مركزية النظا  املصري. املايل عن تريق حتقيق ا
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 حقوق الطفل -8 
  أعحه. 7(، كما ُأ ص ي الفقرة 81ينص الدستور عل  حقوق الطف  )املادة  -87
طفتتتت ، ضتتتتمن تعاونتتتتا الوثيتتتتق متتتت  الوكالتتتتة الزمطابويتتتتة ويعمتتتت  ممتتتتتب تنستتتتيق حقتتتتوق ال -88

وذلتتك ي ستتتار سنشتتاء  للحصتتاءات الوتنيتتة، علتت  وضتت  تتتدابص لت هيتتز قاعتتدة بيانتتات مركزيتتة،
  نظا  للطيانات املصنفة عن األتفال.

 31وي ستتتتار الشتتتراكة متتت  اجلهتتتات األختتتر  صتتتاحطة املصتتتلحة، أتلقتتتت اةمومتتتة ي  -89
كتتانون   20احتتتاد األفريقتته إل تتاء  وا  األتفتتال. وتملعتتز  هتتذا اجلهتتد ي التتة ا 2015او /يوليتتا 
ُحظتر يورطتا  وا  األتفتال  ا  تارةيت ا  دما أصدرت احملممة الدستورية حممعن 2016الثاين/يناير 

التتيت كانتتت تستتتثل  وا  الُقصنتتر ي  [11:5]الفصتت  ( متتن قتتانون التتزوا  1) 22وُ تتططت املتتادة 
اةمومتتة حاليتتا علتت  ا تتاذ تتدابص لتعتتدي  القتتانون حبيتتث يتوافتتق متت  حمتتم  تروع معينتتة. وتعمتت  

  احملممة الدستورية.
وتتضتتمن تطتتورات قانونيتتة أختتر  كانتتت ي صتتا  الطفتت  اةمتتم التتذي أصتتدرتا احملممتتة  -90

العليتتتا متتتسخرا والقاضتتته بتتتأن لألتفتتتال املولتتتودين ختتتار  ستتتتار التتتزوا  اةتتتق ي املتتتصال علتتت  غتتترار 
بتتيح ضتتد رئتتيس احملممتتة املولتتودين ي ستتتار التتزوا ، عنتتدما يتتتورت األب وا يتتب  وصتتية )األتفتتال 

  (.HH549/15 العليا ولخرين
تنفيتذ عددة املا ني للتمويت  اجلمتاعه، ودعم صندوق ااية الطف ، وهو للية انتقالية مت -91

. 2015-2011ة خطتتتتة العمتتتت  الوتنيتتتتة لأليتتتتتا  واألتفتتتتال الضتتتتعفاء ي مرحلتهتتتتا الثانيتتتتة للفتتتتب 
ويعتمد هذا الصندوق نظرية الت يص اليت تسكد علت  ضترورة حصتول "األتفتال واألستر وا تمعتات 
احمللية عل  خدمات  سنة للوقاية وااست ابة ةماية األتفال، تعز هتا املرونتة ااقتصتادية لألستر 

وق هتتذا وذا  سىل حتقيتتق املعيشتتية وا تمعتتات احملليتتة ي املنتتاتق املستتتهدفة". ويرمتته الصتتندوق فتت
اتساق حقيقه بتني خمتلتف أدوات املستاعدة اارتماعيتة ضتمن ستتار برنتامج التحتويحت النقديتة 
اارتماعية املنسقة، وسعادة العم  بالنظتا  التوتل للضتمان اارتمتاعه ي  مطتابوي ضتمن ستتار 

التتتتيت با تتتترها (. وبفضتتت  ااستتتتتثمارات المطتتتتصة 2015السياستتتة الوتنيتتتتة للضتتتتمان اارتمتتتتاعه )
النتتائج  ، حقق تنفيذ املرحلة الثانيتة متن خطتة العمت  الوتنيتة2015-2011الصندوق ي الفبة 

 : ا امة التالية
  ري ي ستتتار برنتتامج التحتتويحت النقديتتة اارتماعيتتة املنستتقة صتترع مطتتال  نقديتتة

بانتظتتتتتا  وبشتتتتتم  موثتتتتتوق كتتتتت   تتتتتهرين لفائتتتتتدة أستتتتتر معيشتتتتتية تعتتتتتاين متتتتتن قلتتتتتة 
ا العمتتتت ، وبلتتت  عتتتتدد األستتتر املستتت لة املستتتتتفيدة أعلتتت  مستتتتتوياتوفتتترص  ال تتتذاء
مقاتعتتة ي  يتت  أ تتاء الطلتتد. وتطلتت  نستتطة األستتر  19أستتر ي  55 509 وهتتو

، ي املائتتة 62، واألستتر التتيت تعيلهتتا امتترأة ي املائتتة 83املعيشتتية التتيت  تتا أتفتتال 
 ي املائة  61واألسر اليت يعليها مسنون 
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 طف  بعتد أن بتدأ العمت  بنظتا  وتتل إلدارة اةتاات تمملتا وتملعز  نظا  ااية ال
مقاتعتة ي  37ي  تفت  50 000 خدمات ةماية ورفاه الطف  مقدمة ةوايل

  ك  أ اء الطلد
   وانصب قدر كطص من عمليتة تعزيتز اايتة الطفت  ونظتم الرعايتة اارتماعيتة علت

 قدرة اةمومة عل  تنظيم ا دمات وستاحتها لألتفال.

 شهادات الميلد -9 
ينص الدستور عل  أن لمت  تفت ، أي كت  تفت  وتفلتة دون ستن الثامنتة عشترة، اةتق  -92

() ((. وينططتق هتتذا اةتتق علتت  الطفتت  التتذي 1)81ي اةصتول علتت   تتهادة متتيحد فتتورا )املتتادة 
  يولد ي  مطابوي، أو خار   مطابوي ويمون مواتنا  مطابويا بالنسب.

املواليتتتتد والوفيتتتتات سلزاميتتتتا ي  مطتتتتابوي. ويتتتتتاش تستتتت ي  املواليتتتتد با تتتتان ويعتتتتترب تستتتت ي   -93
  بالنسطة لألتفال الذين تق  أعمارهم عن ست سنوات.

 وا ذت التدابص التالية من أر  تيسص عملية تس ي  املواليد:  -94
  تتوارتتتد مماتتتتب التستتت ي  ي نقتتتا  مركزيتتتة علتتت  امتتتتداد  يتتت  األقتتتاليم العشتتترة

مماتتتتتتب فرعيتتتتتة ي  206ت ااثنتتتتتتني والستتتتتطعني. وفتحتتتتتت اةمومتتتتتة واملقاتعتتتتتا
  س ي  أقرب سىل ا تمعات احملليةاملقاتعات لتمون خدمات الت

   وأنشنت مماتب لتس ي  املواليد ي  ي  املستشفيات لتيسص سممانية تست ي
  الحئه يضعن الهن ي املستشفياتاملواليد لألمهات 

 ات التيت تورتد نتا مرافتق لرعايتة األمومتة قيتد سثطتات وُتصدر املستشتفيات والعيتاد
  ة ُيستخد  ألغرا  تس ي  املواليدللواد

  ،وقامتتتت اةمومتتتة حبوستتتطة عمليتتتة تستتت ي  كافتتتة وقتتتائ  األحتتتوال املدنيتتتة ا امتتتة
الرقميتتتة للتع يتتت  بعمليتتتة  وانتقلتتتت متتتن وستتتائل ااتصتتتال التنا ريتتتة سىل الوستتتائل

  التس ي 
  املولتتتودين ختتتار  ستتتتار التتتزوا ، أل تتتت اةمومتتتة الشتتتر  وفيمتتتا يتعلتتتق باألتفتتتال

الستتابق بتتأن اضتتر الوالتتدان  خصتتيا للحصتتول علتت   تتهادة متتيحد ورتتوا  ستتفر 
  لطفلهما.

 حظر التعذيب -10 
اظتتر الدستتتتور حظتتترا تامتتا التعتتتذيب وغتتتصه متتتن ضتتروب املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو  -95

 ضتمن الدستتور مت  مواءمتهتا نتدع الصتلة ذات القتوانني استعرا  وجيري الحسنسانية أو املهينة.
  .اجلارية املواءمة عملية
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وأصتتتتطحت منتتتتاهج تتتتتدريب  تتتترتة  هوريتتتتة  مطتتتتابوي ودائتتتترة اإلصتتتتححيات والستتتت ون  -96
الزمطابوية تتضمن قضتايا حقتوق اإلنستان وموضتوع ستيادة القتانون، يتا ي ذلتك حظتر التعتذيب. 

ضطاتها ح  ا ن ي جمال حقتوق اإلنستان منتذ كتانون  من 30 000ودربت الشرتة أكثر من 
  .2014الثاين/يناير 

 األوضاع في السجون -11 
تستعر  اةمومتة حاليتا قتانون الست ون متن أرت  سنفتاذ خمتلتف املعتايص الدوليتة التدنيا.  -97

  وتتضمن التطورات اإلجيابية األخر  ما يله:
  ومنظمتتات ا تمتت  املتتدين واملنظمتتات فتحتتت اةمومتتة ا تتال أمتتا   تتركاء التنميتتة

الدينيتتتة والقطتتتاع ا تتتاص واألفتتتراد ملشتتتاركتها ي عمليتتتة حتستتتني أوضتتتاع الستتت ون 
والزنزانتتتات ي مراكتتتز الشتتترتة. فعلتتت  ستتتطي  املثتتتال، حشتتتدت  عيتتتة احملتتتامني ي 
 مطتتتابوي متتتوارد لت ديتتتد الزنزانتتتات ي أحتتتد مراكتتتز الشتتترتة بالضتتتواحه، كانتتتت 

دانتتتتت اةالتتتتة التتتتيت وصتتتتلت سليهتتتتا. وري  ديتتتتد العديتتتتد متتتتن احملممتتتتة العليتتتتا قتتتتد أ
الزنزانتتتتتات األختتتتتر  ي مراكتتتتتز الشتتتتترتة بعتتتتتد سنشتتتتتاء جلنتتتتتة لدراستتتتتة األوضتتتتتاع ي 
الستتت ون و نزانتتتات الشتتترتة، حيتتتث جيتتتري حاليتتتا تنفيتتتذ توصتتتياهتا بشتتتأن حتستتتني 

لصتتتليب لالدوليتتتة  ن الل نتتتةاملستتتاعدة متتت أيضتتتا  تلتتتك األوضتتتاع. وتتلقتتت  اةمومتتتة 
   األار

   و ادت اةمومتة متن خمصصتات امليزانيتة لتدائرة الست ون واإلصتححيات. وتعمتت
تتا  ال تذاء متن عل  تعزيتز ااكتفتاء التذا  ي الست ون متن ختحل  يتادة سن أيضا  

   مزارع الس ون مثح  
  ومتتا تتتزال اجلهتتود الراميتتة سىل التخفيتتف متتن اكتظتتاو الستت ون راريتتة. وتتضتتمن

حت ا يتتتة مثتتت  ا دمتتتة ا تمعيتتتة، وت يتتتص مستتتار  يتتتادة العمتتت  بالعقوبتتتات غتتتص اا
   ة من الس ناء بني الفينة واألخر العقوبة قط  احملاكمة، والعفو عن فنات معين

  وبينما تعار  اةمومة بقاء أتفال الس ينات م  أمهاهتم داخ  الس ن، فإن
هنتتا  حتتاات معينتتة حتتتتم هتتذا األمتتر. ومتتن م، فقتتد حتتددت اةمومتتة، خدمتتة 

الطفتتت  الفضتتتل ، ح تتتم الورطتتتات ال ذائيتتتة ألتفتتتال الستتت ينات ضتتتمانا  ملصتتتا 
   م عل  ت ذية أفض ةصو 

 ان راريتتا، وُوضتت  ومتتا يتتزال تتتدريب متتو فه الستت ون علتت  احتتبا  حقتتوق اإلنستت
   دلي   ذا ال ر 

  ويواص  أعضتاء جلنتة ا تدمات القضتائية )مثت  القضتاة ونتواب القضتاة( والل نتة
ستتتتتان  يتتتتتاراهتم للستتتتت ون )حيتتتتتث وضتتتتتعت جلنتتتتتة حقتتتتتوق الزمطابويتتتتة ةقتتتتتوق اإلن

اإلنستتان لليتتة  تتذا ال تتر (. ويضتتطل  بعتتتا الشتتركاء متتن ا تمتت  املتتدين، مثتتت  
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مسسستتتتتة املتتتتتوارد القانونيتتتتتة، بزيتتتتتارات للستتتتت ون، وجيتتتتترون مقتتتتتابحت متتتتت  النتتتتتزاء 
ويساعدو م، كلما كتان ذلتك ممنتا، علت  تقتدمل تلطتات للفترا  عتنهم بمفالتة 

 . فبات تويلة ي اةطس ااحتياته لقضاء  نطا  

 سيادة القانون -12 
تتتدريب متتو فه سنفتتاذ القتتانون بشتتأن املستتائ  املتعلقتتة بإنفتتاذه، يتتا ي ذلتتك  جيتتري حاليتتا   -98

يتتتز قتتتدرات متتتو فه سنفتتتاذ القتتتانون مستتتألة ستتتيادة القتتتانون. وتتضتتتمن لختتتر اجلهتتتود الراميتتتة سىل تعز 
 يله: ما

 متتتن ضتتتطاتها منتتتذ   30 000تتتتدريب أكثتتتر متتتن قيتتتا   تتترتة  هوريتتتة  مطتتتابوي ب
   حقوق اإلنساني جمال  2014كانون الثاين/يناير 

  متتن متتو فه دائتترة اإلصتتححيات والستت ون ي  يتت   590تتتدريب متتا جمموعتتا
أ تتاء الطلتتد ي جمتتال حقتتوق اإلنستتان، يتتا يشتتم  سقامتتة العتتدل وستتيادة القتتانون، 

مو فتتتتتا، متتتتتن أصتتتتت   398. وتلقتتتتت  2015سىل  2012وذلتتتتتك ي الفتتتتتبة متتتتتن 
   ال سقامة العدل عل  ورا التحديد، تدريطا ي جم590

  وقامتتت اةمومتتة بتتتدريب متتو فه سنفتتاذ القتتانون ي جمتتال معتتايص العمتت  الدوليتتة
املتعلقتتتة  8متتت  البكيتتتز بصتتتفة خاصتتتة علتتت  اتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتت  الدوليتتتة رقتتتم 

  حبقوق اإلنسان ي ممان العم .

 االتجار باألشخاق -13 
أُنشتتتتنت ي أعقتتتتاب سصتتتتدار قتتتتانون ممافحتتتتة اا تتتتار باأل تتتتخاص جلنتتتتةد مشتتتتبكة بتتتتني  -99

الو ارات تُعا باا ار، هدفها الرصد واإلبحغ بشأن تنفيذ خطة العم  الوتنية ملمافحتة اا تار 
باأل تتتخاص. وُكلفتتتت الل نتتتة بضتتتمان اعتمتتتاد اةمومتتتة أو امتثا تتتا للمعتتتايص والتطتتتورات الدوليتتتة 

  يمية ي جمال من  وممافحة اا ار باأل خاص.واإلقل
و تتري اةمومتتة اتتحت توعيتتة ملمافحتتة اا تتار، علتت   تتو متتا ذُكتتر ي تقريتتر منتصتتف  -100

 املدة، ي ستار الشراكة م  اجلهات صاحطة املصلحة.
وكلما كان هنا  ما يشص سىل حالة من حاات اا ار، تتخذ اةمومة تتدابص للتحقيتق  -101
أو مقاضاة اجلناة و/أو سعادة الضحايا سىل وتنهم. وعل  سطي  املثال، حتقق اةمومة ي حالة و/

سىل متتتن يتتتزعم تتتتورتهم ي هتتتذا  -عنتتتد ااقتضتتتاء  -عتتتدد متتتن النستتتاء، وتورتتتا ااهتامتتتات ا تتتار ب
 العم ، وتسمن سعادة النساء سىل أوتا ن. 
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 األشخاق ذوو اإلعاقة -14 
نا جيتب علت  الدولتة ا تاذ تتدابص مناستطة، ي حتدود املتوارد املتاحتة ينص الدستور عل  أ -102

 ا، لتمف  حتقيق األ خاص ذوي اإلعاقة لمام  سمماناهتم العقلية والطدنية، يتا ي ذلتك تتدابص 
 تستهدع ما يله: 

  امينهم من ااعتماد عل  أنفسهم 
 ة أو اإلبداعيتتة اميتتنهم متتن العتتيخم متت  أستترهم واملشتتاركة ي األنشتتطة اارتماعيتت

 أو البفيهية 
  اايتهم من  ي  أ مال ااست حل وسوء املعاملة 
  امينهم من اةصول عل  العح  الط  والنفسه والو يفه 
  امينهم من مرافق خاصة للتعليم 
  (.83توفص دورات تعليمية وتدريطية او ا الدولة ملن اتارها منهم )املادة  

 سعادة التأهي  (أ) 
تتتتتي  مراكتتتز ا تتتدمات الصتتتحية وسعتتتادة التأهيتتت  تمنولوريتتتات مستتتاعدة أرختتتص ينتتتا،   -103

وذلتتك اا تتيا متت  املطتتدأ العتتا  اتفاقيتتة حقتتوق األ تتخاص ذوي اإلعاقتتة املتمثتت  ي تعزيتتز تطتتوير 
األرهتتزة املستتاعدة التتيت تتتتي  لأل تتخاص ذوي اإلعاقتتة سممانيتتة اةركتتة ي  تتيطهم. وتتتتي  مراكتتز 

ختتتتدمات التقيتتتتيم التتتتيت تستتتتاعد علتتتت  سحالتتتتة ذوي اإلعاقتتتتة سىل أقستتتتا  ا تتتتدمات  ضتتتتا  أيالتأهيتتتت  
تتتتن األ تتتتخاص ذوي اإلعاقتتتتة  متتتتن اكتستتتتاب خمتلتتتتف املهتتتتارات اةياتيتتتتة  أيضتتتتا  املتخصصتتتتة. وُ من

لحعتمتتتاد علتتتت  أنفستتتتهم. وجيتتتتري حاليتتتتا تعتتتدي  ا ياكتتتت  األساستتتتية للمسسستتتتات ب تتتتر  امتتتتني 
متتتان. وتعمتتت  اةمومتتتة علتتت   ديتتتد قتتتر  سعتتتادة التأهيتتت  األ تتتخاص ذوي اإلعاقتتتة متتتن التنقتتت  بأ

وحتتتتديث معتتتدات العتتتح  علتتت   يتتت  مستتتتويات الرعايتتتة متتتن أرتتت  حتستتتني نوعيتتتة الرعايتتتة و يتتتادة 
 سممانية ااستفادة من ا دمات.

 املشاركة ي األنشطة اارتماعية أو اإلبداعية أو البفيهية (ب) 
لوتنيتتتة للمعتتتاقني ي  مطتتتابوي باعتطارهتتتا استتتباتي ية استتتتحُدثت دورة األلعتتتاب األوملطيتتتة ا -104

وتنيتتة لتهينتتة فتترص الرياضتتة والبفيتتا لأل تتخاص ذوي اإلعاقتتة ي  يتت  أ تتاء الطلتتد. وتُتتنظم هتتذه 
األلعتتاب ستتنويا، وتُيستتر تعلتتيم املهتتارات اةياتيتتة، واختيتتار الرياضتتيني املوهتتوبني، وتطتتوير القتتدرات 

 ء الرفي .والتمره للمشاركة ي برامج األدا
وتشار  اةمومتة، عتن تريتق ا لتس التوتل الزمطتابوي للفنتون والترواق التوتل الزمطتابوي  -105

 ي عدد من األنشطة اليت تمف  مشاركة األ خاص ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة.
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 اةماية من  ي  أ مال اإليذاء أو ااست حل ( ) 
ون رر تتة اا تتار قتتد ارُتمطتتت ي  تتروع ألحمتتا  قتتانون اا تتار باأل تتخاص، تمتت وفقتتا   -106

 ()أ((. 3)3فح أو من ذوي اإلعاقة )املادة مشد دة للعقوبة سذا كان الضحية ت
و تترعت اةمومتتة ي برنتتامج لتتتدريب املتتو فني العمتتوميني علتت  ل تتة اإل تتارة لتمميتتنهم  -107

  املصابني بإعاقة ععية. من التواص  م  األ خاص
إلعتتح  العامتتة وا اصتتة علتت  حتتد ستتواء )اإلذاعتتة الوتنيتتة والصتتحافة وُ ص تتص وستتائل ا -108

العامتتة( حيتتزا للتتربامج والقصتتص التتيت تتنتتاول قضتتايا اإلعاقتتة، متتن ختتحل برجمتتة متتواد رئيستتية مثتت  
 Actionنشرات األخطار وتر تها سىل ل ة اإل ارة وسرفاقهتا بشتروش. ويعتترب برنتامج "قتوة العمت " )

Powerليت تُطث بل ة اإل ارة وتتناول قضايا اإلعاقة.( مثاا للربامج ا  

 سممانية اةصول عل  العح  الط  والنفسه والو يفه (د) 
يُعتتترب األ تتخاص ذوو اإلعاقتتة فنتتة ضتتعيفة  تتا اةتتق ي اةصتتول علتت  ختتدمات الرعايتتة  -109

ا، وتعم  عل  حتقيق الصحية دون اييز. وتض  اةمومة مسألة الوقاية من اإلعاقة ضمن أولوياهت
 ما يله:ذلك من خحل 

ليمتر اةمت  والتتوادة بأمتان متتن  اتطتاع سياستة ا تتدمات ا انيتة للنستاء اةوامتت  )أ( 
 أر  ضمان عد  حدول مضاعفات  من أن تسثر عل  الطف  قط  الوادة وبعدها 

متابعتتتة مراقطتتتة املواليتتتد اجلتتتدد ب يتتتة حتديتتتد املعرضتتتني للخطتتتر متتتنهم، متتتن أرتتت   )ب( 
 حالتهم والتدخ  حسب ااقتضاء 

عمتت  برنتتامج التحصتتني املوستت  لضتتمان عتتد  سصتتابة األتفتتال بإعاقتتات  متتن  ) ( 
  الوقاية منها.

 العح  وسعادة التأهي  (ه) 
  يستفيد األ خاص ذوو اإلعاقة ما يله: -110

راستته تزويتتدهم بتتأرهزة مستتاعندة جمانيتتة مثتت  عاعتتات األذن، والعمتتاكيز، والم )أ( 
  املتحركة 
 سكسانم املهارات اةياتية عن تريق العح  املهل والعح  البفيهه املناسطني  )ب( 
تقيتتتتيم حتتتتالتهم الططيتتتتة أو الصتتتتحية، وسحتتتتالتهم سىل اجلهتتتتات املناستتتتطة. وستاحتتتتة  ) ( 

 العح  الططيعه  م حسب نوع اإلعاقة 
رعايتتتتة أتفتتتتا م، وتقتتتتدمل  تتتتتوفص التتتتتدريب للوالتتتتدين أو األوصتتتتياء بشتتتتأن كيفيتتتتة )د( 

  املشورة  م لفهم حالة الطف .
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 التعليم اجلام  (و) 
يتتنص الدستتتور علتت  حتتق كتت   تتخص ي أا يُعامتت  بطريقتتة اييزيتتة غتتص عادلتتة ألستتطاب  -111

، الذي [04:25]الفص   أحد أحما  قانون التعليم أيضا  ((. وينص 3)56منها اإلعاقة )املادة 
  م  الدستور، عل  عد  التمييز. جيري مواءمتا حاليا  

وُترب  املناهج التعليمية اجلديدة ضمن مطادئهتا الرئيستية مطتدأ التعلتيم اجلتام ، وتُركتز علت   -112
نظا  تعليمته يراعته ويتنتاول خمتلتف احتيارتات وقتدرات املتعلمتني، دون اإلضترار بتأي  اعتة أو 

  فرد، ودون سغفال النطاق المام  لتنوع املتعلمني.
وا يتتتتزال العمتتتت  باملتتتتداره ا اصتتتتة للمتعلمتتتتني متتتتن ذوي اإلعاقتتتتة قائمتتتتا، لمتتتتن التورتتتتا  -113

املعاصتتتر للحمومتتتة يرمتتته سىل وضتتت  نظتتتا  مدرستتته رتتتام  يراعتتته احتيارتتتات املتعلمتتتني متتتن ذوي 
اإلعاقتتة. وحتقيقتتا  تتذا ا تتدع، يُنفتتذ مفهتتو  املتتداره الصتتديقة للطفتت ، متتثح، حيتتث تُطتتا مرافتتق 

، تُفتتت  وحتتدات أيضتا  يارتتات املتعلمتني متتن ذوي اإلعاقتتة. وعلت  ستتطي  املثتتال مدرستية تراعتته احت
للموارد ي املداره، ويتم توفص أرهزة مساعدة، م  هتينة املداره لتمون ستهلة املستالك بالنستطة 

  لم  تف ، وذلك بتشييد مرات منحدرة، ومراحيا موصولة يقابا.
امنتتة ي املوقتتف متتن ا ختتر يفضتته سىل تقلتتيص وبينتتت القتترائن أن التصتتدي للعناصتتر الم -114

عدد حاات التمييز. ومن م، تعم  اةمومة عل  مواصتلة بنتاء قتدرات املعلمتني ي جمتال التتعلم 
اجلتتتام ، وذلتتتك ي ستتتتار بتتترامج التتتتدريب أثنتتتاء ا دمتتتة ملتتتدراء املتتتداره واملعلمتتتني بشتتتأن مطتتتادئ 

عية م  جلتان تطتوير املتداره و عيتة أوليتاء ومارسات التعليم اجلام . وأسفرت كذلك أنشطة التو 
  الطحب عن نتائج ريدة ي جمال ااية األتفال ذوي اإلعاقة من التمييز.

و ن  الطحب ذوو اإلعاقة األسطقية ي  ي  مسسسات التعلتيم العتايل ومتا بعتد الثتانوي  -115
ة علت  دفت  الرستو  " ملستاعدة الطتحب متن األستر الضتعيفضمن "برنامج اةمومة لعم  الطتحب

الدراستتية، وذلتتك متتن أرتت  تشتت ي  الطتتحب ذوي اإلعاقتتة علتت  االتحتتاق يراحتت  التعلتتيم العليتتا. 
وتستتع  سياستتة اةمومتتة سىل أن اصتت  الطتتحب ذوو اإلعاقتتة، يتتن فتتيهم املصتتابون بتتاملهق، علتت  

. وتتنص سياستة مقارنة يا اص  عليا غص املعتاقني متن الطتحبي املائة  50اوي  سضاي بنسطة 
  اةمومة عل  ستاحة مساعدين لألساتذة احملاضرين ذوي اإلعاقة الطصرية.

 برنامج املساعدة للتعليم األساسه ( ) 
كمتتا يتترد أعتتحه، التحتتاق األتفتتال احملتترومني باملدرستتة ي املتترحلتني يتتدعم هتتذا الربنتتامج،   -116

ي املائة متن جممتوع  10مج، يُرصملد ما نسطتا اابتدائية والثانوية واستطقاءهم فيها. وي ستار الربنا
لألتفال ذوي اإلعاقة املس لني ي املدرسة  و من مرارعة هذا ااعتمتاد  املطل  املخصص سنويا  
  و يادتا حسب الطلب.
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 التحديات -باء 
توارتتا  مطتتابوي حتتتديات اقتصتتادية بستتطب استتتمرار العقوبتتات ااقتصتتادية التتيت فرضتتتها  -117
الطلتتتدان ال ربيتتتتة، األمتتتر التتتذي أعتتتتاق تنفيتتتذ وسعمتتتال حقتتتتوق اإلنستتتان، ا ستتتيما اةقتتتتوق بعتتتا 

اارتماعيتتة وااقتصتتادية. وباإلضتتافة سىل ذلتتك، وعلتت  التترغم متتن التتتزا   مطتتابوي باملعتتايص التتدنيا، 
فإ تتا متتا تتتزال توارتتا عقطتتات ي بيتت  منت اهتتتا متتن املتتاه ي األستتواق الدوليتتة. وقتتد أفضتت  هتتذا 

إلعمتتال  عليهتتا  صتتيص متتا يمفتته متتن املتتوارد ىل اخنفتتا  سيتترادات اةمومتتة متتا يصتتعبالوضتت  س
  حقوق اإلنسان.

وأثر ضيق اةيز املايل عل  رهود اةمومة الرامية سىل امتني الل تان املستتقلة، متا أعتاق  -118
وقتد تنفيذ عملياهتا بفعالية، كما أثر عل  رهودهتا لتحستني  تروع الست ون و نزانتات الشترتة. 

  تفاقمت املشملة بسطب تزايد عدد نزاء الس ون.
وحتتتتدنت قلتتتتة املتتتتوارد متتتتن قتتتتدرة اةمومتتتتة علتتتت  سعتتتتادة تأهيتتتت  وتوستتتتي  قتتتتدرات ا ياكتتتت   -119

األساستتتية ي جمتتتاات منهتتتا ختتتدمات امليتتتاه والصتتترع الصتتتحه، وتوليتتتد الطاقتتتة، و تتتطمة الطتتترق. 
  التالية:عل  ا دمات اارتماعية  قيودا   أيضا  وتوارا اةمومة 

 توفص ا دمات األساسية ي املناتق الريفية  )أ( 
ستاحة التعليم للمحرومني  فعلت  ستطي  املثتال، ر تتتممن اةمومتة يفردهتا متن  )ب( 

ستاحة اوي  كام  لربنامج املساعدة للتعليم األساسته، فاضتطرت سىل ااعتمتاد علت  دعتم  تركاء 
يتتزال التحميتتذ ي بعتتا املنتتاتق النائيتتة يضتتطرون لقطتت  التنميتتة  وهتتذا األمتتر لتتيس مستتتداما. وا 
 مسافات تويلة للوصول سىل أقرب مدرسة 

تتتوفُص الرعايتتة الصتتحية، ا ستتيما لفائتتدة الفنتتات الضتتعيفة. وتعتتاين بتترامج تتتوفص  ) ( 
الرعايتتة الصتتحية ا انيتتة أو املدعومتتة  تتذه الفنتتات، مثتت  نظتتا  املستتاعدة علتت  العتتح  الطتت ، متتن 

 لتموي   وتضطر اةمومة كذلك سىل ااعتماد عل  دعم  ركاء التنمية نقص ا
 اوُ  عدد األيتا  واألتفال الضعفاء قدرة اسباتي يات التدخ  الواردة ضتمن  )د( 

  املرحلة الثانية من خطة العم  الوتنية.
ات وملا كانت اةمومة غص قادرة عل  دف  رواتتب تنافستية، فقتد هتارر أصتحاب املهتار  -120

  سىل دول املنطقة وسىل ا ار .
  وما يزال الفساد يعرق  التنمية ي بعا الوكاات اةمومية. -121
 وهنا  لثار ت ص املناخ وتأثص  اهرة النينيو. فعل  ستطي  املثتال، أثترت قلتة األمطتار ستلطا   -122

حارتتتتة  الزمطتتتتابويني ورعلهتتتتم ي ، متتتتا أضتتتتر بتتتتالمثص متتتتن2016-2015علتتتت  املوستتتتم الزراعتتتته 
املعونتتة ال ذائيتتة. فتحولتتت أولويتتة اةمومتتة سىل تعطنتتة املتتوارد متتن أرتت  حتستتني هتتذه األوضتتاع  سىل

  لمه ا يشتد اجلوع بأحد.
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األولويات والمبادرات وااللتزامات الوطنياة الرئيساية التاي اضاطلعا بهاا  -سادساً  
زمبابوي وتلا  التاي تعتازم االضاطلع بهاا للتالاب علاى هاذا التحاديات 

 حسين أوضاع حقوق اإلنسان على أرض الواقعوت
 طتتة التحتتول املستتتدا  وتعمتت  علتت  اارتقتتاء بتتاجلهود الراميتتة سىل  تعطتته اةمومتتة أولويتتة -123

تنفيتتذها، وذلتتك متتن أرتت  سنعتتاش ااقتصتتاد ومنتتوه بطريقتتة مستتتدامة، مستتتهدفة  لتتة أمتتور منهتتا 
املتتأمول أن يتتسدي تنفيتتذ ا طتتة املتتذكورة سىل امتتني املتتواتنني اقتصتتاديا والقضتتاء علتت  الفقتتر. ومتتن 

  يادة استفادة الطلد من موارده الططيعية، مث  املعادن، وسىل اإلسها  ي  يادة اإليرادات.
وتواصتت  اةمومتتة حوارهتتا متت  مسسستتات رئيستتية دوليتتة ومتعتتددة األتتتراع مثتت  الطنتتك  -124

التنميتتة األفريقتته، ورهتتات أختتر   التتدويل، وصتتندوق النقتتد التتدويل، وااحتتتاد األورويب، ومصتترع
   عل  فت  حوار م  ال رب لرف  عقوباتا ااقتصادية. أيضا  استنناع دعمها للطلد. وعملت اةمومة 

علتتت  الطقتتتاء،  وتتختتتذ اةمومتتتة، كمتتتا ذُكتتتر أعتتتحه، تتتتدابص ليمتتتون قطتتتاع الزراعتتتة منت تتتا وقتتتادرا   -125
ات واملستتتتتلزمات الزراعيتتتتتة للمتتتتزارعني اجلتتتتتدد، ، عتتتتن تريتتتتتق تتتتتوفص األدو ولضتتتتمان األمتتتتن ال تتتتتذائه، متتتتثح  

والتفتتتتاو  متتتت  املسسستتتتات املاليتتتتة جلعتتتت  التصتتتتاري  وعقتتتتود اإلجيتتتتار الصتتتتادرة سىل املتتتتزارعني مقطولتتتتة لتتتتد  
علت  تعزيتز  -ضتمن تتدابص أختر   -املصارع يتا  متنهم متن اةصتول علت  قترو . وتشت   اةمومتة 

خ. وي ستتتار "برنتتامج الربا يتت  لألغذيتتة ي أفريقيتتتا"، قطتتاع التتري متتن أرتت  التصتتدي لتحتتديات ت تتتص املنتتا 
   اإلقليمني اةضريني. عل  سطي  املثال، أتلقت اةمومة مشاري  للري ي ك  أقاليم الطلد باستثناء

وعل  الرغم من موارهتة اةمومتة حتتديات اقتصتادية، سا أ تا تظت  ملتزمتة اعت  لليتات  -126
ية، مث  برنامج املستاعدة للتعلتيم األساسته ونظتا  املستاعدة التموي  ي قطاع ا دمات اارتماع

عل  العح  الط ، قادرة عل  ااستمرار ي عملها. وحتاور اةمومة  ركاء التنمية ملواصتلة دعتم 
هذه ا ليات وغصها مث  صندوق التنمية الصحية وصتندوق اايتة الطفت ، مت  ستعيها ي الوقتت 

 - علتت  ستتطي  املثتتال -مواردهتتا ا اصتتة. وأنشتتأت اةمومتتة  نفستتا سىل تتتوفص كامتت  التمويتت  متتن
الصتتتتندوق ااستتتتتنماين التتتتوتل ملمافحتتتتة اإليتتتتد ، التتتتذي ُ ملتتتتونل عتتتتن تريتتتتق ضتتتتريطة اإليتتتتد ، لتلطيتتتتة 

مليتتتون  تتتخص  1.4احتيارتتتات املصتتتابني بفتتتصوه نقتتتص املناعتتتة الطشتتترية/اإليد  )هنتتتا  حتتتوايل 
يتلقون العح (. وتعتز  اةمومة استتحدال  800 000 اب بالفصوه/اإليد ، منهم حوايلمص

نظتتا  تتتأمني صتتحه وتتتل لتضتتمن أن  يتت  األ تتخاص، ا ستتيما الفنتتات الضتتعيفة، يستتتطيعون 
  اةصول عل  الرعاية الصحية املناسطة.

وتواص  اةمومة سعطاء األولوية لو ار  التعلتيم والصتحة وتتتي   متا أعلت  املخصصتات  -127
 من امليزانية. 

وستتتتمثف اةمومتتتة، عتتتن تريتتتق قطتتتاع العتتتدل والقتتتانون والنظتتتا ، رهودهتتتا الراميتتتتة سىل  -128
حتسني أوضتاع الست ون و نزانتات الشترتة، والتخفيتف متن اكتظتاو الست ون. وستواصت  عملهتا 

  لتهينة بينة ام ن اجلهات صاحطة املصلحة من دعم واستممال اجلهود اليت تطذ ا.
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ع تيستتتص مزاولتتتة األعمتتتال، التتتذي جيتتتري تنفيتتتذه ضتتتمن وأتلقتتتت اةمومتتتة متتتسخرا مشتتترو  -129
 تتراكة متت  الطنتتك التتدويل. ويرمتته هتتذا املشتتروع سىل حتستتني تصتتنيف  مطتتابوي كورهتتة استتتثمارية 
ستتتتليمة، وذلتتتتك متتتتن ختتتتحل تنفيتتتتذ سصتتتتححات خمتلفتتتتة ي جمتتتتاات  تتتتددة مثتتتت  سنشتتتتاء املشتتتتاري  

  الت ارية، وااية املستثمرين، وسنفاذ العقود.
ذ اةمومتتة عتتحوة علتت  ذلتتك برنتتامج اةمومتتة اإللمبونيتتة التتذي يركتتز علتت  حتتتديث وتنفتت -130

التنظم والعمليتتات اةموميتتة باستتتخدا  تمنولوريتتات املعلومتتات وااتصتتاات. فقتتد ُوضتتعت علتت  
سطي  املثال استمارة سلمبونية مشبكة بني الوكاات لتس ي  الشركات من أرت  ضتمان تقلتيص 

  ي  الشركة.الوقت الذي يست رقا تس

التوقعااات المتعلقااة ببناااء القاادرات  وطلبااات المساااعدة التقنيااة  والاادعم  -سابعاً  
 الممنوح

تواص  حمومة  مطابوي بذل رهودهتا الراميتة سىل حشتد املتوارد والتدعم التقتل متن أرت   -131
  تعزيز قدرهتا عل  الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان.

ستتتار عمتتت  ويقتتد  فريتتق األمتتم املتحتتدة القطتتري التتدعم املتتايل والتقتتل للحمومتتة ضتتمن  -132
ي  مطتتابوي. فعلتت  ستتطي  املثتتال، يقتتد  برنتتامج األمتتم املتحتتدة    األمتتم املتحتتدة للمستتاعدة اإلمنائيتتة

يتة متن اإلمنائه الدعم املتايل والتقتل سىل اةمومتة عتن تريتق و ارة العتدل والشتسون القانونيتة والربملان
أرتت  تنفيتتذ مشتتروع يُعتتا بتعزيتتز سقامتتة العتتدل وسعمتتال حقتتوق اإلنستتان لل ميتت ، ويشتتم  أنشتتطة 
قطتتاع العتتدل والقتتانون والنظتتا ، والل نتتة التوريهيتتة الوتنيتتة املعنيتتة بااستتتعرا  التتدوري الشتتام ، 

  والل نة املشبكة بني الو ارات املعنية حبقوق اإلنسان، من ضمن املسسسات اةمومية.
وستستتتفيد حمومتتة  مطتتابوي متتن التتدعم املتتايل والتقتتل املستتتمر التتذي يتيحتتا فريتتق األمتتم  -133

املتحتتدة القطتتري ي جمتتايل تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان وتنميتتة القتتدرات، ا ستتيما فيمتتا يتعلتتق 
بإعتتداد تقتتارير التتدول األتتتراع، ومتابعتتة ااستتتعرا  التتدوري الشتتام ، وكتتذلك متابعتتة توصتتيات 

  ملعاهدات واإلرراءات ا اصة.هينات ا
  ي سعيها سىل كسب التأييد من أر  رف  العقوبات ااقتصادية. دوليا   وتتوق  اةمومة دعما   -134

 ملحظات ختامية  
تظ   مطابوي ملتزمة بتعزيز واحبا  وااية وسعمال اةقوق واةريات األساسية لشتعطها،  -135

  املقطولة، يا يتما   والتزاماهتا الدولية. وستسع  راهدة سىل تنفيذ التوصيات
وتعرب حمومة  مطابوي عن امتنا ا للدعم املتايل والتقتل التذي متا تتزال تتلقتاه متن فريتق  -136

  األمم املتحدة القطري ضمن عملية ااستعرا  الدوري الشام .

    


