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المنهجية
أوالً-
 -1استُعرض تتت اةال تتة ي هوري تتة مط تتابوي ي ست تتار للي تتة ااس تتتعرا ال تتدوري الش تتام ي
تشرين األول/أكتوبر  .2011وعقب ااستعرا  ،قطلت مطابوي  130توصية متن أصت 177
توصية بشأن خمتلف قضايا حقوق اإلنسان اليت كانت قد قُدمت سليها للنظر فيها.
 -2واعتمتتدت حمومتتة مطتتابوي تا تشتتاركيا عنتتد سعتتداد تقريرهتتا لل ولتتة الثانيتتة .فعقتتدت
ث تتحل حلق تتات عم ت تش تتاورية ي ع تتا  ،2015مشل تتت س تتتة م تتن أق تتاليم الطل تتد العش تترة ،ب تتر
ااستفادة من مسامهات اجلهات صاحطة املصلحة .وأعدت اةمومة عقب ذلك مشروع تقريرها
التتذي تتم أستتاه متتا أررتتتا متتن مشتتاورات سضتتافية م ت اجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة .ونظمتتت
اةمومة ي عا  2016ثحل حلقات عم تشتاورية سضتافية مشلتت يانيتة متن األقتاليم العشترة،
واستمملت تقريرها بعد ذلك (انظر املرفق باء  -قائمة اجلهات صاحطة املصلحة).
 -3وينقسم التقرير سىل سطعة أرزاء ،ويتط بدقة املطادئ التوريهية املقدمة من جملتس حقتوق
اإلنست تتا ن للت تتدورة الثانيت تتة ،ويشت تتص سىل تقريت تتر منتصت تتف املت تتدة الت تتذي قدمتت تتا حمومت تتة مطت تتابوي ي
أيلول/سطتمرب عا .2014

ثانياً -التطورات منذ االستعراض السابق
 -4خطتتت حمومتتة مطتتابوي منتتذ ااستتتعرا الستتابق خطتوات واستتعة تتو تنفيتتذ توصتتيات
ااس تتتعرا ال تتدوري الش تتام  .وارتمع تتت اةموم تتة بماف تتة اجله تتات ص تتاحطة املص تتلحة للنظ تتر ي
التوصتتيات ووض ت خطتتة عم ت وتنيتتة لتنفيتتذها .وحتتددت اةمومتتة واجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة
سرراءات قطاعية لتنفيذ التوصيات .وتشم خطة العم الوتنيتة األستاه التذي يستتند سليتا هتذا
التنفيتتذ .وأُنشتتنت جلنتتة توريهيتتة وتنيتتة تُعتتا بااستتتعرا التتدوري الشتتام هتتدفها اإل تراع علت
تنفيتتذ خطتتة العم ت ورصتتد هتتذا التنفيتتذ وتتتتألف الل نتتة متتن مثلتته اةمومتتة واجلهتتات األختتر
صتتاحطة املصتتلحة ،يتتا فيهتتا منظمتتات ا تمت املتتدين ،والل تتان املستتتقلة ،والنقابتتات ،وفريتتق األمتتم
املتحدة القطري بصفتا ااستشارية.
 -5ونظمت مطابوي ،كما ورد ي تقرير منت صف املتدة ،استتفتاء ي عتا  2013أستفرت
نتائ تتا عتتن اعتمتتاد دستتتور رديتتد يضتتم سعحنتتا للحقتتوق واس ت النطتتاق .وقتتد عتتز الدستتتور
اإلتتتار املسسستته متتن أرت تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان عتتن تريتتق سنشتتاء مسسستتات رديتتدة
مث احملممة الدستورية ،وهينة اادعتاء الوتنيتة ،والل نتة الزمطابويتة للشتسون اجلنستانية ،والل نتة
الوتنية للسح واملصاةة ،أو عن تريق تعزيز املسسسات القائمة مث الل نتة الزمطابويتة ةقتوق
اإلنستتان ،وجلنتتة وستتائل اإلعتتح الزمطابويتتة ،والل نتتة اانتخابيتتة الزمطابويتتة (انظتتر اجلتتزء الثتتاين
عشر من الدستور) .وبدأت مطابوي بعد ذلك عملية مواءمة قوان ينها م الدستور اجلديد وم
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التزاماهتا الدولية .ونظمت مطابوي كذلك انتخابات وتنية ي نفس العا تُويت معها صفحة
ااتفاق السياسه الشام .
 -6وحتظت احملممتتة الدستتتورية بالوايتتة القضتتائية اةصترية واألصتتيلة معتتا علت يت املستتائ
الدستورية يا فيها حقوق اإلنسان األساسية .وأصدرت احملممة الدستورية منذ سنشائها عددا من
الق ترارات التارةيتتة بشتتأن خمتلتتف قضتتايا حقتتوق اإلنستتان تضتتمنت حظتتر وا األتفتتال وسعتتحن
عد مشروعية ك من قانون التشهص اجلنائه وسلطات املدعه العا بتعليق أمر احملممتة بتاإلفرا
عن املتهمني بمفالة.

ألف -اإلطار المعياري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
 -1الدستور
 -7يتضتمن سعتتحن اةقتتوق املوست التوارد ي دستتور عتتا  2013اةقتتوق املدنيتتة والسياستتية
وااقتصادية واارتماعية والثقافية والطينية وقد توس اإلعحن ي األمور اليت تتعلق حبقوق املرأة،
وحقوق األ خاص ذوي اإلعاقة ،وحقوق الطف .
 -8وعم الدستور عل النهو بإنفاذ حقوق اإلنسان بتوسي نطتاق اةتق ي املثتول أمتا
احملممة ألغرا التماه اجلرب عن انتهاكات هذه اةقوق .فوفقا ألحمتا املتادة  ،85جيتو ألي
خص الل وء سىل احملممة بدعو انتهتا حقوقتا أو حقتوق أي تخص لختر وقتد تأكتد هتذا
األم ت تتر ي قضت ت تتية م ت تتود ورو ولخ ت تتر ض ت تتد و ي ت تتر الع ت تتدل والش ت تتسون القانوني ت تتة والربملاني ت تتة ولخ ت ت ترين
.CCZ12/2016
 -2التدابير التشريعية
 -9أصتتدرت مط تتابوي منتتذ ااس تتتعرا الس تتابق العديتتد م تتن التش تريعات التتيت تع تتز وحتم تته
فعت ت ت أو ترست ت ت املسسس ت تتات املنش ت تتأة يور ت تتب الدس ت تتتور ال ت تتيت تس ت تتاهم ي
حق ت تتوق املت ت تواتنني ،وتُ مل
تعزيز وااية حقوق اإلنسان ،مث قانون الل نة الزمطابوية للشسون اجلنسانية [الفص ،]31:10
وق ت تانون هينت تتة اادعت تتاء الوتنيت تتة [الفص ت ت  ،]20:7وقت تتانون الل نت تتة الزمطابويت تتة ةقت تتوق اإلنست تتان
[الفص ت  ،]30:10والقتتانون املعتتدل لقتتانون العم ت (التتذي اتتدد اةقتتوق األساستتية للمتتو فني
وفق تتا للمع تتايص الدولي تتة) ،ومش تتروع تع تتدي ق تتانون اإلرت تراءات واألدل تتة اجلنائي تتة ،وق تتانون اا تتار
باأل خاص [الفص  .]25:9وتورد قوانني أخر ي مراح اإلصدار املختلفة ،باعتطارها رزءا
من عملية املواءمة واإلدما عل املستو احملله.
 -3التدابير القضائية
 -10يضمن الدستور استقحل السلطة القضائية ،وينص عل مطادئها التوريهيتة التيت تتضتمن
ااعت تباع ب تتدور احمل تتاكم ي ااي تتة حق تتوق اإلنس تتان وس تتيادة الق تتانون .وا ض ت ت احمل تتاكم ل تتص
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الدستور والقانون ،سذ يتعني عليهتا تططيقهمتا بنزاهتة وسترعة ودون ختوع أو ابتاة أو حتيتز .ومتن
أرت تعزيتتز استتتقحلية الستلطة القضتتائية ،فإ تتا حتصت  ،عتتن تريتتق جلنتة ا تتدمات القضتتائية ،علت
صيص مطا ر من و ارة املالية.
 -4السياسات والتدابير ذات الصلة

السياسة اجلنسانية الوتنية
 -11استُعرضتت السياستتة اجلنستتانية الوتنيتتة ورتترت مواءمتهتا مت الدستتتور والصتتمو الدوليتتة
واإلقليميتتة ةقتتوق اإلنستتان وتتضتتمن هتتذه الصتتمو اتفاقيتتة القضتتاء علت يت أ تتمال التمييتتز
ضد املرأة ،وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية لل نوب األفريقه بشأن القضايا اجلنستانية واإلمنائيتة .وقتد
أختتذت هتتذه السياستتة ي اعتطارهتتا أيضتتا توصتتيات ااستتتعرا التتدوري الشتتام  .وتش ت هتتذه
السياس تتة عل ت ت اثي ت ت متس تتاو ي ي ت ت املسسس تتات ،والوك تتاات اةمومي تتة ،والل تتان ،وا ين تتات
اانتخابي تتة بماف تتة مس تتتوياهتا .وتعم ت ت حموم تتة مط تتابوي ي الوق تتت ال ت تراهن عل ت ت مواءم تتة ي ت ت
التشريعات وتضمينها كذلك مطدأ املساواة ي التمثي بني اجلنسني.
 -12ودعت اةمومة سىل وضت امليزانيتة يتا يراعته املنظتور اجلنستاين علت كافتة املستتويات متن
أر كفالة تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية.

الل نة الوتنية ةقوق الطف 
 -13جيتتري حاليتتا النظ تتر ي مشتتروع السياس تتة الوتنيتتة ةق تتوق الطف ت  .ويق تتبش مشتتروع ه تتذه
السياسة وض الطف ي صميم التنمية ي ي جماات اةياة ،وااول سنشاء لليتة وستتار أفضت
للتنسيق من أر حتقيق هذا ال ر .

برنامج املساعدة للتعليم األساسه
 -14تدعم هذه ا طتة التحتاق األتفتال احملترومني باملدرستة واستتطقاءهم فيهتا تتوال املترحلتني
اابتدائية والثانوية ،و صص  10ي املائة من جمموع ااعتمادات السنوية لألتفال ذوي اإلعاقة
امللتحقتتني باملدرستتة .ويطتتني اجلتتدول ال توارد أدنتتاه عتتدد الطتتحب التتذين استتتفادوا متتن ا طتتة ختتحل
الفبة .2015-2013
2013
2014
2015
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الفتيات

218 254
177 894
86 869

الفتيان

219 930
210 157
96 529

المجموع

438 184
379 051
183 398
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ممافحة الفساد ي جمال سقامة العدل
 -15جيري ا اذ عدد من املطادرات ي سياق اجلهتود املطذولتة ملمافحتة الفستاد ي نظتا سقامتة
الع تتدل .فعل ت س تتطي املث تتال ،أتلق تتت حموم تتة مط تتابوي ي فرباير /تتطا  2016ال تتة ملمافح تتة
الفساد أُتلق عليها اسم" :معا ملمافحة الفساد" ،حيث قا مثلو اجلهات صاحطة املصلحة مثت
جلن تتة ا تتدمات القض تتائية ،وو ارة الع تتدل والش تتسون القانوني تتة والربملاني تتة ،وهين تتة اادع تتاء الوتني تتة،
و تترتة هوريتتة مطتتابوي ،ودائتترة اإلصتتححيات والس ت ون الزمطابويتتة ،وجلنتتة ممافحتتة الفستتاد،
بتاإلداء بطيانتات تضتامنية ي ستتياق ممافحتة الفستاد .وأعلنتت جلنتتة ا دمتة املدنيتة املستسولة عتتن
تشت ي يت متتو فه ا دمتتة املدنيتتة عتتد التستتام مطلقتتا مت الفستتاد .ووضتتعت اةمومتتة أيضتتا
القت تتانون الت تتوتل لت تتلدارة الر ت تتيدة للشت تتركات ي ستت تتار اجلهت تتود الراميت تتة سىل ممافحت تتة الفست تتاد ي
املسسسات العامة.
 -5البنية األساسية الوطنية لحقوق اإلنسان بما يشمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 -16ينص الدستور ،كما يرد ذلك ي تقريتر منتصتف املتدة ،علت سنشتاء جلتان مستتقلة تتدعم
وس ت نن قتتانون الل نتتة الزمطابويتتة للشتتسون اجلنستتانية ي
تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان والد قراتيتتةُ .
تتطا /فرباير  ،2016األمتتر التتذي م نهتتد الطريتتق لتفعيت الل نتتة ،ي حتتني متتا يتزال مشتتروع قتتانون
تفعيت الل نتتة الوتنيتتة للستتح واملصتتاةة قيتتد النظتتر .وقتتد فُعت بالمامت نشتتا الل نتتة الزمطابويتتة
ةقوق اإلنسان ،وجلنة وسائل اإلعح الزمطابوية ،والل نة اانتخابية الزمطابوية.

ثالثاً -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع
ألف -المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
 -17ص تتدقت اةموم تتة من تتذ ااس تتتعرا الس تتابق علت ت معاه تتدات حق تتوق اإلنس تتان التالي تتة:
اتفاقي تتة األم تتم املتح تتدة ةق تتوق األ تتخاص ذوي اإلعاق تتة وبروتوكو تتا وبروتوك تتول من ت ت اا تتار
باأل تتخاص ،وصاصتتة النستتاء واألتفتتال ،وقمعتتا واملعاقطتتة عليتتا والربوتوكتتول ااختيتتاري اتفاقيتتة
حقوق الطف املتعلق با با األتفال ي املنا عات املسلحة.
 -18ونظرا لورود أولويات متنافسة مث عملية وض الدستور ومواءمة القوانني مت أحمامتا،
فإن اةمومة ما تزال تعم عل التصديق عل ما تطق من معاهدات حقوق اإلنسان .وأيا كان
األمر ،فتإن الدستتور يتضتمن أحمامتا تتنتاول بعتا املعاهتدات املعلقتة ،مثت متن اجلنستية تلقائيتا
جلمي ت األ تتخاص دون ستتن  15عامتتا ،واةظتتر املطلتتق للتعتتذيب ،واةتتق ي األمتتن الشخصتته،
و يعها أحما ترد ي الدستور (املواد  ،)3(36و ،40و ،52و.)53
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باء -إدماج معاهدات حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية
 -19ري عملية سدما معاهدات حقتوق اإلنستان ي القتوانني الوتنيتة علت النحتو املطتني ي
تقرير منتصف املدة ،وهنا تطورات ملحو ة تتمث فيما يله:
أنشأت اةمومة فرقة عمت مشتبكة بتني التو ارات ُكلفتت بقيتادة عمليتة مواءمتة
(أ)
التشريعات م الدستور
(ب)

جيري استعرا

ي القوانني ب ية مواءمتها م الدستور

( ) أنش تتأت اةموم تتة كيان تتات مثت ت الل ن تتة الو اري تتة املش تتبكة املنص تتوص عليه تتا ي
قانون ممافحة اا ار باأل خاص الصادر ي عا 2014
(د) أقر الربملان مشروع تعدي القوانني العامة الذي سيدخ تعتديحت علت 125
قانونا ملواءمتها م الدستور
(هت)
املتحدة ةقوق الطف

ري اةمومة استعراضا لقانون الطف ملواءمتا م الدستتور ومت اتفاقيتة األمتم

(و) جي تتري اس تتتعرا ق تتانون األ تتخاص ذوي اإلعاق تتة ملواءمت تتا مت ت الدس تتتور ومت ت
اتفاقية األمم املتحدة ةقوق األ خاص ذوي اإلعاقة
( ) تتضتتمن الق توانني الطتتار ة األختتر التتيت وصتتلت سىل مراحت خمتلفتتة متتن اإلصتتدار
مشتتروع تعتتدي قتتانون اإلرتراءات واألدلتتة اجلنائيتتة ،ومشتتروع قتتانون احملممتتة الدستتتورية ،ومشتتروع
قانون جلنة األراضه.

جيم -االلتزامات الطوعية
 -20ورهت مطابوي دعوة سىل نتاي بتيحي ،مفوضتة األمتم املتحتدة الستامية ةقتوق اإلنستان
لنتذا  ،التتيت ارت الطلتتد ي أيار/متايو  .2012وستواصت مطتتابوي تعاو تا مت اململفتتني بوايتتات
ي ستار اإلرراءات ا اصة عل أداء مهامهم.
 -21و ارت جلنة ا رباء األفريقية املعنية حبقوق الطف ورفاها الطلد ي عتا  ،2013ونظمتت
حلقتتة عم ت توريهيتتة ألعضتتائها اجلتتدد ،وأرتترت مشتتاورات م ت اةمومتتة وا تم ت املتتدين بشتتأن
سعمال حقوق الطف  .و ارت املقررة ا اصة املعنية حبريتة التعطتص واةصتول علت املعلومتات التابعتة
لل نة األفريقية الطلد ي أيار/مايو  ،2016وارتمعت م اجلهات الرئيسية صاحطة املصلحة.

دال -أنشطة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان
 -22اضتتطلعت الل نتتة الزمطابويتتة ةقتتوق اإلنستتان ختتحل الفتتبة قيتتد ااستتتعرا بعتتدد متتن
األنشتتطة للوفتتاء بوايتهتتا وفقتتا للدستتتور .وأتلقتتت الل نتتة اتتحت للتوعيتتة ي أيتتا مفتوحتتة حيتتث
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ورهتتت التتدعوة سىل خمتلتتف اجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة للمشتتاركة .ودأبتتت الل نتتة علت ااحتفتتال
باليو الدويل ةقوق اإلنسان منذ عتا  ،2014وتواصت تلقته الشتماو والتحقيتق ي ادعتاءات
انتها حقوق اإلنسان.
 -23ونفذت الل نة املها التالية:
تفتتتيخم خمتلتتف الست ون وتنظتتيم يتتارات لرصتتد أحوا تتا وضتتمان احتبا حقتتوق
(أ)
اإلنستتان ومعاملتتة الس ت ناء معاملتتة سنستتانية عمتتح باملعتتايص الوتنيتتة والدوليتتة املعتتبع نتتا بشتتأن
حق تتوق الست ت ناء ورف تتاههم ،وب تتر تق تتدمل توص تتيات سىل الربمل تتان واةموم تتة .وق تتد كان تتت ه تتذه
الزيارات هتدع سىل تعريف النزاء ومو فه الس ون واجلهات املعنية ذات الصلة بأن الل نة هته
املنظمة املخولة واية تعزيز وااية حقوق الس ناء ي مطابوي
(ب) وأُعلنت ي طا /فرباير  2014حالة المارثة الوتنيتة بعتد أن هتاتلتت أمطتار
غزيتترة وررفتتت الفيضتتانات املنتتا ل واةيوانتتات ي منطقتتة توكتتوي  -موكتتو ي .وتتتدخلت اةمومتتة
ونقلت املتضتررين سىل موقت تشتين ويزي إلعتادة التتوتني ي مقاتعتة متوينيزي .وملتا كتان خترب هتذه
المارثتة قتتد انتشتتر علت نطتتاق واست  ،فقتتد عمتتدت الل نتتة الزمطابويتتة ةقتتوق اإلنستتان علت الفتتور
سىل يارة موق سعادة التتوتني ب يتة متابعتة الشتماو التيت وردت متن رهتات خمتلفتة ،يتا ي ذلتك
من مثله األ خاص الذين نُقلوا سىل املوق  .وقد ا تذت اةمومتة سرتراءات بنتاء علت التوصتيات
اليت قدمتها الل نة.
 -24ويعمت ت قط تتاع الع تتدل والق تتانون والنظ تتا علت ت تعزي تتز ستاح تتة الل تتوء سىل القض تتاء جلميت ت
األ تتخاص ي مطتتابوي .ويورتتد حاليتتا برنتتامج يُعتتا بتخفيتتف اكتظتتاو الس ت ون ،حيتتث يتتدعو
القطاع من خحلا سىل اعتماد أ مال أخر من العقوبة غص الس ن.

هاء -توعية الجمهور بحقوق اإلنسان
 -25تتتدر حمومتتة مطتتابوي أمهيتتة توعيتتة اجلمهتتور حبقتتوق اإلنستتان .فقتتد أصتتط التتتدريب ي
جمتتال حقتتوق اإلنستتان و تتحذ التتوعه نتتذه اةقتتوق ،متتثح ،أحت ملتد العناصتتر األساستتية ي املنتتاهج
الدراسية لوكاات سنفاذ القانون حاليا.
 -26و ري اةمومة ،بواسطة جلنتهتا التوريهيتة الوتنيتة املعنيتة بااستتعرا
احت لتوعية اجلمهور بشأن حقوق اإلنسان.

التدوري الشتام ،

 -27ونُظمتتت اتتحت التوعيتتة العامتتة ي احتفتتاات ستتنوية مث ت  :اليتتو التتدويل للطف ت ويتتو
الطف ت األفريقتته واليتتو التتدويل لأل تتخاص ذوي اإلعاقتتة واليتتو التتدويل للم ترأة واليتتو التتدويل
ةقوق اإلنسان .وتُنظم احت التوعية عل املستو الشتع أيضتا متن ختحل بنتاء قتدرات قتادة
ا تمعتتات احملليتتة والزعمتتاء التتدينيني واملنستتقني عل ت املستتتو ا تمعتته التتذين يعملتتون عل ت يتتادة
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التوعيتتة ي خمتلتتف ا تمعتتات احملليتتة .وتُطتترش مستتألة التوعيتتة حبقتتوق الطفت عتتن تريتتق املشتتاركة ي
خمتلف املعار مث معر مطابوي الت اري الدويل ،ومعر هراري الزراعه.
 -28وتعم اةمومتة علت تعزيتز التوعيتة بأحمتا الدستتور متن ختحل ارتماعتات دعويتة مت
وو ع تتت ب تتدعم م تتن تتركاء مط تتابوي ي
ا تمع تتات احمللي تتة ،وب ترامج سذاعي تتة ،وأروق تتة ي املع تتار ُ .
التنمية أكثر متن مليتون نستخة متن الدستتور بعشتر ل تات معتبع نتا رعيتا عتن تريتق مسسستات
حمومية ،ومنظمات للم تم املدين ،ومسسستات تعليميتة ،ومنظمتات دينيتة .و ترعت اةمومتة
أيضتتا ي تو يت كتيطتتات مطستتطة عتتن موضتتوع حقتتوق األتفتتال علت الصتتعيد التتوتل .واستتتفادت
ستة أقاليم من أص عشرة من هذه املطادرة.
ووضتتعت منتتاهج تعليميتتة رديتتدة تتتدخ حيتتز النفتتاذ ي عتتا  2017حيتتث يرمتته أحتتد
ُ -29
أه تتدافها سىل ت تتدريب املتعلم تتني عل ت املواتن تتة القائم تتة علت ت املش تتاركة والتنمي تتة املس تتتدامة بالنس تتطة
ةقتتوقهم ووارطتتاهتم ومستتسولياهتم .وبتتذلك أُدمتتج موضتتوعا حقتتوق الطف ت وحقتتوق اإلنس تتان ي
املناهج الدراسية من مستو دور اةضانة سىل املرحلتني اابتدائية والثانوية.
 -30ونظمت تتت اةمومت تتة دورات تدريطيت تتة موعت تتات يقودهت تتا أتفت تتال ،مث ت ت جمموعت تتة ص ت ت ار
الربمل تتانيني ،بش تتأن أحم تتا الدس تتتور ،واتفاقي تتة األم تتم املتح تتدة ةق تتوق الطفت ت  ،وامليث تتاق األفريق تته
ةق تتوق ورفاهي تتة الطفت ت  .واس تتتفاد أكث تتر م تتن  250تف تتح م تتن ه تتذه ال تتدورات ي ع تتا .2015
ويتمث ا دع ي قيا املتدربني بنق املعلومات سىل غصهم ي جمتمعاهتم احمللية.
 -31وهيتتأت اةمومتتة بينتتة امينيتتة للتعتتاون مت منظمتتات ا تمت املتتدين علت التوعيتتة بقضتتايا
حقوق اإلنسان .فقد نظمت عية احملتامني ي مطتابوي متثح أيامتا مفتوحتة قتد احملتامون خح تا
مشتتورة قانونيتتة جمانيتتة لل مهتتور .و تتاركت رهتتات معنيتتة خمتلفتتة ي قطتتاع سقامتتة العتتدل ي هتتذه
األنشطة.

رابعاً -متابعة االستعراض السابق
 -32ضتتمن متابعتتة ااستتتعرا الستتابق ،وكمتتا يتترد ي الفتترع بتتاء أعتتحه ،ارتمعتتت اةمومتتة
باجلهتتات صتتاحطة املصتتلحة التتيت مشلتتت منظمتتات ا تم ت املتتدين ،والربملتتان ،والزعمتتاء التقليتتديني،
والفاعلني ي سوق العم  ،والل ان املستقلة ،لعر التوصيات املقطولة ووض خطة عمت وتنيتة
من أر تنفيذها .وتشم هذه ا طتة األستاه التذي تستتند سليتا اةمومتة ي تنفيتذ التوصتيات،
حيتتث يتوق ت أن تتتدمج التتو ارات التنفيذيتتة واإلدارات اةموميتتة تلتتك التوصتتيات ضتتمن خططهتتا
ااس تباتي ية وسياستتاهتا وبراجمهتتا وأنشتتطتها األختتر  .وتضتتطل الل نتتة التوريهيتتة الوتنيتتة املعنيتتة
بااستعرا الدوري الشام  ،اليت تضتم مثلته اةمومتة واجلهتات األختر صتاحطة املصتلحة كمتا
يرد أعحه ،باإل راع عل تنفيذ خطة العم الوتنية ورصد هذا التنفيذ.

8

GE.16-14530

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

 -33وتعقتتد الل نتتة التوريهيتتة املتتذكورة ارتماعتتات فصتتلية وارتماعتتات استعراضتتية ستتنوية مت
اجلهات املعنية صطة العم الوتنية .وعملت الل نتة التوريهيتة علت تيستص سعتداد تقريتر منتصتف
املدة الذي قدمتا حمومة مطابوي سىل جملس حقوق اإلنسان ي أيلول/سطتمرب .2014

خامساً -اإلنج ا ااازات والتح ا ااديات والمعوق ا ااات فيم ا ااا يتعل ا ااق بتنفي ا ااذ التو ا اايات
المقبولة
 -34حققتتت مطتتابوي منتتذ ااستتتعرا
املقطولة.

الستتابق خط توات هامتتة عل ت تريتتق تنفيتتذ التوصتتيات


اإلنجازات
ألف-
 -1إنشاء/تعزيز المؤسسات المستقلة
 -35أنش تتأ الدس تتتور ،كم تتا ذُك تتر أع تتحه ،مسسس تتات مس تتتقلة ردي تتدة مثت ت الل ن تتة الزمطابوي تتة
للشسون اجلنسانية والل نة الوتنية للسح واملصاةة .وقتد بتدأت جلنتة الشتسون اجلنستانية عملهتا.
وعني مفوضو الل نة الوتنية للستح واملصتاةة .كمتا يتنص الدستتور علت تعزيتز الل تان املستتقلة
ُ
العاملتتة فعتتح ،مثت الل نتتة الزمطابويتتة ةقتتوق اإلنستتان ،وجلنتتة وستتائل اإلعتتح الزمطابويتتة ،والل نتتة
اانتخابي ت تتة الزمطابوي ت تتة .وق ت تتد أص ت تتطحت ي ت ت ه ت تتذه املسسس ت تتات مس ت تتتقلة مالي ت تتا يور ت تتب ق ت تتانون
ااعتمادات ( )2016لعا .2015

أ -سقامة العدل
 -36عتتز الدستتتور مطتتدأ الشتتفافية ي تعيتتني القضتتاة حيتتث أصتتطحت عمليتتة التعيتتني تتضتتمن
اإلعحن عن الو ائف الشاغرة ،ودعوة اجلمهور سىل تقدمل الب يحات لش لها ،وسرراء مقتابحت
عامة بصددها.
 -37و رعت جلنة ا دمات القضائية ي الة لتوعية اجلمهور عل الصعيد الوتل بوارطات
الل نتتة ومستتسولياهتا .وبل ت جممتتوع اةاض ترين ي هتتذه اارتماعتتات العامتتة ح ت ا ن 17 273
خصا.
 -38وافتتحت تس دور قضاء رديدة للمحاكم اجلزئيتة ي ستتة أقتاليم (انظتر املرفتق رتيم -
دور القض ت تتاء اجلدي ت تتدة) ،وستُش ت تيند سح ت تتد وعش ت تترون دارا أخ ت تتر ي ي ت ت أ ت تتاء الطل ت تتد بنهاي ت تتة
عتتا  ،2016وذلتتك متتن أر ت يتتادة سممانيتتة الل تتوء سىل القضتتاء .وتتتدير احملممتتة العليتتا تتاكم
الدوائر خار هراري من أر تيسص سممانية الل وء سليها بستهولة وسترعة أكترب .وقتد أقترت جلنتة
ا دمة القضائية بحمركزية احملممة العليا.
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 -39وأقرت اةمومة ا مركزية تقدمل املساعدة القانونية لتشم يانية من أقاليم الطلد العشرة،
وذلتتك متتن أر ت تعزيتتز سممانيتتة الل تتوء سىل القضتتاء عتتن تريتتق تقتتدمل ختتدمات قانونيتتة للمعتتو ين
واأل خاص ي املناتق النائية.
 -40وأتلقت اةمومة ي أيار/متايو  2013برنتامج ت يتص مستار العقوبتة قطت احملاكمتة التذي
يرمتته سىل سبعتتاد األحتتدال اجلتتا ني عتتن النظتتا الرعتته للعدالتتة اجلنائيتتة ي اةتتاات التتيت تمتتون
اجلر ة فيها بسيطة .وقد نُفذ هذا الربنامج بن اش ي مخسة أقاليم.
 -41وخض القضاة العاملون ،كما ورد سابقا ي تقرير منتصف املدة ،لدورات تدريطية بشأن
بروتوكول املوارهة املتعددة القطاعات لحعتداء والعنف اجلنسيني.
 -42وأنشأ الدستور هينة ادعاء وتنية مستتقلة ،أصتطحت مستسولة عتن أعمتال النيابتة العامتة.
وسحطت هذه املهمة من ممتب النائتب العتا التذي كتان يتدير املححقتات القضتائية ي الستابق،
ُ
وذلك ضمانا لحستقحلية ولمفاءة وفعاليتة اإلرتراءات .واعتُمتدت مدونتة لألخحقيتات متن أرت
توريا سلو املدعني العامني عند أداء مهامهم.

ب -التعاي واملصاةة عل الصعيد الوتل
 -43تتتتوىل الل ن تتة الوتني تتة للستتح واملص تتاةة املس تتسولية ع تتن سق ترار الس تتح وحتقي تتق املص تتاةة
عندما يطدأ العم بقانون تفعيلها .وتضطل هينة التعاي واملصاةة واإلدما عل الصعيد التوتل
حاليا نذا الدور .و ري ي الوقت التراهن أيضتا اتحت للتوعيتة ي جمتال بنتاء الستح  .وتتضتمن
هتتذه اةمتتحت مستتائ تتعلتتق ين ت نشتتوب النزاعتتات ،وسدارهتتتا ،وتستتويتها ،وحتوي ت مستتارها تتو
السح  .وتشار أيضا اجلهات صاحطة املصلحة من ا تم املدين ي رهود التعاي عل الصعيد
الوتل .ويعم بعا الشركاء م الزعماء التقليتديني بشتأن دورهتم ي بنتاء الستح ودعتم أعمتال
هينة التعاي واملصاةة واإلدما عل الصعيد الوتل.
 -2الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -44أتلق تتت اةموم تتة خط تتة مط تتابوي للتح تتول اارتم تتاعه  -ااقتص تتادي املس تتتدا (خط تتة
التحتتول املستتتدا ) للفتتبة متتن تش ترين األول/أكتتتوبر  2013سىل كتتانون األول/ديستتمرب ،2018
وهه خطة اقتصادية ترمه سىل سنعاش ااقتصاد وحتقيق تنمية اقتصادية مستدامة يمون ركها هو
ااستخدا اةصيف ملوارد الطلد الطشرية والططيعيتة .ويرمته أحتد األهتداع الرئيستية طتة التحتول
املستدا سىل ااستفادة من املوارد الططيعية سىل أقص حد وامني السمان اقتصتاديا ،األمتر التذي
سيستتاهم بتتدوره ي التنميتتة اارتماعيتتة  -ااقتصتتادية والتخفيتتف متتن وتتتأة الفقتتر .وستتيعز ذلتتك
صتممت ا طتة املتذكورة حتول أربت جمموعتات
من سعمال اةقوق اارتماعيتة وااقتصتادية .وقتد ُ
اسباتي ية هه كالتايل:
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األماان الاااذائي والتاذيااة تتتتي اةمومتتة لألستتر احملرومتتة مستتتلزمات ومع تدات
راعيتة ي ستتتار برنتتامج امليمنتتة لصت ار املتزارعني .وبتتدأت العمت بثمانيتتة مشتتاري
للتتري ي ك ت سقلتتيم عتتن تريتتق تراكات اس تباتي ية .وهتتتدع هتتذه اجلهتتود سىل
ضمان األمن ال ذائه
الخدمات االجتماعية والقضاء على الفقر أنشتأت اةمومتة صتناديق متنوعتة
للتمم تتني ااقتص تتادي مثت ت ص تتندوق املش تتاري الصت ت صة واملتوس تتطة ،والص تتندوق
الوتل للشطاب ،وصندوق تنمية املرأة
الهياكل األساسية والمرافاق العاماة تعمت اةمومتة علت حشتد املتوارد إلعتادة
تأهي ا ياك األساسية مث توستي نطتاق الشتطمة المهرمائيتة ،والستمن لتذوي
الدخ املنخفا ،واملياه والصرع الصحه ،وتوسي طمة الطرق
إضااافة واسااتخلق القيمااة وضتتعت اةمومتتة نظمتتا للتشت ي علت استتتخدا
كاف ت تتة املت ت توارد اس ت تتتخداما ك ت تتامح ن ت تتدع حتقي ت تتق أعل ت ت ت مس ت تتتو م ت تتن سض ت تتافة
واستخحص القيمة.

(أ) اةق ي املياه والصرع الصحه
 -45ينص الدستتور علت اةتق ي اةصتول علت ميتاه مأمونتة ونظيفتة وصتاةة للشترب (انظتر
املتتادة  77متتن الدستتتور) .و متتن التقاضتته بشتتأن هتتذا اةتتق ،وذلتتك عل ت تتو متتا تسكتتده قضتتية
مو وريوا ضد مدينة هراري رقم .HC4266/13
 -46وق تتد ب تتدأ تنفي تتذ السياس تتة الوتني تتة للمي تتاه ي أيار/م تتايو  2013وه تتدفها توري تتا عم ت ت
اةمومة لتوفص املياه واملرافق الصتحية المافيتة وجيتري العمت ا ن علت تقيتيم احتيارتات املنتاتق
اةض ترية ،ي حتتني تتواص ت عمليتتة حتديتتد مواق ت لبتتار امليتتاه ي املنتتاتق الريفيتتة .وقتتد استتتطاعت
اةمومتتة اةصتتول عل ت التموي ت الضتتروري إلصتتحش لبتتار ي  33مقاتعتتة ريفيتتة صمستتة أقتتاليم،
بينمت تتا ري تت تتوفص التموي ت ت أيضت تتا لت ديت تتد مرافت تتق امليت تتاه والصت تترع الصت تتحه ي املنت تتاتق اةض ت ترية.
وحفتترت  1 398بن ترا ح ت ا ن ،وري سصتتحش  10 006لبتتار وهتته تعم ت ا ن .وجيتتري العم ت
ُ
أيضا عل سصحش ا ياك األساسية للمياه والصرع الصحه ي  14مدينة ،وهو ما سيمون لتا
أثر سجيايب عل تو ي املياه الصاةة للشرب وعل طمات الصرع الصتحه .وقتد اكتملتت هتذه
األعمال بالفع ي مخس مناتق حضرية.

(ب) اةق ي املأو
 -47حتتددت اةمومتتة هتتدع بنتتاء أو تتتوفص ختتدمات ملتتا جمموعتتا  313 368وحتتدة ستتمنية
وقطعتتة أر للطنتتاء حبلتتول عتتا  2018اشتتيا م ت خطتتة التحتتول املستتتدا  .وقتتد ُ تتيد ح ت ا ن
م تتا جمموع تتا  19 123وح تتدة س تتمنية ،وأتيح تتت ا تتدمات مل تتا جمموع تتا  30 052قطع تتة أر
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للطنتتاء .وتشتتب سياستتة اإلستتمان الوتنيتتة التتيت أتلقتتت ي او /يوليتتا  2013أن يضت املقتتاولون
ا ياك ت ت األساس تتية املناس تتطة ي جم تتاات امليت تتاه والص تترع الص تتحه والط تترق ،وأن ي تتوفروا ا ياك ت ت
األساسية للموق وخاررا .وقد فُت ملعلت ذا ال ر ك متن ااستباتي ية الوتنيتة إل تا املستاكن
واملط تتادئ التوريهي تتة للتنفي تتذ ،علم تتا ب تتأن اجله تتات املعني تتة ي جم تتال اإلس تتمان تتقي تتد بالفعت ت ن تتذه
املطادئ التوريهية ي عملياهتا.

( ) اةق ي 
التعليم
 -48تدر مطابوي التزاماهتا بتوفص تعليم أساسه جماين وسلزامه يورب اتفاقية حقوق الطف
والعهتد التتدويل ا تتاص بتتاةقوق ااقتصتتادية واارتماعيتة والثقافيتتة .ويتُترب ذلتتك ا تتتمال الدستتتور
عل ت اةتتق ي تعلتتيم أساستته اولتتا الدولتتة .ووفقتتا ألحمتتا املتتادة  75متتن الدستتتور ،فتتإن لم ت
م تواتن وك ت مقتتيم دائتتم ي مطتتابوي اةتتق ي تعلتتيم أساستته اولتتا الدولتتة ،يتتا ي ذلتتك التعلتتيم
األساسه للمطار .والدولة ملزمة أيضا بتوسي نطاق التعليم وستاحتا وتيسصه تدرجييا وذلك با اذ
تدابص تشريعية معقولة وغصها من التدابص.
 -49وا ذت الدولة أيضا تتدابص لضتمان أا اتر أي تفت بلت ستن االتحتاق باملدرستة متن
حقتتا ي التعلتتيم بستتطب عتتد ستتداد والديتتا أو وصتتيا رستتو الدراستتة .وترمتته السياستتة القائمتتة سىل
عتتد حرمتتان أي تف ت متتن االتحتتاق باملدرستتة بستتطب عتتد دفت الرستتو  .وباإلضتتافة سىل ذلتتك،
ُاتتول اةمومتتة ،بااعتمتتاد عل ت مواردهتتا الذاتيتتة ويستتاعدة متتن تتركاء التنميتتة ،برنتتامج املستتاعدة
للتعليم األساسه لتلطية متطلطات الرسو املدرسية لألتفال من األسر الضعيفة.
 -50ويتألف صندوق تطوير التعلتيم متن اةمومتة و تركاء التنميتة وقتد عمت الصتندوق علت
ت تتوفص م توارد للتعل تتيم وحتس تتني نوعي تتة تعل تتيم األتف تتال ي مط تتابوي .وكف ت الص تتندوق أيض تتا تو ي ت
جمموعة هيزات علمية عل  2 424مدرسة ثانوية لتحسني نوعية تعليم املواد العلمية فيها.
 -51وباإلضتتافة سىل اويلتتا عمليتتة تقلتتيص نستتطة المتتتب املدرس تية سىل امل تواد األساستتية لتص ت
سىل  1:1عل ت املستتتويني اابتتتدائه والثتتانوي ،استتتثمر الصتتندوق أيضتتا ي عمليتتة تتتدريب متتديري
املداره للنهو بإدارة املداره ،وقد املساعدة التقنية لتعزيز قدرة اةمومة عل رصد ا دمات
التعليمية .وينفذ ركاء التنمية حاليا منحة النهو باملدرسة ،وهه خطة تويلة األمتد تركتز علت
استتتثمار أوست نطاقتتا ي املتتداره متتن أرت يتتادة النهتتو بنوعيتتة التعلتتيم وضتتمان حصتتول يت
األتفتتال الزمطتتابويني علت فرصتتة حتقيتتق كامت سممانتتاهتم .واستتتفادت مطتتابوي أيضتتا متتن الشتراكة
العامليتتة متتن أر ت التعلتتيم التتيت تركتتز عل ت يتتادة نتتتائج التتتعلم يواصتتلة التطتتوير املهتتل للمدرستتني،
وحتستتني مستتتو سدارهتتتم واإل تراع علتتيهم ،وتعزيتتز التخطتتيل ااس تباتي ه للسياستتات القائم تة
عل األدلة.
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 -52واستتتحدثت اةمومتتة ،ضتتمن رهودهتتا لتحستتني نوعيتتة التعلتتيم وتعزيتتز أسستتا ،برنتتامج
سمنتتاء الطفولتتة املطمتترة .ويمتستتب املتعلمتتون بفض ت هتتذا الربنتتامج مهتتارات خمتلفتتة ختتحل املراح ت
التموينية من التعليم.
 -53وتنص املادة  )2(27من الدستور ،بالنستطة لقضتايا املستاواة بتني اجلنستني ،علت أن متن
وارتتب الدولتتة ا تتاذ التتتدابص الح متتة لضتتمان أن تتتتاش للفتيتتات ،عل ت ي ت املستتتويات ،فتترص
التعلتتيم نفستتها التتيت تتتتاش للفتيتتان .وبينمتتا أ هتتر نظتتا معلومتتات سدارة التعلتتيم ي عتتا  2014أن
التمافس بني اجلنسني ي املرحلتني اابتدائية واإلعدادية قد حتقق ،فتإن معتدل مشتاركة الفتيتات ي
التعليم الثانوي ما تزال نسطتا  44ي املائتة .وجيتري تشت ي املزيتد متن الفتيتات علت اانتقتال سىل
املرحلتتة الثانويتتة ومتتا بعتتدها ،وذلتتك با تتاذ مطتتادرات تتصتتد للمشتتاك التتيت تتتدف الفتيتتات سىل
اانقطاع عن الدراسة.
 -54وي سعيها سىل ستاحة التعليم لل مي  ،استحدثت اةمومة سياستة التعلتيم غتص النظتامه
التتيت تتتتي فرصتتا للتعلتتيم للتتذين ر ُ نحتوا فرصتتة االتحتتاق باملدرستتة قتتل ،أو انقطعتوا عتتن الدراستتة
لسطب أو لخر ،أو ر يستفيدوا بالمام من فترص التعلتيم عنتدما كتانوا ي املدرستة .وتتنص هتذه
السياسة ،اليت أُتلقت ي عا  ،2015عل أن تتي املداره اابتدائيتة والثانويتة ي الطلتد تعليمتا
غص نظامه بعد ساعات الدراسة املعتادة.
 -55وتواص اةمومة تعزيز برنامج الت ذية املدرسية الذي اعتمد باعتطاره اسباتي ية لتحقيتق
أفضت معتتدات االتحتتاق باملدرستتة ،وحضتتور حصصتتها ،وعتتد اانقطتتاع عنهتتا ،وساتتا الدراستتة
فيها ،وحتقيق اجلمي نتائج سجيابية .ويساهم هذا الربنامج أيضا ي تلطيتة متطلطتات الت ذيتة واةالتة
الصحية لفراد املتعلمني ب ية امينهم من حتقيق أفض أداء خحل مشوارهم الدراسه.
 -56وري استتتعرا منتتاهج التعلتتيم ي عتتا  2015نتتدع تريج تتتحب مقتتتدرين وقتتادرين
عل ااست ابة بسهولة للمتطلطات الوتنية واإلقليمية والدولية.

(د) اةق ي الصحة
 -57ي تتنص الدس تتتور علت ت اة تتق ي الرعاي تتة الص تتحية حتدي تتدا ،باإلض تتافة سىل حق تتوق ص تتحية
أخت ت تتر (امل ت ت تواد  ،29و ،)3(48و ،) (52و ،) (57و ،)3(60و()1(73أ) ،و ،76و،77
و(81و) ،و(82ب) و 84من الدستور) .ويشم ذلتك حتق كت تخص مصتاب يتر متزمن
ي اةصتتول عل ت ختتدمات الرعايتتة الصتتحية األساستتية ،ووارتتب عتتد حرمتتان أي تتخص متتن
العح الط ي اةاات الطارئة ي أي مسسسة من مسسسات الرعاية الصحية.
 -58ويتنص قتانون الصتحة العامتة [الفصت  ]09:15علت اايتة الصتحة العامتة يتا ي ذلتتك
الوقايتتة متتن األمترا املعديتتة واألمترا املنقولتتة رنستتيا وممافحتهتتا ،وتنظتتيم عمليتتات تتتوفص امليتتاه
املأمونة واإلمدادات ال ذائية واملرافق الصحية احملستنة ،متن بتني أمتور أختر  .ويتنص القتانون أيضتا
عل ت حتصتتني األتفتتال ضتتد األم ترا املعوقتتة مث ت تتل األتفتتال .وتتتدير اةمومتتة باإلضتتافة سىل
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ذل تتك بت ترامج لتثقي تتف اجلمه تتور بش تتأن الوقاي تتة م تتن اةت توادل ال تتيت ق تتد تقت ت ي املن تتزل وت تتسدي سىل
اإلعاقة.
 -59وتعمت اةمومتتة حاليتتا علت تنشتتيل مراكتتز سعتتادة التأهيت ي املستشتتفيات التتيت تتتديرها،
وتدرب املزيد من فنيه سعادة التأهي  .ووضعت اةمومة أيضا طمة من خدمات سعادة التأهيت
ي أ تتاء الطلتتد .وجلمي ت املستشتتفيات املركزيتتة واإلقليميتتة واحملليتتة وبعتتا مستشتتفيات اإلرستتاليات
مراف تتق خمصص تتة لتق تتدمل تائف تتة واس تتعة م تتن خ تتدمات سع تتادة التأهيت ت تتض تتمن الع تتح الططيع تته،
والعتتح بالعم ت  ،والعتتح التواصتتله ،والعلتتو الستتمعية ،وختتدمات األتتراع الصتتناعية واإلحالتتة
سىل اجلراحة التقو ية الح مة .وتتاش لألتفتال التذين ا متنهم اةصتول علت ا تدمات املسسستية
خدمات املعاجلة خار املسسستات أو ختدمات سعتادة التأهيت ا تمعيتة .وتنطتوي هتذه ا تدمات
ُ
عل أمهية كرب أل ا امن األتفال الذين يعانون من اعتحات أو قيود علت النشتا واملشتاركة
من ااعتماد عل أنفسهم ،والطقاء ي ديارهم وجمتمعاهتم أو العودة سليها ،واملشتاركة ي األنشتطة
التعليميتتة وا تمعيتتة عمومتتا .وتستتاعد هتتذه ا تتدمات أيضتتا عل ت النهتتو بقتتدرة األتفتتال ذوي
اإلعاقة عل ااستفادة من نفس الفرص املتاحة ل ص املعاقني من األتفال.
 -60ووضتتعت اةمومتتة نظتتا املستتاعدة علت العتتح الطت التتذي يستتتند سىل سياستتة العتتح
با ان ب ية دعم املعو ين ،واألتفال دون سن ا امسة ،والنساء اةوام  ،واملسنني الذين تت او
أعمارهم  65عاما .واستطاعت اةمومة اةفاو عل سياسة ا انيتة بتدعم متن صتندوق التنميتة
الصحية والطنك الدويل و ركاء التنمية ا خرين .ويهدع صندوق التنمية الصحية ،وهو صتندوق
اويت تتاعه متعتتدد املتتا ني ،سىل مستاعدة اةمومتتة علت التتدف قتدما صططهتتا الراميتتة سىل حتقيتتق
أعل مستو ممن من الصحة ونوعية اةياة جلمي الزمطابويني .ووضتعت اةمومتة أيضتا برنتامج
التموي ت الق تتائم عل ت النت تتائج ،و ول تتا الطن تتك ال تتدويل وص تتندوق التنمي تتة الص تتحية واةموم تتة ،ب ي تتة
التصدي لنفس املسائ عل مستو الرعاية األولية.
وحتتددت ترائتتق للتمويت مث ت برنتتامج التتدعم املتمام ت  ،ووكتتاات األمتتم املتحتتدة األرب ت
ُ -61
املعنيتتة بالصتتحة سضتتافة سىل الطنتتك التتدويل ،وبرنتتامج التموي ت القتتائم عل ت النتتتائج ،متتن بتتني ترائتتق
أخر  ،للمساعدة عل اوي املطادرات الصحية ا اصة باألمهات واملواليد اجلدد .وقتد تضتمنت
بع تتا املط تتادرات ال تتيت نُف تتذت ض تتمن ه تتذه األت تتر ي ع تتا  2014تنش تتيل دور رعاي تتة األموم تتة،
وحتسني نظم اإلحالة ي حاات الطوارئ .وتتعتاون اةمومتة مت منظمتة الصتحة العامليتة ومنظمتة
األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ الربامج الوتنية الرامية سىل حتصتني الستمان ي املنتاتق
اليت يصعب الوصول سليها.
 -62وبل تتت نستتطة تتوافر األدويتتة اةيويتتة ي املسسستتات  66.6ي املائتتة بنهايتتة عتتا .2013
وبفض الدعم الذي أتاحا ركاء التنميتة واملورتا سىل ا تمعتات احملليتة ،حصت متا نستطتا 87.2
ي املائة من مرافق الرعاية الصحية األولية عل  %80عل األق من األدوية األساسية املختارة.
وأل ت اةمومة ي الرسو اجلمركية عل استصاد املستلزمات الططيتة واألدويتة املضتادة للمحريتا،
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وعحت لشركات املستحضرات الصيدانية احمللية بإنتتا العقتاقص املضتادة للفصوستات العموستة.
وأبرمت اةمومة اتفاقا ثنائيتا مت بلتدان مثت كوبتا لتدعمها بأتطتاء وغتصهم متن ااختصاصتيني ي
جمال الصحة ب ية التخفيف من نقص األتطاء ي الطلد.
 -63وتعم ت اةمومتتة عل ت توستتي نطتتاق ختتدمات العتتح يضتتادات الفصوستتات العموستتة
للحتتد متتن ااعتتتحل والوفيتتات بستتطب فتتصوه نقتتص املناعتتة الطش ترية/اإليد متتن ختتحل متتا يلتته:
ستاحة العقاقص وتيسص اةصول عليها وتو ي مضادات الفصوسات العموسة علت املرضت جمانتا
وت تتدريب مر تتدي الرعاي تتة األولي تتة علت ت اختط تتارات المش تتف الست تري ع تتن ف تتصوه نق تتص املناع تتة
الطشرية وسنشاء مواق دمات العح يضادات الفصوستات العموستة وتعطنتة ا تمعتات احملليتة
وامينها من اةصول عل فرص أفض من الرعاية والدعم.
 -64ويرر ت مرارعتتة املرفتتق دال للحصتتول عل ت مزيتتد متتن املعلومتتات اإلحصتتائية عتتن تنفيتتذ
التوصيات املتصلة باةق ي الصحة.

(ه) اةق ي األر
 -65بدأت اةمومة ي تنفيذ سياسة الزراعة وامليمنة بتوفص املعدات الزراعية للمتزارعني التذين
أُعيتتد تتتوتينهم .وتعمت اةمومتتة أيضتتا علت سعتتادة هيملتتة رأه متتال مسسستتة ماليتتة راعيتتة ملوكتتة
للدولتتة ،وك تتذلك سنش تتاء مص تترع للتنمي تتة الزراعي تتة يتتتي قروض تتا راعي تتة للم تزارعني .وهت تتدع ه تتذه
اإلرراءات سىل النهو باإلنتا الزراعه.
 -66وبدأت اةمومة أيضا ي سصدار تصاري استخدا األراضه لفائدة صت ار املتزارعني متن
الفنة ألف  ،1 -وهه تض اللمسات األخصة عل منوذ لعقتد سجيتار مدتتا  99عامتا للمتزارعني
الت تتاريني متتن الفنتتة ألتتف  2 -م ت القطتتاع املصتتري ليصتتط مقطتتوا لتتد املصتتارع .وري تتتوتني
م تتا جمموع تتا  221 472أس تترة معيش تتية ي يت ت أ تتاء الطل تتد وفق تتا لنم تتوذره الفنت تتني أل تتف 1 -
وألتتف  ،2 -وذلتتك عل ت مستتاحة  9.6محيتتني همتتتار متتن األراضتته .ويرمتته هتتذا اإلر تراء سىل
تش ي املزارعني عل ااستخدا المام لألراضه التيت خصصتتها اةمومتة تم نتدع النهتو
باإلنتا الزراعه.
 -67وترصد اةمومة استخدا األراضه الزراعية للتأكد من أ ا تُست بشم مثمر.
 -3التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات األخرى احبة المصلحة

(أ) التعاون م منظمات ا تم املدين
 -68تتعتتاون اةمومتتة مت منظمتتات ا تمت امل تدين ،يتتا ي ذلتتك ااحتفتتال باملناستتطات ا امتتة
مث ت اليتتو التتدويل ةقتتوق اإلنستتان .وباإل تتارة سىل ااستتتعرا التتدوري الشتتام  ،تعقتتد اةمومتتة
ارتماعات استعراضتية وتشتاورية مت اجلهتات صتاحطة املصتلحة متن أرت استتعرا متا حتقتق متن
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تقد ي تنفيتذ توصتيات ااستتعرا التدوري الشتام  .وتشتار منظمتات ا تمت املتدين ي عمت
الل نة التوريهية الوتنية املعنية بااستعرا الدوري الشام .

(ب) التعاون م لليات حقوق اإلنسان
 -69تتعتتاون مطتتابوي بشتتم ريتتد م ت ا ليتتات الدوليتتة ةقتتوق اإلنستتان ،ا ستتيما ا ينتتات
التعاهديتتة املختلفتتة .وأحتتر ت مطتتابوي تقتتدما ريتتدا ي جمتتال تقتتدمل تقتتارير الدولتتة الطتترع .فعل ت
سطي املثال ،أُحر تقد ملحوو ي األمور التالية:


قُتتدمت سىل هينتتات املعاهتتدات التقتتارير الدوريتتة بشتتأن اتفاقيتتة القضتتاء علت يت
أ تتمال التمييتتز ضتتد امل ترأة ( ،)2012وامليثتتاق األفريقتته ةقتتوق ورفاهيتتة الطف ت
ووض تتعت خط تتة
( ،)2015واتفاقي تتة األم تتم املتح تتدة ةق تتوق الطف ت (ُ .)2016
عم ت وتنيتتة بشتتأن تنفيتتذ توصتتيات اتفاقيتتة القضتتاء عل ت ي ت أ تتمال التمييتتز
ضد املرأة ،وستوضت خطتة عمت وتنيتة بشتأن تنفيتذ التوصتيات املتعلقتة باتفاقيتة
حقوق الطف وامليثاق األفريقه ةقوق ورفاهية الطف ي خحل عا 2016



ُ ع تتت التق تتارير الدوري تتة التالي تتة وس تتتُقد ي الوق تتت املناس تتب :امليث تتاق األفريق تته
ةقوق اإلنسان والشعوب (يتا ي ذلتك بروتوكتول حقتوق املترأة) والعهتد التدويل
ا تتاص بتتاةقوق ااقتصتتادية واارتماعيتتة والثقافيتتة وااتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء
عل ي أ مال التمييتز العنصتري واتفاقيتة األمتم املتحتدة ةقتوق األ تخاص
ذوي اإلعاقة والعهد الدويل ا اص باةقوق املدنية والسياسية.

( ) املساعدة املالية والتقنية وغصها من املساعدات ي سياق التعاون
 -70تتلق اةمومة دعما ماليا وتقنيا من فريق األمم املتحدة القطري ،وذلك يستتار عمت
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ي مطابوي .وتعم اةمومة حاليا ،ي راكة م الفريق ،عل
تنفيذ ستار العم املذكور للفبة .2020-2016
 -71ويت فريق األمم املتحدة القطري ،متن ختحل برنتامج األمتم املتحتدة اإلمنتائه ،املزيتد متن
التتدعم املتتايل والتقتتل ي جمتتال تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستان .وركتتز التعتتاون اإلضتتاي مت الربنتتامج
اإلمنائه عل تنمية قدرات الل نة املشبكة بتني التو ارات املعنيتة حبقتوق اإلنستان ،والقتانون التدويل
اإلنساين ،وقطاع العدل والقانون والنظا  ،وااستعرا الدوري الشام .
 -72وحتصت مطتتابوي عل ت دعتتم متتايل وتقتتل متتن تتركاء التنميتتة ا خترين مثت ستتفارة ملمتتة
النرويج وااحتاد األورويب .وتواص اةمومة بذل رهودها الرامية سىل تعطنة املزيد من الدعم.
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 -4تعدين الماس
 -73أصتتطحت مطتتابوي معتمتتدة ي عمليتتة كيمتتربيل ،وهتته تواص ت الوفتتاء باملتطلطتتات التتدنيا
لنظتتا عمليتتة كيمتتربيل إلصتتدار تتهادات املنشتتأ .وجيتتري الوفتتاء نتتذه املتطلطتتات متتن ختتحل تنفيتتذ
القوانني واللوائ اليت تنظم صناعة املاه وتتفق م املعايص الدولية .ودجمتت اةمومتة ،متن منطلتق
الشفافية واملساءلة ،ركات تعدين املاه.
 -74ونقلت ركات تعدين املاه القرويني الذين تضرروا من أنشطة التعدين ومنحتتهم أرا
ومرافق تشم مداره ،وعيادات ،و طمات لتو ي املياه.
 -5وسائط اإلعلم
 -75يوس الدستور نطاق اةق ي حرية التعطص ليشتم حريتة وستائل اإلعتح  .و متن حاليتا
سنشتتاء وستتائل للطتتث وغصهتتا متتن وستتائل ااتصتتال اإللمبونيتتة األختتر بم ت حريتتة ،رهنتتا فقتتل
بإرراءات البخيص الح مة لتنظيم مورات الطث وغصها من أ تمال تو يت اإل تارات .وتتضتمن
التطتتورات األخ تر التتيت تتهدها قطتتاع وستتائل اإلعتتح حتريتتر مورتتات الطتتث ،األمتتر التتذي ع ت
بإص ت تتدار تت ت تراخيص للمحط ت تتات اإلذاعي ت تتة الت اري ت تتة الوتني ت تتة واإلقليمي ت تتة .وعلت ت ت س ت تتطي املث ت تتال،
نظتترت جلنتتة وستتائل اإلعتتح ي مطتتابوي متتسخرا ي واحتتد وعش ترين تلط تا للحصتتول عل ت رختتص
ورختص لثمتتان منهتا .وعرضتتت الل نتة مزيتدا متتن تتراخيص قنتوات
حملطتات سذاعيتة اريتتة سقليميتةُ ،
التلفزيتتون .وتتواصت عمليتتة تست ي املزيتتد متتن املسسستتات اإلعحميتتة .ومنتتذ لذار/متتاره ،2012
ُس لت  86مسسسة سعحمية و 128مططوعة.
 -76وفيمتتا يتعلتتق باستتتعرا وتوحيتتد ق توانني وستتائل اإلعتتح  ،فتتإن الدستتتور يعتتبع حبري تتة
التعطتتص وحريتتة وستتائل اإلعتتح وحريتتة اةصتتول علت املعلومتتات يورتتب سعتتحن اةقتتوق .وأرتترت
اةموم تتة استقص تتاء بش تتأن قط تتاع وس تتائل اإلع تتح واملعلوم تتات م تتن خ تتحل فري تتق التحقي تتق املع تتل
بوس تتائل اإلع تتح واملعلوم تتات .وس تتتُو ف اس تتتنتارات وتوص تتيات الفري تتق ي سر تتاد اإلرت تراءات
السياساتية والتشريعية.
 -77وتتواصت عمليتتة حتستتني هياكت الطتتث األساستتية .وجيتتري تنفيتتذ برنتتامج الرقمنتتة لحنتقتتال
من الطث التنا ري سىل الطث الرقمه يا يتما و رو ااحتاد الدويل لحتصاات.

االنتخابات
-6
 -78نُظ تتم بن تتاش اس تتتفتاءد بش تتأن اعتم تتاد الدس تتتور اجلدي تتد ي لذار/م تتاره  ،2013وتلت تتا
انتخاب تتات منس تتقة ي او /يولي تتا  .2013وأر تتا اانتخاب تتات ع تتدد م تتن بعث تتات املراقط تتة مشل تتت
ااحت تتاد األفريق تته واجلماع تتة اإلمنائي تتة لل ن تتوب األفريق تته .وقض تتت احملمم تتة الدس تتتورية أيض تتا ب تتأن
اانتخابات كانت حرة ونزيهة.
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 -79وينص الدستور ،اشيا م التوصية املقدمة سىل مطابوي يواصلة ااية ستيادهتا ،علت أن
مطابوي هورية موحتدة د قراتيتة ذات ستيادة ومتن م يضتم الدستتور ،ي لتة أمتور ،أحمامتا
بتتإرراء انتخابتتات دوريتتة تمتتون حتترة ونزيهتتة ،وتتستتق واملعتتايص اإلقليميتتة والدوليتتة .ويتنص الدستتتور
علت مطتتادئ النظتتا اانتختتايب التتيت تتضتتمن تتروتا بتتأن تمتتون اانتخابتتات ستتلمية وحتترة ونزيهتتة
وخالية من العنف وغصه من املمارسات الضارة .وينص الدستور ،فيمتا يتعلتق بتإرراء اانتخابتات
فعليتا ،علت أن تتأكتد الل نتتة اانتخابيتة الزمطابويتتة متتن أن تريقتة التصتتويت بستيطة ودقيقتتة ولمنتتة
و فافة و من التحقق منها .وتُدير الل نة اانتخابية حاليا قوائم الناخطني بعد أن رر ستحطها
متتن اختصتتاص املست العتتا  ،وتعمت الل نتتة علت تس ت ي النتتاخطني ي التتدوائر اانتخابيتتة التتيت
ُ ري فيها انتخابات فرعية .ويُنظم قانون اانتخابات املعدل حاليا سص اانتخابات.
 -80ونظمت مطابوي منتذ اانتخابتات العامتة ي عتا  2013انتخابتات برملانيتة وانتخابتات
ليتة فرعيتة ي تروع ستلمية ،ووفقتا للدستتور والقتوانني اانتخابيتة .وي ستتار اجلهتود الراميتة سىل
من العنف السياسته ومعاقطتة مرتمطيتا ،تململتف احملتاكم اجلزئيتة بتالنظر ي قضتايا العنتف السياسته
أثناء فبة اانتخابات.
ووضتتعت مدونتتة ستتلو توعيتتة لألح تزاب السياستتية واستتتُخدمت ي اانتخابتتات العامتتة
ُ -81
ي عا .2013
 -7حقوق المرأة
 -82أُدررت التطورات املتعلقة حبقوق املرأة ي تقرير منتصف املدة ،وما يله تطورات سضافية
ي هذا الصدد.
 -83أنشتتن نظتتا للمعلومتتات املتعلقتتة بتتالعنف القتتائم علت أستتاه نتتوع اجلتتنس ب تتر تنستتيق
عملية ت الطيانتات ذات الصتلة متن خمتلتف اإلدارات واملسسستات للتأكتد متن أن قضتايا العنتف
املذكور تُس عل النحو املحئم وتُوثق بشم ريد.
 -84وأنشأت اةمومة جلنة مشبكة بني الو ارات معنية يمافحة ااغتصاب والعنف اجلنسته
صر واملسنات.
من أر سرراء حتقيقات املة ي أسطاب اغتصاب ال ُق ن
 -85وتشار مطابوي أيضا ي الة الت  16يوما للدعوة سىل مناهضة العنف القائم علت نتوع
اجلنس ،ب ومددت فبة اةملة ملا بعد وقتها املقرر.
 -86وجيري تنفيذ اإلتتار املوست لتممتني املترأة اقتصتاديا ،حيتث أستفر عتن يتادة ي مشتاركة
املت ترأة ي القطاع تتات ااقتص تتادية مثت ت الزراع تتة والتع تتدين .وأُنش تتن ص تتندوق تنمي تتة امل تترأة ،وتعمت ت
اةمومتتة علت سنشتتاء مصتترع املترأة لتحستتني فتترص حصتتو ا علت اويت ميستتر ،وتيستتص اإلدمتتا
املايل عن تريق حتقيق ا مركزية النظا املصري.
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 -8حقوق الطفل
 -87ينص الدستور عل حقوق الطف (املادة  ،)81كما أُ ص ي الفقرة  7أعحه.
 -88ويعم ت ت ممتت تتب تنست تتيق حقت تتوق الطف ت ت  ،ضت تتمن تعاونت تتا الوثيت تتق م ت ت الوكالت تتة الزمطابويت تتة
للحصتتاءات الوتنيتتة ،عل ت وض ت تتتدابص لت هيتتز قاعتتدة بيانتتات مركزيتتة ،وذلتتك ي ستتتار سنشتتاء
نظا للطيانات املصنفة عن األتفال.
 -89وي ست تتار الش تراكة م ت اجله تتات األخ تتر ص تتاحطة املص تتلحة ،أتلق تتت اةموم تتة ي 31
او /يوليتتا  2015التتة ااحتتتاد األفريقتته إل تتاء وا األتفتتال .وتملعتتز هتتذا اجلهتتد ي  20كتتانون
الثاين/يناير  2016عندما أصدرت احملممة الدستورية حمما تارةيتا ُحظتر يورطتا وا األتفتال
صتتر ي
و ُ تتططت املتتادة  )1( 22متتن قتتانون التتزوا [الفصت  ]11:5التتيت كانتتت تستتتثل وا ال ُق ن
تروع معينتتة .وتعمت اةمومتتة حاليتتا علت ا تتاذ تتدابص لتعتتدي القتتانون حبيتتث يتوافتتق مت حمتتم
احملممة الدستورية.
 -90وتتضتتمن تطتتورات قانونيتتة أختتر كانتتت ي صتتا الطفت اةمتتم التتذي أصتتدرتا احملممتتة
العليتتا متتسخرا والقاضتته بتتأن لألتفتتال املولتتودين خ تتار ستتتار التتزوا اةتتق ي امل تصال عل ت غ ترار
األتفتتال املولتتودين ي ستتتار التتزوا  ،عنتتدما يتتتورت األب وا يتتب وصتتية (بتتيح ضتتد رئتتيس احملممتتة
العليا ولخرين .)HH549/15
 -91ودعم صندوق ااية الطف  ،وهو للية انتقالية متعددة املا ني للتمويت اجلمتاعه ،تنفيتذ
خط تتة العمت ت الوتني تتة لأليت تتا واألتف تتال الض تتعفاء ي مرحلته تتا الثاني تتة للف تتبة .2015-2011
ويعتمد هذا الصندوق نظرية الت يص اليت تسكد علت ضترورة حصتول "األتفتال واألستر وا تمعتات
احمللية عل خدمات سنة للوقاية وااست ابة ةماية األتفال ،تعز هتا املرونتة ااقتصتادية لألستر
املعيشتتية وا تمعتتات احملليتتة ي املنتتاتق املستتتهدفة" .ويرمتته الصتتندوق ف توق هتتذا وذا سىل حتقيتتق
اتساق حقيقه بتني خمتلتف أدوات املستاعدة اارتماعيتة ضتمن ستتار برنتامج التحتويحت النقديتة
اارتماعية املنسقة ،وسعادة العم بالنظتا التوتل للضتمان اارتمتاعه ي مطتابوي ضتمن ستتار
السياس تتة الوتني تتة للض تتمان اارتم تتاعه ( .)2015وبفضت ت ااس تتتثمارات المط تتصة ال تتيت با تترها
الصندوق ي الفبة  ،2015-2011حقق تنفيذ املرحلة الثانيتة متن خطتة العمت الوتنيتة النتتائج
ا امة التالية:
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ري ي ستتتار برنتتامج التحتتويحت النقديتتة اارتماعيتتة املنستتقة صتترع مطتتال نقديتتة
بانتظت تتا وبشت تتم موثت تتوق ك ت ت ت تتهرين لفائت تتدة أست تتر معيشت تتية تعت تتاين مت تتن قلت تتة
ال تتذاء وف تترص العمت ت  ،وبلت ت ع تتدد األس تتر املست ت لة املس تتتفيدة أعلت ت مس تتتوياتا
وهتتو  55 509أستتر ي  19مقاتعتتة ي ي ت أ تتاء الطلتتد .وتطل ت نستتطة األستتر
املعيشتتية التتيت تتا أتفتتال  83ي املائتتة ،واألستتر التتيت تعيلهتتا ام ترأة  62ي املائتتة،
واألسر اليت يعليها مسنون  61ي املائة
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وتملعز نظا ااية الطف بعتد أن بتدأ العمت بنظتا وتتل إلدارة اةتاات تمملتا
خدمات ةماية ورفاه الطف مقدمة ةوايل  50 000تفت ي  37مقاتعتة ي
ك أ اء الطلد



وانصب قدر كطص من عمليتة تعزيتز اايتة الطفت ونظتم الرعايتة اارتماعيتة علت
قدرة اةمومة عل تنظيم ا دمات وستاحتها لألتفال.

 -9شهادات الميلد
 -92ينص الدستور عل أن لمت تفت  ،أي كت تفت وتفلتة دون ستن الثامنتة عشترة ،اةتق
ي اةصتول علت تتهادة متتيحد فتتورا (املتتادة  .)) ()1(81وينططتق هتتذا اةتتق علت الطفت التتذي
يولد ي مطابوي ،أو خار مطابوي ويمون مواتنا مطابويا بالنسب.
 -93ويعت تترب تست ت ي املوالي تتد والوفي تتات سلزامي تتا ي مط تتابوي .ويت تتاش تست ت ي املوالي تتد با تتان
بالنسطة لألتفال الذين تق أعمارهم عن ست سنوات.
 -94وا ذت التدابص التالية من أر تيسص عملية تس ي املواليد:


تتوارتتد مماتتتب التس ت ي ي نقتتا مركزيتتة عل ت امتتتداد ي ت األقتتاليم العشتترة
واملقاتعت تتات ااثنتت تتني والست تتطعني .وفتحت تتت اةمومت تتة  206مماتت تتب فرعيت تتة ي
املقاتعات لتمون خدمات التس ي أقرب سىل ا تمعات احمللية



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



وتُصدر املستشتفيات والعيتادات التيت تورتد نتا مرافتق لرعايتة األمومتة قيتد سثطتات
للوادة يُستخد ألغرا تس ي املواليد



وقام تتت اةموم تتة حبوس تتطة عملي تتة تس ت ي كاف تتة وق تتائ األح توال املدني تتة ا ام تتة،
وانتقلتتت متتن وستتائل ااتصتتال التنا ريتتة سىل الوستتائل الرقميتتة للتع ي ت بعمليتتة
التس ي



وفيم تتا يتعل تتق باألتف تتال املول تتودين خ تتار ست تتار ال تتزوا  ،أل تتت اةموم تتة الش تتر
الستتابق بتتأن اضتتر الوالتتدان خصتتيا للحصتتول علت تتهادة متتيحد ورتوا ستتفر
لطفلهما.

 -10حظر التعذيب
 -95اظتتر الدستتتور حظ ترا تامتتا التعتتذيب وغتتصه متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو
الحسنسانية أو املهينة .وجيري استعرا القتوانني ذات الصتلة نتدع مواءمتهتا مت الدستتور ضتمن
عملية املواءمة اجلارية.
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 -96وأص تتطحت من تتاهج ت تتدريب تترتة هوري تتة مط تتابوي ودائ تترة اإلص تتححيات والس ت ت ون
الزمطابوية تتضمن قضتايا حقتوق اإلنستان وموضتوع ستيادة القتانون ،يتا ي ذلتك حظتر التعتذيب.
ودربت الشرتة أكثر من  30 000من ضطاتها ح ا ن ي جمال حقتوق اإلنستان منتذ كتانون
الثاين/يناير .2014
 -11األوضاع في السجون
 -97تستعر اةمومتة حاليتا قتانون الست ون متن أرت سنفتاذ خمتلتف املعتايص الدوليتة التدنيا.
وتتضمن التطورات اإلجيابية األخر ما يله:

GE.16-14530



فتحتتت اةمومتتة ا تتال أمتتا تتركاء التنميتتة ومنظمتتات ا تمت املتتدين واملنظمتتات
الدينيتتة والقطتتاع ا تتاص واألف تراد ملشتتاركتها ي عمليتتة حتستتني أوضتتاع الس ت ون
والزنزانتتات ي مراكتتز الش تترتة .فعل ت س تتطي املثتتال ،حش تتدت عيتتة احمل تتامني ي
مط تتابوي مت توارد لت دي تتد الزنزان تتات ي أح تتد مراك تتز الش تترتة بالضت تواحه ،كان تتت
احملمم تتة العلي تتا ق تتد أدان تتت اةال تتة ال تتيت وص تتلت سليه تتا .وري دي تتد العدي تتد م تتن
الزنزانت تتات األخت تتر ي مراكت تتز الشت تترتة بعت تتد سنشت تتاء جلنت تتة لدراست تتة األوضت تتاع ي
الس ت ون و نزانتتات الشتترتة ،حيتتث جيتتري حاليتتا تنفيتتذ توصتتياهتا بشتتأن حتستتني
تلتتك األوضتتاع .وتتلق ت اةمومتتة أيضتتا املستتاعدة م تن الل نتتة الدوليتتة للصتتليب
األار



و ادت اةمومتة متن خمصصتات امليزانيتة لتدائرة الست ون واإلصتححيات .وتعمت
أيضا عل تعزيتز ااكتفتاء التذا ي الست ون متن ختحل يتادة سنتتا ال تذاء متن
مزارع الس ون مثح



ومتتا ت تزال اجلهتتود الراميتتة سىل التخفيتتف متتن اكتظتتاو الس ت ون راريتتة .وتتضتتمن
يتتادة العم ت بالعقوبتتات غتتص ااحت ا يتتة مث ت ا دمتتة ا تمعيتتة ،وت يتتص مستتار
العقوبة قط احملاكمة ،والعفو عن فنات معينة من الس ناء بني الفينة واألخر



وبينما تعار اةمومة بقاء أتفال الس ينات م أمهاهتم داخ الس ن ،فإن
هنتتا حتتاات معينتتة حتتتتم هتتذا األمتتر .ومتتن م ،فقتتد حتتددت اةمومتتة ،خدمتتة
ملصتتا الطف ت الفضتتل  ،ح تتم الورطتتات ال ذائيتتة ألتفتتال الس ت ينات ضتتمانا
ةصو م عل ت ذية أفض



ووضت
ومتتا يتزال تتتدريب متتو فه الست ون علت احتبا حقتتوق اإلنستان راريتتاُ ،
دلي ذا ال ر



ويواص أعضتاء جلنتة ا تدمات القضتائية (مثت القضتاة ونتواب القضتاة) والل نتة
الزمطابويت تتة ةقت تتوق اإلن ست تتان يت تتاراهتم للس ت ت ون (حيت تتث وضت تتعت جلنت تتة حقت تتوق
اإلنستتان لليتتة تتذا ال تتر ) .ويضتتطل بعتتا الشتتركاء متتن ا تم ت املتتدين ،مث ت
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مسسست تتة امل ت توارد القانونيت تتة ،بزيت تتارات للس ت ت ون ،وجيت تترون مقت تتابحت م ت ت النت تتزاء
ويساعدو م ،كلما كتان ذلتك ممنتا ،علت تقتدمل تلطتات للفترا عتنهم بمفالتة
نطا لقضاء فبات تويلة ي اةطس ااحتياته.
 -12سيادة القانون
 -98جيتتري حاليتتا تتتدريب متتو فه سنفتتاذ القتتانون بشتتأن املستتائ املتعلقتتة بإنفتتاذه ،يتتا ي ذلتتك
مستتألة ستتيادة الق تتانون .وتتضتتمن لخ تتر اجلهتتود الراميتتة سىل تعزي تتز قتتدرات م تتو فه سنفتتاذ الق تتانون
ما يله:


قيتتا تترتة هوريتتة مطتتابوي بتتتدريب أكثتتر متتن  30 000متتن ضتتطاتها منتتذ
كانون الثاين/يناير  2014ي جمال حقوق اإلنسان



تتتدريب متتا جمموعتتا  590متتن متتو فه دائتترة اإلصتتححيات والس ت ون ي ي ت
أ تتاء الطلتتد ي جمتتال حقتتوق اإلنستتان ،يتتا يشتتم سقامتتة العتتدل وستتيادة القتتانون،
وذلت تتك ي الفت تتبة م ت تتن  2012سىل  .2015وتلق ت ت  398مو ف ت تتا ،مت تتن أص ت ت
 ،590تدريطا ي جمال سقامة العدل عل ورا التحديد



وقامتتت اةمومتتة بتتتدريب متتو فه سنفتتاذ القتتانون ي جمتتال معتتايص العمت الدوليتتة
م ت البكي تتز بص تتفة خاص تتة عل ت اتفاقي تتة منظم تتة العم ت الدولي تتة رق تتم  8املتعلق تتة
حبقوق اإلنسان ي ممان العم .

 -13االتجار باألشخاق
 -99أُنش تتنت ي أعق تتاب سص تتدار ق تتانون ممافح تتة اا تتار باأل تتخاص جلن ت تةد مش تتبكة بت تتني
الو ارات تُعا باا ار ،هدفها الرصد واإلبحغ بشأن تنفيذ خطة العم الوتنية ملمافحتة اا تار
باأل تتخاص .وُكلف تتت الل ن تتة بض تتمان اعتم تتاد اةموم تتة أو امتثا تتا للمع تتايص والتط تتورات الدولي تتة
واإلقليمية ي جمال من وممافحة اا ار باأل خاص.
 -100و تتري اةمومتتة اتتحت توعيتتة ملمافحتتة اا تتار ،عل ت
املدة ،ي ستار الشراكة م اجلهات صاحطة املصلحة.

تتو متتا ذُكتتر ي تقريتتر منتصتتف

 -101وكلما كان هنا ما يشص سىل حالة من حاات اا ار ،تتخذ اةمومة تتدابص للتحقيتق
و/أو مقاضاة اجلناة و/أو سعادة الضحايا سىل وتنهم .وعل سطي املثال ،حتقق اةمومة ي حالة
ا تتار بعتتدد متتن النستتاء ،وتورتتا ااهتامتتات  -عنتتد ااقتضتتاء  -سىل متتن يتتزعم تتتورتهم ي هتتذا
العم  ،وتسمن سعادة النساء سىل أوتا ن.
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 -14األشخاق ذوو اإلعاقة
 -102ينص الدستور عل أنا جيتب علت الدولتة ا تاذ تتدابص مناستطة ،ي حتدود املتوارد املتاحتة
ا ،لتمف حتقيق األ خاص ذوي اإلعاقة لمام سمماناهتم العقلية والطدنية ،يتا ي ذلتك تتدابص
تستهدع ما يله:


امينهم من ااعتماد عل أنفسهم



اميتتنهم متتن العتتيخم مت أستترهم واملشتتاركة ي األنشتتطة اارتماعيتة أو اإلبداعيتتة
أو البفيهية



اايتهم من ي أ مال ااست حل وسوء املعاملة



امينهم من اةصول عل العح الط والنفسه والو يفه



امينهم من مرافق خاصة للتعليم



توفص دورات تعليمية وتدريطية او ا الدولة ملن اتارها منهم (املادة .)83

(أ) سعادة التأهي
 -103تت تتي مراك تتز ا تتدمات الص تتحية وسع تتادة التأهي ت تمنولوري تتات مس تتاعدة أرخ تتص ين تتا،
وذلتتك اا تتيا م ت املطتتدأ العتتا اتفاقيتتة حقتتوق األ تتخاص ذوي اإلعاقتتة املتمث ت ي تعزيتتز تطتتوير
األرهتتزة املستتاعدة التتيت تتتتي لأل تتخاص ذوي اإلعاقتتة سممانيتتة اةركتتة ي تتيطهم .وتتتتي مراكتتز
التأهي ت ت أيضت تتا خ تتدمات التقيت تتيم الت تتيت تس تتاعد عل ت ت سحالت تتة ذوي اإلعاق تتة سىل أقست تتا ا ت تتدمات
املتخصصت تتة .وُ نمت تتن األ ت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة أيضت تتا مت تتن اكتست تتاب خمتلت تتف املهت تتارات اةياتيت تتة
لحعتم تتاد علت ت أنفس تتهم .وجي تتري حالي تتا تع تتدي ا ياكت ت األساس تتية للمسسس تتات ب تتر ام تتني
األ تتخاص ذوي اإلعاقتتة متتن التنق ت بأمتتان .وتعم ت اةمومتتة عل ت ديتتد قتتر سعتتادة التأهي ت
وحتتتديث معتتدات العتتح عل ت ي ت مستتتويات الرعايتتة متتن أر ت حتستتني نوعيتتة الرعايتتة و يتتادة
سممانية ااستفادة من ا دمات.

(ب) املشاركة ي األنشطة اارتماعية أو اإلبداعية أو البفيهية
تتحدثت دورة األلعتتاب األوملطيتتة الوتنيتتة للمعتتاقني ي مطتتابوي باعتطارهتتا اس تباتي ية
 -104است ُ
وتنيتتة لتهينتتة فتترص الرياضتتة والبفيتتا لأل تتخاص ذوي اإلعاقتتة ي ي ت أ تتاء الطلتتد .وتُتتنظم هتتذه
األلعتتاب ستتنويا ،وتُيستتر تعلتتيم املهتتارات اةياتيتتة ،واختيتتار الرياضتتيني املوهتتوبني ،وتطتتوير القتتدرات
والتمره للمشاركة ي برامج األداء الرفي .
 -105وتشار اةمومتة ،عتن تريتق ا لتس التوتل الزمطتابوي للفنتون والترواق التوتل الزمطتابوي
ي عدد من األنشطة اليت تمف مشاركة األ خاص ذوي اإلعاقة مشاركة كاملة.
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( ) اةماية من ي أ مال اإليذاء أو ااست حل
 -106وفقتتا ألحمتتا قتتانون اا تتار باأل تتخاص ،تمتون رر تتة اا تتار قتتد ارتُمطتتت ي تتروع
مشددة للعقوبة سذا كان الضحية تفح أو من ذوي اإلعاقة (املادة ()3(3أ)).
 -107و تترعت اةمومتتة ي برنتتامج لتتتدريب املتتو فني العمتتوميني عل ت ل تتة اإل تتارة لتمميتتنهم
من التواص م األ خاص املصابني بإعاقة ععية.
 -108وُ صتتص وستتائل اإلعتتح العامتتة وا اصتتة علت حتتد ستواء (اإلذاعتتة الوتنيتتة والصتتحافة
العامتتة) حي تزا لل تربامج والقصتتص التتيت تتنتتاول قضتتايا اإلعاقتتة ،متتن ختتحل برجمتتة م تواد رئيستتية مث ت
نشرات األخطار وتر تها سىل ل ة اإل ارة وسرفاقهتا بشتروش .ويعتترب برنتامج "قتوة العمت " ( Action
 )Powerمثاا للربامج اليت تُطث بل ة اإل ارة وتتناول قضايا اإلعاقة.

(د) سممانية اةصول عل العح الط والنفسه والو يفه
 -109يُعتتترب األ تتخاص ذوو اإلعاقتتة فنتتة ضتتعيفة تتا اةتتق ي اةصتتول عل ت ختتدمات الرعايتتة
الصحية دون اييز .وتض اةمومة مسألة الوقاية من اإلعاقة ضمن أولوياهتا ،وتعم عل حتقيق
ذلك من خحل ما يله:
اتطتاع سياستة ا تتدمات ا انيتة للنستاء اةوامت ليمتر اةمت والتتوادة بأمتان متتن
(أ)
أر ضمان عد حدول مضاعفات من أن تسثر عل الطف قط الوادة وبعدها
(ب) مراقط تتة املوالي تتد اجل تتدد ب ي تتة حتدي تتد املعرض تتني للخط تتر م تتنهم ،م تتن أرت ت متابع تتة
حالتهم والتدخ حسب ااقتضاء
( )
الوقاية منها.

عم ت برنتتامج التحصتتني املوس ت لضتتمان عتتد سصتتابة األتفتتال بإعاقتتات متتن

(ه) العح وسعادة التأهي
 -110يستفيد األ خاص ذوو اإلعاقة ما يله:
تزويتتدهم بتتأرهزة مست ن
تاعدة جمانيتتة مثت عاعتتات األذن ،والعمتتاكيز ،والمراستته
(أ)
املتحركة
(ب)

سكسانم املهارات اةياتية عن تريق العح املهل والعح البفيهه املناسطني

( ) تقي تتيم ح تتالتهم الططي تتة أو الص تتحية ،وسح تتالتهم سىل اجله تتات املناس تتطة .وستاح تتة
العح الططيعه م حسب نوع اإلعاقة
(د) ت تتوفص الت تتدريب للوال تتدين أو األوص تتياء بش تتأن كيفي تتة رعاي تتة أتف تتا م ،وتق تتدمل
املشورة م لفهم حالة الطف .
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(و) التعليم اجلام
 -111يتتنص الدستتتور علت حتتق كت تتخص ي أا يُعامت بطريقتتة اييزيتتة غتتص عادلتتة ألستتطاب
منها اإلعاقة (املادة  .))3(56وينص أيضا أحد أحما قانون التعليم [الفص  ،]04:25الذي
جيري مواءمتا حاليا م الدستور ،عل عد التمييز.
 -112وتُرب املناهج التعليمية اجلديدة ضمن مطادئهتا الرئيستية مطتدأ التعلتيم اجلتام  ،وتُركتز علت
نظا تعليمته يراعته ويتنتاول خمتلتف احتيارتات وقتدرات املتعلمتني ،دون اإلضترار بتأي اعتة أو
فرد ،ودون سغفال النطاق المام لتنوع املتعلمني.
 -113وا يت تزال العمت ت بامل تتداره ا اص تتة للمتعلم تتني م تتن ذوي اإلعاق تتة قائم تتا ،لم تتن التور تتا
املعاصتتر للحمومتتة يرمتته سىل وض ت نظتتا مدرستته رتتام يراعتته احتيارتتات املتعلمتتني متتن ذوي
اإلعاقتتة .وحتقيقتتا تتذا ا تتدع ،يُنفتتذ مفهتتو املتتداره الصتتديقة للطف ت  ،متتثح ،حيتتث تُطتتا مرافتتق
مدرستية تراعتته احتيارتتات املتعلمتني متتن ذوي اإلعاقتتة .وعلت ستتطي املثتتال أيضتا ،تُفتتت وحتتدات
للموارد ي املداره ،ويتم توفص أرهزة مساعدة ،م هتينة املداره لتمون ستهلة املستالك بالنستطة
لم تف  ،وذلك بتشييد مرات منحدرة ،ومراحيا موصولة يقابا.
 -114وبينتتت القترائن أن التصتتدي للعناصتتر المامنتتة ي املوقتتف متتن ا ختتر يفضتته سىل تقلتتيص
عدد حاات التمييز .ومن م ،تعم اةمومة عل مواصتلة بنتاء قتدرات املعلمتني ي جمتال التتعلم
اجل تتام  ،وذل تتك ي ست تتار ب ترامج الت تتدريب أثن تتاء ا دم تتة مل تتدراء امل تتداره واملعلم تتني بش تتأن مط تتادئ
ومارسات التعليم اجلام  .وأسفرت كذلك أنشطة التوعية م جلتان تطتوير املتداره و عيتة أوليتاء
الطحب عن نتائج ريدة ي جمال ااية األتفال ذوي اإلعاقة من التمييز.
 -115و ن الطحب ذوو اإلعاقة األسطقية ي ي مسسسات التعلتيم العتايل ومتا بعتد الثتانوي
ضمن "برنامج اةمومة لعم الطتحب" ملستاعدة الطتحب متن األستر الضتعيفة علت دفت الرستو
الدراستتية ،وذلتتك متتن أرت تشت ي الطتتحب ذوي اإلعاقتتة علت االتحتتاق يراحت التعلتتيم العليتتا.
وتستتع سياستتة اةمومتتة سىل أن اصت الطتتحب ذوو اإلعاقتتة ،يتتن فتتيهم املصتتابون بتتاملهق ،علت
اوي سضاي بنسطة  50ي املائة مقارنة يا اص عليا غص املعتاقني متن الطتحب .وتتنص سياستة
اةمومة عل ستاحة مساعدين لألساتذة احملاضرين ذوي اإلعاقة الطصرية.

( ) برنامج املساعدة للتعليم األساسه
 -116يتتدعم هتتذا الربنتتامج ،كمتتا يتترد أعتتحه ،التحتتاق األتفتتال احملتترومني باملدرستتة ي املتترحلتني
رصد ما نسطتا  10ي املائة متن جممتوع
اابتدائية والثانوية واستطقاءهم فيها .وي ستار الربنامج ،يُ مل
املطل املخصص سنويا لألتفال ذوي اإلعاقة املس لني ي املدرسة و من مرارعة هذا ااعتمتاد
و يادتا حسب الطلب.
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التحديات
باء-
 -117توارتتا مطتتابوي حتتتديات اقتصتتادية بستتطب استتتمرار العقوبتتات ااقتصتتادية التتيت فرضتتتها
بع تتا الطل تتدان ال ربي تتة ،األم تتر ال تتذي أع تتاق تنفي تتذ وسعم تتال حق تتوق اإلنس تتان ،ا س تتيما اةق تتوق
اارتماعيتتة وااقتصتتادية .وباإلضتتافة سىل ذلتتك ،وعل ت التترغم متتن التتزا مطتتابوي باملعتتايص التتدنيا،
فإ تتا متتا ت تزال توارتتا عقطتتات ي بي ت منت اهتتتا متتن املتتاه ي األس تواق الدوليتتة .وقتتد أفض ت هتتذا
الوضت سىل اخنفتتا سيترادات اةمومتتة متتا يصتتعب عليهتتا صتتيص متتا يمفتته متتن املتوارد إلعمتتال
حقوق اإلنسان.
 -118وأثر ضيق اةيز املايل عل رهود اةمومة الرامية سىل امتني الل تان املستتقلة ،متا أعتاق
تنفيذ عملياهتا بفعالية ،كما أثر عل رهودهتا لتحستني تروع الست ون و نزانتات الشترتة .وقتد
تفاقمت املشملة بسطب تزايد عدد نزاء الس ون.
 -119وحت تدنت قل تتة املت توارد م تتن ق تتدرة اةموم تتة علت ت سع تتادة تأهيت ت وتوس تتي ق تتدرات ا ياك ت ت
األساستتية ي جمتتاات منهتتا ختتدمات امليتتاه والصتترع الصتتحه ،وتوليتتد الطاقتتة ،و تتطمة الطتترق.
وتوارا اةمومة أيضا قيودا عل ا دمات اارتماعية التالية:
(أ)

توفص ا دمات األساسية ي املناتق الريفية

(ب) ستاحة التعليم للمحرومني فعلت ستطي املثتال ،ر تتتممن اةمومتة يفردهتا متن
ستاحة اوي كام لربنامج املساعدة للتعليم األساسته ،فاضتطرت سىل ااعتمتاد علت دعتم تركاء
التنميتتة وهتتذا األمتتر لتتيس مستتتداما .وا ي تزال التحميتتذ ي بعتتا املنتتاتق النائيتتة يضتتطرون لقط ت
مسافات تويلة للوصول سىل أقرب مدرسة
توفص الرعايتتة الصتتحية ،ا ستتيما لفائتتدة الفنتتات الضتتعيفة .وتعتتاين بترامج تتتوفص
( ) تت ُ
الرعايتتة الصتتحية ا انيتتة أو املدعومتتة تتذه الفنتتات ،مثت نظتتا املستتاعدة علت العتتح الطت  ،متتن
نقص التموي وتضطر اةمومة كذلك سىل ااعتماد عل دعم ركاء التنمية
اوُ عدد األيتا واألتفال الضعفاء قدرة اسباتي يات التدخ الواردة ضتمن
(د)
املرحلة الثانية من خطة العم الوتنية.
 -120وملا كانت اةمومة غص قادرة عل دف رواتتب تنافستية ،فقتد هتارر أصتحاب املهتارات
سىل دول املنطقة وسىل ا ار .
 -121وما يزال الفساد يعرق التنمية ي بعا الوكاات اةمومية.
 -122وهنا لثار ت ص املناخ وتأثص اهرة النينيو .فعل ستطي املثتال ،أثترت قلتة األمطتار ستلطا
علت ت املوس تتم الزراع تته  ،2016-2015م تتا أض تتر ب تتالمثص م تتن الزمط تتابويني ورعله تتم ي حار تتة
سىل املعونتتة ال ذائيتتة .فتحولتتت أولويتتة اةمومتتة سىل تعطنتتة امل توارد متتن أر ت حتستتني هتتذه األوضتتاع
لمه ا يشتد اجلوع بأحد.
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سادساً -األولويات والمبادرات وااللتزامات الوطنياة الرئيساية التاي اضاطلعا بهاا
زمبابوي وتلا التاي تعتازم االضاطلع بهاا للتالاب علاى هاذا التحاديات
وتحسين أوضاع حقوق اإلنسان على أرض الواقع
 -123تعطتته اةمومتتة أولويتتة طتتة التحتتول املستتتدا وتعمت علت اارتقتتاء بتتاجلهود الراميتتة سىل
تنفيتتذها ،وذلتتك متتن أر ت سنعتتاش ااقتصتتاد ومنتتوه بطريقتتة مستتتدامة ،مستتتهدفة لتتة أمتتور منهتتا
امتتني املتواتنني اقتصتتاديا والقضتتاء علت الفقتتر .ومتتن املتتأمول أن يتتسدي تنفيتتذ ا طتتة املتتذكورة سىل
يادة استفادة الطلد من موارده الططيعية ،مث املعادن ،وسىل اإلسها ي يادة اإليرادات.
 -124وتواص ت اةمومتتة حوارهتتا م ت مسسستتات رئيستتية دوليتتة ومتعتتددة األت تراع مث ت الطنتتك
التتدويل ،وصتتندوق النقتتد التتدويل ،وااحتتتاد األورويب ،ومصتترع التنميتتة األفريقتته ،ورهتتات أختتر
استنناع دعمها للطلد .وعملت اةمومة أيضا عل فت حوار م ال رب لرف عقوباتا ااقتصادية.
 -125وتتخ تتذ اةموم تتة ،كم تتا ذُك تتر أع تتحه ،ت تتدابص ليم تتون قط تتاع الزراع تتة منت تتا وق تتادرا عل ت الطق تتاء،
ولضت تتمان األمت تتن ال ت تتذائه ،مت تتثح ،عت تتن تريت تتق تت تتوفص األدوات واملست تتتلزمات الزراعيت تتة للم ت تزارعني اجلت تتدد،
والتف تتاو مت ت املسسس تتات املالي تتة جلعت ت التص تتاري وعق تتود اإلجي تتار الص تتادرة سىل املت تزارعني مقطول تتة ل تتد
املصارع يتا متنهم متن اةصتول علت قترو  .وتشت اةمومتة  -ضتمن تتدابص أختر  -علت تعزيتز
قطتتاع التتري متتن أر ت التصتتدي لتحتتديات ت تتص املنتتاخ .وي ستتتار "برنتتامج الربا ي ت لألغذيتتة ي أفريقيتتا"،
عل سطي املثال ،أتلقت اةمومة مشاري للري ي ك أقاليم الطلد باستثناء اإلقليمني اةضريني.
 -126وعل الرغم من موارهتة اةمومتة حتتديات اقتصتادية ،سا أ تا تظت ملتزمتة اعت لليتات
التموي ي قطاع ا دمات اارتماعية ،مث برنامج املستاعدة للتعلتيم األساسته ونظتا املستاعدة
عل العح الط  ،قادرة عل ااستمرار ي عملها .وحتاور اةمومة ركاء التنمية ملواصتلة دعتم
هذه ا ليات وغصها مث صندوق التنمية الصحية وصتندوق اايتة الطفت  ،مت ستعيها ي الوقتت
نفستتا سىل تتتوفص كام ت التموي ت متتن مواردهتتا ا اصتتة .وأنشتتأت اةمومتتة  -عل ت ستتطي املثتتال -
الص تتندوق ااس تتتنماين ال تتوتل ملمافح تتة اإلي تتد  ،ال تتذي ُ تمل ت نول ع تتن تري تتق ضت تريطة اإلي تتد  ،لتلطي تتة
احتيارتتات املصتتابني بفتتصوه نقتتص املناعتتة الطش ترية/اإليد (هنتتا ح توايل  1.4مليتتون تتخص
مصاب بالفصوه/اإليد  ،منهم حوايل  800 000يتلقون العح ) .وتعتز اةمومة استتحدال
نظتتا تتتأمني صتتحه وتتتل لتضتتمن أن يت األ تتخاص ،ا ستتيما الفنتتات الضتتعيفة ،يستتتطيعون
اةصول عل الرعاية الصحية املناسطة.
 -127وتواص اةمومة سعطاء األولوية لو ار التعلتيم والصتحة وتتتي
من امليزانية.

متا أعلت املخصصتات

 -128وس تتتمثف اةموم تتة ،ع تتن تري تتق قط تتاع الع تتدل والق تتانون والنظ تتا  ،رهوده تتا الرامي تتة سىل
حتسني أوضتاع الست ون و نزانتات الشترتة ،والتخفيتف متن اكتظتاو الست ون .وستواصت عملهتا
لتهينة بينة امن اجلهات صاحطة املصلحة من دعم واستممال اجلهود اليت تطذ ا.
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 -129وأتلق تتت اةموم تتة م تتسخرا مش تتروع تيس تتص مزاول تتة األعم تتال ،ال تتذي جي تتري تنفي تتذه ض تتمن
تراكة م ت الطنتتك التتدويل .ويرمتته هتتذا املشتتروع سىل حتستتني تصتتنيف مطتتابوي كورهتتة استتتثمارية
س تتليمة ،وذل تتك م تتن خ تتحل تنفي تتذ سص تتححات خمتلف تتة ي جم تتاات تتددة مثت ت سنش تتاء املش تتاري
الت ارية ،وااية املستثمرين ،وسنفاذ العقود.
 -130وتنفتذ اةمومتتة عتتحوة علت ذلتتك برنتتامج اةمومتتة اإللمبونيتتة التتذي يركتتز علت حتتتديث
التنظم والعمليتتات اةموميتتة باستتتخدا تمنولوريتتات املعلومتتات وااتصتتاات .فقتتد ُوضتتعت علت
سطي املثال استمارة سلمبونية مشبكة بني الوكاات لتس ي الشركات من أرت ضتمان تقلتيص
الوقت الذي يست رقا تس ي الشركة.

سابعاً -التوقعااات المتعلقااة ببناااء القاادرات وطلبااات المساااعدة التقنيااة والاادعم
الممنوح
 -131تواص حمومة مطابوي بذل رهودهتا الراميتة سىل حشتد املتوارد والتدعم التقتل متن أرت
تعزيز قدرهتا عل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -132ويقتتد فريتتق األمتتم املتحتتدة القطتتري التتدعم املتتايل والتقتتل للحمومتتة ضتتمنستتتار عم ت
األمتتم املتحتتدة للمستتاعدة اإلمنائيتتة ي مطتتابوي .فعل ت ستتطي املثتتال ،يقتتد برنتتامج األمتتم املتحتتدة
اإلمنائه الدعم املتايل والتقتل سىل اةمومتة عتن تريتق و ارة العتدل والشتسون القانونيتة والربملانيتة متن
أرت تنفيتتذ مشتتروع يُعتتا بتعزيتتز سقامتتة العتتدل وسعمتتال حقتتوق اإلنستتان لل ميت  ،ويشتتم أنشتتطة
قطتتاع العتتدل والقتتانون والنظتتا  ،والل نتتة التوريهيتتة الوتنيتتة املعنيتتة بااستتتعرا التتدوري الشتتام ،
والل نة املشبكة بني الو ارات املعنية حبقوق اإلنسان ،من ضمن املسسسات اةمومية.
 -133وستستتتفيد حمومتتة مطتتابوي متتن التتدعم املتتايل والتقتتل املستتتمر التتذي يتيحتتا فريتتق األمتتم
املتحتتدة القطتتري ي جمتتايل تعزيتتز واايتتة حقتتوق اإلنستتان وتنميتتة القتتدرات ،ا ستتيما فيمتتا يتعلتتق
بإعتتداد تقتتارير التتدول األتتراع ،ومتابعتتة ااستتتعرا التتدوري الشتتام  ،وكتتذلك متابعتتة توصتتيات
هينات املعاهدات واإلرراءات ا اصة.
 -134وتتوق اةمومة دعما دوليا ي سعيها سىل كسب التأييد من أر رف العقوبات ااقتصادية.

ملحظات ختامية
 -135تظ مطابوي ملتزمة بتعزيز واحبا وااية وسعمال اةقوق واةريات األساسية لشتعطها،
وستسع راهدة سىل تنفيذ التوصيات املقطولة ،يا يتما والتزاماهتا الدولية.
 -136وتعرب حمومة مطابوي عن امتنا ا للدعم املتايل والتقتل التذي متا تتزال تتلقتاه متن فريتق
األمم املتحدة القطري ضمن عملية ااستعرا الدوري الشام .
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