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 عملية إعداد التقرير -أوالر  

تقدم جمهورية زمبابوي تقريرها الوطني في إطار الجولة الثالثة من االستتتتت راد الدوري ال،تتتتام     -1
 بمصفوفة التوصيات.ًا م،فوع

ق   -2 اللجنة التوجيهية الوطنية الم نية باالستتتت راد الدوري ال،تتتام   التي تت ل  التقرير   هذا ونستتت 
وبرنتام  األمم المتحتدة     واللجتان المستتتتتتتتتتتتتتتقلتة   ومنظمتات المجتم  المتدني   من ممثلين عن حكومتة زمبتابوي 

بصتتتتفة استتتتت،تتتتارية  وايرهم من ةصتتتتحاع المصتتتتلحة. وتق  عله عات  اللجنة التوجيهية   الم،تتتتار   اإلنمائي
مستتتتتتتتترولية اإلشتتتتتتتتتراا عله تنفيذ التوصتتتتتتتتتيات المقبولة المنبثقة عن االستتتتتتتتتت راد الدوري ال،تتتتتتتتتام  وتوجي   

 . مليةال هذه

وةشتتتتتتتترف  اللجنة التوجيهية عله إعداد هذا التقرير  الذي شتتتتتتتتم  إجراا م،تتتتتتتتاورات م  ةصتتتتتتتتحاع   -3
. وتدّون حكومة  19-مصتتتتتتتتتتتتلحة من جمي  ةااليم البلد ال ،تتتتتتتتتتتترة  رام التحدفات التي ت رحها جائحة كوفيدال

التي طرحتهتا الم،تتتتتتتتتتتتتتاورات التي ةجريت  م  ةصتتتتتتتتتتتتتتحتاع    19-زمبتابوي التحتدفتات النتاجمتة عن جتائحتة كوفيتد
 ة  ومحاوالت التكيف م  الوض .حالمصل

 سابقتينتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولتين ال -ثانيار  

 ( 1) نسانالتصديق على معاهدات حقوق اإل  -ألف 

صتتتتدا  زمبابوي عله عدة م اهدات دولية وماليمية كما هو مبّين في تقرير منتصتتتت  المدة الذي  -4
 .( 3) وفي المصفوفة  ( 2) 2019ةعّدت  عام 

وةن،تتتتتتتتتت   لجنة المت لقة بخفض حاالت ان دام الجنستتتتتتتتتتية ايد النظر.    1961وال تزال اتفاقية عام  -5
دراستتتة استتتتقصتتتائية وطنية في هذا ًا توجيهية وطنية م نية بمستتت لة ان دام الجنستتتية وستتتتجري هذه اللجنة اريب 

مرحلة جم  البيانات  واستتتتتتتتتمرارها مرهون بتخويف القيود الدراستتتتتتتتة االستتتتتتتتتقصتتتتتتتتائية ا ن وبلغ   الصتتتتتتتتدد.
الحكومة بنتائ  الدراستتتتتة االستتتتتتقصتتتتتائية لتحديد موافها . وستتتتتتستتتتتترشتتتتتد  19-المفروضتتتتتة نتيجة جائحة كوفيد

 االتفاقية. من

ًا [  الذي فحّدد إجراًا موحد3:05صتتتتتتتتتتتتتدر اانون الم اهدات الدولية  الفصتتتتتتتتتتتتت     2020في عام و  -6
  في إطتتار الجهود الراميتتة إله مواامتتة القوانين م  ةحكتتام  للنظر في الم تتاهتتدات التتدوليتتة والموافقتتة عليهتتا

 الم اهدات علهالدستتتتتور. ومن المتوا  ةن يتين اانون الم اهدات الدولية تنستتتتي  وت زيز عملية التصتتتتدي  
 .بف الية وكفااة

 ( 4) وتنفيذهاًي التشريعات المحلية    معاهدات حقوق اإلنسان  إدماج -باء 

 استعراض منتصف المدة ما يلييشمل التقدف المحرز منذ   

في الت ليم وعله توفير الموارد المتاليتة المزمتة   عله الح  األستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي  ( 5) الت ليمينص اتانون   -7
دم     للمتتدارا الحكوميتتة.   واإلعتتااتتة  االجتمتتاعي  نوعالمت لقتتة بحقوا اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان في مجتتاالت  ًا  ةحكتتامتت ويتتم

 األطفال.والصحة  واإلنصاا لصالن 

ويخضتتتتتتت  ا ن م،تتتتتتتروع اانون األشتتتتتتتخات موي اإلعااة  الذي ستتتتتتتيتضتتتتتتتمن ةحكام اتفاقية حقوا  -8
. وعموة عله ملك  اام  الحكومة   إلجرااات ت،تتتري ية داةلية  األشتتتخات موي اإلعااة ودستتتتور زمبابوي 
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التي تستتتتت ه إله م الجة     ( 6) الستتتتتياستتتتتة الوطنية ل عااةعااة  باستتتتتتهمل لحقوا األشتتتتتخات موي اإلًا دعم
 .ي م،كلة تهميش موي اإلعااة والتمييز ضدهم في زمبابو 

 ( 7) إنشاء/تدعيم المؤسسات المستقلة -جيم 

 . ( 8) تواص  حكومة زمبابوي تقدفم الدعم إله اللجان المستقلة عله النحو المبّين في المصفوفة -9

 .2021و 2020 مي الميزانية ل ااعتمادات  التاليويبين الجدول  -10

 زمبابوي بدوالر  االعتمادات المخصصة للجان المستقلة 1الجدول   

 2021 2020 االعتمادات التي جرى التصوي  عليها

  2 601 000 000,00  365 770 000,00 لجنة الجهاز القضائي

  148 000 000,00  26 680 000,00 لجنة حقوا اإلنسان في زمبابوي  

  133 000 000,00  31 200 000,00 اللجنة الوطنية للسمم والمصالحة  

  317 000 000,00  71 550 000,00 لجنة مكافحة الفساد في زمبابوي  

  2 320 900 000,00  91 200 000,00 اللجنة االنتخابية في زمبابوي 

  153 000 000,00  25 900 000,00 اللجنة الم نية بال،رون الجنسانية في زمبابوي  

  934 000 000,00  163 100 000,00 لجنة األراضي في زمبابوي  

  175 000 000,00  13 900 000,00 اللجنة الم نية بوسائط اإلعمم في زمبابوي  

البرلمان م،تتتتتتتتتروع القانون المت ل  باللجنة المستتتتتتتتتتقلة الم نية بال،تتتتتتتتتكاوى في  عله ًا ويم رد حالي  11
 زمبتابوي  التذي فستتتتتتتتتتتتتتتحتدق  ليتة مستتتتتتتتتتتتتتتقلتة لتلقي شتتتتتتتتتتتتتتكتاوى ةفراد الجمهور  يمتا يت ل  بت جهزة األمن عممً 

 الدستور. ب حكام

 ( 9) تنفيذ الدستور ومواءمة القوانين -دال 

القوانين م  ةحكام الدستتتتتتتتور. وعندما دة  دستتتتتتتتور زمبابوي  ةمحرز تقدم كبير  يما فخص مواامة  -12
ًا نصتتتتتتتت  40نصتتتتتتتتوت ت،تتتتتتتتري ية  واليوم ما زال هنا    206  كان ينبغي مواامة  2013حيز النفام في عام 

 . ( 10) لم يتم مواامتها ب دًا  ت،ري ي 

نفيتتذ  وزمبتتابوي ملتزمتتة بتنفيتتذ جمي  القوانين التي تمتت  مواامتهتتا م  ةحكتتام التتدستتتتتتتتتتتتتتتور. ويجري ت  -13
 . ( 11) القوانين المدرجة في المصفوفةفي ملك  بما  ف االً ًا  القوانين التي تم  مواامتها تنفيذ

 ( 12) السيادة وتقرير المصير -هاء 

م  جمي   تجديد االتصتتتتاالتلًا جهودًا ةفيد في استتتتت راد منتصتتتت  المدة ب ن الحكومة تبذل حالي  -14
مزيد من الم لومات عن هذه الجهود في ويرد    .( 13) لزمبابوي ًا  الدول التي تتب  ستتتياستتتة ةارجية م ادفة تقليدف 

 . ( 14) الفص  الثالث ةدناه وفي المصفوفة



A/HRC/WG.6/40/ZWE/1 

GE.21-15706 4 

 الحقوق المدنية والسياسية -واو 

 ( 15) حرية التعبير واإلعالف -1 

 في هذا المجال. بالتقدم المحرز ( 17) والمصفوفة ( 16) ةفيد في است راد منتص  المدة -15

 ( 18) حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي -2 

لمطمع عله التقتتدم التتذي ةحرزتتت  الحكومتتة  يمتتا فخص ت زيز التمت  بحريتتة تكوين الجم يتتات  -16
 . ( 19) والتجم  السلمي  يرجه ال ودة إله المصفوفة

 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةحظر التعذيب  -3 

جرى استتتتتت راد القوانين مات الصتتتتتلة ومواامتها م  ةحكام الدستتتتتتور. ف له ستتتتتبي  المثال  فجّرم  -17
ل( ن والم د  ي  األف ال التي ت،ك  عناصر ت ذيب وم املة ااسية  مث  الجرائم الت   ( 20) القانون الجنائي )المدو 

الم املة القاستتتتتتتية والمإنستتتتتتتانية  ( 21) تن وي عله إصتتتتتتتابات جستتتتتتتدفة ةو ةمى بدني. كما فجّرم اانون األطفال
 األطفال.إزاا   والمهينة

 ( 22) التوقيف واالحتجاز -4 

للحصتول عله م لومات عن التقدم الذي ةحرزت  الحكومة  يما فخص ت زيز التمت  بحرية تكوين   -18
 . ( 23) الجم يات والتجم  السلمي  يرجه ال ودة إله المصفوفة

 ( 24) العنف المرتكب بدواًع سياسية -5 

تناول  المحاكم بف الية اضتافا ال ن  المرتكب بدواف  ستياستية وكذلك ةعمال ال ن  الموجهة ضتد  -19
ال ودة ًا ويرجه ةفضتتت الناشتتت ين الستتتياستتتيين  ستتتواا كان  ةعمال عن  مرتكبة داة  األحزاع ةو  يما بينها.  

 . ( 25) إله المصفوفة

 ( 26) االنتخابات -6 

م لومات مستجدة عن اإلصمحات االنتخابية التي ةدةل  منذ   ( 27) فقّدم است راد منتص  المدة -20
 .2018الجولة الثانية من االست راد وعن سير االنتخابات ال امة التي ةجري  في عام 

واتتد بتتذلتت  الجمهوريتتة الثتتانيتتة  ب تتد االنتختتابتتات  عتتدة جهود لل ودة إله حظيرة المجتم  التتدولي.  -21
ال ودة  اكتستتتتتتتت  اإلصتتتتتتتتمحات الت،تتتتتتتتري ية االنتخابية ةهمية بالغة.   ومن بين القضتتتتتتتتافا المدرجة في برنام 

وةصتتتتتتتتتتتتتدر االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة توصتتتتتتتتتتتتتيات ب،تتتتتتتتتتتتت ن تنفيذ عدة إصتتتتتتتتتتتتتمحات ت،تتتتتتتتتتتتتري ية في  
 االنتخابات. مجال

ووضتتتت   فراة ال م  الوزارية الم نية باإلصتتتتمحات الستتتتياستتتتية واالنتخابية والت،تتتتري ية مصتتتتفوفة   -22
محات المقترحة. وةجري  م،تتتتتاورات ب،تتتتت ن اإلصتتتتتمحات االنتخابية وايرها من اإلصتتتتتمحات  لتنفيذ اإلصتتتتت 

القانونية م  ةعضتاا من منصتة حوار الجهات الفاعلة الستياستية  والمجتم  المدني  وشتبكة دعم االنتخابات 
الفاعلة   في زمبابوي  والمرستتتتتستتتتتات المستتتتتتقلة  والجم يات القانونية. وعمقد حوار بين منصتتتتتة حوار الجهات

الستياستية  وشتبكة دعم االنتخابات في زمبابوي  ومركز الموارد االنتخابية  وجم ية محاميي حقوا اإلنستان 
 في زمبابوي لمناا،ة م،روع اانون ااترحت  شبكة دعم االنتخابات في زمبابوي.
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  2019 وجرى التصتتتتتتتتدي  عله الميثاا األفريقي ب،تتتتتتتت ن الدفمقراطية واالنتخابات والحكم في عام -23
ت بيق  عله الصتتتتتتتتتتت يد المحلي. وتمناااش في إطار الحوار الذي تويم  منصتتتتتتتتتتتة حوار الجهات  ًا ويجري حالي 

الفاعلة الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية م  المجتم  المدني مستتتتتتتتتت لة فرد إجرااات ت ديبية عله كّ  من فخال  مدونة اواعد 
 السلو  االنتخابية.

فضتتتتًم عن ةصتتتتحاع المصتتتتلحة المرتب ين بها  لتدريب وتخضتتتت  اللجنة االنتخابية في زمبابوي    -24
عله تحستتتين القدرات المت لقة باالتصتتتاالت. وي م  مختل  ةصتتتحاع المصتتتلحة  بمن فيهم اللجنة الوطنية  
للستتتتمم والمصتتتتالحة  وشتتتتبكة دعم االنتخابات في زمبابوي  ومنصتتتتة حوار الجهات الفاعلة الستتتتياستتتتية  م  

جراا دورة تدريبية للبرلمان ب،تتتتتتتتتت ن بناا الستتتتتتتتتتمم وت زيزه وزيادة القدرات في  اللجنة االنتخابية في زمبابوي إل
 مجال الوساطة.

 ( 28) الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -زاي 

التي تحّدد مستتتتتتتتتتار التنمية الجديد الذي  2030رؤية  2018ةطلق  الحكومة في ةيلول/ستتتتتتتتتتبتمبر  -25
   2030ال،تتتتتتتتتتتتتتريحتتة ال ليتتا من التتدةتت  المتوستتتتتتتتتتتتتتط بحلول عتتام    ينبغي ةن تتب تت  زمبتتابوي لبنتتاا مجتم  في

د هذه الرؤية الت ل ات الجمايية ل،ت ب زمبابوي وتصتميم  ًا.  ومزدهر ًا  متمّكن ًا تصتبن زمبابوي بلد كي وتجستّ
إتتتتتاحتتتتة فرت   الن تتتتاا  م   ااتصتتتتتتتتتتتتتتتتتادي والحفتتتتاو عليتتتت   وعله إجراا تحّول واستتتتتتتتتتتتتت   عله تحقي  نمو 

 للجمي . متساوية

  التي حّل  مح  برنام   2025-2021: 1استتتتتتتهمل االستتتتتتتراتيجية الوطنية للتنمية  وةعقب ملك  -26
. وستتردي االستتراتيجية إله ترستيس استتقرار  2030استتقرار المرحلة االنتقالية  الذي يهدا إله تحقي  رؤية 

ر االاتصتتتتتتاد الكلي  وهذا ةمر ضتتتتتتروري لتحقي  االنت ات والنمو االاتصتتتتتتاديين  وإلتاحة فرت جديدة تي  ستتتتتتّ
 تكوين الثروة واالبتكار وت وير الم،روعات.

  ستتتمدما  القضتتافا ال،تتاملة من 2025-2021: 1وفي م رد تنفيذ االستتتراتيجية الوطنية للتنمية   -27
ابي  اضتتتتتافا االعتبارات الجنستتتتتانية وال،تتتتتباع وموي اإلعااة والفنون والصتتتتتناعة اإلبدايية والبي ة وتكنولوجيا 

جمي  برام  ال م  المواضتتتتتتتتتتتتتتي ية لضتتتتتتتتتتتتتتمان تحقي  الت ل ات في ستتتتتتتتتتتتتتياا    الم لومات واالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت في
 االستراتيجية المذكورة.

تح   ًا   ستتتتمضتتتي ادم2025-2021: 1وعند قيام الحكومة بتنفيذ االستتتتراتيجية الوطنية للتنمية   -28
. ومن المتوا  ةن يردي نجاح هذه االستتتتتتتراتيجية إله "عدم تر  ةي شتتتتتتخص ةو مكان ةل  الركب"شتتتتتت ار 

 ت زيز التمت  بالحقوا االاتصادفة واالجتمايية والثقا ية.

 ( 29) الحق ًي الصحة  

إفجابية بغية تهي ة بي ة ستياستاتية مواتية للنهود بالصتحة ال امة. وتّم ملك ًا  بذل  زمبابوي جهود -29
لمكافحة فيروا واستتراتيجية ممحكمة   2020-2016بفضت  االستتراتيجية الوطنية للصتحة في زمبابوي للفترة 

نقص المناعة الب،تتتتتتتتتتترية. وتستتتتتتتتتتت ه االستتتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية للصتتتتتتتتتتتحة إله تحقي  اإلنصتتتتتتتتتتتاا والجودة في  
 الصحة. مجال

  2020وفي عام ًا. وما فت   اعتمادات الميزانية المخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة لق اع الصتتتتتتتتتتتحة تتزايد تدريجي  -30
  بينما ةصتتتتتتتتتص لها في  زمبابوي  دوالر 6 644 317 000ةمصتتتتتتتتتص لوزارة الصتتتتتتتتتحة ورعافة ال ف  مبل  

 في المائة من الميزانية اإلجمالية. 13مما فمث    زمبابوي  دوالر 54 705 000 000مبل    2021 عام
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 الو يات -1 

لو يتات األولي( في البلتد حيتث ك،تتتتتتتتتتتتتتفت  نتتائ  المستتتتتتتتتتتتتتن لم يتغير الم تدل ال تام للو يتات )م تدل ا -31
ةمل الفترة الفتتاصتتتتتتتتتتتتتتلتتة بين عمليتتات الت تتداد  عن م تتدل و يتتات   2017التتدفمغرافي  التتذي ةجري في عتتام  

 .2012شخص. وهذا الم دل هو نفس  الذي حدده الت داد الوطني ل ام  1 000حالة وفاة لك   10,2 يبل 

 وفاة البالغين -2 

 متواصتمً ًا انخفاضت ًا ةن هنا  ةفضت  2019نتائ  المستن ال نقودي المت دد المرشترات ل ام ةظهرت   -32
في البلتد. وبل  م تدل الو يتات  ًا  عتامت   49وًا  عتامت   15لم تدل و يتات األشتتتتتتتتتتتتتتختات التذين تتراوح ةعمتارهم بين  

 15 رهن بينمن اإلناق اللواتي تتراوح ةعما 1  000حالة وفاة لك     6,28بحسب تقديرات المسن ال نقودي   
من الذكور المنتمين إله نفس الف ة ال مرية. وهذا انخفاد   1  000حالة وفاة لك     6,09وًا عام  49وًا عام

الذي ةلص إله م دل و يات   2014ملحوو بالمقارنة م  نتائ  المستتتتتتن ال نقودي المت دد المرشتتتتتترات ل ام 
ووصتتتتتتتتتتتتتت   ًا. عامت  49وًا عامت  15ارهن بين  من اإلناق اللواتي تتراوح ةعمت  1 000حالة وفاة لكت   9,84ادره  

من  1 000حالة وفاة لكت    9,79  إله 2014م تدل الو يتات  بحستتتتتتتتتتتتتتب تقتديرات المستتتتتتتتتتتتتتن ال نقودي ل تام 
البيتانتات المزمتة التي   2019التذكور المنتمين إله نفس الف تة ال مريتة. ولم فجم  المستتتتتتتتتتتتتتن ال نقودي ل تام  

ًا عام 15ال مرية لألشتتتتتتتتتتتتتخات الذي تبل  ةعمارهم  تمستتتتتتتتتتتتتتخدم في حستتتتتتتتتتتتتاع م دالت الو يات لمجم  الف ة
وم  ملتك  اتّدر المستتتتتتتتتتتتتتن ًا. عتامت  49-15فوا  ومن ثم في اإلبمغ عن م تدالت الو يتات للف تة ال مريتة  ومتا

ةمل الفترة الفتاصتتتتتتتتتتتتتتلتة بين عمليتات الت تداد ةن م تدل وفتاة البتالغين    2017التدفمغرافي التذي ةجري في عتام  
ومتا فوا. و يمتا فخص ًا  عتامت   15من األشتتتتتتتتتتتتتتختات التذين تبل  ةعمتارهم    1000حتالتة وفتاة لكت     12,7يبل   

 . ( 30) نسبة و يات األمومة  يرجه ال ودة إله المصفوفة

 19-جائحة كوفيد -3 

الجائحة. ال المية وعان  حته ا ن من ثمق موجات من   19-لم تْسلام زمبابوي من جائحة كوفيد -33
  كان  زمبابوي  2021ةيلول/ستتتتتتتتتتتبتمبر    22وشتتتتتتتتتتتهدت الموجة الثالثة زيادة في عدد المرضتتتتتتتتتتته والموته. وحته  

 . شخصاً   121  653بسبب المرد وشفي ًا  شخص   4  592من المرضه  توفي منهم   128  804سجل    اد 

سبتمبر   ةيلول/  22  ةطلق  الحكومة حملة ت  يم عله ن اا البلد. وفي  2021وفي  مار/مارا   -34
ًا  شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتت   2 130 553اتد تلقوا الجرعتة األوله من ال  م وًا شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتت   2 992  348  كتان 2021
 الثانية.  الجرعة

 فيروا نقص المناعة الب،رية واإليدز -4 

لمكافحة فيروا نقص المناعة الب،تتتترية/اإليدز. وباإلضتتتتافة إله تواصتتتت  الحكومة ت زيز جهودها   -35
الوارد في المرف  مستتتتوى اةتبار الك،تتت  عن فيروا  1  يبّين ال،تتتك   ( 31) الم لومات الواردة في المصتتتفوفة
 .2019و 2014نقص المناعة الب،رية في عامي 

 ( 32) الغذاء واألمن الغذائي  

 الحصول عله الغذاا -1 

ذ الحكومت  -36 للحمتافتة االجتمتاييتة مواجهتًا للصتتتتتتتتتتتتتتتدمتات  وهو برنتام   ًا  برنتامجت   2010ة منتذ عتام  تنفتّ
لمطمع عله ةهداا البرنام (. ويقدم برنام  التخويف   ( 33) التخويف من ال جز الغذائي )انظر المصتتتتتتتفوفة
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من ال جز الغذائي المستتتتتتتتتاعدة الغذائية والنقدفة إله األشتتتتتتتتتخات الذين ف انون من ةوضتتتتتتتتتاع ه،تتتتتتتتتة. وتمّد 
 .من الحبوع شهرياً ًا متري ًا طن  36 773ةسرة م ي،ية تحتاج إله  735 455الحكومة يد ال ون إله 

واةتيارهم إله مستتتاعدة األستتتر الم ي،تتتية التي ت اني من نقص في    ويرمي استتتتهداا المستتتتفيدين -37
الغذاا  م  إيما األولوية لألستتتتتتر الم ي،تتتتتتية التي ف يلها مستتتتتتّنون  وةطفال  وةشتتتتتتخات مصتتتتتتابون ب مراد 

 مزمنة  وةشخات موو إعااة  ومناق إما كان  نسبة األشخات الم الين في األسرة عالية.

 األمن الغذائي -2 

في المائة من السكان   70هي الدعامة األساسية لماتصاد في زمبابوي. وي تمد ةكثر من   الزراعة -38
عله الزراعة لكستتتب يي،تتتهم )الغذاا والدة (. وينص الدستتتتور عله الح  في الغذاا الكافي  ويرام الدولة  

وجوع تحقي  عله ًا وينص الدستور ةفضًا.  عله اتخام تدابير م قولة للتوص  إله إحقاا هذا الح  تدريجي 
بوصتتتتتف  ةحد األهداا الوطنية. ولضتتتتتمان األمن الغذائي  شتتتتترع  الحكومة في اتخام تدابير  األمن الغذائي

 بينها ما يلي: مختلفة من

وت،تتتتم  توفير ا الت الزرايية للمزارعين ألاراد تحديث الزراعة  مما يردي  –الميكنة  •
 األمن الغذائي في البلد.إله زيادة اإلنتاجية واإلنتاج ومن ثم ضمان 

قيادة الثروة ًا وت ني توفير عوام  اإلنتاج الزرايية وت،م  ةفض  –قيادة األن، ة الزرايية   •
الحيوانية )استتتتتتهداا زيادة إنتاج المواشتتتتتي والدواجن والخنازير  إلس(  وقيادة المحاصتتتتتي   

الرئاستتتتتتتتتتي  الزرايية )التي تهدا إله تحستتتتتتتتتتين إمدادات الحبوع(  وبرنام  فاعلي الخير
لتوفير عوام  اإلنتاج  الذي فستتتتتتهدا األستتتتتر الضتتتتت يفة والمزارعين ةصتتتتتحاع الحيازات  

 الصغيرة من ةمل تزويدهم ب وام  إنتاج مجانية  ويظهر إنتاجهم في الجدول ةدناه.

  2الجدول   
 حجم اإلنتاج ونسبة اإلسهاف ًي ظل البرنامج الرئاسي، المصدر: وزارة األراضي

 اإلسهام )٪( اإلنتاج )باألطنان( بوع الم لوبة حجم الح السنة 

2016 /2017 376 817 1 521 260 14,3 

2017 /2018 145 735 1 568 215 11,7 

2018 /2019 225 204 2 756 157 10,9 

2019 /2020 782 227 2 849 196 8,8 

الت ورات  تهتدا إله استتتتتتتتتتتتتتتحتداق زراعتة ال تتت ثر بتالمنتا . ومن   –ًا  الزراعتة التذكيتة منتاةيت  •
  وهو ةحتد الخيتارات الزراييتة الحتافظتة  بفومفودزا/إنتواستتتتتتتتتتتتتتاتنفيتذ مفهوم  ًا التي جرت مرةر 

مليون    1,8للموارد  الذي استتتتتتتتتتتتاهدا من ةمل  البرنام م الرئاستتتتتتتتتتتي لدعم عوام  اإلنتاج  
مليون طن من الحبوع عله الصتتتتتتت يد  1,8مزارع  ومن المتوا  ةن ينت  ما فصتتتتتتت  إله 

 ؛الوطني

إن الحبوع الصتتتتتتتتتتتتغيرة ةكثر مقاومة للجفاا  ولذلك  -نتاج الحبوع الصتتتتتتتتتتتتغيرة برنام  إ •
اام  الحكومة  من ةج  تجنب الجوع الناجم عن الجفاا  بوضت  برنام  إنتاج الحبوع  
الصغيرة  الذي يهدا إله تحسين األمن الغذائي والتغذوي لألسر الم ي،ية الض يفة في  

ه الصتتتتمود وضتتتتمان تحّول المزارعين مباشتتتترة من المجتم ات الريوية ومله بناا القدرة عل
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للتستتوي .  اابمً ًا من ان دام األمن الغذائي إله حالة ينتجون فيها فائضتت  حالة ف انون فيها
 ؛مقاط ة في البلد 13واستفادت من هذا البرنام  حته ا ن 

إطار  من مراف  الري المتوافرة في البلد في ًا حكومة زمبابوي ب ضتت ًا ةن،تت ت ةفضتت  –الري  •
برنام  توفير المزيد من األاذفة. ويستتتتتت ه هذا البرنام  إله زيادة اإلنتاج وتحقي  األمن 

الوارد في المرف  ة ط الري الم ّدة  2الغذائي ومعمال الح  في الغذاا. ويبّين ال،تتتتتتتتتتتك   
 في إطار برنام  توفير المزيد من األاذفة.

ت ّور فستتتتتاعد عله تمكين المرةة وتحررها. ف،تتتتتملون نستتتتتاا  وهذا  ًا مستتتتتتفيد 1 092وجرى اةتيار  -39
 الوارد في المرف . 3وانظر ال،ك  

هكتار من األراضي في  3  200  واستهدا مرف  الرّي القائم عله المحاور المركزية تحسين حالة -40
من ًا  هكتار   2 920رّي ًا ويجري حالي ًا.  مزارع 80لصتتتتتتتتتالن  ًا  مركزي ًا  محور  80من ةمل تركيب   2021عام 
 .مركزياً ًا محور  74ضي بفض  األرا

هكتارات   10 203 ةر للري بغية تغ ية مستتتاحة إجمالية تبل   ًا  م،تتتروع 80ويجري ا ن إن،تتتاا  -41
 كما هو مبين في الجدول ةدناه.

  3الجدول   
 2020مشاريع الري قيد اإلنشاء حسب اإلقليم، المصدر: وزارة الزراعة، 

 )هكتار( المت لقة بالم،روع ايد اإلنجازالمساحة   عدد الم،اري  اإلاليم

 1 179 14 مانيكاالند

 731 7 ماشوناالند المركزية

 290 9 ماشوناالند ال،رقية

 457 8 ماشوناالند الغربية

 640 6 ماتابيليمند ال،مالية

 3 045 6 ماتابيليمند الجنوبية

 1 758 13 ماسفينغو

 2 103 17 ميدالندز

 10 203 80 المجموع

 األمن الغذائي والتغذوي  -3 

في ستتتتتتتتتتتياا التغير المناةي والمتغيرات األةرى  ال تزال حالة األمن الغذائي في زمبابوي ه،تتتتتتتتتتتة  -42
وةمل ستنوات ًا.  وتختل  من عام إله  ةر بحستب كمية األم ار التي ته   ةمل الموستم الزراعي تحديد

  اضتتتتتت رت شتتتتتتريحة كبيرة من ستتتتتتكان الريف ةن ت تمد  لضتتتتتتمان ةمنها  2020-2019الجفاا مث  عامي 
الغذائي والتغذوي  عله ال مليات التي تديرها الحكومة ةو تمّولها الجهات المانحة  في ظّ  شتبكات األمان  

ن وضتتت  األمن الغذائي ب،تتتك  كبير  بغية توفير الستتتل  الغذائية الموستتتمية والستتتل  اير الغذائية. ولكن تحستتتّ 
بفضتتتتتتتتتتت  ه ول كميات كا ية من األم ار في البلد. واّدرت لجنة    2021-2020ةمل الموستتتتتتتتتتتم الزراعي 

في المائة  27  ةن 2021تقييم مظاهر الض   في زمبابوي  في تقييم لسب  ال يش الريوية ةجرت  في عام 
من الغذائي م  محدودفة فرت حصتتتتتتتتتولهم ( ف انون من ان دام األشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتاً  2  942 897من الستتتتتتتتتكان )



A/HRC/WG.6/40/ZWE/1 

9 GE.21-15706 

ًا كبير ًا الغذاا ةمل الفترة التي تصتتتتتتتتتتتت  فيها م دالت الجوع إله مروتها. وتمّث  هذه النستتتتتتتتتتتتبة تحستتتتتتتتتتتتن  عله
شخص( الذين تبي ن في تقييم مماث  ةجري في   5  529 000في المائة من السكان )  59بالمقارنة م  نسبة 

 ن الغذائي.ةنهم ف انون من ان دام األم 2020عام 

 التغذية  

تتب  عادة ديناميات انت،تتتتتتار ستتتتتتوا التغذفة ديناميات األمن الغذائي في البلد. وبغية اتخام ارارات اائمة  -43
عله األدلة في مستتائ  التغذفة  تجري حكومة زمبابوي دراستتات استتتقصتتائية ستتنوية. وتغ ي اإلحصتتااات الحالة 

م لومات عن المدةول    ي،تتتية  م  االهتمام ةاصتتتة بالحصتتتول عله التغذوية لألاذفة التي تستتتتهلكها األستتتر الم 
الغذائي لألطفال دون ستتتتتتتن الخامستتتتتتتة والنستتتتتتتاا في ستتتتتتتن اإلنجاع. والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذا 

الوارد   4ويبين ال،تتتتك     . ( 34) ةعمه والمصتتتتفوفة(   40التحدي ت،تتتتم  التدابير المت لقة باألمن الغذائي )انظر الفقرة 
 ي المرف  ةدناه درجات التنوع الغذائي  يما فخص األاذفة التي تستهلكها األسر الم ي،ية في زمبابوي.ف

وال يزال ستتتتتتوا التغذفة م،تتتتتتكلة رئيستتتتتتية في مجال الصتتتتتتحة ال امة وم،تتتتتتكلة اجتمايية ااتصتتتتتتادفة في   -44
يواج  البلد ثمثة ةيباا زمبابوي  ويرثر بوج  ةات عله األطفال دون سن الخامسة والنساا في سن اإلنجاع. و 

نتتاجمتتة عن ستتتتتتتتتتتتتوا التغتتذفتتة؛ وهي نقص التغتتذفتتة  وفرط التغتتذفتتة  ونقص المغتتذفتتات التتدقيقتتة. ويرج  ملتتك إله نقص 
األاذفة المغذفة  واّلة تنوي  المحاصتتتتتتتتتتتتي  في الق اع الزراعي  وستتتتتتتتتتتتوا ةنماط االستتتتتتتتتتتتتهم . والتدابير التي تتخذها  

 . (35) ةعمه والمصفوفة(   43- 40بير المت لقة باألمن الغذائي )انظر الفقرات الحكومة لمواجهة هذا التحدي ت،م  التدا 

 ( 36) المياه والصرف الصحي  

 برام  توفير المياه وةدمات الصرا الصحي والنظافة الصحية للجمي  -1 

ف ترا الدستتور بالح  في الحصتول عله مياه ال،ترع الم مونة والنظيفة وينص عله ملك. ويقوم  -45
ال،تتتتتتتتتتركاا في التنمية بوكمال الجهود التي تبذلها الحكومة لتحستتتتتتتتتتين المياه والصتتتتتتتتتترا الصتتتتتتتتتتحي في البلد. 
واعتمدت حكومة زمبابوي ستتياستتة لتوفير المياه وةدمات الصتترا الصتتحي والنظافة الصتتحية للجمي  تراعي 

ة التغوط في ال راا  االعتبارات الجنستتتتتتانية. وتهدا هذه الستتتتتتياستتتتتتة إله إن،تتتتتتاا بلد ةال  فيها الناا عن عاد
لذلك  اعتممدت عملية تثويف ت،تتاركي في  ًا م  ةهداا التنمية المستتتدامة. وتحويقًا  تماشتتي   2030بحلول عام 

ًا مجالي الصحة والنظافة الصحية تتمحور حول الصرا الصحي ويحدوها طلب المستخدمين  ويجري حالي 
الضتتتتتوا عله ةهمية مصتتتتتادر المياه  19-يدمقاط ة ريوية مدعومة. كما ستتتتتل   جائحة كوف 45تنفيذها في  

ّدد عدد من المدارا التي تحتاج إله مّدها بمصتتتتادر مياه م مونة بصتتتتورة عاجلة.   النظيفة للمدارا حيث حم
 .( 38) والمصفوفة ( 37) ال ودة إله است راد منتص  المدةًا ويرجه ةفض

  4الجدول    
ير المياه وخدمات الصرف الصحي    2020 عاف   -  والنظاًة الصحية للجميع ًي المناطق الريفية برامج تًو

 ال دد الن،اط

 2 575 حفر ا بار

 5 574 إصمح ا بار

 12 شبكات نق  المياه باألنابيب بودارة المجتم ات المحلية

 10 377 إصمح مراكز توزي  المياه

 181 646 إن،اا مراحيض "بلير" محسنة مهواة 

 11 272 بناا القدرات

 1 069 القرى التي ةال  فيها الناا عن عادة التغوط في ال راا
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في المائة منها صالحة لمستخدام.  55في جمي  ةنحاا البلد وًا ب ر   41 754وهنا  ما فقرع من  -46
شتتتتتتبكة من شتتتتتتبكات   12ب ر  بينما جرى إصتتتتتتمح  5  600وجرى ةمل الفترة الم،تتتتتتمولة بالتقرير إصتتتتتتمح 

 44  600تم ات المحلية وجرى تحويلها لتوليد طااة شتتتتتمستتتتتية. وت تزم الحكومة حفر ةنابيب المياه في المج
 .2025و 2021ب ر  ةر في القرى والمدارا بين عامي 

في المائة من األستتتتتتتر   77,1  تستتتتتتتت ي  2019للمستتتتتتتن ال نقودي المت دد المرشتتتتتتترات ل ام ًا ووفق -47
في المائة المستتجلة   76,1زيادة بالمقارنة م  نستتبة الوصتتول إله مصتتادر محستتنة لمياه ال،تترع  مما ف،تتك  

. وتستج   في هراري ةعله نستبة من األستر الم ي،تية التي فمكنها الوصتول إله مصتادر مياه 2014في عام 
 .في المائة 64,8في المائة  ةما النسبة األدنه فهي في ماتابيليمند الجنوبية وتبل    96,6محسنة إم تبل  

 المائيةإدارة الموارد  -2 

طلب  الحكومة ت،تييد عدد من الستدود م  ال لم ةن هنا  المزيد من الستدود ايد اإلن،تاا من ةج    -48
من ةمل الري والستياحة ومصتائد األستما . وستتدعم   زيادة األمن المائي وتحستين ستب  ال يش  وملك مثمً 

 . ( 39) ب ض السدود م،اري  صغيرة لتوليد ال ااة الكهرمائيةًا ةفض

برنتام  وطني لجم  الميتاه يهتدا إله ت زيز األمن المتائي لمستتتتتتتتتتتتتتتختدام المنزلي ًا  وهنتا  ةفضتتتتتتتتتتتتتت  -49
 وسقافة الماشية في المجتم ات الريوية ومله ت زيز األمن الغذائي عن طري  الري.

 ( 40) الحق ًي التعليم  

.  (41)في الت ليم  ترد في استتتتت راد منتصتتتت  المدة م لومات عن التدابير الرامية إله ت زيز الح  -50
 وتم رد ةدناه مظاهر التقدم األةرى.

وعتمدل اتانون الت ليم لينص عله إلزاميتة الت ليم األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي الممّول من التدولتة. ويتت ل  الت ليم  -51
ستتنوات في المدرستتة االبتدائية  بما فيها ستتنتان من النماا في مرحلة ال فولة المبكرة وةرب    9األستتاستتي من 

الثانوي  من الصتتتتتتتت  األول إله الراب . وبات القانون فكل  الدولة بتوفير مواد ت ليمية    ستتتتتتتتنوات من الت ليم
بهذا  من الدستتتور. وعممً  75ألحكام المادة ًا وت لمية  وهياك  ةستتاستتية  ومراف  م دات  وموارد ةةرى  وفق

لتقدفم منن تستتتاعد    اً زمبابوي ًا دوالر   105 903  213مبل    2020التكليف  ادم  الحكومة في الستتتنة المالية  
مما ةزال عبا الرستتتتتتتتتتتوم ًا  عله تستتتتتتتتتتتديد نفقات التستتتتتتتتتتتجي  دعمًا للمدارا االبتدائية والثانوية األكثر حرمان 

 بليون دوالر 1,7  هنتا  اعتمتاد اتدره 2021المتدرستتتتتتتتتتتتتتيتة والجبتافتات عن عتات  األهت  وةوليتاا األمور. ول تام 
 مخصص للمنن التي تساعد عله تسديد نفقات التسجي .  زمبابوي 

ًا وتوّفر الحكومة  في إطار تدابير الحمافة االجتمايية  مستتتتلزمات الدورة ال،تتتهرية لل البات دعم -52
  دعم  الحكومة هذا 2020الحتياجاتهن من حيث لوازم الصتتتتتتتتحة ةثناا فترة الحيض. وفي الستتتتتتتتنة المالية 

بمبل      االعتمتتتاداتفي  زمبتتتابوي    مليون دوالر  500زادتتتت  إله    زمبتتتابوي   دوالر  200  000  000البرنتتتام  
 .2021المالية ل ام 

من حقوا اإلنستتتتتان  وملك من ةمل  ًا ةستتتتتاستتتتتي ًا وعمزز القانون لضتتتتتمان توفير الت ليم بوصتتتتتف  حق -53
درستتتتتية. ودعمًا لزيادة الت ليم  الت كد من عدم استتتتتتب اد ةي تلميذ من المدرستتتتتة بستتتتتبب عدم دف   الرستتتتتوم الم

الجام   بات اانون الت ليم ينّص عله تناول مسائ  م ّينة للتغلب عله جمي  الحواجز التي ت ي  الحصول  
عله الت ليم ب،تتتك  منصتتت  ودون ةي تمييز عله ةستتتاا نوع الجنس  واألصتتت  اإلثني  واإلعااة  والوضتتت  

ليمي الجام   ةمدرج  ةحكام م ينة لصتتتتتتتتتتالن المت لمين االجتماعي االاتصتتتتتتتتتتادي. وفي إطار هذا الزةم الت 



A/HRC/WG.6/40/ZWE/1 

11 GE.21-15706 

موي اإلعااة. وت،تتم  ضتترورةا ةن تتاح في ك  مدرستتة مستتّجلة هياك  ةستتاستتية ممئمة لذوي اإلعااة ومراف   
 مات صلة لصالن المت لمين والم لمين موي اإلعااة  وةن تمتخذ تدابير للرصد واإلنفام.

إله المرحلة الثانية من تنفيذه التي تغ ي جمي  صتتتتفوا  ًا لي ووصتتتت  برنام  التغذفة المدرستتتتية حا -54
المدرستتتتتة االبتدائية. وستتتتتيتستتتتت  ن اا البرنام  في مرحلت  الثالثة لي،تتتتتم  المدارا الثانوية. وةحرز تقدم في  

وفي   .( 42) تنفيذ برنام  التغذفة المدرستتية القائمة عله المنتجات المحلية بفضتت  توفير مبادج توجيهية للتنفيذ
من الخزينة لصتتتتتتتتالن البرنام   كما استتتتتتتتتمخدم المبل  نفستتتتتتتت  في    زمبابوي    استتتتتتتتتمخدم بليون دوالر2020عام 
 .2021 عام

التوزي  الجغرافي للمتتدارا االبتتتدائيتتة التي تنفتتذ برنتتام  التغتتذفتتة المتتدرستتتتتتتتتتتتتتيتتة.   5ويبّين الجتتدول   -55
بتدائية لديها برام  تغذفة اائمة في  مدرستتتتتتتتتتتتتتة ا 6 798مدرستتتتتتتتتتتتتتة من ةصتتتتتتتتتتتتتت  ما مجموع    5 483 وكان 

 في المائة من مجموع المدارا االبتدائية. 80,7  وهو ما فمث   2020 عام

  5الجدول   
النطاق الذي يغطيه برنامج التغذية المتبع ًي المدارس االبتدائية حسددب اإلقليم والعدد والنسددبة الم،وية، 

 2020عاف 

 اإلاليم

للمتتدارا  ال تتدد اإلجمتتالي  
 االبتدائية

عتتدد المتتدارا االبتتتدائيتتة  
تغتتتتذفتتتتة   برام   لهتتتتا  التي 

 مدرسية

النستتتتتتتتتتتتتتبتة الم ويتة للمتدارا  
التي لهتتتا برام    االبتتتتدائيتتتة 

 تغذفة مدرسية

 81,3 893 1 098 مانيكاالند

 85,6 495 578 ماشوناالند المركزية

 67,3 522 776 ماشوناالند ال،رقية

 79,7 619 777 ماشوناالند الغربية

 91,1 798 876 ماسفينغو

 90,7 565 623 ماتابيليمند ال،مالية

 86,8 462 532 ماتابيليمند الجنوبية

 79,1 691 874 ميدالندز

 58,9 176 299 هاراري 

 71,8 262 365 بوالوايو

 80,7 5 483 6 798 المجموع الكلي

ستتتياستتتة الت لم المبكر وم،تتتروع ستتتياستتتة  وةمل الفترة ايد االستتتت راد  ةمحرز تقدم بفضتتت  وضتتت   -56
 الت ليم الجام  الذي وص  ا ن إله المرحلة النهائية حيث فقوم ةصحاع المصلحة بواراره.

ويمرصد بصورة منهجية مدى وصول الجمي  إله الت ليم بفض  إحصااات الت داد السنوي لتمميذ  -57
األطفال موي اإلعااة الملتحقين بالمدارا   انخفض عدد 2019المدارا. وبالمقارنة م  إحصتتتتتتتتتتتااات عام 

. ولوحظ ب،ك  واضن انخفاد عام في مستوى المواظبة عله 2020في عام  69  522إله   85 560من 
  2020ت،تترين الثاني/نوفمبر   -  الدراستتة ب د اإلاما الم ول للمدارا من نيستتان/ةبري  إله ةيلول/ستتبتمبر

له تدّة  موّج  يرمي إله عكس هذا االتجاه  ال ستتتتيما كي . ويمبرز ملك الحاجة إ19-بستتتتبب جائحة كوفيد
 فحظه األطفال موو اإلعااة بالمزيد من الفرت لملتحاا بالمدرسة.
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ًا عن الت ليم الجام  للمدارا االبتدائية والثانوية  وملحقًا عملي  دليمً ًا  وةعّدت حكومة زمبابوي ةفض -58
  م تالجتة تت ةر األداا وجرى توزي ت  عله المتدارا. والتدليت  ةداة يمرف  بمبتادرة القرااة المبكرة/برنتامًا  جتام ت 

 .( 43) لزيادة مراعاة مسائ  اإلعااة في مجالي الت ليم والت لم

ويم تبر حصول الجمي  عله الت ليم من ال،واا  مات األولوية ويمّتب  ملك بفض  الرصد المنهجي  -59
  انخفض عدد األطفال موي اإلعااة  2019وبالمقارنة م  عام الذي تتيح  اإلحصتااات المدرستية الستنوية. 

. ويواكتب هتذا االنخفتاد االتجتاها ال تام 2020في عتام   69  522إله   85 560الملتحقين بتالمتدرستتتتتتتتتتتتتتة من  
الذي ت،تتتتتتتتهده المدارا  يما فخص المواظبة ب،تتتتتتتتك  عام عله الدراستتتتتتتتة ب د اإلاما الم ول للمدارا من 

 .19-بسبب جائحة كوفيد 2020ت،رين الثاني/نوفمبر    - برنيسان/ةبري  إله ةيلول/سبتم

ةن االبية المت لمين موي اإلعااة يلتحقون بالمدارا ال ادفة  مقارنة  5وال،تتتتتك    6ويبّين الجدول   -60
بالملتحقين بالمدارا الخاصتتتتتتتتة. ومن ةج  تناول مستتتتتتتت لة مدى كفااة الم لمين في الت ام  م  االحتياجات  

ة  الصتتتتتتتتتتت   لدى حكومة زمبابوي برنام  لتنمية ادرات الم لمين ت م  علي  وزارتا المتصتتتتتتتتتتتلة باإلعااة دا
الت ليم. وفي إطار هذا البرنام   فم تبر التثويف في مجال االحتياجات الخاصتتتتتتتتة من بين مجاالت التدريب 

 مات األولوية.

  6الجدول   
 والخاصة حسب المرحلة التعليميةعدد المتعلمين ذوي اإلعاقة الملتحقين بالمدارس العادية 

 السنة  

 المجموع الكلي  المدارا الخاصة  المدارا ال ادفة 

 المجموع  اإلناق  الذكور  المجموع  اإلناق  الذكور  المجموع  اإلناق  الذكور 

النمتتاا في مرحلتتة  
 ال فولة المبكرة 

2017 157  3 500  2 657  5 61 61 122 218  3 561  2 779  5 

2018 826  2 306  2 132  5 125 90 215 951  2 396  2 347  5 

2019 477  4 741  2 218  7 109 68 177 586  4 809  2 395  7 

2020 678  2 374  2 052  5 85 58 143 763  2 432  2 195  5 

الصفوا  
 7- 1االبتدائية  

2017 161  30 852  22 013  53 199  1 906 105  2 360  31 758  23 118  55 

2018 603  23 850  17 453  41 186  1 865 051  2 789  24 715  18 504  43 

2019 045  34 734  26 779  60 090  1 790 880  1 135  35 524  27 659  62 

2020 901  26 872  21 773  48 979 752 731  1 880  27 624  22 504  50 

 المجموع  
المرحلة الثانوية  

 ( 6- 1)الصفوا  

2017 245  6 213  5 458  11 146 98 244 391  6 311  5 702  11 

2018 719  6 827  5 546  12 290 259 549 009  7 086  6 095  13 

2019 977  7 301  7 278  15 128 100 228 105  8 401  7 506  15 

2020 976  6 505  6 481  13 183 159 342 159  7 664  6 823  13 

المت لمين في المرحلتة الثتانويتة. وتبتذل الجهود  تبين اإلحصتتتتتتتتتتتتتتااات ةن عتدد المت لمين الملتحقين بتالمتدارا االبتتدائيتة ةكبر من عتدد  
 لتقليص هذه الفجوة.ًا حالي

وةن،تتتتتتتتتتتتتتت ت حكومتتة زمبتتابوي مراف  تتين للمت لمين موي اإلعتتااتتة تلقي دعم يلبي احتيتتاجتتاتهم في   -61
مجالي الت ليم والت لم في المدارا ال ادفة  وي ةذ شتك  وحدات موارد وفصتول ةاصتة. وي نه بهذه المراف   
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ن مرهلون ملّمون بمستتتتتتتتت لة ت ليم موي االحتياجات الخاصتتتتتتتتتة  وتمخف ض نستتتتتتتتتبة الم لمين إله التمميذ  م لمو 
ل عااات المختلفة التي ف اني منها المت لمون المستجلون. وترد تفاصتي   ًا وتمستتخدم تكنولوجيات مناستبة وفق

 .( 44) هذه المراف  في التقرير السنوي للت داد المدرسي

 زمبابوي  مليون دوالر 20ادره ًا ستتتتتتتتنوي ًا   ةصتتتتتتتتصتتتتتتتت  الحكومة مبلغ2021و 2020وفي عامي  -62
ينة ومواد ت ليمية تناستتتتتتتتتتب احتياجات المت لمين موي اإلعااة. وةمعدت ااعدة بيانات اائمة   ل،تتتتتتتتتتراا ةجهزة م  

إله األدلة.    عله األستتتتتتتتماا لتتب  ال لب وال رد  يما فخص األجهزة الم ينة كي تمتخذ القرارات باالستتتتتتتتتناد
وت،تتم  األجهزة الم ينة واللوازم المت لقة باإلعااة الكراستتي المتحركة  والم ينات الستتم ية  والم دات القائمة 
عله طريقة "براي"  والبرمجيات  والمن،ورات  وا الت الحاسبة الناطقة  واواميس لغة اإلشارة  والمواد مات  

  لمين المصابين بالمه .الصلة  والمستحضرات الواقية من ال،مس للمت 

وةصتتتتدرت الحكومة توجيها ب،تتتت ن الستتتتياستتتتات المتب ة في كليات الت ليم المهني وكليات الم لمين   -63
مقتضتتته دستتتتوري ينص عله المستتتاواة التامة بين الجنستتتين عند تستتتجي  النستتتاا.  50/50يدعو إله اعتماد  

في المائة  بينما تبل  هذه  43ة التقنيات المت ددة بكلي ًا بهذا التوجي   تبل  نستتتتبة التحاا النستتتتاا حالي   وعممً 
 في المائة في كليات الم لمين. 74النسبة 

مضتتتتنية لضتتتتمان عدم استتتتتب اد ال مع موي اإلعااة وتكافر فرت ًا جهودًا وتبذل الحكومة ةفضتتتت  -64
 ةدناه فكرة عن الوض  الراهن. 7التحااهم بالت ليم فوا الثانوي. وي  ي الجدول 

  7الجدول   
وق  2019لمحة موجزة عن التحاق ذوي اإلعاقة بالمدرسدددددة ًي عاف   . المصددددددر: وزارة التعليم العالي ًو

 الثانوي وتطوير االبتكار والعلوف والتكنولوجيا

 نوع اإلعااة

 المجموع إعااات ةةرى  جسدفة سم ية بصرية

  اإلناق الذكور اإلناق الذكور اإلناق الذكور اإلناق الذكور

 378 22 25 50 102 3 8 71 97 الجام ات

التتتتتتتتتقتتتتنتتتتيتتتتتتتات   كتتتتلتتتتيتتتتتتتة 
 123 0 0 42 77 3 0 0 1 المت ددة

 228 24 15 67 49 4 6 45 18 كليات الم لمين

 729 46 40 159 228 10 14 116 116 المجموع

كما اام  الحكومة بودراج مواضتتتي  جنستتتانية في المناه  الدراستتتية. وستتتاعد ملك في إمكاا وعي  -65
 ال مع بالقضافا الجنسانية.

وعملت  إحتدى الجتام تات عله ستتتتتتتتتتتتتتّد الفجوات الجنستتتتتتتتتتتتتتانيتة التي ت،تتتتتتتتتتتتتتوع الت ليم ال تالي وفوا   -66
في المائة من مجموع ال مع   80من ةمل ت ميم مراعاة المنظور الجنستتتتتتتتتاني  وت،تتتتتتتتتّك  النستتتتتتتتتاا  الثانوي 

 الملتحقين بها.

 ( 45) إقامة العدل -حاء 

استتتتتتتتت راد منتصتتتتتتتت  المدة م لوماتد مستتتتتتتتتكملة عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز  امدم  في  -67
وةمحرز منذ ملك الحين المزيد من التقدم     .( 46) فخص ت زيز إمكانية اللجوا إله القضتتاا وستتيادة القانون   يما

 .( 47) بما في ملك الم لومات الواردة في المصفوفة
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عله برام  مختلفة وضتت تها لجنة الجهاز القضتتائي. ًا موظف  645  جرى تدريب  2020وفي عام  -68
ًا م،تتارك 261في التدريب عله إدارة األداا. وشتتار  في التدريب عله مكافحة الفستتاد ًا عضتتو  138وشتتار  

من لجنة الجهاز القضتتتتائي  والهي ة الوطنية للممحقة القضتتتتائية  والوحدة الخاصتتتتة لمكافحة الفستتتتاد  ولجنة  
 الفساد في زمبابوي  ووحدة مكافحة الفساد التاب ة لل،رطة.مكافحة 

عب الجديدة    القضاء اإللكتروني والمحاكم الجديدة والشُّ

 إن،اا محاكم افتراضية -1 

الفرصتتتتتتتتتتتتة لتحقي  تقدم تكنولوجي في ًا تحدفات ولكنها ةتاح  ةفضتتتتتتتتتتتت  19-طرح  جائحة كوفيد  -69
قني من ال،تتتتركاا في التنمية  محكمة افتراضتتتتية واحدة عله ا اع ال دل. وةن،تتتت ت حكومة زمبابوي  بدعم ت 

عله وضتتتتتتت  اإلطار الت،تتتتتتتري ي  ًا األا  في ك  إاليم من ةااليم البلد ال ،تتتتتتترة. وت م  حكومة زمبابوي ةفضتتتتتتت 
ر   المزم إلرستتاا اضتتاا إلكتروني  مما ستتيتين الوصتتول بالوستتائ  اإللكترونية إله إجرااات المحاكم وستتييستتّ

 لم الجة القضافا. اتباع نظام الوراي

وينص الدستتور عله إن،تاا المحكمة الدستتورية بوصتفها محكمة منفصتلة مات درجة عالية تحتفظ  -70
بمحاضتتتر الجلستتتات. ونتيجة لذلك  تم الفصتتت  بنجاح بين ااضتتتيي المحكمة الدستتتتورية والمحكمة ال ليا في  

اة دائمين في المحكمة الدستتتتورية . وعي ن الرئيس ةمستتتة اضتتتاة من المحكمة ال ليا لل م  كقضتتت 2021عام 
 إله جانب رئيس المحكمة ونائب .

 المركزية المحاكم -2 

تواصتتتتتتتتت  الحكومة تحقي  الممركزية  يما فخص المحاكم في زمبابوي من ةج  تحستتتتتتتتتين إمكانية  -71
كم عليا  اللجوا إله القضتاا. وب د إن،تاا محكمة عليا في إاليم ماشتوناالند الغربية  ةصتبن لدى زمبابوي محا

إن،تتتتاا محاكم صتتتتلن في المناط  الرئيستتتتية مات الكثافة  ًا  في ةمستتتتة من ةااليم البلد ال ،تتتترة. ويجري ةفضتتتت 
 .( 48) السكانية ال الية

وعين  لجنة الجهاز القضتتتتتتتتتتتتتائي المزيد من المحاكم المختصتتتتتتتتتتتتتة  مث  المحاكم التجارية ومحاكم  -72
 مكافحة الفساد.

 استقمل السل ة القضائية -3 

ت يين القضتتتتتتاة. وتقوم ًا ( عله حمافة استتتتتتتقمل القضتتتتتتاا وينظم ةفضتتتتتت 85ص الدستتتتتتتور )المادة ين  -73
(  عله قيم ومبادج ت،تتم  الحكم الرشتتيد. وت،تتم  مبادج الحكم 3زمبابوي  بموجب ةحكام الدستتتور )المادة 

ة التنفيذفة   الرشتيد التي ينص عليها الدستتور االمتثال لمبادج الفصت  بين الستل ات  ومن هنا تحترم الستل 
 باعتبارها ةحد ةمرع الدولة الثمثة  االستقملا الممنوح للسل ة القضائية.

ةعضتتتتتتتتتتتتتتاا في لجنتة الجهتاز القضتتتتتتتتتتتتتتائي المستتتتتتتتتتتتتترولتة عن إدارة التوظيف ًا  وعينت  الحكومتة مرةر  -74
 واالنضباط وشروط ةدمة األشخات ال املين في الجهاز القضائي وموظوي  الداعمين.

 ( 49) مجال حقوا اإلنسانالتدريب في  -4 

م لومات عن التزام الحكومة بالتدريب المستمر للموظفين  ( 50) امدم  في است راد منتص  المدة -75
ال موميين في مجال حقوا اإلنستتتتتتتتتان. والهدا من التدريب هو ت زيز ادرتهم عله إعمال حقوا اإلنستتتتتتتتتان 

 واحترام سيادة القانون.
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 ومة بدعم من ال،ركاا في التنمية وال،ركاا المحليين ما يلي:وي،م  التدريب الذي تجري  الحك -76

تدريب اللجنة الوزارية الداةلية الم نية بحقوا اإلنستتتتتتتتان والقانون الدولي اإلنستتتتتتتتاني عله  •
 التقارير التي ت دها الدول األطراا؛

 توفير دورات تدريبية ألعضاا ا اع ال دالة والقانون والنظام ب، ن زواج األطفال؛ •

التدريب لدائرة الستجون واإلصتمحيات في زمبابوي وشترطة جمهورية زمبابوي عله توفير  •
 مس لة حقوا اإلنسان  بال،راكة م  مرسسة الموارد القانونية؛ 

استتتتتتتتتتتت راد المناه  الدراستتتتتتتتتتتية وتوفير التدريب عله حقوا اإلنستتتتتتتتتتتان لدائرة الستتتتتتتتتتتجون   •
حقوا االنستتتتتان والقانون  واإلصتتتتتمحيات في زمبابوي بال،تتتتتراكة م  م هد راؤول فالينبرغ ل

من التدريب عله حقوا اإلنستتتان ًا االنستتتاني. واستتتتفاد مستتترولون حكوميون  ةرون ةفضتتت 
 الذي نظم  الم هد.

التاب ة لكلية الحقوا ًا   ويجري ا ن تدريب مجّندي ال،تتتتترطة في ةكادفمية ال،تتتتترطة المن،تتتتت ة حديث  -77
بمستتتتتتتتتتوى دبلوم وممددت فترة التدريب من الفترة التقليدفة بجام ة زمبابوي. ورمف  مستتتتتتتتتتوى التدريب ليصتتتتتتتتتبن  

وبات  الوحدات التدريبية ت،تم  التدريب عله ت زيز وحمافة حقوا  ًا. البالغة ستتة ةشتهر إله اثني ع،تر شتهر 
اإلنستتتتان األستتتتاستتتتية. وباإلضتتتتافة إله ملك  فخضتتتت  األعضتتتتاا ال املون في جمي  مراكز التحديث اإلاليمية 

 مس لة حقوا اإلنسان.ًا ةثناا الخدمة. وي،م  هذا التدريب ةفضعله تدريب مستمر 

وتقوم دائرة الستتتتتجون واإلصتتتتتمحيات في زمبابوي باستتتتتت راد دورتها التدريبية الموجهة للمجندين  -78
لهذه الغافة  عقدت الدائرة شتتتتتتتتراكة م  ًا بهدا إدراج مستتتتتتتت لة حقوا اإلنستتتتتتتتان في تدريب المجندين. وتحويق

برغ لحقوا االنستتتتتتتتتتتتتان والقانون االنستتتتتتتتتتتتتاني بغية دعم االستتتتتتتتتتتتتت راد ومعداد دلي  تدريبي.  م هد راؤول فالين 
ممكر ةعمه  شتتتتار  هذا الم هد في عدد من برام  تدريب الموظفين في الخدمة عله حقوا اإلنستتتتان   وكما

اإلنستتتان موفرة  وال ستتتيما اواعد مانديم. كما تتوله مرستتتستتتة الموارد القانونية برام  تدريبية في مجال حقوا  
للستجون في جمي  األااليم  في حين فستاعد شتركاا  ةرون مث  راب ة المحاميات في زمبابوي الستجناا في  

 صيااة ةوراا اإلفراج بكفالة واالست ناا.

 ( 51) مكافحة الفساد -5 

 ةطلق  حكومة زمبابوي استراتيجية مكافحة الفساد التي تهدا إله ما يلي: -79

 ن وتوعيتهم بحقواهم ومسرولياتهم؛دعم تمكين المواطني  •

 اتخام تدابير لمكافحة الفساد؛ •

ت زيز هياك  الردع والك،تتتتتت  وااللتزام واإلنفام بفضتتتتتت  تحستتتتتتين الوفاا بالتزامات مكافحة   •
 الفساد ومدارة النزاهة؛

 زيادة م البة الجمهور ال ام بوجود شفا ية ومساالة في المرسسات ال امة والخاصة؛ •

ين عن المخالفات وضتتتحافا الفستتتاد  مما ستتتي،تتتج  الم،تتتاركة الف الة  ضتتتمان حمافة المبلغ •
 ألفراد الجمهور في جهود مكافحة الفساد؛

استتتترداد األصتتتول وال ائدات المت تية من جرائم الفستتتاد  والت ويض عن األضتتترار الملحقة   •
 بالدولة وبضحافا الفساد؛ 

 ية ومساالتها.ت زيز ال،فا ية في األحزاع السياسية وزيادة إرادتها السياس •
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ووّا  مراج  الحستتتتتابات ال ام مذكرة تفاهم م  لجنة مكافحة الفستتتتتاد في زمبابوي تمّكن اللجنة من  -80
االطمع في ةي وا  عله النتائ  التي ةلص إليها مراج  الحستتتتتتتتتتابات ال ام لتجري تحويقات في ةي حالة  

 ف،تب  فيها بحدوق فساد.

 .( 52) فوفةوترد المزيد من الم لومات في المص -81

 ( 53) تسجيل المواليد -أوالر  

ستب  ةن ةبلغ  حكومة زمبابوي عن مختل  التدابير التي اتخذتها لتيستير تستجي  جمي  المواليد   -82
 .( 54) بما فيها التدابير الت،ري ية

إعتتداد التقرير المت ل  بتتالتحقي  الوطني في إمكتتانيتتة االطمع عله   2020واستتتتتتتتتتتتتتتمهتتّ  في عتتام   -83
الوثائ  الذي ةجرت  لجنة حقوا اإلنستتتتان في زمبابوي  بما ف،تتتتم  نتائ  التحقي  والتوصتتتتيات المنبثقة عن   

 تنفيذ ب ض التوصيات.ًا ويجري حالي 

إله الستتتج  المدني وبالت اون  ًا  إصتتتدار تقارير إحصتتتائية هاّمة للغافة استتتتناد 2021وبدة في عام  -84
ي. وتتضتتتتمن هذه التقارير إحصتتتتااات مفيدة لتحديد مدى استتتتتيفاا  م  الوكالة الوطنية ل حصتتتتاا في زمبابو 

ستتتتتتتجّمت المواليد في جمي  ةنحاا البلد  حيث تمحستتتتتتتب الوالدات المستتتتتتتّجلة كنستتتتتتتبة م وية من ال دد المقّدر 
 للوالدات التي فمفترد ةن تحدق ةمل السنة الم،مولة بالتقرير.

الجماعي بوبرام مذكرة تفاهم ب،ت ن الت اون الرامي  واام مكتب المستج  ال ام وصتندوا ماتابيليمند   -85
إله حّث المواطنين في ثمثة ةااليم عله ممارستتتتتة حقواهم الدستتتتتتورية في المواطنة  ومله تيستتتتتير حصتتتتتولهم  

 عله وثائ  وطنية من ةج  إشراكهم ب،ك  كام  وتمت هم بحقواهم كزمبابويين.

 ( 55) أقساف الشرطةأوضاع السجون وزنزانات االحتجاز ًي   -ياء 

ةورد استتتتتتتتتتتت راد منتصتتتتتتتتتتت  المدة التقدم المحرز في الستتتتتتتتتتتنتين األوليين اللتين تلتا استتتتتتتتتتتت راد   -86
 .( 56) الثانية الجولة

وستتتتتتستتتتتتمّر حكومة زمبابوي في زيادة الدعم المالي المقّدم إله دائرة الستتتتتجون واإلصتتتتتمحيات في   -87
وعله ستتتتتتتتتتتتبي  المثال  تلق  دائرة الستتتتتتتتتتتتجون زمبابوي  وفي اتخام تدابير لتحستتتتتتتتتتتتين ةوضتتتتتتتتتتتتاع الستتتتتتتتتتتتجون. 

 دوالر  708 415 000مخصتتتتتتتتصتتتتتتتتات مالية ادرها    2020واإلصتتتتتتتتمحيات في زمبابوي في الستتتتتتتتنة المالية 
  2021 وفي الستتتتتتتتتنة المالية .  اً زمبابوي   اً دوالر   1  381  000  386  وزيد هذا المبل   يما ب د ليصتتتتتتتتت  إله زمبابوي 

 . زمبابوي  دوالر   5  083  942  000ادره  ًا دائرة السجون واإلصمحيات في زمبابوي مبلغ تلق  

وباإلضتتتتتتتتتافة إله الدعم المالي المباشتتتتتتتتتر المقدم إله دائرة الستتتتتتتتتجون واإلصتتتتتتتتتمحيات في زمبابوي  تدعم  -88
  5  818  000ةصتتتتص مبل      2020مزرعة. وفي عام   24الحكومة إنتاج الستتتتل  في مزارع ستتتتجونها البال  عددها 

لزيادة اإلنتاج في المزارع )البذور  والمواد الكيميائية  واألستتتتتتتتتتمدة( لضتتتتتتتتتتمان االكتفاا الغذائي   زمبابوي   دوالر 
  2021  ويصتتت  المبل  في عام  زمبابوي   دوالر 50 000  000للستتتجناا. وعمّدل المبل   يما ب د ليصتتت  إله 

دائرة الستتتتتتتتتتتتجون واإلصتتتتتتتتتتتتمحيات في  ًا    تلق  ةفضتتتتتتتتتتتت 2021. وفي عام زمبابوي  دوالر 66  788 000إله 
 اّراسات. 10حّصادات دّراسة و 3وًا جّرار  20 زمبابوي 
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 مراقبة ةماكن االحتجاز -1 

( عله مراقبتتة مراكز االحتجتتاز مراقبتتة محتتايتتدة  46إله    44ينص اتتانون الستتتتتتتتتتتتتتجون )المواد من   -89
لنواع رئيس الدولة والوزراا والقضتتاة واضتتاة الصتتلن ورجال الدين والزوار  ويجيز.  مستتتقمً ًا  وتفتي،تتها تفتي،تت 

 في جمي  ةنحاا البلد  زيارة زنزانات االحتجاز.ًا الرسميين  الذين يزورون السجون دوري 

ويجوز للقضتتتتاة الزائرين طلبم جمي  الكتب واألوراا والستتتتجمت المت لقة بودارة الستتتتجن وبوستتتتائ   -90
 ي   وزيارةم ك  جزا من الستتجن  ورؤيةم ك  ستتجين محتجز  وفحصم نويية ط ام النزالا   االنضتتباط المتب ة

وكميت  والتحق  من ملك  والت كدم من احترام القواعد اإلجرائية واللوائن الستتتتتتتتتتائدة  والتحقي م في ةي شتتتتتتتتتتكاوى 
م بها النزالا. ةو  طلبات يتقد 

بواليتها الدستتتتتتورية  زيارات    زمبابوي  عممً   وألاراد المستتتتتاالة  تمجري لجنة حقوا اإلنستتتتتان في -91
إله جمي  الستتتجون للمراقبة والتفتيش  وتقّدم توصتتتيات مناستتتبة تهدا إله تحستتتين حقوا الستتتجناا. واّدم   

 لجنة حقوا اإلنسان في زمبابوي توصيات تنظر فيها حاليا حكومة زمبابوي.

جون لتلقي شتتتكاوى الستتتجناا وشتتتواالهم. بزيارات منتظمة إله الستتت ًا وتقوم الستتتل ة القضتتتائية ةفضتتت  -92
لجنة م نية بزيارة الستتتتجون يرةستتتتها ةحد اضتتتتاة المحكمة ال ليا  وتتمث  مهمتها في الت كد من ًا وهنا  ةفضتتتت 

الم نية بزيارة الستتتتجون من ب ض اضتتتتاة    وتت ل  اللجنةًا. الظروا الم ي،تتتتية للنزالا وتلقي شتتتتكاواهم ةفضتتتت 
 المحكمة ال ليا  ومدعين عامين  ومسج  المحكمة ال ليا  وكاتب محكمة  وااٍد  وممث  لل،رطة. 

 التخويف من اكتظاو السجون  -2 

متا انفتّك عتدد نزالا الستتتتتتتتتتتتتتجون في زمبتابوي يزداد بستتتتتتتتتتتتتتبتب تت ّةر إجرااات المحتاكم نتيجتة جتائحتة   -93
ألولويتتة فقط ل لبتتات اإلفراج بكفتتالتتة ولحتتاالت الحبس االحتيتتاطي التتذي ف رة للمرة    م  إع تتاا ا19-كوفيتتد

  ةمعلن عن 19-األوله. وم  ملتتك  وفي محتتاولتتة للتخويف من اكتظتتاو الستتتتتتتتتتتتتتجون في ظتتّ  جتتائحتتة كوفيتتد
 .سجيناً  6 127  وةمفرج عن ما مجموع  2021و 2020صدور ثمثة ةوامر عفو في عامي 

 النزالابرام  إعادة ت هي   -3 

تنفيذ عدد من البرام  الرامية إله إعادة ت هي  الستتتجناا. وت،تتتم  ميكانيك الستتتيارات   ًا فجري حالي  -94
لهذه الغافة  عقدت دائرة الستتجون واإلصتتمحيات في زمبابوي شتتراكة م  شتتركة ًا والّنجارة  والخياطة. وتحويق

ستتتتيما في حلقات ال م  التي ةقيم  في   ةاصتتتتة رةت الستتتتجناا وهم فقومون بتجمي  ا   دراجات نارية  وال
 هراري وموتاري وبوالوايو واويرو وماسفينغو.

وفي إطار إعادة ت هي  الستتجناا وتحستتين ظروا احتجاز الستتجينات  استتتحدث  حكومة زمبابوي  -95
 .2021نظام السجون النسائية المفتوحة في حزيران/يوني  

 زنزانات االحتجاز في ةاسام ال،رطة -4 

هذه   19-ظه المحتجزون في زنزانات ال،رطة بالخدمات األساسية. وةمل فترة جائحة كوفيدفح -96
فجري ت هير الزنزانات عله فترات منتظمة. واألهم من ملك ةن جمي  األشتتخات فخضتت ون لفحص للت كد 

تحستتتتتين ب ض مراف  المياه والصتتتتترا  ًا اب  احتجازهم. وجرى ةفضتتتتت  19-من عدم إصتتتتتابتهم بفيروا كوفيد
لصتتتتتحي لتكون المياه متوافرة ب،تتتتتك  متواصتتتتت . واام  دائرة شتتتتترطة زمبابوي برف  مستتتتتتوى م ايير التدبير  ا

 المنزلي في زنزانات االحتجاز.
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 ( 57) االتجار باألشخاص -كاف 

طرة عدد من الت ورات عله    ( 58) إضتتافة إله التقدم المحرز المبّين في استتت راد منتصتت  المدة -97
 .( 59) النحو المبين ةدناه وفي المصفوفة

وةدةلت  الحكومتة  بمستتتتتتتتتتتتتتاعتدة مكتتب األمم المتحتدة الم ني بتالمختدرات والجريمتة  ت تديمت عله  -98
عن ةحكام ةةرى من   اانون االتجار باألشتتتتتتتخات ترمي إله ت زيز ت ريف جريمة االتجار بالب،تتتتتتتر فضتتتتتتتمً 

ًا  ايد المراج ة الداةلية تمهيدًا ي  م،تتتتتتتتتتتروع اانون لت دي  الت،تتتتتتتتتتتري ات  وهو حالي بروتوكول باليرمو. وصتتتتتتتتتتت 
 ل رض  عله البرلمان.

جل   2019وفي عام  -99 حاالت جرى فيها استتتتتغمل  3  لم تستتتتج   ةي حالة عم  استتتتري. ولكن ستتتتم
 3ة الجناة في  حاالت اتجار ب طفال. وتم  مقاضتتتتتتتا 3بالغين في ال م  )مكران  وةنثه واحدة( بينما وردت 

 سنوات. 10  حمكم عله ةحد المتجرين المواوفين بالسجن لمدة 2020حاالت  وفي تموز/يولي  

 حقوق المرأة -الف 

الذي ادم   ي  حكومة زمبابوي م لومات   ( 60) تجدر اإلشتتتتتارة هنا إله استتتتتت راد منتصتتتتت  المدة -100
 مستوفاة عن إعمال حقوا المرةة. وتم رد ةدناه مظاهر التقدم األةرى.

 ( 61) النهود بالمرةة  -1 

  SMEDCO  000 800  33)  ةع   مرستستة تنمية الم،تاري  الصتغيرة والمتوست ة ) 2020في عام   -101
رف   ًا  زمبابوي  اً دوالر  69  261 172مرستتتستتتة صتتتغيرة ومتوستتت ة الحجم  ومنها   219إله   زمبابوي   دوالر  صتتتم

فرصتتتتتتتتة عم .  360وةوجدت    عممً  957. ودمعم ما مجموع   19-للم،تتتتتتتتاري  المتضتتتتتتتتررة من جائحة كوفيد
الوارد في المرف  التركيبة الجنستتتتتتتتتانية لم،تتتتتتتتتاري  المرستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتتتت ة   7ويبين ال،تتتتتتتتتك   

 المدعومة. لحجما

وتمّول حكومتة زمبتابوي صتتتتتتتتتتتتتتنتدوا تنميتة المرةة  التذي يهتدا إله تقتدفم ارود إله المجموعتات   -102
ةااليم من ةااليم البلد   6في ًا  م،تتتتتتتتتروع 40  جرى تموي  2020النستتتتتتتتتائية دون طلب ضتتتتتتتتتمانات. وفي عام 

امرةة ف ملن في ا اع الزراعة والت دين  200إله  زمبابوي  دوالر 10 050 000وجرى إاراد   .( 62) ال ،تتتتترة
 والصناعة التحويلية والسياحة والبي  بالتجزئة.

 ( 63) ال ن  ضد المرةة  -2 

فجّرم اانون ال ن  المنزلي ةعمال ال ن  ضتتتتتتتتتتتتد المرةة مث  فحص ال ذرية القستتتتتتتتتتتتري  وت،تتتتتتتتتتتتوي   -103
 اسلية األنثوية  وةي ةشكال ةةرى من ال ن  البدني ةو النفسي.األعضاا التن 

وت،تتّن الحكومة عله مستتتوى المجتم ات المحلية حممت للتويية بمستت لة ال ن  الجنستتاني ترّكز  -104
عله زيادة الوعي بمستتتتتتتتت لة ال ن  المنزلي  وت ميم الم رفة بقانون ال ن  المنزلي  ومفجاد ن،تتتتتتتتتاط مجتم ي 

نزلي  وت زيز ادرة المجتم ات المحلية عله إن،تتاا  ليات لمن  ال ن  المنزلي والتصتتدي مناهض لل ن  الم
لت . وتنظ م حممت توييتة تحتّث الزعمتاا التقليتديين عله تولي دور قيتادي في منتاا،تتتتتتتتتتتتتتة موضتتتتتتتتتتتتتتوع التذكورة 

 وي.التحويلية  م  تناول الم ايير الجنسانية واالجتمايية الصارمة وا ثار السلبية للنظام األب 
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 ( 64) م،اركة المرةة في الحياة السياسية وال امة -3 

إحصتتتتااات عن م،تتتتاركة المرةة في الحياة الستتتتياستتتتية وال امة.   ( 65) فقّدم استتتتت راد منتصتتتت  المدة -105
 وتم رد المزيد من الم لومات ةدناه.

ةدناه عدد النستتتتتتتاا ونستتتتتتتبتهن في مناصتتتتتتتب صتتتتتتتن  القرار الرئيستتتتتتتية في المجال   8ويبّين الجدول   -106
 السياسي والق اع ال ام ومرسسات الدولة والجهاز القضائي.

  8الجدول   
 نع القرار ًي المجال السياسي والقطاع العافالمرأة ًي مناصب ص

 2021- 2018وزارة شرون المرةة والمجتم ات المحلية وت وير ال،ركات الصغيرة والمتوس ة الحجم    المصدر: 

 2018 2021 

 نسبة النساا  المجموع  الرجال  النساا  نسبة النساا  المجموع  الرجال  النساا 

         الحياة السياسية 

 25 20 15 5 30 20 14 6 الوزراا الحكوميون 

 50 12 6 6 50 10 5 5 وزراا الدولة 

 35,5 318 205 113 34 350 230 120 البرلمان 

 14 1  958 1  684 274 14 1  359 1  169 190 ةعضاا مجالس الحكم المحلية 

         

         القطاع العاف 

 24 33 25 8 30 20 14 6   األمانات الدائمة 

اللجتتتان في الختتتدمتتتة   ةعضتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
 ال امة 

4 3 7 57 2 4 6 33 

لمتتتتديرين/المتتتتديرون/نواع  ا   كبتتتتار 
 المديرين 

267 660 927 29 220 495 715 31 

 23 47 36 11 26 39 29 10 السفراا 

 الدولة    – نواع المست،ارين  

 الجام ات 

0 11 11 0 1 11 12 8 

التتتمتتت تتتلتتتمتتتيتتتن   كتتتلتتتيتتتتتتتات  متتتتتتتديتتترو 
التتتتتتتتحتتتتتتتتكتتتتتتتتومتتتتتتتتيتتتتتتتتة/التتتتتتتتكتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتات  
 الزرايية/كليات التقنيات المت ددة  

12 18 30 40 7 14 21 33 

  9الجدول    
 2020إحصاءات عن وجود المرأة ًي الجهاز القضائي، المصدر: لجنة الجهاز القضائي، عاف  

 

2018 2020 

 نسبة النساا المجموع الرجال النساا نسبة النساا المجموع الرجال النساا

         الجهاز القضائي

 اضاة المحاكم مات 
 الدرجة ال الية 

28 30 58 48 31 39 70 44 

 58 229 96 133 38 250 156 94 اضاة الصلن
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 .( 66) 2023مق دا( في الجم ية الوطنية إله ما ب د عام  60وزاد الدستور حصة المرةة ) -107

 ال مالة -4 

تناول م،تتتتتتاركة المرةة في القوة ال املة  اّدرت الدراستتتتتتة االستتتتتتتقصتتتتتتائية المت لقة بالقوة ال املة عند   -108
في المتائتة وةن م تدل الب تالتة   84ةن م تدل ال متالتة اإلجمتالي يبل    2019وعمت  األطفتال التي ةجريت  عتام  

في المائة من   43و في المائة من األشتتتخات ال املين من الذكور 57في المائة. وكان    16اإلجمالي يبل   
في    17,2من م تتدل الب تتالتتة بين التتذكور  حيتتث بل     اإلنتتاق. وكتتان م تتدل الب تتالتتة بين اإلنتتاق ةعله اليمً 

في المائة للذكور. كما كان هنا  تفاوت كبير في نستتتتتتتتبة ال مالة إله عدد الستتتتتتتتكان.   15,7المائة ل ناق و
  33,7في المائة ل ناق. وبلغ  نسبة النساا  28,5في المائة للذكور بينما بلغ     44,4وبلغ  هذه النسبة 

في المتتائتتة من األشتتتتتتتتتتتتتتختتات التتذين ف ملون عله مستتتتتتتتتتتتتتتوى اإلدارة في البلتتد. وهتتذه زيتتادة كبيرة إما اورنتت  
. وترد في  2014في المائة التي توصتتتتتتل  إليها دراستتتتتتة استتتتتتتقصتتتتتتائية مماثلة ةجري  في عام  27,9 بنستتتتتتبة

 هن التي ت،غلها المرةة في زمبابوي.الجدول ةدناه م لومات إضا ية عن الم

  10الجدول    
حسدددب المهنة ،  عمالر ار  سدددنة وما ًوق الذين يمارسدددون حالي   15التوزيع بالنسدددب الم،وية لاشدددخاص البالغين  

 ( 2019و   2014)   2019والجنس، الدراسة االستقصائية للقوة العاملة وعمل األطفال لعاف  

 2014 2019 

 المهنة 

 % اإلناق الذكور 

العدد 
 % اإلناق الذكور  اإلجمالي

العدد 
 اإلجمالي

 6  075 100 7,4 92,6 8  658 100 4,6 95,4 المهن في القوات المسلحة 

 54  839 100 33,7 66,3 65  974 100 27,6 72,4 المديرون 

 236  811 100 58,4 41,6 218  156 100 50,7 49,3 المهنيون 

 77  209 100 34,7 65,3 100  146 100 34,0 66,0 الم اونون الفنيون  والمهنيون  

 46  615 100 57,3 42,7 59  073 100 55,0 45,0 ال املون في مجال الدعم المكتبي 

الختتتتتدمتتتتتات   مجتتتتتال  في  ال تتتتتاملون 
 512  736 100 59,0 41,0 683  821 100 55,7 44,3 والمبي ات 

ال متتتال المهرة في مجتتتال الزراعتتتتة  
 575  312 100 49,3 50,7 3  847  543 100 56,0 44,0 األسما  والحراجة وصيد  

ال تاملون في مجتال المهن الحر يتة  
 274  885 100 23,0 77,0 360  453 100 18,9 81,1 واألن، ة التجارية مات الصلة 

ال املون في المصتتتتتتتان   وم،تتتتتتتغلو 
 262  286 100 11,9 88,1 178  610 100 6,2 93,8 ا الت  والمجّم ون 

 850  294 100 42,9 57,1 742  436 100 48,9 51,1 المهن األولية 

 2  897  064 100 43,4 56,6 6  265  869 100 50,7 49,3 المجموع 
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 ( 67) حقوق الطفل -ميم 

 الت ليم -1 

 ةعمه. 66-51ترد الم لومات المت لقة بح  ال ف  في الت ليم في الفقرات  -109

 زواج األطفال -2 

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إله الم لومتتات المقتتدمتتة ةعمه عن حقوا ال فتت   ترد م لومتتات إضتتتتتتتتتتتتتتتا يتتة ةدنتتاه  -110
 المصفوفة. وفي

وم،تتتتتتتتتتتتروع اانون الزواج الذي يتضتتتتتتتتتتتتّمن عله نحو منستتتتتتتتتتتت  جمي  اوانين الزواج  ويحظر زواج  -111
جنستتتتتتتتتي  ويحمي األطفال من االستتتتتتتتتتغمل الًا  عام 18األطفال  ويحدد الستتتتتتتتتن الدنيا لجمي  الزيجات عند  

 عله البرلمان.ًا  م رود حالي 

ورام الجهود التي تبذلها الحكومة لوضتتتتتتتت  حد لزواج األطفال  هنا  عدد من ال وام  التي تمي   -112
إله وا  عجلة التقدم. ومن بين هذه ال وام  عدم ت اون ةفراد ةسترة الضتحية  ال ستيما عندما فكون الفاع  

ن ألن حممت التوييتة المجتم يتة لم تصتتتتتتتتتتتتتتت  ب تد إله جمي  اتد وعتد بتدف  ت ويض ةو مهر  وجهت  القتانو 
 ةنحاا البلد  ونظم الم تقدات بما فيها الدين.

لمواجهة هذه التحدفات تتمّث  في ضتتتمان بقاا جمي  األطفال في المدارا ًا وتبذل الحكومة جهود -113
ويية  وتستتتتتري  البّ  في  بفضتتتتت  توفير الت ليم األستتتتتاستتتتتي اإللزامي والممول من الدولة  وتوستتتتتي  حممت الت 

 القضافا الم روضة عله المحاكم  في جملة تدابير ةةرى.

 ةمان األطفال عله اإلنترن  -3 

  ةصتتتتتتتتتتتتتتبحت  اإلنترنت  ةداة هتامتة جتدًا النتفتاع األطفتال من فرت الت لم 19-ةمل جتائحتة كوفيتد -114
للتنمر الستتتتتتتتيبراني  واالستتتتتتتتتمالة  واالعتداا والل ب والتر ي  والتفاع  االجتماعي. ولذلك  فونهم يت رضتتتتتتتتون  

الجنستتتتتتتتتتتي عبر اإلنترن   والمواد اإلباحية  واالتجار  وايرها من ةشتتتتتتتتتتتكال االستتتتتتتتتتتتغمل. واتخذت الحكومة  
ة وات هامة لضتتتتتتتتتتتمان حمافة األطفال عله اإلنترن  من ةمل إن،تتتتتتتتتتتاا لجنة حمافة ال ف  عله شتتتتتتتتتتتبكة  

افة ال ف  عله شتبكة اإلنترن   ومدراج ةحكام ب،ت ن حمافة  اإلنترن  في زمبابوي  وصتيااة ةول ستياستة لحم
 .( 68) البياناتال ف  عله شبكة اإلنترن  في اانون الحمافة من المخاطر السيبرانية وحمافة 

 ( 69) حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -نون  

مختل  تستت ه حكومة زمبابوي إله إدراج كام  ةحكام اتفاقية حقوا األشتتخات موي اإلعااة في  -115
  2021القوانين والستتتتتتتياستتتتتتتات والبرام . ف له ستتتتتتتبي  المثال  استتتتتتتتمهل  الستتتتتتتياستتتتتتتة الوطنية ل عااة في عام  

فخضتتتتتت  م،تتتتتتروع اانون األشتتتتتتخات موي اإلعااة ل جرااات الداةلية التي ستتتتتتتردي إله ستتتتتتّن القانون   بينما
 الصلة. مي

م لرواد األعمال موي اإلعااة ارود لبدا م،اري  تجار  -116  ية ةو م،اري  ةةرى مدرة للدة .وتقد 

ويستتتتتتتتفيد األشتتتتتتتخات موو اإلعااة من برنام  التحويمت النقدفة المنستتتتتتت  الذي فستتتتتتتاعد األستتتتتتتر   -117
 الم ي،ية الض يفة.
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 ( 70) وسائط اإلعالف -سين 

  تجري حكومتة زمبتابوي إصتتتتتتتتتتتتتتمحتات في  ( 71) كمتا هو مبين في استتتتتتتتتتتتتتت راد منتصتتتتتتتتتتتتتت  المتدة -118
 اإلعممي. المجال

   ( 73) بولغاا اانون الحصتتتتتتول عله الم لومات وحمافة الخصتتتتتتوصتتتتتتية  ( 72) واام اانونم حرية اإلعمم -119
 وملك بغية إتاحة مساحة ةكبر لحرية الت بير وحرية وسائط اإلعمم  في جملة ةمور.

الرامية   في إطار التدابير الحكومية  2020في عام   ( 74) وصتتتتتتتتتتدر اانون لجنة اإلعمم في زمبابوي  -120
 إله تناول مس لة اإلصمحات في وسائط اإلعمم ومواامة القوانين.

لوائن تنظم إصتتتتتتدار التراةيص للمح ات اإلمايية المجتم ية ومح ات    2020ونم،تتتتتترت في عام   -121
 التلفزيون الخاصة.

 ( 75) المساعدة المالية والتقنية وغيرها من المساعدات التعاونية -عين 

مبابوي بذل الجهود لح،تتتتتد الموارد والدعم التقني بغية ت زيز ادرتها عله الوفاا  تواصتتتتت  حكومة ز  -122
 بالتزاماتها في مجال حقوا اإلنسان وتحقي  التنمية االجتمايية واالاتصادفة.

تلقي الدعم في الفترة نفستتتتتتتها من شتتتتتتتركاا إنمائيين  ةرين ثنائيين ومت ددي األطراا.  ًا وتّم ةفضتتتتتتت  -123
الدعم األمن الغذائي والتغذوي  وستتتتيادة القانون ومتاحة ستتتتب  اللجوا إله القضتتتتاا للجمي   وت،تتتتم  مجاالت  

والصتتتتتتتتتتتحة  وتمكين المرةة وال،تتتتتتتتتتتباع  والمياه والصتتتتتتتتتتترا الصتتتتتتتتتتتحي  ودعم ستتتتتتتتتتتب  ال يش في المجتم ات 
 الض يفة. المحلية

 .( 76) فوفةولمطمع عله الم لومات المت لقة بدعم حقوا اإلنسان  يرجه ال ودة إله المص -124

 ( 77) التعاون مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين -ًاء 

ال تزال الحكومتتة ملتزمتتة بتتالت تتاون م  منظمتتات المجتم  المتتدني. وي،تتتتتتتتتتتتتتمتت  هتتذا الت تتاون إجراا   -125
اإلنستتتان  وتلك م،تتتاورات عند إعداد التقارير الوطنية المقّدمة إله الهي ات المن،تتت ة بموجب م اهدات حقوا 

ال يتجزة من ًا  الم ّدة في إطار عملية االستتت راد الدوري ال،تتام . كما تظ  منظمات المجتم  المدني جزا
 اللجنة التوجيهية الوطنية الم نية باالست راد الدوري ال،ام   وجرى است،ارتها ةثناا صيااة هذا التقرير.

 ( 78) التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -صاد 

ستتتواصتت  زمبابوي ت اونها م   ليات حقوا االنستتان  وةاصتتة الهي ات المن،تت ة بموجب م اهدات  -126
حقوا اإلنسان  ومجلس حقوا اإلنسان التاب  لألمم المتحدة  والمكلفين بوالفة في إطار اإلجرااات الخاصة  

 التاب ين لألمم المتحدة.

 انالتعاون مع الهي،ات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنس  

ب عليهتا إعتدادهتا في إطتار الميثتاا األفريقي لحقوا اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  -127 اتّدمت  زمبتابوي التقتارير التي يتوجتّ
وال،تت وع  واتفاقية حقوا ال ف   واتفاقية القضتتاا عله جمي  ةشتتكال التمييز ضتتد المرةة  والميثاا األفريقي 

ل نصتتتتتتتتتتري. والتقرير الدوري األول  لحقوا ال ف  ورفاهيت   واتفاقية القضتتتتتتتتتتاا عله جمي  ةشتتتتتتتتتتكال التمييز ا
 المت ل  بالميثاا األفريقي لحقوا ال ف  ورفاهيت  جاهز ل رض  عله مجلس الوزراا كي ينظر  ي .
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عله وضتتتت  ًا   وهي ت م  حالي 2021وستتتتتقدم زمبابوي وثيقة ةستتتتاستتتتية موحدة مستتتتتكملة في عام  -128
 عدد من التقارير المتبوية عله النحو المبين في المصفوفة.

 التعاون مع آليات اإلجراءات الخاصة  

زار المقرر الختات الم ني بتالح  في حريتة التجم  الستتتتتتتتتتتتتتلمي والح  في حريتة تكوين جم يتات  -129
  بينمتتتا زارهتتا المقرر الختتتات الم ني بتتالح  2019ةيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر    27إله    17زمبتتتابوي في الفترة من  

. ووضتتتت   حكومة زمبابوي  ليات ف لية  2019وفمبر  ت،تتتترين الثاني/ن  28إله  18الغذاا في الفترة من  في
 وف الة لممتثال للتوصيات المقبولة التي ادمها المقرر الخات الم ني بالح  في الغذاا.

 المسائل الجديدة والناش،ة -ثالثار  

يد    19-جائحة كًو

صتتتتتتتتتتتحية  في زمبابوي ةزمة 19- كما ورد ةعمه في الفصتتتتتتتتتتت  الثاني  "زاي"  وّلدت جائحة كوفي -130
 عن تحدفات اجتمايية وااتصادفة. فضمً 

من التتتدابير المخّففتتة  بمتتا فيهتتا تتتدابير للواتتافتتة ولتتدعم الق تتاع اإلنتتتاجي. ًا  واتختتذت الحكومتتة عتتدد -131
وفي حين جرى إاما ا اع اإلنتاج وتجار التجزئة والمكاتب ال امة ب،تتتتك  شتتتتب  كام   ستتتتمح  الحكومة  

الخدمات األستتتتتتاستتتتتتية بال م  لتمكين الناا من الحصتتتتتتول عله الستتتتتتل  والخدمات  لمن اعتبرتهم من موفري 
 األساسية وللحد من األضرار الملحقة باالاتصاد.

وةع تت  الحكومتتة األولويتتة لجهود ت ب تتة الموارد  وةعتتادت توجيتت  ب ض نفقتتات االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتار نحو   -132
 ت المياه وةدمات الصرا الصحي.النفقات المتصلة بالصحة  بما في ملك البرام  المت لقة بومدادا

 الحماية االجتماعية -1 

تحّم  األشتتتتخات الضتتتت فاا ةكثر من ايرهم عوااب الجائحة. وعموة عله ملك  فون القيود التي  -133
عرضة  ًا فمرض  عله عم  المصان  والمتاجر وعله الق اع اير الرسمي عن  ةن الموظفين ةصبحوا ةفض

ي إطار برنام  للتحويمت النقدفة  واستتتخدم  إدارة الرعافة االجتمايية  للخ ر. ورصتتدت الحكومة موارد ف
ًا شتتتركاا في التنمية وشتتتركات محلية وايرهما من فاعلي الخير دعمًا نظمها لتحديد المستتتتفيدين. واّدم ةفضتتت 

 .وعينياً ًا  نقدف 

 الحصول على المياه -2 

ستتتتتمرار توافر المياه. وترد ب ض هذه اتخذت الحكومة  للتصتتتتدي لهذه الجائحة  تدابير لضتتتتمان ا -134
 التدابير في الجدول ةدناه.
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  11الجدول   
يد  2020، إمدادات المياه، عاف 19-عمليات التدخل المتعلقة بجائحة كًو

 ال دد عملية التدة 

 62 19-حفر ا بار في مراكز عزل المصابين بفيروا كوفيد

 2 848 ترميم ا بار في ةااليم البلد ال ،رة 

 38 ةااليم  7ترميم شبكات المياه المنقولة باألنابيب في 

 بوالوايو – 2 515 0001 نق  المياه بال،احنات إله المدن الرئيسية ةثناا انت،ار الجائحة 

 هراري  – 55 120 001

إع اا لوازم النظافة الصحية )ةارات م ّهرة للمياه  وصابون  وةّزان للماا  ودلو  
 31 540 مم والتثويف واالتصال(  لغس  اليدين  ومواد ل ع

 17 888 إن،اا و/ةو تركيب مراف  لغس  اليدين في األماكن ال امة  

 الحق ًي الحصول على وثائق التسجيل الوطنية -3 

ةدت تدابير اإلاما إله عرالة إصتتتتدار وثائ  التستتتتجي  والهوية الوطنية وكذلك جوازات الستتتتفر.  -135
 ةمل فترات اإلاما ال،ام  الممّددة.ًا ال لبات الهامة جدولم ينظر إال في 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء  -4 

ةييق  ةن، ة تجنيب ال قوبة اب  المحاكمة نظرًا إله ت ّذر الموظفين الم نيين عن الحضور إله  -136
دة. وت ثر ةفضتت ال م  بستتبب القيود المفروضتتة عله الحركة  وال ستتيما ةمل فترات اإلاما ال،تتام  الم ًا مد 

الموظفون المسترولون عن الخدمة المجتم ية بهذا الوضت   مما ج   من الصت ب رصتد ةعمال الجناة الذين 
كبير القضتاة عدة توجيهات ب،ت ن الممارستات التي ينبغي ةن  حمكم عليهم بوجراا ةدمات مجتم ية. وةصتدر

م  الممدد عله إمكانية اللجوا إله القضتتتتتتتتاا  تتب ها المحاكم تهدا إله التخويف من ت ثير اإلاما ال،تتتتتتتتا
حيث طملب من المحاكم والمراف  مات الصتتتتتتتتتلة ةن تواصتتتتتتتتت  عملها رام اّلة الموظفين وم  التقيد الصتتتتتتتتتارم 

 . ( 79) 19-ببروتوكوالت منظمة الصحة ال المية والحكومة ب، ن جائحة كوفيد

 حقوق نزالء السجون  -5 

ي زمبابوي مبادج توجيهية تهدا إله احتواا انت،تتتتتتار وضتتتتتت   دائرة الستتتتتتجون واإلصتتتتتتمحيات ف -137
في الستتتتتتجون  مث  الحد من عدد زيارات األصتتتتتتدااا واألاارع  ومةضتتتتتتاع ك  شتتتتتتخص   19-فيروا كوفيد

  والتحق  من درجة الحرارة بانتظام   19-يدة  الستجن لفحص يرمي إله الك،ت  عن ةعراد عدوى كوفيد
ر إةضاع السجن  وةمعلن في  .( 80) اا الم،تب  في إصابتهم بال دوى للحجر الصحيومصدار ةان ة للوج . وتقر 

 عن ثمثة ةوامر عفو من ةج  ةفض عدد نزالا السجون. 2021و 2020عامي 

 الحق ًي التعليم -6 

اام  حكومة زمبابوي  من ةج  ضتتمان استتتمرار الت ليم والت لم  وبدعم من شتتركائها في التنمية   -138
إمايية   ًا  الت لم البديلة لصتتتتالن جمي  المت لمين. وت،تتتتم  هذه البرام  دروستتتت  باستتتتتحداق مجموعة من برام 

ومنصتتتتتتتات للت لم اإللكتروني  ومواد دراستتتتتتتية توف ر م بوعًة للمت لمين في المجتم ات المحرومة  ويستتتتتتترت 
ددت ال تديتد من تحتدفتات التنفيتذ وجرت م تالجتهتا في ظت ّ    الحكومتة ةن،تتتتتتتتتتتتتت تة الت لم المنزلي والمجتم ي. وحتم

 هذه ال ملية الجارية الرامية إله تحقي  اإلنصاا واإلدماج.
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 التنمية الوطنية واالقتصادية  

التي تحّدد مستتتتتتتتتتار التنمية الجديد الذي  2030رؤية  2018ةطلق  الحكومة في ةيلول/ستتتتتتتتتتبتمبر  -139
   2030ينبغي ةن تتب تت  زمبتتابوي لبنتتاا مجتم  في ال،تتتتتتتتتتتتتتريحتتة ال ليتتا من التتدةتت  المتوستتتتتتتتتتتتتتط بحلول عتتام  

د هتذه الرؤيتة الت ل تات الجمتاييتة ل،تتتتتتتتتتتتتت تب زمبتابوي  ًا.  ومزدهر ًا  متمكنت ًا  تصتتتتتتتتتتتتتتبن زمبتابوي بلتد كي وتجستتتتتتتتتتتتتتّ
عله تحقي  نمو ااتصتتتتتتتادي والحفاو علي   وعله إجراا تحّول واستتتتتتت  الن اا  م  إتاحة فرت   وتصتتتتتتتميم 

 متساوية للجمي .

 1االستراتيجية اإلنمائية الوطنية  -1 

التي  1(  تنفذ حكومة زمبابوي االستتتتتتتتتتتراتيجية اإلنمائية الوطنية  28-26لفقرات  كما مكر ةعمه )ا -140
ترمي إله ت زيز النمو االاتصتتتتتتادي بوتيرة متستتتتتتارعة وم دالت عالية وطريقة جام ة ون اا واستتتتتت  وشتتتتتتك   

ليصتتبن في ال،تتريحة  ًا  مستتتدام  ومله إجراا تحول اجتماعي ااتصتتادي وتحقي  التنمية  يما فمضتتي البلد ادم
 .2030ل ليا من الدة  المتوسط بحلول عام ا

 نقل الصالحيات -2 

  ومن هنا االلتزام بدعم المبادج 2030إن نق  الصتتتتتتتتتتتمحيات هو ةحد الويم المكرستتتتتتتتتتتة في رؤية   -141
المكرستة في الدستتور التي تنص عله نق  الصتمحيات والمستروليات إله مجالس األااليم والمدن المختصتة  

عله المجتم  المحلي  ًا . ويستتتتتتتتتتتت ه نق  الصتتتتتتتتتتتتمحيات إله ج   نظام الحكم اائمومله الستتتتتتتتتتتتل ات المحلية
حول األفراد  وملتك من ةمل ت زيز م،تتتتتتتتتتتتتتتاركتة المجتم تات المحليتة في اتختام القرارات المت لقتة ًا  ومتمحور 

ة  بقضتافا التنمية المحلية التي ترثر عليها وفي ممارستة الستل ات الحكومية  م  التمستك بالحفاو عله الوحد 
عن التنمية   الوطنية. إن نق  الصتتتتتمحيات ةمر ةستتتتتاستتتتتي لضتتتتتمان الحوكمة اير التمييزية وال ادلة  فضتتتتتمً 

االجتمايية االاتصتتادفة الجام ة والتحويلية. ويستت ه إله كفالة االعتراا بح  المجتم ات المحلية في إدارة  
لمحلية والوطنية. والهدا من نق  شتتترونها الخاصتتتة ومواصتتتلة تنميتها  ومله ضتتتمان التوزي  ال ادل للموارد ا

بكفااة وف الية  للتحدفات المتمثلة في تقدفم الخدمات  ًا   التمكّن من التصتتتدي ستتتري ًا  الصتتتمحيات هو ةفضتتت 
 ال امة وتحقي  التنمية والدفمقراطية م  الحرت في الوا  نفس  عله ت زيز الوحدة الوطنية والسمم.

في المتائتة من اإليرادات المحصتتتتتتتتتتتتتتلتة    5لزامي لمتا ال فقت  عن  وبتدةت الحكومتة بتالف ت  التحويت  اإل -142
ألحكام الدستتتور. وةستتفرت هذه المبال  المدفوعة  ًا إله المستتتويات الحكومية دون الوطنية المرهلة لتلقيها وفق

وتغ ي ا اعات مث  المياه والصرا  ًا  كبير ًا وااتصادف ًا اجتمايي ًا  عن تنفيذ م،اري  من ش نها ةن تخل  ةثر 
حي والصتتتتتحة )توفير المياه وةدمات الصتتتتترا الصتتتتتحي والنظافة الصتتتتتحية للجمي (  والبنية التحتية  الصتتتتت 

 عن إصمح ال را. والخدمات الت ليمية  فضمً 

 نظاف مزادات العملة األجنبية -3 

ال متتتت  بنظتتتتام مزادات ال ملتتتتة األجنبيتتتتة الهولنتتتتدي في    زمبتتتتابوي ال  مصتتتتتتتتتتتتتترا االحتيتتتتاطيالبتتتتدة   -143
  من ةج  تثبي  ستتتتتت ر الصتتتتتترا  والت ام  م  تقلب ةستتتتتت ار الستتتتتتل  والخدمات  التي 2020حزيران/يوني   

ترتف  م  ارتفتاع الفتارا م  ستتتتتتتتتتتتتت ر الصتتتتتتتتتتتتتترا الموازي  وعتدم الت،تتتتتتتتتتتتتتجي  عله اكتنتاز ال ممت األجنبيتة 
ة في إدارة ةستتتتتت ار الصتتتتتترا. وح   نظام المزاد مح  نظام ستتتتتت ر  الستتتتتتتخدامها للمضتتتتتتاربة  وت زيز ال،تتتتتتفا ي 

 الصرا الثاب .

م  ةهداف   إله تحسين ال،فا ية في سوا ال ممت ًا  وةدى نظام مزادات ال ممت األجنبية  تماشي  -144
ر اكت،تتاا ستت ر صتترا اائم عله الستتوا. ونتيجة لذلك  ةةذت ةستت ار الستتل   األجنبية إله حد كبير  ويستتّ
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ومما ستتتتيستتتتاعد في ت زيز استتتتتقرار األستتتت ار نق م ضتتتتغط ال لب عله ال ممت ًا.  مات تنخفض تدريجي والخد
عن تحسن توافر ال ممت األجنبية والموا  التقليصي الذي   األجنبية من السوا الموازية إله المزاد  فضمً 

 اتخذه المصرا  يما فخص النمو النقدي.

 زخم تجديد االتصاالت -4 

بتتالتصتتتتتتتتتتتتتتتدي  عله جمي  االتفتتااتتات الثنتتائيتتة الم لقتتة التي ترمي إله حمتتافتتة  ًا  ومتتة حتتاليتت تقوم الحك -145
وهتذا ةير دليت  عله تقيتد زمبتابوي بتالتزامتاتهتا التدوليتة وبتوبتداا ًا   اتفتاات  18االستتتتتتتتتتتتتتتثمتار وت زيزه  ويبل  عتددهتا 

ةةرى من ستتتتتتتتتتتة  مجموعة  ًا االحترام لحقوا الملكية  وجرى بالف   التصتتتتتتتتتتدي  عله ستتتتتتتتتتتة منها  وتمّر حالي 
 اتفااات باإلجرااات القانونية الداةلية.

من ت ويض األشتخات    ونم،تر اانون في الجريدة الرستمية ينص عله التصترا في األراضتي بدالً  -146
الذين فح  لهم بموجب الدستتتتتتتتتتتتتتور الحصتتتتتتتتتتتتتول عله ت ويض عن حيازة ةراد زرايية جرى في الستتتتتتتتتتتتتاب   

من ال،تتتت وع األصتتتتلية  ومواطني البلدان ًا  األشتتتتخات ةفراد الحصتتتتول عله ملكيتها باإلكراه. وي،تتتتم  هرالا
الموا ة عله االتفااات الثنائية الرامية إله حمافة االستتتتتتتتتتتتثمار وت زيزه ةو عله م اهدة االستتتتتتتتتتتتثمار الثنائية  
وا  استتتثمارهم في األراضتتي الزرايية  وشتتركات ةاصتتة لديها حافظة ةستتهم مملوكة بالكام  ةو في الغالب  

 ف تين األوليين.ألفراد في ال

 االتفاق التعويضي الشامل -5 

ةجرى ممثلو الحكومة والمزارعين الستتتابقين مفاوضتتتات مستتتتويضتتتة ب،تتت ن مبل  الت ويض ال،تتتام    -147
عن التحستتتتتينات المدةلة عله األراضتتتتتي التي جرى الحصتتتتتول عله ملكيتها باإلكراه من المزارعين المالكين 

وتهي ة األرد للزراعة. ويتماشتته إبرام االتفاا م  ةحكام الدستتتور الستتابقين  بما في ملك تكاليف األصتتول  
التزاما الحكومة بونجاح عملية إعادة توزي  األراضتتتتتتتتي  ًا وم  احترام الحكومة لستتتتتتتتيادة القانون. وي كس ةفضتتتتتتتت 

 ب ريقة الئقة ت يد سممة وكرامة جمي  مواطني زمبابوي الذين ت ثروا باإلصمحات الزرايية الضرورية.

 ضمان حيازة األراضي -6 

ت ب  الحكومة ا ن بصتتتترامة القانون الذي ينص عله مكافحة الحيازة اير ال،تتتتريية لألراضتتتتي.  -148
وستتتتتتيممنن صتتتتتتغار المزارعين  بمن فيهم المزارعون المالكون الستتتتتتابقون الذين ستتتتتتمن لهم بالبقاا في مزارعهم  

كضتتتتتمان للحيازة. وهذا يتماشتتتتته م  ًا عام 99في ةجزاا منها  عقود إفجار مقبولة لدى المصتتتتتارا لمدة  ةو
 ةحكام الدستور الذي ينص عله ضمان حيازة األراضي الزرايية.

 أهداف التنمية المستدامة  

   تلتزم زمبابوي بتنفيذ جمي  ةهداا التنمية المستدامة.( 81) كما ورد في است راد منتص  المدة -149

 منتدى أًريقيا اإلقليمي للتنمية المستدامة -1 

عقدت حكومة زمبابوي  بدعم من اللجنة االاتصتتتتتتتتتتتتتتادفة ألفريويا التاب ة لألمم المتحدة  وبالت اون   -150
م  مفوضتية االتحاد األفريقي وبنك التنمية األفريقي ومنظومة األمم المتحدة  الدورة الستادستة لمنتدى ةفريويا 

.  2020شتتتتتتباط/فبراير    27إله    24لفترة من  اإلاليمي للتنمية المستتتتتتتدامة  في شتتتتتتمالت  يكتوريا  بزمبابوي  في ا 
م،تتتتتتتتتتتار  من بينهم وزراا وممثلون ر ي و المستتتتتتتتتتتتوى لحكومات الدول   2 000وحضتتتتتتتتتتتر المنتدى ةكثر من 
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األعضتتتاا في اللجنة االاتصتتتادفة ألفريويا  وهي ات حكومية دولية  ومجموعات رئيستتتية وةصتتتحاع مصتتتلحة  
  ة لها  وايرها من المنظمات الدولية. ةرون  وهي ات لألمم المتحدة ووكاالت متخصصة تاب 

لتبادل الخبرات  وال ستتتيما ب،تتت ن مجموعة مختارة من االستتتت راضتتتات الوطنية  ًا وكان المنتدى حدث  -151
ل رضتتتتتتتها في المنتدى الستتتتتتتياستتتتتتتي  ًا ةفريوي ًا  بلد 17ًا ال ويية ألهداا التنمية المستتتتتتتتدامة  التي فجريها حالي 

عن الدروا المستتتتتتتتتخلصتتتتتتتتة من االستتتتتتتتت راضتتتتتتتتات    لمستتتتتتتتتدامة  فضتتتتتتتتمً الر ي  المستتتتتتتتتوى الم ني بالتنمية ا
 ال ويية. المحلية

 استعراض التقدف المحرز ًي تحقيق أهداف التنمية المستدامة -2 

ةن،تتتت ت حكومة زمبابوي  للوفاا بالتزامها بتحقي  ةهداا التنمية المستتتتتدامة  هياك  لرصتتتتد التنفيذ   -152
عله مرشرات األداا. وجرى است راد التقدم لتقييم التقدم الذي ةحرزت    ومعداد التقارير ت،م  راابة برلمانية

ومنجازاتها في هذا الصتتدد. وتضتتم ن االستتت راد ةبرز اإلنجازات التي  2030زمبابوي نحو تنفيذ ة ة عام 
للتحول االجتماعي واالاتصتتتتتتتتتتتتتادي المستتتتتتتتتتتتتتدام وبرنام  استتتتتتتتتتتتتتقرار المرحلة    زمبابوي تحقق  في إطار ة ة  

في إطارهما ةهداا التنمية المستتتتدامة. وستتتلط   االنتقالية  وهما االستتتتراتيجيتان الوطنيتان اللتان نمفذت ةصتتتمً 
االستتتتتت راد الضتتتتتوا عله اإلنجازات الرئيستتتتتية المستتتتتجلة بفضتتتتت  جهود اإلطار المرستتتتتستتتتتي الذي وضتتتتت ت   

عن  توجي  تنفيذ ةهداا التنمية المستتتتتتتتدامة. وجرى في االستتتتتتتت راد تقييم وستتتتتتتائ  التنفيذ فضتتتتتتتمً الحكومة ل
ستتتتتتتياستتتتتتتات واستتتتتتتتراتيجيات التنفيذ. وستتتتتتتلط التقرير المرحلي الضتتتتتتتوا عله المجاالت التي تحتاج إله اهتمام 

 مية المستدامة.عاج   بما فيها الثغرات والتحدفات التي ظهرت ةمل الجولة األوله من تنفيذ ةهداا التن 

واستتتتتتتند االستتتتتتت راد إله مجموعة من المستتتتتتاهمات المقدمة من مختل  الق اعات في زمبابوي   -153
مما يبّين الدور الذي يت ين عله الجمي  الويام ب : الحكومة )عله الصتتتتتتتت يد المحلي وعله مستتتتتتتتتوى اإلاليم 

ألوستتتتتتتتتتتتتتتاط األكتادفميتة  والمجتم تات  والمقتاط تة والمجتم  المحلي(  والمجتم  المتدني  والق تاع الختات  وا
 المحلية  والمواطنين.

 عملية االستعراض الوطني الطوعي -3 

الذي فجري  المنتدى الستتتتتياستتتتتي   2021شتتتتتارك  زمبابوي في االستتتتتت راد الوطني ال وعي ل ام  -154
فيتذ ة تة  الر ي  المستتتتتتتتتتتتتتتوى الم ني بتالتنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة. وةورد التقرير التذي اتّدمتت  التقتدما المحرز في تن 

  بما في ملك ةهداا التنمية المستتتتدامة واافاتها ب ريقة تحترم طاب ها ال المي وتراب ها وجمي  2030 عام
 ةب اد التنمية المستدامة م  مراعاة األولويات الوطنية. ويقوم التقرير بما يلي:

 ؛ةعله التقدم المحرز في تنفيذ ةهداا التنمية المستدام 19-إبراز  ثار جائحة كوفيد •

 ؛تحديد الفرت المتاحة لتسري  وتيرة تنفيذ ةهداا التنمية المستدامة •

 ؛تيسير الت لم من التجارع الوطنية وت زيز المساالة ةمام المواطنين •

م    2030إتتتاحتتة الفرصتتتتتتتتتتتتتتتة ةمتتام زمبتتابوي لتبتتادل تجتتاربهتتا في مجتتال تنفيتتذ ة تتة عتتام   •
 ؛األةرى  البلدان

الركتب في زمبتابوي  وتحليت  األستتتتتتتتتتتتتتبتاع  تحتديتد الف تات الم رضتتتتتتتتتتتتتتة لخ ر التخل  عن   •
 واإلبمغ عن وض  هذه الف ات وكيوية م الجت .
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 البنية التحتية -4 

إم ةدركتت  حكومتتة زمبتتابوي ةن البنيتتة التحتيتتة الحتتديثتتة لل را هي من ال وامتت  التي تتين تحقي   -155
ر حركة المواد والمنتجات الخام الزرايية والصتتتتتتتتتن  ن النمو االاتصتتتتتتتتتادي ألنها تيستتتتتتتتتّ ايية والت دينية  وتحستتتتتتتتتّ

إلصتتتتتتتتتتتتتتمح ال را بصتتتتتتتتتتتتتتورة ًا  طموحتتت ًا  تمت  المواطنين بتتتالحقوا االاتصتتتتتتتتتتتتتتتتادفتتتة  ةطلقتتت  برنتتتامجتتت  بتتتذلتتتك
 5  كتانت  حكومتة زمبتابوي اتد ةنفقت  ةكثر من  2021ةيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر    30[. وفي  2023-2021  عتاجلتة

عله إصتتتمح ال را  والت بيد بالحصتتته  ومن،تتتاا بنه لمجاري الصتتترا. وةعيد ت بيد    زمبابوي   بميين دوالر
من ال را إلن،تتتتتتتتاا ًا  كيلومتر  6 628كيلومتر من ال را بالحصتتتتتتتته  بينما تم تصتتتتتتتتنيف  2  000ةكثر من  

نق ة لماتستتتتتتال. وعموة عله ملك  تم ردم  184من بنه مجاري الصتتتتتترا واستتتتتتتصتتتتتتمح    701ومصتتتتتتمح 
من ًا  كيلومتر   220من ال را. كما اام  حكومة زمبابوي بوصتتتتتتتتتتمح وتوستتتتتتتتتتي   ًا لومتر كي  4 795الحفر في  

ال ري  التي تربط بيتبريتدج وهراري والتي تمتتد عله طول الجزا الجنوبي من الممر بين شتتتتتتتتتتتتتتمتال وجنوع  
 من قة الجماعة اإلنمائية للجنوع األفريقي.

 التحديات -رابعار  

 وارث والتخفيف من حدتهاتغير المناخ واإلغاثة ًي حاالت الك  

م  تزايد حاالت الجفاا واألعاصتير والويضتانات ًا  ةصتبح   ثار تغير المنا  وتقلب  ةكثر وضتوح -156
وعواصتتتتتتتتت  البرد وموجات الحر. ولذلك  ت تبر الحكومة ةن تحستتتتتتتتتين القدرة عله التكيف  وزيادة الم ارا 

ات الم ّرضتتتتتتتتتتتتتتة للتت ثر بتغّير المنتا  هي عوامت  المت لقتة بتالمنتا   والحتد من االعتمتاد المفرط عله الق تاعت 
ةستتتتتتتتاستتتتتتتتية للتقلي  من اابلية ت ثر البلد بتغير المنا . وت،تتتتتتتتك  تداييات تغير المنا  مخاطر جستتتتتتتتيمة عله 

ًا الق اعات االاتصتتادفة الرئيستتية مث  الزراعة والحراجة والموارد المائية. وهكذا  حّددت زمبابوي لنفستتها هدف
ومدماج مستتتتتت لتي التكيف م   ثار  2030ةةضتتتتتتر بحلول عام ًا  ااتصتتتتتتادها ااتصتتتتتتاديتمث  في ج    ًا  طموح

تغير المنا  والقدرة عله الصتتتتتمود في ةطر ستتتتتياستتتتتاتها. كما وضتتتتت  البلد استتتتتتراتيجية طويلة األج  لتحقي  
تنمية منخفضتتتتتتتتتتة االنب اثات توفر مجموعة من الخيارات للمستتتتتتتتتتاهمة في بلوغ الهدا المرتبط بتغير المنا  

 يتمث  في الحد من االحترار ال المي.الذي 

 إعصار إيداي  

  التزم البنك الدولي  ( 82) في إطار الجهود المبذولة للتخويف من ا ثار التي ةلفها إعصتتتار إيداي -157
من ةمل برنام  الت افي من  ثار إعصتتتتتتتتار إيداي في زمبابوي وم،تتتتتتتتروع الت افي والصتتتتتتتتمود في زمبابوي   

يتة األفريقي  من ةمل م،تتتتتتتتتتتتتتروع الت تافي في مرحلتة متا ب تد إعصتتتتتتتتتتتتتتار إيتداي   وبتاالشتتتتتتتتتتتتتتترا  م  بنتك التنم
من ةج  إصتمح البنية التحتية المتضتررة ومعادة إرستاا   2021مليون دوالر ةمريكي ةمل عام   28 بصترا

 .سب  ال يش التي فقدت في المناط  األكثر تضرراً 

مليون دوالر ةمريكي في إطتتار برنتتام     6,9بويمتتة  وةمنفقتت  ةثنتتاا الفترة ايتتد االستتتتتتتتتتتتتتت راد  موارد   -158
الت افي من  ثار إعصتتتتتتتتتتتار إيداي في زمبابوي من ةج  إعادة بناا شتتتتتتتتتتتبكات الري في المجتم ات المحلية  
وت زيز م،تتتتتتتتاري  كستتتتتتتتب ال يش  ومصتتتتتتتتمح المدارا المتضتتتتتتتتررة  وتدييم البنية التحتية المجتم ية )طرا  

إله وا  الت رية(  ومفجاد حلول مجتم ية للتخويف من المخاطر.  الوصتتتتتتتتول  والجستتتتتتتتور  والتدابير الرامية  
مليون دوالر ةمريكي ل،تتتتراا م دات تكنولوجيا الم لومات   0,35وعموة عله ملك  ةمصتتتتصتتتت  موارد بويمة 
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واالتصتتتتاالت من ةج  إدارة الحمافة المدنية  في إطار م،تتتتروع الت افي والصتتتتمود في زمبابوي  ةمل الفترة 
 .ايد االست راد

 وترد في الجدول ةدناه لمحة موجزة عن عمليات التدة  التي ةجرتها حكومة زمبابوي. -159

  12الجدول   
 عمليات التدخل المتعلقة بإعصار إيداي

 ال دد عملية التدة 

 20 حفر ا بار في المناط  المتضررة

 18 است ادة إمدادات المياه في المناط  المتضررة

 5 وشبكات النق  المتضررةإصمح السدود  

إعداد برنام  الستتت ادة المواشتتي التي ضتتاع   ًا وتم تزويد المتضتتررين بمدةمت بينما فجري حالي  -160
ةمل اإلعصتتتتتتار. وت م  الحكومة م  شتتتتتتركاا في التنمية في مقاط تين متضتتتتتتررتين عله البرام  المت لقة 

ةمل المصتتتتتترا الجيني في زمبابوي من ةج  إعادة بالماشتتتتتتية وعله برنام  الستتتتتتت ادة البذور التقليدفة من 
 البذور التقليدفة التي فقدت ةمل اإلعصار إله المجتم ات المحلية المتضررة.

 الجفاف  

تضتتتتتتتررت زمبابوي من موجات الجفاا ةمل م ظم الفترة ايد االستتتتتتتت راد. وللتخويف من حدة  -161
للمحاصتتتي  والماشتتتية للت كد من الحالة الغذائية في البلد. وعندما  ًا وطني ًا  تقييمًا  ثارها  تجري الحكومة ستتتنوي 

فكون هنا  عجز  تم ل  برنام  الت ب ة لتوفير الحبوع بغية ستتتتتتتتتتد فجوة ال جز بفضتتتتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتيراد وجلب  
الحبوع من المنتاط  التي لديهتا فائض إله المنتاط  التي ت تاني من عجز. ويمبتذل جهتد مدروا ومنستتتتتتتتتتتتتت  

لضتتتتتتت فاا عله الحبوع المدعومة عن طري  الزعماا المحليين. وتتمث  ستتتتتتتياستتتتتتة  لضتتتتتتتمان حصتتتتتتتول اًا جيد
 .( 83) ةثناا فترات الجفااًا عالحكومة في عدم تر  ةحد يتضور جو 

 العقوبات  

عله الرام من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للتواصتتتتت  وتجديد االتصتتتتتاالت ال تزال ت اني   -162
االاتصتتتادفة اير القانونية األحادفة الجانب التي فرضتتتتها ب ض البلدان الغربية عليها. وةثرت من ال قوبات  

 عله التمت  بالحقوا االجتمايية واالاتصادفة.ًا  سلبي ًا  هذه ال قوبات ت ثير 

 

Notes 

 1 132.33, Ratify the core international human rights instruments, including the Convention against 

Torture, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, all Optional Protocols to the 

Convention on the Rights of the Child, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, and the First Optional Protocol to the International Covenant on 

Civil and Political Rights, and incorporate them into its national legislation (Slovenia); Source of 

position: A/HRC/34/8/Add.1 – Para. 13 & 10. 

 2 p.11, para 19. 

 3 A12, 132.33. 

 4 131.1 Continue to ensure the implementation of ratified human rights treaties (Pakistan); Source of 

position: A/HRC/34/8 – Para. 131, 131.9 Sustain efforts to align the domestic legal framework with 

international human rights standards (Philippines); Source of position: A/HRC/34/8 – Para. 131. 
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 5 Chapter 25:04 (as amended in 2020). 

 6 Launched on 9 June 2021. 

 7 132.68 Guarantee the independence of the Human Rights Commission of Zimbabwe as far as the 

following are concerned: funding, mandate, immunity and appointment of commission members, all 

this in accordance with the Paris Principles (Guatemala); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 26, 131.4 Strengthen the institution to enable Zimbabwe to defend its sovereignty and protect 

the human rights of its people (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.32 Further enhance the role of the National Peace and Reconciliation Commission (Tunisia); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.33 Enhance the role of a national authority 

working on the promotion and respect of human rights (Egypt); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.31 Take legislative measures to guarantee the independence of the National Peace 

and Reconciliation Commission and to ensure it is provided with the necessary powers and 

resources to effectively fulfil its constitutional mandate (Switzerland); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.26 Take proper measures to ensure that the National Human Rights 

Commission is fully compliant with the Paris Principles (France); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.27 Continue efforts to ensure the effective operation and full independence of the 

Human Rights Commission, in keeping with the Paris Principles (Djibouti); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.28 Continue efforts towards the capacity-building of the national 

human rights institution (Ethiopia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.23 Step up 

efforts towards the expansion of the mandate of and the provision of adequate resource to the 

national human rights institution (Philippines); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.24 

As previously recommended, provide the necessary resources and technical capacity for 

Zimbabwe’s Human Rights Commission to function as provided for in the Constitution (Australia); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.25 Ensure adequate means, both financial and 

material, for the Human Rights Commission and the National Peace and Reconciliation Commission 

to enable them to fully and effectively fulfil their mandates (Germany); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.29 Accelerate efforts to ensure the full operationalization of the 

Zimbabwe Gender Commission (South Africa); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.30 

Take all necessary measures, including to ensure the full operationalization of the Zimbabwe 

Gender Commission, without delay, to ensure that women are not subjected to violence, including 

sexual violence (Sweden); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 8 A45/131.23-30 & 132.68-67 and A44/131.4 & 131.31-33. 

 9 131.6 Speed up the process of reviewing and aligning the laws with the Constitution (Islamic 

Republic of Iran); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.7 Harmonize all laws with the 

Constitution of 2013 and ensure they are implemented in full accordance with human rights 

(Germany); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.8 Accelerate the process of alignment 

of its national legislation with the new Constitution and incorporate its international commitments 

into domestic law (Congo); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.9 Sustain efforts to 

align the domestic legal framework with international human rights standards (Philippines); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.10 Expedite the review and alignment of national laws 

with the new Constitution (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.11 Pursue 

national efforts to align the national legislation with the new Constitution (Egypt); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.13 Accelerate the process undertaken to align its legislation 

with the new Constitution (Togo); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.16 Continue the 

positive work on the domestication of human rights treaties as indicated in the midterm report 

(Mauritius); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.17 Continue taking measures to 

integrate international human rights laws and standards (for treaties it is a party to) into the 

framework of its domestic law (Maldives); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.2 Fully 

implement the 2013 Constitution and, in particular, ensure operationalization of its key institutions, 

including the National Peace and Reconciliation Commission (Republic of Korea); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.3 Endeavour to implement fully the Constitution and 

operationalize the key human rights promotion institutions that it establishes (Ghana); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.5 Accelerate implementation of the new Constitution and 

alignment of relevant legislation, including for the various commissions established under the 

Constitution (Australia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.12 Accelerate the process 

of reviewing and aligning its domestic laws with the Constitution, particularly those pertaining to 

the prohibition of torture and the elimination of violence against women (Thailand); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.19 Review and align the laws of Zimbabwe to the 2013 

Constitution, including in relation to section 61 on freedom of expression and freedom of the media, 

and ensure their implementation (Netherlands); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.14 

Actively pursue the work on compliance of laws and regulations on human rights with constitutional 

provisions and take necessary measures to fully guarantee the rights to freedom of expression, 

peaceful demonstration and assembly (France); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.15 

Review the legislation to ensure its full compliance with the international obligations of Zimbabwe 

and with the country’s Constitution with regard to the rights to freedom of expression, association 

and assembly and the elimination of discrimination against women (Czechia); Source of position: 
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A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.18 Align domestic legislation with the obligations under the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and adopt measures to ensure inclusive 

education and access to public buildings for people with disabilities (Israel); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.21 Fully incorporate the Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women into its domestic legal system (South Africa); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.20 Update national legislation in line with its international 

commitments, especially with regard to gender equality, protection of the rights of the child and 

combating violence and forced marriage (Tunisia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.22, Amend all statutory and customary laws to establish the minimum age of marriage at 18 

years and take concrete steps to implement this legislation, in line with the Convention on the Rights 

of the Child (Belgium); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.96 That the protections 

guaranteed by the Constitution be implemented, that a safe and enabling environment for civil 

society be created in law and practice and that the Government facilitate a visit by the Special 

Rapporteur on the situation of human rights defenders (Ireland); Source of position: 

A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 34131.90. 

 10 According to the bill tracking mechanism which was established to monitor progress on outstanding 

bills, of the said 40 bills, 12 are under deliberations in Parliament, 20 are before Cabinet, and 8 are 

at research stages. 

 11 A41/131.7. 

 12 131.47 Continue making efforts, with the support of the international community, to ensure that 

unilateral coercive measures imposed on the country are lifted (Cuba); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.46 Continue to promote dialogue with all States on the basis of mutual 

respect, sovereign equality, self-determination and the right of peoples to freely choose their own 

political, economic and social systems (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131. 

 13 P.10, para 47-48. 

 14 B21/131.46. 

 15 131.91 Comply with its obligations with respect to the right to freedom of expression and 

information (Uruguay); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.89 Adopt measures that 

guarantee the rights of citizens to peaceful demonstration and freedom of expression (Chile); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.92 Continue to strengthen the implementation of laws and 

policies on freedom of expression and assembly (Botswana); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, Guarantee full enjoyment of the right of freedom of expression and association (Ukraine); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 16 P.14-15, para 76-80. 

 17 D43/132.62. 

 18 Guarantee the free exercise of the right to demonstrate, recognized in section 59 of the 2013 

Constitution (Spain); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.98 As previously 

recommended, amend existing rules for the security forces, including the Public Order and Security 

Act, to ensure that the rights to peaceful assembly, freedom of association and freedom of the press 

can be exercised (Germany); 132.94 Protect civil society actors, including human rights 

organizations, against any harassment or persecution, including arbitrary arrest or enforced 

disappearance, and improve the legal framework so that it encourages and facilitates the operation 

of non-governmental organizations (Czechia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 33 

Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 36, 132.97 Guarantee freedom of assembly and 

association, including through immediate alignment of national legislation, in particular the Public 

Order and Security Act, with international standards (Denmark); Source of position: 

A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 36, 131.94 Take concrete steps to create and maintain a safe and 

enabling environment for human rights defenders (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 132.99 Promote and disseminate the United Nations declaration on human rights 

defenders and adopt national legislation for its effective implementation; investigate threats, attacks 

and intimidations against human rights defenders and ensure their protection (Uruguay); Source of 

position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 37, 132.94 Protect civil society actors, including human rights 

organizations, against any harassment or persecution, including arbitrary arrest or enforced 

disappearance, and improve the legal framework so that it encourages and facilitates the operation 

of non-governmental organizations (Czechia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 33. 

 19 D45/132.96. 

 20 Chapter 9:23. 

 21 Chapter 5.06. 

 22 131.63 Cease ungrounded arrests and detentions, as well as the excessive use of force, torture, 

intimidation and harassment, interference and anti-protest discrimination (Ukraine); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 23 D33/161.63. 
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 24 131.97 Ensure that violence directed against political activists, regardless of political affiliation, and 

human rights defenders will not be tolerated and that perpetrators will be held accountable in 

accordance with the law (Sweden); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 25 D32/161.64. 

 26 131.34 Establish a credible, independent electoral commission capable of registering eligible voters 

on a nationwide basis ahead of the 2018 elections (United States of America); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.96 Take concrete and immediate legislative measures to ensure the 

free, informed and safe participation of citizens in the electoral process in keeping with its 

Constitution and the Principles and Guidelines Governing Democratic Elections of the Southern 

African Development Community (Switzerland); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 27 p10-11, para 48-57. 

 28 131.136 Support partnerships, particularly with the private sector, for the implementation of the 

Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation (Morocco); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.137 Accelerate activities for implementation of the Agenda for 

Sustainable Socioeconomic Transformation (Islamic Republic of Iran); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.139 Continue efforts to implement the Zimbabwe Agenda for 

Sustainable Socioeconomic Transformation, in order to improve economic development and to 

enhance peace and security (Holy See); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.98 

Continue its efforts to promote sustainable economic and social development and to improve the 

living standards in the country (China); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.99 

Strengthen the implementation of the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic 

Transformation (Angola); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.135 Continue efforts in 

accordance with the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation for the 

period October 2013-December 2018, which provides for a harnessing of the maximum benefit from 

the national natural resources in order to strengthen food security, eliminate poverty, extend social 

coverage and restore the infrastructure (Russian Federation); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.101 Undertake efforts as set out in the Sustainable Development Goals, especially 

those related to poverty, education, health, housing and water and sanitation (Bangladesh); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.39 Guarantee continuing awareness-raising on the 

Sustainable Development Goals, to make them part of the general culture (Syrian Arab Republic); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.38 Continue to implement policies for the 

development of its people under the Sustainable Development Goals, including measures taken for 

equal opportunities for women’s participation in the economic development of the country 

(Pakistan); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.102 Develop an effective national 

strategy to address poverty, social security and health (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.103 Continue its endeavours for development and poverty alleviation throughout the 

country (Islamic Republic of Iran); 

  Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 29 132.81 Provide access to free, quality health-care services for all children; abolish corporal 

punishment in all settings; and strengthen child protection systems in full compliance with 

international human rights obligations, including through the implementation of national child 

protection programmes by December 2018 (Slovenia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - 

Para. 31, 131.119 Continue to take further measures to enhance health-care services, especially for 

women and children (Myanmar); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.121 Strengthen 

its efforts for realizing full immunization in cooperation with the relevant United Nations agencies 

(Democratic People’s Republic of Korea); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.116 

Develop a long-term plan to keep health personnel skilled and establish permanent training on this 

matter (Panama); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.120 Upgrade primary and 

secondary health-care infrastructure and increase budgetary allocations to the Ministry of Health and 

Child Care in line with regional and international obligations (Kenya); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.117 Develop and operationalize a comprehensive strategy on 

preventing maternal, neonatal and child mortality (Botswana); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.118 Strengthen efforts to increase women’s access to health-care facilities and 

medical assistance in order to address the prevailing high maternal mortality rate (Ghana); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.124 Strengthen national mechanisms to allow children’s 

access to education and health services, specifically in rural areas (Morocco); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.112 Take effective measures to reduce and combat malaria, 

HIV/AIDS and tuberculosis (Angola); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.113 

Continue efforts in combating the HIV/AIDS epidemic in the country (United Republic of 

Tanzania); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.114 Continue efforts to combat 

diseases, including malaria and HIV/AIDS, by investing in pharmaceutical research and public 

access to treatment options (Maldives); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.115 

Strengthen children’s access to health services, particularly as regards HIV/AIDS, malaria and 

tuberculosis (Algeria); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 30 E41/131.118. 
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 31 E41/131.113. 

 32 131.45 Allow the unimpeded ability of humanitarian agencies to deliver humanitarian assistance, 

including food aid, to all parts of the country (New Zealand); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.104 Ensure the allocation of sufficient resources for the implementation of the food 

security policy (Uganda); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.105 Enhance social 

protection to ensure the delivery of food assistance and address malnutrition (New Zealand); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 31.106 Continue to take agricultural productivity measures to 

ensure food security in the country (Ethiopia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.107 

Implement measures to ensure that food agenda against famine caused by drought is distributed 

fairly, focusing especially on vulnerable people (Chile); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 

131. 

 33 E22/131.45. 

 34 E22/131.105. 

 35 E22/131.105. 

 36 131.111 Implement effectively the human rights to drinking water and sanitation as embodied in the 

Constitution (Spain); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 37 P.17, para 93. 

 38 E26/131.111. 

 39 For example, during the reporting period the GoZ commissioned Tugwi-Mukosi, Marowanyati and 

Muchekeranwa dams while other government-funded dams are at various levels of construction, 

such as Gwayi-Shangani, Kunzvi and Chivhu. 

 40 131.122 Promote the right to education, inter alia, through combating the challenges of access to 

schools (Armenia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.123 Eliminate all barriers to 

students’ access to education in all provinces (Kenya); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.127 Take further steps to provide access to education for all children (Democratic People’s 

Republic of Korea); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.128 Continue to focus on the 

issue of education to ensure inclusive, high-quality, accessible education for all (Belarus); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.126 Continue working with its development partners to 

invest in the education sector (South Sudan); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.125 

Ensure the allocation of sufficient resources to increase the quality of education, including for 

improving schools’ infrastructure (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.100 

Continue consolidating its social programmes and strengthening its successful education policy 

(Bolivarian Republic of Venezuela); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.132 Continue 

strengthening the programme on primary education and ensure full school attendance by children 

deprived of education at the primary and secondary levels (Iraq); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.129 Further develop its education system, including through the improvement of 

access to education for persons with disabilities and other vulnerable groups (China); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.130 Incorporate into the education system a human rights-

based strategy which is inclusive of children with disabilities (Panama); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.131 Ensure a free and compulsory primary education by implementing 

the Education Act (Slovenia); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 41 P.17, para 97-98. 

 42 Secretary’s Circular Number 5 of 2019. 

 43 It has also been uploaded to the Ministry of Primary and Secondary Education website for easy 

accessibility to all teachers. 

 44 EMIS 2017, 2018, 2019, 2020. 

 45 131.84 Ensure that all individuals who have been detained and charged with an offence are given a 

fair and impartial trial, while ensuring the independence of the judiciary (New Zealand); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.89 Immediately adopt policies to guide the equitable use of 

the performance and accountability systems of the State justice institutions (Denmark); Source of 

position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 32, 131.82 Provide training for judges and prosecutors (Timor-

Leste); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.81 Implement measures to strengthen the 

system of justice administration in order to ensure equal access and due process and to fight 

impunity (Chile); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.83 Train judges and prosecutors 

on laws related to violence against women and train police forces on the protocols to assist women 

victims of violence (Panama); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 46 P.12, para 58-64. 

 47 D51/131.84. 

 48 For example, magistrates’ courts have been established in the high-density suburbs of Epworth, 

Budiriro, Entumbane, Nkulumane and Glen Norah in Harare and Bulawayo. 

 49 131.42 Continue efforts to align training programmes for all government officials with international 

human rights law and incorporate more training in child rights into professional development 
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courses (Holy See); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.43 Continue its efforts in 

human rights training and awareness-raising (Islamic Republic of Iran); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.44 Continue its efforts in enhancing the capacity of law enforcement 

officials in the field of the rule of law and human rights through increasing training activities 

(Libya); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 50 P12, para 62-64. 

 51 131.141 Continue to strengthen efforts to fight corruption (United Republic of Tanzania); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 52 A47/131.141. 

 53 132.78 Reinforce policies to ensure that all children born in Zimbabwe, regardless of their parents’ 

origins, are issued with birth certificates (Holy See); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 

30, 132.80 Scale up efforts to ensure that all children are issued with a birth certificate (Mexico); 

Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 30, 132.79 Consider amending the existing 

legislation to ensure that all children born in Zimbabwe, regardless of their parents’ origin, are 

issued with birth certificates and ensure the paternity rights of children born out of wedlock 

(Namibia); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 30, 131.62 Increase prompt access to 

birth registration and public awareness for the same (Kenya); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.61 Continue to adopt measures to increase the rate of issuance of birth certificates, 

especially in rural areas and in low-income households (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131. 

 54 For example, refer to the MTR (p.20, para 112-115). 

 55 131.75 Step up its efforts to improve detention conditions in prisons and in police holding cells 

(Burundi); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.76 Step up efforts to improve prison 

conditions and police cells, in order to decongest prisons (Cuba); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131. 

 56 P.13, para.65-68. 

 57 131.77 Continue its efforts in combating human trafficking (Islamic Republic of Iran); Source of 

position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.78 Continue its efforts to implement the national plan on 

anti-trafficking and the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation 2013-

2018 (Sudan); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.80 Provide training to judges, 

prosecutors, law enforcement officials, border guards and social workers in identifying and dealing 

with victims of trafficking and in anti-trafficking legislation (Israel); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.79 Strengthen the inter-ministerial committee to combat trafficking in 

persons to provide effective protection to victims of trafficking, particularly women and children 

(Belarus); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 58 P.13 para.69-75. 

 59 D27/131.79-80. 

 60 P.21, para.117-124. 

 61 131.53 Continue to strengthen its policies and measures for the empowerment of women 

(Bangladesh); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.54 Continue to develop policies to 

protect women’s rights (Syrian Arab Republic); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 

131.140 Take steps to promote economic growth with a more equitable distribution of resources, to 

ensure social and economic rights for all (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 62 The provinces are Mashonaland East, Matabeleland North, Midlands, Mashonaland West, Masvingo 

and Manicaland Provinces. 

 63 131.70 Adopt measures to prevent and eradicate violence against women and girls, especially the 

adoption of legislation, the establishment of more shelters and the training of judges, prosecutors 

and police officers (Israel); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.71 Adopt measures to 

prevent and eliminate all abuses of sexual violence against girls and women, ensuring that 

perpetrators are effectively held to account, including with full coordination of the Zimbabwe 

Gender Commission (Turkey); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.73 Provide 

adequate assistance and protection to women who were victims of violence (Timor-Leste); Source 

of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.72 Ensure victims of sexual and gender-based violence 

have access to social and legal support, and that perpetrators of sexual and gender-based violence 

are brought to justice (Canada); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 64 131.55 Develop and implement the national gender policy in order to ensure that the principle of 

equal gender representation is respected (Ecuador); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 65 P.22, para 126. 

 66 Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 of 2019. 

 67 131.40 Continue to do what needs to be done to put together a national child rights policy 

(Ecuador); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.108 Continue to ensure, through an 

ongoing campaign or strategy, access to food and to education for all children, including children 
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with disabilities, children who live on the street, orphans and children living in rural areas (Mexico); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.68 Amend all statutory and customary laws as 

soon as possible to establish the minimum age of marriage at 18 years, and create and implement a 

comprehensive national plan of action to combat the practice of child marriage and its root causes 

(Ireland); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.69 Develop a national plan of action to 

stem the rise in the practice of child marriage (Madagascar); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 

131, 131.66 Fully implement the constitutional provisions for the protection of the rights of the child 

in line with international standards, also in order to further reduce the practices of child, early and 

forced marriage (Italy); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.74 Ensure strict 

compliance with legal provisions pertaining to the minimum age for marriage, and also prevent and 

investigate cases of forced marriage, bringing perpetrators to justice and guaranteeing assistance to 

victims (Argentina); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.67 Improve the protection of 

children, taking measures to prevent forced and early marriage, and eliminate child labour (Israel); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.41 Establish child protection systems in order to 

reduce the number of cases of maltreatment of children (Madagascar); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.65 Strengthen the implementation measures taken to fight child labour 

(France); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 68 September 2021. 

 69 131.133 Promote the rights of persons with disabilities (Algeria); Source of position: A/HRC/34/8 - 

Para. 131, 131.134 Strengthen social inclusion measures, in particular for persons with physical 

disabilities (Angola); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 70 132.62 Ensure that its legislation is in line with the new Constitution and the rights concerning 

freedom of expression and freedom of media therein, repeal the Access to Information and 

Protection of Privacy Act and the Public Order and Security Act, and license independent 

broadcasters (Sweden); Source of position: A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 17, Continue to take 

measures to ensure freedom of the media and press freedom (Namibia); Source of position: 

A/HRC/34/8 - Para. 131, 132.93 Make efforts to promote free and unbiased local media, including 

by removing restrictions on local radio broadcasts (Norway); Source of position: 

A/HRC/34/8/Add.1 - Para. 18, 131.95 Review existing legislation in order to enhance the exercise 

of the freedom of assembly and of the press (Italy); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 71 P.7, para 31. 

 72 Chapter 10:17. 

 73 Chapter 11:34. 

 74 Chapter 10:35. 

 75 131.138 Work closely with the international community in the humanitarian response to the ongoing 

drought and to ensure that humanitarian aid is distributed in a non-political, non-discriminatory 

manner (Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.37, Continue to mobilize 

resources and technical support to enhance the capacity to fulfil its human rights obligations 

(Nigeria); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 76 A42/131.37. 

 77 131.48 Cooperate closely with civil society in the follow-up to the universal periodic review 

(Norway); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 78 131.50 Submit its long-overdue reports to the relevant treaty body mechanisms (Sierra Leone); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.51 Submit overdue reports to the human rights 

treaty bodies (Ghana); Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131, 131.49 Further strengthen its 

cooperation with human rights mechanisms, in particular the United Nations treaty bodies (Niger); 

Source of position: A/HRC/34/8 - Para. 131. 

 79 Refer to Part VIII. 

 80 The High Court of Zimbabwe on 14 August 2020 in the case of Hopewell Chin’ono and Jacob 

Ngarivhume versus Minister of Justice and Commissioner General of Prisons and Correctional 

Services provided guidance by defining the rights of inmates. These rights included access to a legal 

representative of one’s choice, access to a medical practitioner one’s choice, in line with reasonable 

administrative measures, access to food and to PPEs, and access to social visits within reasonable 

administrative measures. ZPCS endeavoured to ensure full compliance with these requirements 

despite resource and other constraints. 

 81 P.15, para 81. 

 82 See MTR p.4, para 13-18. 

 83 Refer to paragraph 38. 
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