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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 11إىل تشدرين األول/أتتدوبر  31ة والعشرين يف الفدةة مدن ادس  دورته الس5/1حقوق اإلنسان 
 2املعقددودة يف اخلامسددة يف اجللسددة  زمبددابوج. واسُتعرضددا احلالددة يف 2016 تشددرين اليندداف/نوفمرب
ل والشددنون القانونيددة العددد رئي  ووزيددرالدد نائددبُ زمبددابوج  س وفددد  . ورأ  2016تشددرين اليندداف/نوفمرب 

واعتمدددد الفريددددق العامدددال التقريدددر املتعلددددق بزمبدددابوج يف جلسددددته . والربملانيدددة  إمنسدددون د. منانغددددا وا
 .2016نوفمرب /تشرين اليناف 4عقودة يف العاشرة امل

  اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2016تددانون اليناف/يندداير   12ويف  -2
مجهوريدددة اإلمدددارات العربيدددة املتحددددة  و : زمبدددابوج)اجملموعدددة الينةثيدددةري لتيسدددن اسدددتعراض احلالدددة يف 

 .  وتينيااا مقدونيا اليو وسةفية سابق
مدددن مرفددددق  5والفقدددرة  5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لدددد  حقدددوق اإلنسدددان  15لفقدددرة ووفقددداا ل -3

 :زمبابوج  صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف 16/21 قراره
 ري؛A/HRC/WG.6/26/ZWE/1)أري )15تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفقاا للفقرة  )أري 
حلقدوق اإلنسدان وفقداا جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية  )بري 
 ري؛A/HRC/WG.6/26/ZWE/2)بري )15للفقرة 

)جري 15مدددددددوجز أعدتددددددده املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددداا للفقدددددددرة  )جري 
(A/HRC/WG.6/26/ZWE/3.ري 
  عددن طريددق اجملموعددة الينةثيددة  قائمددة أسددفلة أعددديا سددلفاا إسددبانيا  زمبددابوجوُأحيلددا إىل  -4

واملكسدددديا  واململكددددة املتحدددددة وسويسددددرا    وسددددلوفينيا  والسددددويد  اوتشدددديكيوبلجيكددددا  وأملانيددددا  
وميكدددن  .والوليدددات املتحددددة األمريكيدددة لربيطانيدددا الع مدددل وآيرلنددددا الشدددمالية  والندددروي   و ولنددددا

 ألسفلة يف املوقع الشبكي اخلارجي لةستعراض الدورج الشامال.الطةع علل  ذه ا

 ضموجز مداوالت عملية االستعرا -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

جدد الوفد تعهد حكومة زمبدابوج بالوفداء بالتزامايدا يف  دال حقدوق اإلنسدان وتقددير ا  -5
 آللية الستعراض الدورج الشامال.

ومنددذ السددتعراض السددابق  أنشددفا اللجنددة التوجيهيددة الوطنيددة املنلكفددة مددن  ينلددي احلكومددة  -6
دددت خطددة عمددال وطنيددة لتنفيددذ التوصدديات  و ن ددا مددن اجلهددات العديدددة صدداحبة املصددلحة. واعُتمع

املقبولة  ورصدت اللجنة التوجيهية الوطنية  ذه العملية. وُقدِّم تقريدر ملنتصدف املددة بشد ن التقددم 
 حر ز يف تنفيذ التوصيات.دُ امل
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لجتماعيددددة علددددل إعمددددال احلقددددوق ا يةسددددلبمضدددداعفات ا آثددددار تغددددن املنددددا  خلكفددددلقددددد  -7
الددربام  الجتماعيددة الوطنيددة  ددو مددن املددوارد حتويددال والقتصددادية. وأدت آثددار اجلفدداب السددلبية إىل 

أسدددرة معيشدددية ضدددعيفة. ور دددم أن اسدددتمرار بعددد  البلددددان  800 000تدددوفن الغدددذاء ألتيندددر مدددن 
ف الغربيدددة يف فدددرض عقوبدددات اقتصدددادية قيكدددد احليدددز املدددا  والنمدددو القتصدددادج بشددددة حيددد  ضددداع

التحددددديات املواج هددددة يف تعبفددددة املددددوارد مددددن أجددددال اخلدددددمات الجتماعيددددة  فقددددد ا ددددذت احلكومددددة 
مبددددادرات مددددن قبيددددال خطددددة زمبددددابوج للتحددددول الجتمدددداعي والقتصددددادج املسددددتدام  الدددديت شددددكلا 
دددد  املخطددط القتصددادج لتحقيدددق التنميددة القتصدددادية والجتماعيددة املسددتدامة واملنصدددفة. تمددا اعُتمع

 والتقييم لقياس اجلهود املتصلة بالتنمية. إطار للرصد
وبالشدددراتة مدددع البندددا الددددو   شددددرعا احلكومدددة يف مشدددروع تسدددهيال  ارسدددة األعمددددال  -8

 التجارية  وذلا لتحسني الةتيب الدو  للبلد بوصفه وجهة سليمة لةستينمارات.
رندددام  ولضددمان األمدددن الغدددذائي  شددرعا احلكومدددة  بالشدددراتة مددع القطددداع اخلدددا   يف ب -9

 خا  إلنتاج الذرة.
  ُأشددديد 2013يف عدددام  جديدددداا  ومندددذ السدددتعراض السدددابق  اعتمددددت زمبدددابوج دسدددتوراا  -10

دددع للحقددوق. وندددا الدسددتور علدددل إنشدداء احملكمدددة  بعناصددره الدميقراطيددة الت سيسدددية وبملعةندده املوسك
إدمدداج أحكددام مجيددع  كفالددةالدسددتورية. وجتددرج مواءمددة مجيددع القددوانني. ويُلددزعم الدسددتور احلكومددة ب

التفاقيددات واملعا دددات والتفاقددات الدوليددة الدديت انضددما إليهددا زمبددابوج يف القددانون احمللددي. ويف 
دددت ياسددةاتيجية للتصددديق واإلدمدداجي مددن أجددال تسددريع عمليددة التصددديق علددل   ددذا الصدددد  اعُتمع

 الصكوك الدولية وإدماج أحكامها يف القانون احمللي.
ل اتفاقيدة حقدوق األشدخا  ذوج اإلعاقدة والربوتوتدول الختيدارج وصدقا زمبدابوج علد -11

امللحق هبدا  وعلدل بروتوتدول مندع وقمدع ومعاقبدة الجتدار باألشدخا   وساصدة النسداء واألطفدال  
املكمدددال لتفاقيدددة األمدددم املتحددددة ملكافحدددة اجلرميدددة املن مدددة عدددرب الوطنيدددة  والربوتوتدددول الختيدددارج 

اشدددةاك األطفدددال يف املنازعدددات املسدددلحة  والربوتوتدددول الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوق الطفدددال بشددد ن 
لتفاقيدددة حقدددوق الطفدددال بشددد ن بيدددع األطفدددال واسدددتغةل األطفدددال يف البغددداء ويف املدددواد اإلباحيدددة. 
وقُدددِّما التقددارير إىل اللجنددة املعنيددة بالقضدداء علددل التمييددز ضددد املددرأة وجلنددة حقددوق الطفددال وجلنددة 

 نية حبقوق الطفال ورفا ه.اخلرباء األفريقية املع
وحددددت احلكومددة أولويددات الددربام  الراميددة إىل تعزيددز الددوعي العددام حبقددوق اإلنسددان  الدديت  -12

نسد  تتصدرة  تشمال برام  إذاعية وم عدارعض. وجدرت توزيدع الدسدتور علدل نطداق واسدع  وأتيحدا
 منه بينماف لغات وبطريقة برايال. تما أن الدستور متاح يف املوقع الشبكي للحكومة.

وحققا احلكومة  دب إضفاء الطابع املنسسي علل مس لة تعزيز حقوق اإلنسدان مدن  -13
خددةل إنشدداء اللجنددة الزمبابويددة حلقددوق اإلنسددان. وبدددأت جلنددة وسددائط اإلعددةم الزمبابويددة واللجنددة 

بابويددددة للشددددنون اجلنسددددانية عملهمددددا  يف حددددني تواص ددددال تعزيددددز اللجنددددة الزمبابويددددة لةنتخابددددات. الزم
 وُعرعض علل الربملان القانون الذج سيمكِّن اللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة من مباشرة عملها.
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وأنشددفا تسددع  دداتم إضددافية للصددلط يف سددا مقاطعددات. وُعددرعض علددل الربملددان قددانون  -14
ع  اتم الصلط بوصفها  اتم للبا يف الدعاوت البسيطة. وُأضفي طابع الةمرتزيدة تصنيف مجي

 علل برنام  املساعدة القضائية.
وردك الوفد علل أسفلة تلقا ا قبال عملية السدتعراض. ففيمدا يتعلدق  سد لة الدزواج املبكدر   -15

ه احملكمددة الدسددتورية. سددنة  و ددو مددا أتدتدد 18أشددار الوفددد إىل أن الدسددتور  دددد سددن الددزواج يف 
 وجترج عملية مواءمة القوانني املتعلقة بالزواج مع أحكام الدستور.

مكاتدب  206أنده جدرت فدتط إىل الوفد أشار أّما سصو  مس لة تسجيال املواليد  فقد  -16
 فرعية لتسجيال املواليد. تما تساعد املدارس التةميذ يف احلصول علل شهادات امليةد.

نشدفا يف سد  مددن الوفد إن مراتز استقبال أُ قال ق  س لة األمن الغذائي  وفيما يتعل -17
علدددل األ ذيددة  تُددوزكععلددل األطفددال الددذين يعيشددون يف الشددوارع. تمددا األ ذيددة فيهددا  تُددوزكعرئيسددية 
األطفددال ذوج علددل األسددر الدديت يرأسددها أطفددال و علددل األطفددال يف املندداطق الريفيددة و علددل األيتددام و 
لألطفدال يف املددارس عدرب مراحدال  برنام  التغذيدة املدرسدية باملنتجدات احملليدةرج تنفيذ . وجياإلعاقة
 باملتعلمني الصغار السن.  بدءاا 
. وترتددز اسددةاتيجية حددرز تقدددم يف خفدد  معدددل انتشددار فددنوس نقددا املناعددة البشددريةأُ و  -18

وامال واملرضدعات علل احل 2018-2014للفةة القضاء علل انتقال العدوت من األم إىل الطفال 
لتقددد  لوقايددة مدن الفدنوس و ل شدامةا اا طلق احلكومددة إطدار توسد. املرا قددات والشداباتعلدل وتدذلا 

الصددندوق السددتفماف الددوطا ملكافحددة اإليدددز  ددو الوقايددة . وجيددرج توجيدده مددوارد الرعايددة والعددةج
للشباب يف إنشاء أجنحة . وجيرج أمور أخرتضمن مجلة واملشارتة اجملتمعية يف الرعاية والعةج  

 .تلبية احتياجات املرا قني  ن املتزوجنيلاملرافق الصحية 
وفيمدددا يتعلدددق  سددد لة العتدددداء اجلنسدددي علدددل األطفدددال  ذتدددر الوفدددد أن اإلطدددار القدددانوف  -19

 العتداء.حلماية األطفال من  ذا  واهليكلي تاب  
دددر عقوبدددة اإلعددددام  أمددا سصدددو   -20 خدددةل السدددتعراض بددد ن زمبدددابوج قبلدددا  الوفدددد فقدددد ذتك

بالتصدديق علدل الربوتوتدول الختيدارج الينداف امللحدق بالعهدد الددو  اخلدا  املتعلقة  ةالسابق  التوصي
  خدةل . ولكدن أ لبيدة الشدعب أيددتباحلقوق املدنية والسياسية  اهلدادب إىل إلغداء عقوبدة اإلعددام

عمليددة مددا أخددر و ددو إلبقدداء علددل عقوبددة اإلعدددام    ا2013عددام العمليددة التشدداورية لصدديا ة دسددتور 
حلصددر علددل سددن قددانون يددنا  2013عددام دسددتور .  ددن أن التصددديق علددل الربوتوتددول الختيددارج

جرميدددة سدددنة بارتكددداب  70و 21بدددني املةاوحدددة أعمدددار م لرجدددال علدددل املددددانني مدددن اعقوبدددة اإلعددددام 
 .بش ن آثار عقوبة اإلعدامعلل النطاق الوطا محةت . وجترج القتال يف ظروب مشددة

ور م أن التصديق علل اتفاقيدة منا ضدة التعدذيب و دنه مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة  -21
  يف دسدددتور مددددالقاسدددية أو الةإنسدددانية أو املهيندددة ل يدددزال قيدددد الن دددر  فدددملن مضدددمون التفاقيدددة أُ 

 .ويف القانون احمللي 2013 عام
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مدع أسددرته يف  دذا الصددد وتعمددال السدلطات دزامدارا   إيطداجاختفداء وجيدرج التحقيدق يف  -22
 .من أجال حقوق اإلنسان نيزمبابويال نياممع احملو 

من خةل إقدرار مشدروع قدانون اللجندة عملها اللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة وستباشر  -23
 .احلالية تهخةل دور الربملان ين ر فيه الذج سالوطنية للسةم واملصاحلة  

ويكفال . هايتعزز استقةل  و و ما نةيمن اخلز  مجيع اللجان املستقلة مباشرةا متويال وجيرج  -24
املعتمددددة فيمدددا يتعلدددق بعدددزل الصدددارمة والشدددفافة . وتضدددمن اإلجدددراءات الدسدددتور اسدددتقةل اللجدددان

 .هماللجان استمرار م يف مناصب مفوضي
عمليايددا يف خال احلكومددة ول تتدددة لةنتخابددات بالسددتقةلية. زمبابويددالاللجنددة وتتمتددع   -25
 ا. دعمها يف الضطةع بوليتهتو 

. وجيدوز حق املرأة يف وراثة أو حيازة األراضي و ن ا مدن املمتلكداتوينا القانون علل  -26
الدسدتور  ودعيدوعدةوة علدل ذلدا  . املتدوفني ئهنوآبا هنترتات أزواج نرثيلزوجات والبنات أن ل

يف مجيدع اجملدالت   دا يف  علل قددم املسداواة مدع الرجدالة للمرأة تعزيز املشارتة الكاملإىل احلكومة 
 .ذلا فيما يتعلق  لكية األراضي

رصدد املسداواة بدني اجلنسدني والتحقيدق الزمبابويدة للشدنون اجلنسدانية لجندة الولية وتشمال  -27
دسدتور رج مواءمة القوانني ذات الصلة مع أحكدام جتو . يف انتهاتات احلقوق املتصلة بنوع اجلن 

إطدار قدانوف ملكافحدة . ويوجدد لضمان التمينيال املتسداوج للمدرأة يف مجيدع املنسسدات 2013عام 
 .العنف املنز 

اعتمدددت . فقددد احلددزيأسدداس النتمدداء ولددي  مددن سياسددة احلكومددة توزيددع الغددذاء علددل  -28
تدددددابن صددددارمة  اتسدددديي  املعونددددة الغذائيددددة ووضددددعمددددع اا احلكومددددة سياسددددة عدددددم التسددددامط إطةقدددد

 . ذه املمارسات السيفةملكافحة 
السدجون مدن ندزلء جدرت نقدال ال  للسدجون عدد السجناء القدرة السدتيعابيةومىت جتاوز  -29

ددددال و فسدددديحة يف شددددكال مددددزارع. املغلقددددة إىل سددددجون  اجلمهوريددددة ملصدددددار رئددددي  ب ددددذا التدددددبن ُيكمك
السددددجون متعلددددق بشددددروع قددددانون بشددددكال دورج. وجيددددرج وضددددع الصدددديغة النهائيددددة مل العفددددو وامددددرأل

زيددادة و مراتددز إصددةحية  تمعيددة إنشدداء يف السددجون و ال ددروب حتسددني مددن أجددال واإلصددةحيات 
 .عدد املرافق اإلصةحية

مهمددة وأُنيطددا هبددا  قددواننيواءمددة الاملعنيددة  فرقددة العمددال املشددةتة بددني الددوزارات وأنشددفا  -30
  اتلقدانون النتخابداا . ووفقد2013عدام تور دسدأحكدام مواءمدة مجيدع القدوانني مدع عملية تنسيق 

 ةزمبابويدددددُأسدددددندت إىل اللجندددددة القدددددانون تعدددددديال القدددددوانني العامددددة  الددددذج جدددددرت تنقيحددددده  قتضددددل 
وضددمان حفددا قددوائم  ممسددنولة تسددجيال الندداخبني وجتميددع قددوائم الندداخبني وسددجةي اتةنتخابددل

 يف مراتز القةاع.الناخبني جيال الناخبني وصيانتها علل النحو املناسب. وُوضعا إجراءات لتس
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جترميدده. وجددرت إصدددار  احملكمددة الدسددتوريةحيدد  ألغددا مل يعددد التشددهن اجلنددائي جرميددة و  -31
الةاخدددديا . وسدددديجرج إصدددددار إلذاعددددات اخلاصددددة واحملطددددات اإلذاعيددددة التجاريددددةلتددددراخيا البدددد  

 ي.رقمال اإلذاعي إىل الشكالخدمات الب  انتقال للمحطات اإلذاعية اجملتمعية بعد 
العمليددددات  ددددن املسددددموح هبددددا منددددع بغددددرض التصددددالت مراقبددددة قددددانون وجتددددرج مراجعددددة  -32
 .التصالتومراقبة  هاونقل تهامع البيانات الشخصية ومعاجليتعلق جب فيما
حريددة التعبددن وتكددوين اجلمعيددات والتجمددع ليسددا مطلقددة وق يف  ددالت احلقددإن  ارسددة  -33

احلكومدة   وستواصدال. الحدةام الواجدب حلقدوق اآلخدرينمية ويف إطدار وينبغي  ارستها بطريقة سدل
 هم.أو املساس حبقوقباآلخرين ضرر إحلاق الدون تفالة إمكانية متتع اجلميع هبذه احلقوق 

. وا  قضاء احملكمة العلياالشرطة بال مسنولية تم املدنية مسنولية ا إنفاذ أوامر احملولي   -34
وا  قضدداء لشددرطة حلفددا السددلم والن ددام يف احلددالت الدديت يواجدده فيهددا  ددن أندده جيددوز السددتعانة با

 عوائق يف الضطةع بواجبه. احملكمة العليا 
قلق بش ن انتهاتات حقوق اإلنسدان مدن جاندب قدوات أما سصو  ما أُعرب عنه من  -35

. ملزعدومنياجلنداة اومةحقدة  دذه النتهاتدات احلالت املبلغ عنها من التحقيق يف  ججر فياألمن  
يوجددد قيددد الصدديا ة و . مدنيددة ضددد اجلندداةمباشددرة إجددراءات وعددةوة علددل ذلددا  ميكددن للضددحايا 

 .لشكاوت ضد أفراد قوات األمنتقد  اقانون جديد لتوفن آلية مستقلة ل
رده علدل األسدفلة الديت وردت قبدال السدتعراض بالتشدديد علدل أن زمبدابوج الوفد واختتم  -36

. لد  حقدوق اإلنسدانالتابعدة جملاإلجدراءات اخلاصدة  ات يف إطداراملكلفني بوليدملتزمة بالعمال مع 
 .لزيارة البلد بناء علل أسسها املوضوعيةالعالقة مجيع الطلبات وسيجرج الن ر يف 

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
يف احلددوار ات املقدمددة أثندداء . وتدرد التوصددياحلددوار التفدداعليوفدداا ببيانددات خددةل  86أدىل  -37

 الفرع اليناف من  ذا التقرير.
إزاء ارتفدددداع عدددددد قلقهددددا وأبدددددت زمبددددابوج لدسددددتور جديددددد. باعتمدددداد  ولندددددا أشددددادت و  -38
  املكرسة فيه. احلقوق واحلريات األساسيةانتهاك حوادث أُبلغ عنه من  ما

لقددددوة املفرطددددة ودعددددا لة إزاء اسددددتخدام القددددوات احلكوميدددد هدددداوأعربددددا نيوزيلندددددا عددددن قلق -39
 .وجود حيز سياسي مفتوحاحلق يف حرية التعبن ودعم احةام زمبابوج إىل ضمان 

ولحدددا بارتيددداح تعزيدددز اإلطدددار  2013باعتمددداد دسدددتور عدددام عدددن سدددروره النيجدددر وأعدددرب  -40
 التشريعي واملنسسي يف  ال حقوق اإلنسان.

وأثندددا نيجنيدددا علدددل زمبدددابوج لقبوهلدددا مع دددم التوصددديات املنبينقدددة عدددن السدددتعراض األول  -41
اخلطددوة اجلريفددة الدديت ا ددذيا زمبدددابوج . واعتددربت نيجنيددا تنفيددذ الوطنيددة العمددال الطددة وأشددادت س

 .مس لة مشجعة التنمية القتصاديةيتعلق ب فيما
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حيدددز و حريدددة التجمدددع وتكدددوين اجلمعيدددات عددددم وجدددود وأعربدددا الددددا رك عدددن قلقهدددا إزاء  -42
 نسسدات العدالدةخدا   سياسدات للعدم وجود إطدار بش ن قلقها تما أبدت   للمجتمع املدف.

 .دستوريتواءم مع ال
املنسسددددي حلقددددوق اإلنسددددان وأشددددارت إىل   دددداورحبددددا باتسددددتان بتعزيددددز زمبددددابوج إلطار  -43

 ذوج اإلعاقة. واألشخا الطفال واملرأة التدابن املتخذة لتعزيز حقوق 
أثددر إجيدداي علددل متتددع  2013دسددتور عددام يكددون ليف أن أملهددا وأعربددا أورو ددواج عددن  -44

 . شعب زمبابوج حبقوق اإلنسان
وأعربدددا عدددن . 2013قدددوق يف دسدددتور عدددام احلإعدددةن نطددداق ورحبدددا الفلبدددني بتوسددديع  -45

مبابويدة حلقدوق اإلنسدان علدل علل قددرة اللجندة الز احملدودين قد ينثران الولية و ن التمويال ألقلقها 
تلقددي الشددكاوت مددن األطفددال والتحقيددق فيهددا بطريقددة تراعددي علددل و بفعاليددة رصددد حقددوق الطفددال 

 الطفال.مصلحة 
بروتوتددولني اختيدداريني ملحقددني علددل ورحبددا الربتغددال بالتصددديق منددذ السددتعراض األول  -46

بوضددع للمبددادا املتعلقددة اا وفقددملنشدداء املنسسددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان بباتفاقيددة حقددوق الطفددال و 
 املنسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مبادا باري ري.

تنفيدددذ خطدددة زمبدددابوج للتحدددول بو  2013ورحبدددا مجهوريدددة توريدددا باعتمددداد دسدددتور عدددام  -47
 .الجتماعي والقتصادج املستدام

. ق حبقدوق اإلنسدانيف اإلطدار التشدريعي املتعلداحلاصدال ولحا الحتداد الروسدي التحسدن  -48
بددني الددوزارات ملكافحددة العنددف اجلنسددي والجتددار باألشددخا   تنياملشددةت تددنيورحددب بملنشدداء اللجن

 يف السجون.ال روب اخلطوات املتخذة لتحسني بو 
وأشادت رواندا بداجلهود الديت بدذلتها زمبدابوج  يف ظدال ظدروب صدعبة  لتنفيدذ التوصديات  -49

هود ا الرامية إىل تعزيدز املسداواة بدني اجلنسدني وتذلا جب  علق هبااملت ستعراض األولالاملنبينقة عن 
 نوع اجلن .أساس ومكافحة العنف القائم علل 

  ورحبددددا 2011التقددددم الدددذج أحرزتددده زمبدددابوج مندددذ عدددام أوجددده ولح دددا السدددنغال  -50
 الستعراض الدورج الشامال.املعنية بعملية للجنة التوجيهية  ة املتعددة األطرابتشكيلالب

الدددذج اعتمدتددده زمبدددابوج يف إعدددداد تقرير دددا الدددوطا   يالنه  التشدددارتبدددصدددربيا وأشدددادت  -51
 مواءمة قوانينها مع الدستور اجلديد   ا يف ذلا إعةن احلقوق. عملية وشجعتها علل مواصلة 

 ه جددرت ح ددر  ولح ددا أندداا جديددداا دسددتور   دداعتمادلوأثنددا سددناليون علددل زمبددابوج  -52
 زواج األطفال.ن قبيال م ارسات ضارة 

جهددود منددذ ا بذلتدده مددن التقريددر الددوطا وأثنددا علددل زمبددابوج ملددبتقددد  سددلوفينيا شددادت وأ -53
 .حلالتها الستعراض السابق
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تعزيددز ومحايددة حقددوق  ددا  جنددوب أفريقيددا بالتقدددم الددذج أحرزتدده زمبددابوج يف واعةفددا  -54
التزامايدددا املتعلقدددة الوفددداء ببشددددة قددددريا علدددل  تالقتصدددادية الددديت قيددددالعقوبدددات اإلنسدددان ر دددم 

 اإلنسان.  حبقوق
جندددوب السدددودان بددد ن زمبدددابوج تتعدداون مدددع اآلليدددات الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان  واعددةب  -55
 املساعدة املالية والتقنية.ب هااجملتمع الدو  إىل دعم اودع
وأعربدا عدن أسدفها إزاء  العنف املندز مكافحة أمهية تنفيذ قانون علل إسبانيا وشددت  -56

 .2013 من دستور عام 59التعليق املنقا للحق يف الت ا ر املعةب به يف املادة 
السدددتعراض الددددورج الشدددامال آليدددة اإلجيددداي مدددع لتعاملهدددا زمبدددابوج علدددل السدددودان وأثددد   -57

لنامجددة امنددذ السدتعراض السددابق  ر ددم التحددديات القتصددادية املتخددذة خلطوات اإلجيابيددة وأشداد بددا
 القتصادية اليت تفرضها بع  البلدان الغربية. عن العقوبات 

يف تلقتهدا منسسدات تنفيدذ التوصديات الديت لقيامها بتعزيز وأثنا سوازيلند علل زمبابوج  -58
 تما  ن ت زمبابوج علل جتر  زواج األطفال.وبملنشائها  عند القتضاء.   2011عام 
عمليددددة قبددددال السددددنال الددددذج أحالتدددده إليهددددا علددددل   دددداوشددددكرت السددددويد زمبددددابوج علددددل رد -59

 اتسدما بدالبطء  وتاندا أن مواءمة القدوانني الوطنيدة مدع الدسدتور اجلديددولح ا  الستعراض.
 يف بع  جوانبها.  ن من مة

أمهية خاصدة يف ضدوء انتهاتدات يكتسي أن تنفيذ الدستور اجلديد إىل سويسرا أشارت و  -60
 وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي. حرية التعبنيف  الت احلقوق 

ورحبا اجلمهورية العربية السورية بالتزام احلكومة  نط األولوية علل مسدتوت السياسدات  -61
 تنمية حقوق اإلنسان. ل

التصددديق علددل عدددة معا دددات حلقددوق بو  2013ورحبددا تايلنددد باعتمدداد دسددتور عددام  -62
 اإلعاقة.  اإلنسان   ا يف ذلا اتفاقية حقوق األشخا  ذوج

عددددن التدددددابن املتخددددذة تقددددد  حتدددددي  اا مجهوريددددة مقدددددونيا اليو وسددددةفية سددددابقوطلبددددا  -63
 لتصديق علل اتفاقية منا ضة التعذيب.ل

اا دسدددتوريسدددن الرشدددد وبتحديدددد ليشددديت بسدددن قدددانون اجلدددرائم اجلنسدددية  - تيمدددورورحبدددا  -64
  ر الزواج القسرج. حبو سنة  18 يف

لدعداء ا يفدة و   نسسات جديدة   ا يف ذلا احملكمة الدستوريةورحبا تو و بملنشاء م -65
 لسةم واملصاحلة.الوطنية لواللجنة   لشنون اجلنسانيةل ةزمبابوياللجنة ال  و ة الزمبابويةالوطني
ل سدددديما التصددددديق علددددل و ورحبددددا تددددون  بالتدددددابن املتخددددذة لتعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان   -66

اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املنبينقة عدن اجلولدة األوىل بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  و 
 لةستعراض الدورج الشامال.
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ورحبدا باعتمداد . لتحسينات التشريعية يف  ال محايدة حقدوق اإلنسدانباترتيا وأشادت  -67
 انية.شنون اجلنسالزمبابوية لللجنة الوقانون وبالطفال  يةنااجلنسمتعلقة بالشنون سياسات 

وأشدارت إىل أن . القتصدادية الضدارةللعقوبات  ن املشروط علل اإللغاء وحينا أو ندا  -68
 احلماية الجتماعية. ال يف ومن نقا القدرات زمبابوج تعاف من انعدام األمن الغذائي 

عدن أسدفها و إزاء استخدام القدوة املفرطدة ضدد املت دا رين السدلميني  هاوأعربا أوترانيا عن قلق -69
 .ل تباشران عملهمالسةم واملصاحلة الوطنية لواللجنة  انيةشنون اجلنسالزمبابوية للجنة لالألن 
املتعلقدددة بدددالعنف السياسدددي دواعدددي القلدددق إجدددراء حتقيدددق يف إىل ودعدددا اململكدددة املتحددددة  -70
 مةحقة اجلناة املزعومني.إىل و  علل أساس النتماء احلزيتوزيع املعونة الغذائية بو 

  ول سددديما اعتمددداد الدسدددتور اجلديدددد احملدددرزةاإلجندددازات بمجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة وأشدددادت  -71
 وإنشاء احملكمة الدستورية وعدد من اللجان.

وأعربددا الوليددات املتحدددة عددن قلقهددا إزاء القيددود املفروضددة علددل حريددة التعبددن والتجمددع  -72
 قوات األمن. مساءلة عدم و الدوافع السياسية ذات العنف تزايد أعمال إزاء و 

حلقددوق املتصددلة بالبيفددة وشددجعا علددل ااا خطددر وأشددارت بنمددا إىل أن تغددن املنددا  يشددكال  -73
 تينر مراعاة للبيفة.األقتصاد زيز التععلل زمبابوج 

الراميدة بدادرات املتحسدني نوعيدة التعلديم و املبذولة لولح ا مجهورية فنزوية البوليفارية اجلهود  -74
 صحاب املزارع الصغنة. ألعم السكن والدإىل توفن 

اإلجراءات املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض الدددورج بددزامبيددا وأشددادت  -75
يف وضددع خطددة عمددال وطنيددة لتنفيددذ إشددراك اجلهددات املعنيددة صدداحبة املصددلحة الشددامال  ول سدديما 

 التوصيات املنبينقة عن الستعراض السابق.
اجلهود املبذولددة حلمايددة األطفددال وشددجعا زمبددابوج بدداجلديددد و ورحبددا اجلزائددر بالدسددتور  -76

 علل تنفيذ سياستها الوطنية املتعلقة حبقوق الطفال.
آثار العقوبات ولح ا أنغول أن احلكومة نفذت تدابن القتصاد الكلي للتغلب علل  -77

 املفروضة علل زمبابوج ورحبا بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان.اجملحفة 
الوطنيدددة مدددع التزامايدددا قوانينهددا ينددا األرجنتدددني احلكومدددة علددل إحدددراز تقددددم يف مواءمدددة وح -78

 النضمام إىل معا دات حقوق اإلنسان.عملية مواصلة علل الدولية و 
. يف  ددال حقددوق اإلنسددانوالتوعيددة ورحبددا أرمينيددا بدداخلطوات املتخددذة بشدد ن التينقيددف  -79

 إىل املدرسة. نيف طريقههبن والتحرش ل الفتيات علوأعربا عن قلقها إزاء العتداء اجلنسي 
للجنددة الزمبابويددة حلقددوق  هددادعمأعربددا عددن اعتمدداد دسددتور جديددد و بأسددةاليا وأشددادت  -80

 حرية التعبن والتجمع.سصو  قلقها . وأبدت اإلنسان
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السدددتعراض املقدمدددة خدددةل بدددنغةديخل اخلطدددوات املتخدددذة لتنفيدددذ التوصددديات ولح دددا  -81
التحدديات الدديت تواجههددا . وأشددارت إىل الدزخم ددذا جعا زمبددابوج علدل احلفددا  علدل األول  وشد

 بالقدرات.فيما يتعلق احلكومة   ا يف ذلا فنوس نقا املناعة البشرية/اإليدز والقيود 
علدددل أسددداس سددديادة القدددانون  القدددائم و نددد ت بددديةروس زمبدددابوج علدددل دسدددتور ا اجلديدددد  -82

 علل عدة صكوك حلقوق اإلنسان. هاصديقتعلل مبادا أخرت  و ضمن مجلة 
القلق إزاء استمرار . وقالا إهنا ل تزال تشعر بورحبا بلجيكا باعتماد الدستور اجلديد -83

 .تضر باملرأة والطفالقوانني و ارسات وجود 
ارتفاع معدلت وفيات األمهات يطرحها التحديات اليت الضوء علل بوتسوانا وسلطا  -84
 واألطفال  وتذلا التقزم وسوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة.املواليد و 

عمليددة علددل مواصددلة زمبددابوج وشددجعا . وأشددارت الربازيددال إىل اعتمدداد الدسددتور اجلديددد -85
 القانون الدو .مع الدستور و  ذا الوطنية مع القوانني مواءمة 

لسياسدددات املتعلقدددة بالتوعيدددة واوأشدددارت بورونددددج إىل تعزيدددز اإلطدددار املنسسدددي التشدددريعي  -86
صدكوك حقدوق اإلنسدان يف أحكدام ج ا دمإاجلهود الرامية إىل و حقوق اإلنسان والتدريب يف  ال 

 .ءقطاع القضااملعتمدة يف القانون احمللي واإلصةحات 
. ال انتقاميدة ضدد منتقددج احلكومدةفعدارتكداب أعدن وأعربا تندا عن قلقها إزاء تقارير  -87

 . ماية حرية التعبنحلاحلكومة تفالة  وشددت علل أمهية
اعتمدددداد دسددددتور مددددن خددددةل ورحبددددا شدددديلي بددددالتزام زمبددددابوج حبمايددددة حقددددوق اإلنسددددان  -88
. 2011لعدددام السدددتعراض الددددورج الشدددامال عمليدددة وقبدددول التوصددديات املنبينقدددة عدددن  2013 عدددام

 اللتزام.ذا لوفاء هبلعلل اعتماد تدابن زمبابوج وشجعا 
. تعزيددز التنميددةلورحبددا باعتمدداد سياسددات . اعتمدداد الدسددتور اجلديدددب الصددنيوأشددادت  -89

ودعددا اجملتمددع الدددو  إىل مسدداعدة القائمددة القتصددادية سصددو  العقوبددات وأعربددا عددن قلقهددا 
 التنمية. يف  ال زمبابوج 

. يف الدسدتور اجلديدد هتدويندباملنسسدي   داأن زمبدابوج عدززت إطار إىل الكونغو وأشارت  -90
 علل الصكوك الدولية ذات الصلة.  هاعلل زمبابوج لتصديقوأثنا 

املواقف األبوية واملمارسات اليت تنتها حقوق شيوع إزاء  هاقلقعن توستاريكا أعربا  و  -91
 احلصول علل التعليم واخلدمات الصحية. انعدام فر  وجود التمييز و إزاء املرأة  و 

بقيامهددا جبملددة أمددور منهددا اعتمدداد اا همددماا إىل أن زمبددابوج أحددرزت تقدددمتوبددا وأشددارت   -92
التدددابن القسددرية بسددبب  اقددوق اإلنسددان الدديت تفاقمدداملتصددلة حبتحددديات الدسددتور  وذلددا ر ددم ال

 النفرادية املفروضة علل البلد. 
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علل بع  اا عن تقدير ا للعرض الزاخر باملعلومات  الذج تضمن ردودتشيكيا أعربا و  -93
 راض. قبال الستعاحملالة األسفلة 

القتصادية علدل التمتدع العقوبات مجهورية توريا الشعبية الدميقراطية عن أثر واستفسرت  -94
 حبقوق اإلنسان  ول سيما يف  ال الصحة العامة. 

ولح ددا بقلددق ارتفدداع عدددد حددالت . تقرير ددا الددوطالزمبددابوج تقددد  ورحبددا النددروي  ب -95
واسدددددتمرار القيدددددود املفروضدددددة علدددددل اا واملت دددددا رين سدددددلمياعتقدددددال املددددددافعني عدددددن حقدددددوق اإلنسدددددان 

 التعبن.  حرية
ل سدديما التصددديق علددل و ولح ددا جيبددوت التدددابن املتخددذة منددذ السددتعراض السددابق   -96

 ورحبا باعتماد الدستور اجلديد. . معا دات حقوق اإلنسان
وتنفيُذ  ق اإلنسان اعتمادُ حقو  ون ام   الدميقراطية  يعزز يف أن  هاوأعربا إتوادور عن أمل -97

 إنشاء املنسسات الوطنية ذات الصلة. وتذلا  احملدثة والقوانني  2013دستور عام 
. ضدددمانات حلقدددوق اإلنسدددانالدددذج يتضدددمن   2013عدددام سدددن دسدددتور بمصدددر ورحبدددا  -98

 وأشادت بملنشاء منسسات وأطر عمال حلماية حقوق اإلنسان. 
علدددل التددددابن املتخدددذة بتدددال املنسسدددية األساسدددية و اهليا توسددديع نطددداق وأشدددادت إثيوبيدددا ب -99

حلمايدة حقدوق اإلنسدان. ورحبدا بدملطةق خطدة زمبدابوج للتحدول الجتمداعي صعيد السياسدات 
 .2018-2013والقتصادج املستدام للفةة 

  ورحبدددا فرنسدددا بالتددددابن املتخدددذة مندددذ السدددتعراض األول  ول سددديما اعتمددداد الدسدددتور -100
 التصديق علل اتفاقية حقوق األشخا  ذوج اإلعاقة. بت األساسية  و الذج يكرس احلريا

مدددددع الدسدددددتور بعدددددُد العديدددددد مدددددن القدددددوانني لعددددددم مواءمدددددة وأعربدددددا أملانيدددددا عدددددن قلقهدددددا  -101
لنتهاتددددات متكددددررة املمارسددددة العمليددددة  ولرتكدددداب مددددوظفي الدولددددة وقددددوات األمددددن  يف  اجلديددددد 
 . اإلنسان حلقوق
  2013عدددددام ل  امدددددن خدددددةل اعتمددددداد دسدددددتور ئها  زمبدددددابوج إلنشددددداوأثندددددا  اندددددا علدددددل  -102

لشنون اجلنسانية واللجندة الزمبابوية للجنة وال ة الزمبابويةلدعاء الوطنيا يفة و لمحكمة الدستورية ل
 لسةم واملصاحلة.الوطنية ل
 واتيمال باجلهود اليت بذلتها زمبدابوج مدن أجدال تعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان وأشادت  -103

املددوارد اللجنددة تعوز ددا ن  ددذه ألوأعربددا عددن قلقهددا . ملنشدداء اللجنددة الزمبابويددة حلقددوق اإلنسددانبو 
 البشرية واملالية الكافية.

  وأشددار الكرسددي الرسددو  إىل خطددة زمبددابوج للتحددول الجتمدداعي والقتصددادج املسددتدام -104
العمددال املشددةتة بددني قددة فر و   الجتددار باألشددخا مكافحددة وقددانون   سياسددة التعلدديم  ددن الن دداميو 

 . شخا الجتار باألاملعنية  س لة الوزارات 



A/HRC/34/8 

13 GE.16-23069 

تعزيدز  داتم وعلدل   2013وحينا اهلند زمبابوج علل مواءمة قوانينهدا مدع دسدتور عدام  -105
األحداث ورفع السن الدنيا للمسنولية اجلنائية واحلد مدن التفرقدة القائمدة علدل أسداس ندوع اجلدن  

 . الفجوة يف األجورتقليا و 
وينيدد   ر التعدذيب    تما لح ا ورحبا إندونيسيا باعتماد الدستور اجلديد الذج -106

 احلق يف األمن الشخصي وحقوق املهاجرين. 
سدن قدانون و  2013عدام ولح ا مجهورية إيران اإلسةمية اعتماد الدستور اجلديد يف  -107
املعنيدة  سد لة شةتة بني الوزارات املعمال الالجتار باألشخا  وإنشاء فرقة ملكافحة  2014عام 

 . شخا الجتار باأل
لتنفيددذ التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض املتخددذة لتدددابن لاا ن ددر زمبددابوج علددل العددراق وأثدد   -108

 عتماد الدستور اجلديد. لاألول و 
وأعربدا عدن قلقهدا . الدستورأحكام مع القوانني مواءمة زمبابوج علل وشجعا آيرلندا  -109

 زواج األطفال. بعدم دستورية احملكمة الدستورية  حبكمإزاء ارتفاع معدل زواج األطفال  ورحبا 
يف حددددني أشددددارت إىل   للشددددنون اجلنسددددانية السياسددددة الوطنيددددة راجعددددة ورحبددددا إيطاليددددا  -110

 مشروع السياسة الوطنية حلقوق الطفال واحل ر املطلق للتعذيب.
زمبددددابوج علددددل تعزيددددز سدددديادة القددددانون وتنفيددددذ خطددددة زمبددددابوج للتحددددول  وحينددددا اليابددددان -111

 احل ر الدستورج لزواج األطفال والزواج القسرج. بورحبا . الجتماعي والقتصادج املستدام
األوىل اجلولدة هود ا الرامية إىل تنفيذ التوصيات املنبينقة عدن جلزمبابوج علل تينيا وأثنا   -112

وشدجعا زمبدابوج . آليدات حقدوق اإلنسداناملقدم إىل لتزامها لامال و من الستعراض الدورج الش
 النه . املضي ُقدماا يف  ذا علل 
. السدتعراض األولاملنبينقدة عدن ليبيا اجلهود املبذولدة لتنفيدذ التوصديات املقبولدة ولح ا  -113

يف الن ددددام القضددددائي   ددددا يف ذلددددا إنشدددداء احملكمددددة املعتمدددددة إىل اإلصددددةحات تددددذلا وأشددددارت  
 الدستورية. 

علدددل عددددة صدددكوك دوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان  هازمبدددابوج لتصدددديقعلدددل مد شدددقر ثندددا وأ -114
احلقوق املدنيددة والسياسددية بدد مددا يتعلددقعددزز الضددمانات فيي  الددذج 2013عددام  لدسددتور  دداواعتماد

 والجتماعية والينقافية. 
  اشارتتها يف عملية الستعراض الدورج الشامال واعتمادملزمبابوج وأثنا ملديف علل  -115

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون. الذج يقوم علل   2013عام  لدستور
   ا يف ذلا اإلعدةن املوسدع 2013عام ورحبا موريشيوس باعتماد زمبابوج لدستور  -116

فيمددددا يتعلددددق بدددداحلق و  عليهددددا نصددددملجنازايددددا يف  ددددال حقددددوق املددددرأة والضددددمانات املوب  لحقددددوقل
 التعليم.  يف
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مع املكلفني بوليات يف إطدار اإلجدراءات  امواصلة تعاوهنإىل ودعا املكسيا زمبابوج  -117
الدسدتور اجلديدد بتحديدد ورحبدا .  يفدات املعا دداتمدع اخلاصة التابعة جملل  حقوق اإلنسان و 

 . سنة 18سن الرشد يف ل
واستفسدددر عدددن اجلنسدددي  و املتعلقدددة بدددالعنف املندددز  القلدددق  دواعددديولحدددا اجلبدددال األسدددود  -118

 لضحايا.لاملساعدة وتوفن األنشطة املضطلع هبا من أجال تقد  اجلناة إىل العدالة 
إىل التصدددديق وأشدددار بارتيددداح  2013يف عدددام ورحددب املغدددرب باعتمددداد الدسدددتور اجلديددد  -119

 علل عدة اتفاقيات.
تعزيددز موزامبيددق باألولويددات واملبددادرات واللتزامددات الوطنيددة الرئيسددية الراميددة إىل ورحبددا  -120

إلغاء إىل  اوشجعا زمبابوج علل مواصلة العمال مع املنسسات الرئيسية ودع. حقوق اإلنسان
 املفروضة علل زمبابوج. العقوبات 

وأشارت إىل . حقوق املواطننياحةام لتعزيز اخلطوات اإلجيابية املتخذة بميا ار واعةفا  -121
 تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتطوير خدمات إعادة الت  يال. 

 يفدددة التعدددايف واملصددداحلة واإلدمددداج علدددل ضدددمان تنفيدددذ وشدددجعا ناميبيدددا زمبدددابوج علدددل  -122
لسددددةم الوطنيددددة للجنددددة التفالددددة فعاليدددة علددددل  وتدددذلا علدددل  ددددو تامددددال الصدددعيد الددددوطا لوليتهددددا 

 .قةليتهاواستواملصاحلة 
مدددن تقدددارير زمبدددابوج إىل آليدددات رصدددد ه فدددات موعدددد تقدددد  تيندددن أشدددارت إسدددرائيال إىل أندددو  -123

 حقوق اإلنسان. 
الدددول الدديت تفرضددها العقوبددات أن إىل  وفددد زمبددابوجأشددار   املطروحددة علددل األسددفلةاا ردو  -124

 مددا يتعلددقفيوساصددة تقددد  خدددمات الرعايددة الصددحية  مسددتوت إىل اخنفدداض عددام يف  تالغربيددة أد
و دو األدمغدة  وتسدببا يف  جدرة  جالقتصدادالعقوبدات النمدو  تبطد أتما . تغذية األم والطفالب

 تقد  اخلدمات. مستوت أثر علل ما 
جلنة مشدةتة بدني الدوزارات معنيدة حبقدوق اإلنسدان والقدانون اإلنسداف الددو  إلعدداد وأنشفا  -125

 م يف الوقا املناسب. قدك تُ ساليت دد من التقارير عالطرب. وجرت صيا ة  ةتقارير الدول
. وريينمددا تدددري  حسددب تددوافر املددواردبالاحلددق يف التعلدديم األساسددي اجملدداف وسدديجرج إعمددال  -126

م. ويف احلدالت الديت ل تتدوافر فيهدا هلدم يف حددود إمكانيدايأبندائهم تعلديم اآلباء ول ميذلا  يتحقق 
تمويددددال يف إطددددار برنددددام  املسدددداعدة للتعلدددديم الاحلكومددددة تددددوفر   أبنددددائهملتمويددددال تعلدددديم اإلمكانيددددات 

 األساسي  بالتعاون مع الشرتاء يف التنمية.
مدن احلصدول علدل نسداء متكدني الرأة يرمي إىل مللتنمية اصندوق أنشئ   2010ويف عام  -127

. رأةملخدددا  بدددالتمويدددال البدددالغ الصدددغر لمصدددرب . ويوجدددد قيدددد اإلنشددداء بددددون ضدددماناتالتمويدددال 
دددداعتُ  تمددددا تةئددددم ملنتجددددات املنسسددددات املاليددددة لضددددمان تطددددوير إلدمدددداج املددددا  لاسددددةاتيجية  تدمع

 احتياجات املرأة. 
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علددل الصددعيد  سياسددة وطنيددة متعلقددة بامليدداه والصددرب الصددحي 2013وأُطلقددا يف عددام  -128
مدراحي   وإصدةحإنشداء يف املنداطق احلضدرية و الحتياجدات تقيديم احمللي. والعمال جار من أجال 

 . احلفرة يف املناطق الريفية
ينت ددرون اا سددجين 90مثددة وفيمددا يتعلددق بعقوبددة اإلعدددام  ني. سياسددي اءج سددجنألد و ول وجدد -129

وجدددرت املوافقدددة أتيندددر مدددن عقدددد مدددن الدددزمن. مندددذ إعددددام عقوبدددة أج ومل تُنفكدددذ   تنفيددذ حكدددم اإلعددددام
 .بش ن إلغاء عقوبة اإلعدامللعفو. وسيجرج إعداد ورقة للمناقشة عشرة التماسات علل اا منخر 
مدع الصدكوك تتوافدق احلكومة احلاجة امللحة إىل تدابن دستورية وتشدريعية وإداريدة  وتدرك -130

 واملعاين الدولية حلقوق اإلنسان. 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 ،ثنرراء الحرروار التفرراعلي والمدرجررة أدنررا أالمقدمررة التوصرريات نظرررت زمبررابوي  رري  -131
 : هاتحظى بتأييدوهي 

عليها ت صدقتي مواصلة ضمان تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان ال 131-1
 )باكستان(؛

، وبخاصرررررة ضرررررمان تفعيرررررل 2013التنفيرررررذ اللامرررررل لدسرررررتور عرررررا   131-2
 كوريا(؛لسال  والمصالحة )جمهورية  الوطنية للجنة  يها الالمؤسسات الرئيسية، بما 

السررعي ىلررى التنفيررذ اللامررل للدسررتور وتفعيررل المؤسسررات الرئيسررية  131-3
 لتعزيز حقوق اإلنسان التي ينص عليها )غانا(؛ 

لد اع عرن سريادتها وحمايرة من التملين زمبابوي  اتمؤسسالتعزيز  131-4
 حقوق اإلنسان لشعبها )الجمهورية العربية السورية(؛

 ذات الصررلةالقرروانين الدسررتور الجديررد ومواءمررة  تنفيررذتسررريو وتيرررة  131-5
 )أستراليا(؛  همختلف اللجان المنشأة بموجبمنها ب الخاصة، بما  ي ذلك معه

مررو الدسررتور )جمهوريررة ومواءمتهررا القرروانين مراجعررة تسررريو عمليررة  131-6
 ىيران اإلسالمية(؛

علرى وضرمان تنفيرذها  2013عا  جميو القوانين مو دستور مواءمة  131-7
 حقوق اإلنسان )ألمانيا(؛معايير مو  تماماا نحو يتوا ق 

الوطنيرة مرو الدسرتور الجديرد وىدمرا  قوانينها تسريو عملية مواءمة  131-8
 التزاماتها الدولية  ي القانون المحلي )اللونغو(؛

__________ 

 ت.مل حُترر الستنتاجات والتوصيا **
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مواصررلة الجهررود الراميررة ىلررى مواءمررة اإلطررار القررانوني المحلرري مررو  131-9
 وق اإلنسان )الفلبين(؛المعايير الدولية لحق

مرو الدسرتور الجديرد ومواءمتهرا القروانين الوطنيرة تسريو عمليرة مراجعرة  131-10
 )أوغندا(؛

الوطنيرررة مرررو القررروانين الوطنيرررة الراميرررة ىلرررى مواءمرررة  الجهرررودمواصرررلة  131-11
 الدستور الجديد )مصر(؛

الدسررررتور، مررررو ومواءمتهررررا قوانينهررررا المحليررررة مراجعررررة تسررررريو عمليررررة  131-12
القضررراء علرررى العنرررف ضرررد المررررأة ببحظرررر التعرررذيب و منهرررا سررريما تلرررك المتعلقرررة  وال

 )تايلند(؛
مررررو الدسررررتور قوانينهررررا مواءمررررة الجاريررررة مررررن أجررررل عمليررررة ال تسرررريو 131-13

 الجديد )توغو(؛ 
المتعلقررة واألنظمررة لقرروانين بنشررام مررن أجررل مواءمررة االعمررل مواصررلة  131-14

التمتررو علررى بحقرروق اإلنسرران مررو أحلررا  الدسررتور واتخرراذ الترردابير الالزمررة لضررمان 
 حرية التعبير والتظاهر السلمي والتجمو ) رنسا(؛وق  ي مجاالت لحقنحو كامل با

اللتزامررات توا قهررا اللامررل مررو اضررمان مراجعررة القرروانين مررن أجررل  131-15
حريررة مجرراالت  رري  وقالحقررممارسررة ق ب يمررا يتعلرر اهزمبررابوي ومررو دسررتور لالدوليررة 

 (؛تشيلياالقضاء على التمييز ضد المرأة )بالتعبير وتلوين الجمعيات والتجمو و 
ا  أحلررا  معاهرردات حقرروق مررمواصررلة العمررل اإليجررابي المتعلررق ب د 131-16

علررررى النحررررو المبررررين  رررري تقريررررر منتصررررف المرررردة  رررري القررررانون المحلرررري اإلنسرررران 
 )موريشيوس(؛ 

اتخرراذ ترردابير إلدمررا  القرروانين والمعررايير الدوليررة المضرري قمرردماا  رري  131-17
القررانون ىطررار (  رري انضررمت ىليهرراالمعاهرردات الترري  يمررا يتعلررق بلحقرروق اإلنسرران )
 المحلي )ملديف(؛

المحليرررة مررررو التزاماتهرررا بموجرررب اتفاقيرررة حقرررروق القررروانين مواءمرررة  131-18
ىملانيرة و للجميرو لتعلري  الشرامل األشخاص ذوي اإلعاقة واعتماد تدابير لضرمان ا

 الوصول ىلى المباني العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة )ىسرائيل(؛
، 2013 تهررررا مرررو دسرررتور عررررا ومواءممراجعرررة القررروانين الزمبابويرررة  131-19
حريرررة التعبيرررر وحريرررة وسرررائ  المتعلقرررة ب 61بالمرررادة مرررا يتعلرررق  ي ررري ذلرررك  بمرررا

 اإلعال ، وضمان تنفيذها )هولندا(؛
وبخاصررة مررو التزاماتهررا الدوليررة، اا الوطنيررة تماشرريالقرروانين تحرردي   131-20

حمايرررة حقررروق الكفرررل وملا حرررة العنرررف ب يمرررا يتعلرررق بالمسررراواة برررين الجنسرررين و 
 والزوا  القسري )تونس(؛
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اتفاقية القضاء على جميو أشرلال التمييرز اللامل ألحلا  دما  اإل 131-21
 )جنوب أ ريقيا(؛ضد المرأة  ي نظامها القانوني المحلي 

مرررن أجرررل تحديرررد السرررن والعر يرررة الوضرررعية تعرررديل جميرررو القررروانين  131-22
على نحرو  القوانينسنة واتخاذ خكوات ملموسة لتنفيذ هذ   18لزوا   ي الدنيا ل

 يتماشى مو اتفاقية حقوق الكفل )بلجيلا(؛
واليررة المؤسسررة الوطنيررة نكرراق تلثيررف الجهررود الراميررة ىلررى توسرريو  131-23

 الموارد اللا ية )الفلبين(؛وتزويدها بقوق اإلنسان لح
حقرروق الزمبابويررة لوالقرردرات التقنيررة للجنررة الالزمررة ر المرروارد يتررو  131-24

علرررى النحرررو ، وذلرررك نص عليررره الدسرررتوريررر و قمرررا امهمتهرررحترررى ترررؤدي اإلنسررران 
 )أستراليا(؛اا به سابق ىالموص
لجنرررة حقررروق اإلنسررران لاللا يرررة مررروارد الماليرررة والماديرررة ضرررمان ال 131-25

ا علررى مررهيواليتاالضرركالع با مررن مررلسررال  والمصررالحة لتملينهالوطنيررة لواللجنررة 
 نحو كامل و عال )ألمانيا(؛

اللجنرررة الوطنيرررة لحقررروق للفالرررة امتثرررال اتخررراذ التررردابير المناسررربة  131-26
 لمبادئ باريس ) رنسا(؛على نحو كامل اإلنسان 

ضرررمان عمرررل لجنرررة حقررروق اإلنسررران مواصرررلة الجهرررود الراميرررة ىلرررى  131-27
 مو مبادئ باريس )جيبوتي(؛ اا شيا، تمبفعالية وىلى كفالة استقالليتها

مواصلة الجهود الرامية ىلى بنراء قردرات المؤسسرة الوطنيرة لحقروق  131-28
 اإلنسان )ىثيوبيا(؛

اللامرررل للجنرررة التفعيرررل الجهرررود الراميرررة ىلرررى ضرررمان وتيررررة تسرررريو  131-29
 ؤون الجنسانية )جنوب أ ريقيا(؛لشالزمبابوية ل

التفعيرل اللامرل ضرمان اتخاذ جميو التدابير الالزمة، بما  ي ذلرك  131-30
عد  تعرض النسراء من أجل كفالة لشؤون الجنسانية، الزمبابوية للجنة ل دون تأخير

 للعنف، بما  ي ذلك العنف الجنسي )السويد(؛
اللجنرررة الوطنيرررة للسرررال   يةاتخررراذ تررردابير تشرررريعية لضرررمان اسرررتقالل 131-31

الدسررتورية  اواليتهررألداء بالصررالحيات والمرروارد الالزمررة وكفالررة تمتعهررا والمصررالحة 
 بفعالية )سويسرا(؛

 لسال  والمصالحة )تونس(؛للجنة الوطنية التعزيز دور مواصلة  131-32
وطنية العاملة  ي مجال تعزيرز حقروق اإلنسران الهيئات التعزيز دور  131-33

 واحترامها )مصر(؛
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قررادرة علررى تسررجيل  لالنتخابررات ذات مصررداقيةمسررتقلة و ىنشرراء لجنررة  131-34
)الواليرررررات  2018قبرررررل انتخابرررررات عرررررا   البلررررردنكررررراق النررررراخبين المرررررؤهلين علرررررى 

 األمريلية(؛ المتحدة
وضرررو السياسرررات الراميرررة ىلرررى تعزيرررز وحمايرررة حقررروق  عمليرررةمواصرررلة  131-35

 اإلنسان وتحقيق الر ا  والتنمية للسلان )الجمهورية العربية السورية(؛
الوطنيرررررررة بشرررررررأن الحقررررررروق اإلعالميرررررررة تعزيرررررررز الحمرررررررالت مواصرررررررلة  131-36

 والمسؤوليات )توغو(؛
تعزيررررز القرررردرة علررررى الو رررراء لالمرررروارد والرررردع  التقنرررري  تعبئررررةمواصررررلة  131-37

 بالتزاماتها  ي مجال حقوق اإلنسان )نيجيريا(؛ 
شررعبها  رري ىطررار أهرردا  لالتنميررة تحقيررق مواصررلة تنفيررذ سياسررات  131-38

المتاحرة فررص التلا ؤ من أجل التنمية المستدامة، بما  ي ذلك التدابير المتخذة 
 لبلد )باكستان(؛لمشاركة  ي التنمية االقتصادية للمرأة لل

مررن اا جعلهررا جررزءلبأهرردا  التنميررة المسررتدامة مواصررلة التوعيررة ضررمان  131-39
 السورية(؛ العربيةالثقا ة العامة )الجمهورية 

حقروق الكفرل بشرأن سياسرة وطنيرة لصرياغة مواصلة القيا  بمرا يلرز   131-40
 )ىكوادور(؛

معاملرة ىسراءة حمايرة الكفرل بغيرة خفرد عردد حراالت لىنشراء نظر   131-41
 األطفال )مدغشقر(؛

 نمروففيالمواصلة الجهود الرامية ىلى مواءمرة بررامت تردريب جميرو  131-42
مرن الترردريب حصرة أكبررر ا  ر مررو القرانون الرردولي لحقروق اإلنسرران وىد يينالحلروم

  ي مجال حقوق الكفل  ي دورات التكوير المهني )اللرسي الرسولي(؛ 
حقررروق اإلنسررران  ررري مجرررال لتررردريب والتوعيرررة لمواصرررلة جهودهرررا  131-43

 )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛
تعزيررز قرردرات مرروففي ىنفرراذ القررانون  رري مجررال لمواصررلة جهودهررا  131-44

 سيادة القانون وحقوق اإلنسان من خالل زيادة األنشكة التدريبية )ليبيا(؛
لوكاالت اإلنسانية إليصال المساعدات ىتاحة اإلملانية بال عوائق ل 131-45

 الغذائية، ىلى جميو أنحاء البلد )نيوزيلندا(؛ اإلنسانية، بما  ي ذلك المعونة
تعزيز الحوار مو جميو الدول على أسراس االحتررا  المضي قمدماا  ي  131-46

خترار بحريرة تأن  ري المتبادل والمساواة  ي السريادة وتقريرر المصرير وحرق الشرعوب 
 نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية )الجمهورية العربية السورية(؛
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من أجل ضرمان مواصلة بذل الجهود، بدع  من المجتمو الدولي،  131-47
 التدابير القسرية االنفرادية المفروضة على البلد )كوبا(؛ىلغاء 
نتررررائت عمليررررة التعرررراون الوثيررررق مررررو المجتمررررو المرررردني  رررري متابعررررة  131-48

 االستعراض الدوري الشامل )النرويت(؛
قروق اإلنسران، وال سريما هيئرات تعزيز تعاونها مو آليات حمواصلة  131-49

 معاهدات األم  المتحدة )النيجر(؛
ىلررى آليررات هيئررات الترري  ررات موعرردها بأمررد طويررل  هرراتقرردي  تقارير  131-50

 المعاهدات ذات الصلة )سيراليون(؛
هيئرات معاهردات التي  ات موعدها بأمد طويل ىلى  هاتقدي  تقارير  131-51

 حقوق اإلنسان )غانا(؛
الجهرررررود الراميرررررة ىلرررررى تعزيرررررز المسررررراواة برررررين الجنسرررررين  مواصرررررلة 131-52

 )الجمهورية العربية السورية(؛
 تملين المرأة )بنغالديش(؛ل هاوتدابير  هامواصلة تعزيز سياسات 131-53
حمايررة حقرروق المرررأة الراميررة ىلررى سياسررات المواصررلة عمليررة وضررو  131-54

 )الجمهورية العربية السورية(؛
ضررمان للشررؤون الجنسررانية بغيررة الوطنيررة  اتسرروضررو وتنفيررذ السيا 131-55

 مبدأ التمثيل المتساوي للجنسين )ىكوادور(؛احترا  
والقرروانين الراميررة ىلررى ضررمان مزيررد مررن الفعاليررة  رري ىنفرراذ السياسررات  131-56

التمييرز ضرد المررأة وتهميشرها، واتخراذ تردابير لتعزيرز تلرا ؤ الفررص برين مسألة معالجة 
 التعلي  األساسي )تايلند(؛على  الحصول ي الفتيان والفتيات 

المضي قمدماا  ي اتخاذ اإلجراءات التشريعية للقضراء علرى تهمريش  131-57
المجرراالت االجتماعيررة واالقتصررادية والسياسررية وتعزيررز آليررات الحمايررة  رري المرررأة 

 نوع الجنس )ملديف(؛ أساس من العنف القائ  على 
 رري المجرراالت  هامرررأة واسررتبعادتهمرريش المسررألة مواصررلة معالجررة  131-58

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مو ىيالء اهتما  خاص للقضاء على الممارسة 
 الضارة المتمثلة  ي زوا  األطفال )جمهورية كوريا(؛

ملا حررة التمييررز مررن أجررل وضررو اسررتراتيجية لتعزيررز حقرروق المرررأة  131-59
الرزوا  المبلرر أو مرن قبيرل ل ضد النسراء والفتيرات تركرز بصرفة خاصرة علرى مسرائ

وتلرا ؤ  ررص  ،القسري، والعنرف الجنسري، والمسراواة  ري الحصرول علرى التعلري 
 جملة أمور )الملسيك(؛ضمن مللية األرض، االستفادة من 
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التمييررز ضررد الفتيررات  رري مسررألة معالجررة مررن أجررل العمررل بسرررعة  131-60
  رري المرردارس،  ضررالا ن بهرروالتحررر  علرريهن التعلرري ، وال سرريما االعتررداء الجنسرري 

عرررن الصرررعوبات التررري يواجههرررا األطفرررال  ررري المنررراطق الريفيرررة  ررري الحصرررول علرررى 
 التعلي  )اليابان(؛

زيرررررادة معررررردل ىصررررردار شرررررهادات المررررريالد، لمواصرررررلة اعتمررررراد تررررردابير  131-61
 ألسر المعيشية المنخفضة الدخل )تركيا(؛و ي أوسام اسيما  ي المناطق الريفية  وال

 رري هررذا لمواليررد والتوعيررة العامررة لالفرروري التسررجيل ىملانيررة تعزيررز  131-62
 )كينيا(؛الصدد 
االسررررتخدا  وكررررذلك  السرررررية، وقررررف عمليررررات االعتقررررال واالحتجرررراز 131-63

 رري االحتجاجررات  التعررذيب والتخويررف والمضررايقة، والترردخلممارسررة و  ،المفرررم للقرروة
 (؛أوكرانيا)والتمييز ضد المحتجين 

دوا رررو سياسرررية، القرررائ  علرررى التحقيرررق  ررري جميرررو حررراالت العنرررف  131-64
، ، ىيكررراي دزامرررارامررردا و عرررن حقررروق اإلنسرررانالاختفررراء مالبسرررات  ررري ذلرررك  بمرررا

 وضمان تقدي  المسؤولين عنها ىلى العدالة )الواليات المتحدة األمريلية(؛
 ) رنسا(؛تنفيذ التدابير المتخذة لملا حة عمل األطفال عملية تعزيز  131-65
مرن التنفيذ اللامل ألحلا  الدستور المتعلقة بحماية حقوق الكفل  131-66

ممارسرات الحرد بقردر أكبرر مرن لمعرايير الدوليرة، وكرذلك مرن أجرل أجل االمتثال ل
 القسري )ىيكاليا(؛والزوا  األطفال والزوا  المبلر زوا  
وا  القسرري اتخاذ تردابير لمنرو الرز من خالل  حماية األطفالتعزيز  131-67

 والمبلر، والقضاء على عمل األطفال )ىسرائيل(؛
مررن والعر يررة  رري أقرررب وقررت مملررن الوضررعية  القرروانينتعررديل جميررو  131-68
سنة، ووضرو وتنفيرذ خكرة عمرل وطنيرة شراملة  18لزوا   ي السن الدنيا لتحديد أجل 

 الجذرية )آيرلندا(؛ هاوأسبابلملا حة ممارسة زوا  األطفال 
ممارسرررة زوا  األطفرررال للحرررد مرررن تزايرررد وضرررو خكرررة عمرررل وطنيرررة  131-69

 )مدغشقر(؛
منو واستئصال العنف ضد النسراء والفتيرات، وال سريما لاعتماد تدابير  131-70

وترردريب القضرراة والمرردعين العررامين مراكررز اإليررواء وىنشرراء مزيررد مررن  القرروانيناعتمرراد 
 (؛ىسرائيلوضبام الشرطة )

االعتداءات المتسمة برالعنف اعتماد تدابير لمنو واستئصال جميو  131-71
وذلرك ، على نحو  عرالالجناة مو ضمان مساءلة الفتيات والنساء، على الجنسي 

 لشؤون الجنسانية )تركيا(؛الزمبابوية لالتنسيق اللامل مو اللجنة بوسائل منها 
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أسراس ضحايا العنرف الجنسري والعنرف القرائ  علرى ضمان حصول  131-72
ىلرى هرذ  األ عرال مرتلبري وتقردي  الردع  االجتمراعي والقرانوني، علرى نوع الجنس 

 العدالة )كندا(؛
للنسررررراء ضرررررحايا العنرررررف  تينالمسررررراعدة والحمايرررررة اللرررررا يو ير تررررر 131-73

 ليشتي(؛ - )تيمور
ألحلرررا  القانونيرررة المتعلقرررة بالسرررن الررردنيا باالصرررار  التقيرررد ضرررمان  131-74

وتقرردي  الجنرراة ىلررى  والتحقيررق  يهررا حرراالت الررزوا  القسررريمنررو كررذلك للررزوا ، و 
 لضحايا )األرجنتين(؛لالمساعدة كفالة العدالة و 
تلثيف جهودها الرامية ىلى تحسين فرو  االحتجاز  ي السرجون  131-75
 الشرطة )بوروندي(؛مخا ر و ي 
ومخرا ر  ري السرجون الظررو  تلثيف الجهود الرامية ىلى تحسرين  131-76

 التخفيف من اكتظاظ السجون )كوبا(؛بغية الشرطة 
)جمهورية باألشخاص ملا حة االتجار  ي مجال مواصلة جهودها  131-77

 ىيران اإلسالمية(؛
مواصررررلة جهودهررررا الراميررررة ىلررررى تنفيررررذ الخكررررة الوطنيررررة لملا حررررة  131-78

 وخكررة زمبررابوي للتحررول االجتمرراعي واالقتصررادي المسررتدا باألشررخاص  االتجررار
 )السودان(؛ 2018-2013 للفترة
تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات لملا حة االتجار باألشرخاص مرن  131-79

 أجل تو ير حماية  عالة لضحايا االتجار، وال سيما النساء واألطفال )بيالروس(؛
تررررو ير الترررردريب للقضرررراة والمرررردعين العررررامين ومرررروففي ىنفرررراذ القررررانون  131-80

ضرحايا االتجرار مجرال تحديرد ومعاملرة  ي  االجتماعيينوحرس الحدود واألخصائيين 
 )ىسرائيل(؛باألشخاص  االتجارملا حة و ي قانون 

تنفيرررذ التررردابير الراميرررة ىلرررى تعزيرررز نظرررا  ىقامرررة العررردل بغيرررة كفالرررة  131-81
األصول القانونية وملا حة اإل الت مرن والمحاكمة و ق  المساواة  ي اللجوء ىليه

 العقاب )شيلي(؛
 ليشتي(؛ - تو ير التدريب للقضاة والمدعين العامين )تيمور 131-82
القررروانين المتعلقرررة  ررري مجرررال تررردريب القضررراة والمررردعين العرررامين  131-83

مسراعدة النسراء ضرحايا  ري مجرال ىجرراءات قوات الشرطة ولبالعنف ضد المرأة، 
 العنف )بنما(؛
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لررراب المحتجرررزين والمتهمرررين بارتاألشرررخاص جميرررو كفالرررة خضررروع  131-84
 ، مو ضمان استقالل السلكة القضائية )نيوزيلندا(؛ ما لمحاكمة عادلة ونزيهةجريمة 
المعررررررايير الدوليررررررة مررررررو  تهررررررار ررررررو سررررررن المسررررررؤولية الجنائيررررررة لمواءم 131-85

 )سيراليون(؛
االحتيررراطي النررراجي إليجررراد بررردائل للحررربس برنرررامت التوسررريو نكررراق  131-86

 10ىلرى اا المقاطعات الخمس التري يشرملها حاليرليمتد من األحداث للمجرمين من 
 )جنوب أ ريقيا(؛مقاطعات 

القضرراء المررواطنين ىلررى ىضررا ية لتعزيررز ىملانيررة لجرروء اتخرراذ ترردابير  131-87
 )توغو(؛
ضرمان التمترو اللامررل برالحق  رري حريرة التعبيررر وتلروين الجمعيررات  131-88

 )أوكرانيا(؛
ين  ري التظراهر السرلمي وحريرة حقروق المرواطن تلفلاعتماد تدابير  131-89

 التعبير )شيلي(؛
 59المادة لحق  ي التظاهر المعتر  بها  ي اممارسة كفالة حرية  131-90
 )ىسبانيا(؛ 2013عا  دستور من 

و ري الحصرول  بالتزاماتها  يما يتعلق بالحق  ي حريرة التعبيررالو اء  131-91
 )أوروغواي(؛على المعلومات 

حريرررة المتعلقررة بتنفيرررذ القرروانين والسياسررات عمليررة مواصررلة تعزيررز  131-92
 التعبير والتجمو )بوتسوانا(؛ 

حريررة وسررائ  اإلعررال  وحريررة للفالررة  رري اتخرراذ ترردابير  قمرردماا المضرري  131-93
 الصحا ة )ناميبيا(؛

مواتيررة وصررون بيئررة آمنررة و ىيجرراد اتخرراذ خكرروات ملموسررة مررن أجررل  131-94
 يت(؛ للمدا عين عن حقوق اإلنسان )النرو 

تعزيرررز ممارسرررة حريرررة التجمرررو وحريرررة بغيرررة القائمرررة القررروانين  مراجعرررة 131-95
 الصحا ة )ىيكاليا(؛

اتخررراذ تررردابير تشرررريعية ملموسرررة و وريرررة لضرررمان المشررراركة الحررررة  131-96
مرررو مرررو دسرررتورها و اا شرررياوالمسرررتنيرة واةمنرررة للمرررواطنين  ررري العمليرررة االنتخابيرررة تم

التوجيهيررررة الترررري تحلرررر   هرررراللجنرررروب األ ريقرررري ومبادئلجماعررررة اإلنمائيررررة امبررررادئ 
 االنتخابات الديمقراطية )سويسرا(؛
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الحررررص علرررى عرررد  التسرررامي مرررو أعمرررال العنرررف التررري تسرررتهد   131-97
السياسري، والمردا عين عرن حقروق  ئه بغرد النظرر عرن انتمراالنشكاء السياسيين، 

 للقانون )السويد(؛اا الجناة و قوعلى مساءلة اإلنسان 
مواصلة جهودها الراميرة ىلرى تعزيرز التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة  131-98

 المستدامة وتحسين مستويات المعيشة  ي البلد )الصين(؛
تنفيررذ خكررة زمبررابوي للتحررول االجتمرراعي واالقتصررادي  عمليررةتعزيررز  131-99

 المستدا  )أنغوال(؛
 رري سياسرراتها الناجحررة و تعزيررز برامجهررا االجتماعيررة مواصررلة عمليررة  131-100

 )جمهورية  نزويال البوليفارية(؛ مجال التعلي  
جهررود علررى النحررو المبررين  رري أهرردا  التنميررة المسررتدامة، البررذل  131-101

سرررريما تلررررك المتعلقررررة بررررالفقر والتعلرررري  والصررررحة والسررررلن والميررررا  وخرررردمات  وال
 الصر  الصحي )بنغالديش(؛

لفقر لمعالجررة المسررائل المتعلقررة برراوضررو اسررتراتيجية وطنيررة  عالررة  131-102
 ة )أوغندا(؛ يالصحالرعاية والضمان االجتماعي و 

مواصررلة مسرراعيها مررن أجررل التنميررة والتخفيررف مررن حرردة الفقررر  رري  131-103
 جميو أنحاء البلد )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛

ضرررمان تخصررريص المررروارد اللا يرررة لتنفيرررذ سياسرررة األمرررن الغرررذائي  131-104
 )أوغندا(؛

المسررررراعدة الغذائيرررررة و ير ضرررررمان ترررررلتعزيرررررز الحمايرررررة االجتماعيرررررة  131-105
 سوء التغذية )نيوزيلندا(؛ومعالجة مشللة 

اإلنتررا  الزراعري لضررمان  ري مجرال المضري قمردماا  رري اتخراذ ترردابير  131-106
 األمن الغذائي  ي البلد )ىثيوبيا(؛

ل لألغذيرة  ري ىطرار التوزيرو العرادضرمان الراميرة ىلرى تنفيذ التردابير  131-107
مررو التركيررز بصررفة خاصررة علررى  ،الجفررا الناجمررة عررن ملا حررة المجاعررة برنررامت 

 الضعفاء )شيلي(؛
ىملانيرررة الحصرررول علرررى الغرررذاء والتعلررري  لجميرررو  مواصرررلة ضرررمان 131-108

األطفررال، بمررن  رريه  األطفررال ذوو اإلعاقررة واألطفررال الررذين يعيشررون  رري الشرروارع 
مررن خررالل حملررة وذلررك واأليتررا  واألطفررال الررذين يعيشررون  رري المنرراطق الريفيررة، 

 استراتيجية مستمرة )الملسيك(؛ أو
 ري األطفرال ممارسرة ىيرداع إلنهراء وضو استراتيجية أو خكة وطنية  131-109

 أسر حاضنة )صربيا(؛ وىدماجه   ي مؤسسات الرعاية 
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وضررررو اسررررتراتيجية شرررراملة لصررررالي األطفررررال الررررذين يعيشررررون  رررري  131-110
الوقايررة مسررألتي حقرروق الكفررل ومعالجررة  قررائ  علررى نهررتعتمرراد الشرروارع، وذلررك با

 )صربيا(؛واالستجابة لالحتياجات 
ميررا  الشرررب وخرردمات الصررر  المتعلقررة ب حقرروق اإلنسررانىعمررال  131-111

 على النحو المجسد  ي الدستور )ىسبانيا(؛بفعالية الصحي 
المالريررا و يررروس للحررد مررن اإلصررابة بررأمراض اتخرراذ ترردابير  عالررة  131-112

 )أنغوال(؛وملا حتها نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل 
قرررص المناعرررة ملا حرررة وبررراء  يرررروس نمجرررال مواصرررلة الجهرررود  ررري  131-113

 البشرية/اإليدز  ي البلد )جمهورية تنزانيا المتحدة(؛
ملا حة األمراض، بما  ري ذلرك المالريرا من أجل مواصلة الجهود  131-114

االسرررررتثمار  ررررري البحررررروث مرررررن خرررررالل و يرررررروس نقرررررص المناعرررررة البشررررررية/اإليدز، 
 )ملديف(؛ ي القكاع العا  خيارات العال  ىتاحة الصيدالنية و 

سريما  الخردمات الصرحية، وال ي الحصرول علرى األطفال  رص تعزيز  131-115
  يما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا والسل )الجزائر(؛

مرن الحفراظ المروففين الصرحيين األجل لتملرين وضو خكة طويلة  131-116
 )بنما(؛هذ  المسألة  يما يتعلق بالتدريب الدائ  على مهاراته  وتو ير 

والمواليررد و يررات األمهررات لمنررو وضررو وتفعيررل اسررتراتيجية شرراملة  131-117
 واألطفال )بوتسوانا(؛

علرى خردمات المررأة حصرول تعزيز الجهود الرامية ىلى زيادة  ررص  131-118
االرتفررراع مشرررللة معالجرررة بغيرررة المسررراعدة الكبيرررة علرررى مرا رررق الرعايرررة الصرررحية و 

 غانا(؛)األمهات معدل و يات لالسائد 
لتعزيرررز خررردمات الرعايرررة ىضرررا ية المضررري قمررردماا  ررري اتخررراذ تررردابير  131-119

 لنساء واألطفال )ميانمار(؛ بالنسبة لالصحية، وال سيما 
لرعايرة الصرحية األوليرة والثانويرة وزيرادة الهياكل األساسرية لتحسين  131-120

االلتزامررات  مررواا تماشرريوزارة الصررحة ورعايررة األطفررال لررالميزانيررة مررن مخصصررات ال
 اإلقليمية والدولية )كينيا(؛

تعزيرررز جهودهرررا مرررن أجرررل تحقيرررق التحصرررين اللامرررل بالتعررراون مرررو  131-121
 وكاالت األم  المتحدة ذات الصلة )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛

تحرررديات مواجهرررة ال ررري التعلررري  بجملرررة وسرررائل منهرررا  الحرررقتعزيرررز  131-122
 ىلى المدارس )أرمينيا(؛الوصول المكروحة  ي مجال 
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التعلي  على الكالب تحول دون حصول ىزالة جميو الحواجز التي  131-123
  ي جميو المقاطعات )كينيا(؛

التعلررري  مرررن الحصرررول علرررى األطفرررال لتملرررين تعزيرررز اةليرررات الوطنيرررة  131-124
  ي المناطق الريفية )المغرب(؛  وبخاصةوالخدمات الصحية، 

جرودة التعلري ، بمرا  ري ذلرك لتحسين تخصيص الموارد اللا ية كفالة  131-125
 للمدارس )تركيا(؛ األساسيةتحسين الهياكل 

االستثمار  ي قكاع من أجل مواصلة العمل مو شركائها  ي التنمية  131-126
 التعلي  )جنوب السودان(؛

 رص الحصول علرى التعلري  لجميرو ىضا ية إلتاحة اتخاذ خكوات  131-127
 )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛ األطفال
عرالي الشرامل و التعلري  المواصلة التركيز على مسألة التعلي  لضمان  131-128

 للجميو )بيالروس(؛والميسر الجودة 
سربل الحصرول علرى بكرق منهرا تعزيرز مواصلة تكوير نظا  التعلي ،  131-129

 فة )الصين(؛يالفئات الضعلألشخاص ذوي اإلعاقة وغيره  من بالنسبة التعلي  
استراتيجية قائمة على حقوق اإلنسران تشرمل األطفرال ذوي ىدما   131-130

 اإلعاقة  ي نظا  التعلي  )بنما(؛
تنفيرذ قرانون مرن خرالل كفالة التعلري  االبتردائي المجراني واإللزامري  131-131

 التعلي  )سلو ينيا(؛
وكفالررة التحرراق   االبترردائي التعليالمتعلررق بررمواصررلة تعزيررز البرنررامت  131-132

 )العراق(؛ بالمدارس ألطفال المحرومين من التعلي  االبتدائي والثانويجميو ا
 تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )الجزائر(؛ 131-133
تعزيرررررز تررررردابير اإلدمرررررا  االجتمررررراعي، وال سررررريما لألشرررررخاص ذوي  131-134

 اإلعاقة البدنية )أنغوال(؛ 
خكة زمبرابوي للتحرول االجتمراعي واالقتصرادي لاا الجهود و قمواصلة  131-135

، 2018كرانون األول/ديسرمبر ىلى   2013تشرين األول/أكتوبر من المستدا  للفترة 
تعزيرز األمرن الغرذائي لنص على االسرتفادة القصروم مرن المروارد الكبيعيرة الوطنيرة تي تال

صررالا الهياكررل األساسرررية وىوالقضرراء علررى الفقررر وتوسرريو نكررراق التغكيررة االجتماعيررة 
 )االتحاد الروسي(؛ 

ال سررريما مرررو القكررراع الخررراص، مرررن أجرررل تنفيرررذ و دعررر  الشرررراكات،  131-136
 خكة زمبابوي للتحول االجتماعي واالقتصادي المستدا  )المغرب(؛
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زمبرررابوي للتحرررول خكرررة تنفيرررذ الراميرررة ىلرررى نشررركة تسرررريو وتيررررة األ 131-137
 )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛االجتماعي واالقتصادي المستدا  

براإلجراءات  ما يتعلرقوثيق مو المجتمو الدولي  يعلى نحو العمل  131-138
بكريقة وضمان توزيو المعونة اإلنسانية  ،الجفا  المستمرلمواجهة آثار اإلنسانية 

 تمييز )النرويت(؛ومن السياسية خالية من االعتبارات ال
تنفيررررررذ خكررررررة زمبررررررابوي للتحررررررول مواصررررررلة الجهررررررود الراميررررررة ىلررررررى  131-139

االجتمرراعي واالقتصررادي المسررتدا  مررن أجررل تحسررين التنميررة االقتصررادية وتعزيررز 
 السال  واألمن )اللرسي الرسولي(؛

المرروارد توزيررو مررن خررالل اتخرراذ خكرروات لتعزيررز النمررو االقتصررادي  131-140
لجميررو الحقرروق االجتماعيررة واالقتصررادية لوذلررك للفالررة ، أكثررر ىنصررا اا علررى نحررو 
 )النرويت(؛ 

مواصلة تعزيز الجهود الرامية ىلى ملا حة الفساد )جمهورية تنزانيرا  131-141
 المتحدة(؛ 

تحصررريل الضررررائب )جمهوريرررة تنزانيرررا مجرررال مواصرررلة الجهرررود  ررري  131-142
 .المتحدة(

 رري الوقررت المناسررب، عليهررا  هرراالتوصرريات التاليررة، وسررتقد  ردودزمبررابوي وسررتدرس  -132
 .يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسانعلى أال 

لر  ينضر  التصديق على المعاهردات الدوليرة لحقروق اإلنسران التري  132-1
االختيرراري،  هررابعررد، بمررا  رري ذلررك اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب وبروتوكولىليهررا البلررد 

 واالتفاقية الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري )البرازيل(؛
التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسران األخررم، وال سريما اتفاقيرة  132-2

مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميو العمال المهاجرين وأ راد 
 أسره  )اللونغو(؛ 

التصررررررديق علررررررى اتفاقيررررررة مناهضررررررة التعررررررذيب سررررررألة مالنظررررررر  رررررري  132-3
 )ىندونيسيا(؛ 

 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )هولندا(؛  132-4
 (؛الجبل األسودالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ) 132-5
 (؛السنغالالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ) 132-6
 (؛ليشتي - تيمور)التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب  132-7
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 (؛كوستاريلاالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ) 132-8
 (؛تشيلياالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ) 132-9
 (؛جيبوتيالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ) 132-10
 (؛السويدعلى اتفاقية مناهضة التعذيب )دون تأخير التصديق  132-11
 (؛ناميبيااتفاقية مناهضة التعذيب )ة االنضما  ىلى النظر  ي مسأل 132-12
، والتصرديق علرى 2013االحترا  اللامل لرروا ونرص دسرتور عرا   132-13

 ؛اتفاقية مناهضة التعذيب )الممللة المتحدة لبريكانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
 ا مرالتصديق على اتفاقية مناهضة التعرذيب وبروتوكولهرا االختيراري وىد 132-14
 مو الدستور الجديد )كينيا(؛اا شياا  ي القانون المحلي، تممهأحلام
 ؛التوقيو والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )ىيكاليا( 132-15
تلثيف الجهود الرامية ىلى التصديق على اتفاقية مناهضرة التعرذيب  132-16

 )الدانمرك(؛
 هرراالتعرذيب وبروتوكولتسرريو عمليرة التصرديق علررى اتفاقيرة مناهضرة  132-17

 االختياري )شيلي(؛
من خالل التعذيب وتجري  التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب  132-18

 الجنائي )ىسبانيا(؛ هاتعديل قانون
 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )رواندا(؛ 132-19
البروتوكرررررول االختيررررراري التفاقيرررررة مناهضرررررة التعرررررذيب  علرررررىالتصرررررديق  132-20
 ندا(؛)روا

االختياري  هابروتوكولوعلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب  132-21
 )زامبيا(؛

االختيررراري،  هررراالتصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب وبروتوكول 132-22
لملا حرة ىجرراءات  وريرة وملموسرة اتخراذ ا  ري القرانون الروطني و مرمعاييرهوىدما  
 )ألمانيا(؛ به سابقاا  ىعلى النحو الموص، وذلك لتعذيبموففي الدولة ل ممارسة
 على اتفاقية مناهضة التعذيب )غواتيماال(؛اا  ور التصديق  132-23
التصرررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب  132-24

 )غواتيماال(؛
التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة حقرررروق جميررررو العمررررال  132-25

 ره  )غواتيماال(؛المهاجرين وأ راد أس
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التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو  132-26
 أشلال التمييز ضد المرأة )غواتيماال(؛ 

التصرررديق عليهرررا أو االنضرررما  أو قبرررول اتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب  132-27
 )أوروغواي(؛ ىليها، حسب االقتضاء

الثراني الملحرق بالعهرد الردولي التصديق على البروتوكول االختياري  132-28
الخررررراص برررررالحقوق المدنيرررررة والسياسرررررية، الهررررراد  ىلرررررى ىلغررررراء عقوبرررررة اإلعررررردا  

 االنضما  ىليه، حسب االقتضاء )أوروغواي(؛ أو
ل البروتوكرررررول االختيررررراري الملحرررررق بالعهرررررد الررررردولي الخررررراص و قبررررر 132-29

النضررما  ىليرره، أو ا يررهالتصررديق علأو بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة 
 حسب االقتضاء )أوروغواي(؛

االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن االختفرررراء قبررررول  132-30
 ىليها، حسب االقتضاء )أوروغواي(؛ االنضما أو  يهاالتصديق علأو القسري 

اتخررراذ جميرررو التررردابير المؤسسرررية الالزمرررة لالنضرررما  ىلرررى اتفاقيرررة  132-31
 مناهضة التعذيب ) رنسا(؛ 

اتخرراذ جميررو التررردابير المؤسسررية الالزمررة لالنضرررما  ىلررى االتفاقيرررة  132-32
 الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري ) رنسا(؛ 

اإلنسررررران، التصرررررديق علرررررى الصرررررلوك الدوليرررررة األساسرررررية لحقررررروق  132-33
 يهرررا اتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب، واتفاقيرررة حقررروق األشرررخاص ذوي اإلعاقرررة،  بمرررا

التفاقيرررة حقررروق الكفرررل، وبروتوكرررول منرررو وقمرررو  ةاالختياريررر توجميرررو البروتوكررروال
ومعاقبررة االتجررار باألشررخاص، وبخاصررة النسرراء واألطفررال، الملمررل التفاقيررة األمرر  

لوطنيررة، والبروتوكررول االختيرراري األول المتحرردة لملا حررة الجريمررة المنظمررة عبررر ا
 ري  أحلامهرا الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وىدما 

 الوطنية )سلو ينيا(؛قوانينها 
 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )سيراليون(؛  132-34
التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة حقرررروق جميررررو العمررررال  132-35

 هاجرين وأ راد أسره  )سيراليون(؛الم
التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن  132-36

 االختفاء القسري )سيراليون(؛
االتفاقيررة ىتمررا  ىجررراءات االنضررما  بسرررعة ىلررى   رري دماا المضرري قمرر 132-37

 الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري )اليابان(؛
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قررردماا  ررري ىتمرررا  ىجرررراءات االنضرررما  بسررررعة ىلرررى اتفاقيرررة  المضررري 132-38
 مناهضة التعذيب )اليابان(؛

دعرروات دائمررة ىلررى اإلجررراءات الخاصررة للقيررا  بزيررارات ىلررى توجيرره  132-39
 البلد )اليابان(؛

التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة حقرررروق جميررررو العمررررال  132-40
 المهاجرين وأ راد أسره  )غانا(؛

التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن  132-41
 االختفاء القسري )غانا(؛

 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )غانا(؛ 132-42
النظررر  رري مسررألة التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق  132-43

 جميو العمال المهاجرين وأ راد أسره  )ىندونيسيا(؛
علررى العهرد الرردولي الخرراص برالحقوق المدنيررة والسياسررية التصرديق  132-44

 وعلى البروتوكوالت الملحقة به )البرتغال(؛
التصررررديق علررررى اتفاقيررررة مناهضررررة التعررررذيب، وكررررذلك البروتوكررررول  132-45

 االختياري الملحق بها )البرتغال(؛
التصررررديق علررررى البروتوكررررول االختيرررراري الملحررررق بالعهررررد الررررردولي  132-46

 ق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية )البرتغال(؛الخاص بالحقو 
التصديق على البروتوكول االختياري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي  132-47

الخررررراص برررررالحقوق المدنيرررررة والسياسرررررية، الهررررراد  ىلرررررى ىلغررررراء عقوبرررررة اإلعررررردا  
 األسود(؛ )الجبل
ري التصرررديق علرررى اتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب والبروتوكرررول االختيرررا 132-48

 الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )نيوزيلندا(؛
التصديق على البروتوكول االختياري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي  132-49

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهاد  ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدا  )رواندا(؛
ين االختيراريين الملحقرين بالعهررد التوقيرو والتصرديق علرى البروتوكرول 132-50

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )تركيا(؛
 التوقيو والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب )تركيا(؛ 132-51
التوقيرررو والتصرررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة مناهضرررة  132-52

 التعذيب )تركيا(؛
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الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن التصررررديق علررررى االتفاقيررررة  132-53
 االختفاء القسري )هولندا(؛

التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن  132-54
 االختفاء القسري )السنغال(؛

التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن  132-55
 االختفاء القسري )كوستاريلا(؛

فاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررو األشررررخاص مررررن التصررررديق علررررى االت 132-56
 االختفاء القسري )جيبوتي(؛

النظررر  رري مسررألة التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق  132-57
 جميو العمال المهاجرين وأ راد أسره  )الفلبين(؛

النظرررر  ررري مسررررألة التصرررديق علرررى اتفاقيررررة منظمرررة العمرررل الدوليررررة  132-58
 شأن العمال المنزليين )الفلبين(؛ب 2011( لعا  189 )رق 
التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو  132-59

 أشلال التمييز ضد المرأة )ىسبانيا(؛
التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو  132-60

 أشلال التمييز ضد المرأة )كوستاريلا(؛
البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو التصررديق علررى  132-61

 أشلال التمييز ضد المرأة )جيبوتي(؛
كفالررة توا ررق قوانينهررا مررو الدسررتور الجديررد والحقرروق الررواردة  يرره  132-62

بشأن حرية التعبير وحرية وسائ  اإلعال ، وىلغراء القرانون المتعلرق بالحصرول علرى 
ظررا  واألمررن العررامين، ومررني التررراخيص المعلومررات وحمايررة الخصوصررية وقررانون الن

 لإلذاعات المستقلة )السويد(؛
مراجعررة وتحرردي  قررانون النظررا  واألمررن العررامين وقررانون المنظمررات  132-63

 الكوعية الخاصة حتى يتماشيان مو المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )النرويت(؛
 يها قانون  نشر جدول زمني على الفور يلفل مواءمة القوانين، بما 132-64

النظررررا  واألمررررن العررررامين والقررررانون المتعلررررق بالحصررررول علررررى المعلومررررات وحمايررررة 
الخصوصية وقوانين االنتخابات ذات الصلة، مو الدستور قبل نهاية الدورة الثامنة 

 للبرلمان )الممللة المتحدة لبريكانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛
داريرة التمييزيرة المتعلقرة باألسررة تعديل جميو األحلا  واألنظمة اإل 132-65

 والزوا  والكالق )بلجيلا(؛
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تعديل مشروع قانون الجرائ  الحاسوبية والجرائ  السيبرانية وقانون  132-66
 )أستراليا(؛ 2013النظا  واألمن العامين بغرض مواءمتهما مو دستور عا  

مرررالي كفالرررة تمترررو اللجنرررة الوطنيرررة لحقررروق اإلنسررران باالسرررتقالل ال 132-67
لمبرادئ اا وكذلك باالستقاللية  يما يتعلق بواليتها وبحصانتها وتعيين أعضائها، و ق

 باريس )كوستاريلا(؛
ضرررمان اسرررتقاللية اللجنرررة الزمبابويرررة لحقررروق اإلنسررران  يمرررا يتعلرررق  132-68

بالمجراالت التاليرة: التمويرل والواليرة والحصرانة وتعيرين أعضراء اللجنرة، وكرل ذلررك 
 ريس )غواتيماال(؛لمبادئ بااا و ق

ضررمان ىملانيررة العمررل للوكرراالت اإلنسررانية  رري جميررو أنحرراء البلررد  132-69
 من دون قيود ال مبرر لها )جمهورية كوريا(؛

توجيررره دعررروة مفتوحرررة ودائمرررة ىلرررى المللفرررين بواليرررات  ررري ىطرررار  132-70
 اإلجراءات الخاصة لألم  المتحدة )غواتيماال(؛

لمجلرس حقروق التابعرة اإلجرراءات الخاصرة توجيه دعوة دائمة ىلى  132-71
 اإلنسان )البرتغال(؛

 توجيه دعوة دائمة ىلى اإلجراءات الخاصة )تركيا(؛ 132-72
 توجيه دعوة دائمة ىلى اإلجراءات الخاصة )اللونغو(؛ 132-73
دعرررروات دائمررررة ىلررررى جميررررو المللفررررين بواليررررات  رررري ىطررررار  توجيرررره 132-74

 اإلجراءات الخاصة )غانا(؛
األمر  المتحردة النظرر  ري مسرألة توجيره دعروة دائمرة ىلرى ىجرراءات  132-75

 الخاصة لحقوق اإلنسان )رواندا(؛
السررماا، قبررل دورة االسررتعراض المقبلررة، برردخول البلررد بررال عوائررق  132-76

لمجلررس حقرروق اإلنسرران الترري تكلررب ىجررراء التابعررة لجميررو اإلجررراءات الخاصررة 
 زيارة ىليه )تشيليا(؛

التابعرة التعاون مو المللفين بواليات  ي ىطار اإلجرراءات الخاصرة  132-77
 لمجلس حقوق اإلنسان بالرد ىيجاباا على طلباته  إلجراء زيارات )سيراليون(؛

تعزيرز السياسرات الراميررة ىلرى كفالررة ىصردار شررهادات المريالد لجميررو  132-78
 لرسي الرسولي(؛األطفال المولودين  ي زمبابوي، بغد النظر عن أصل آبائه  )ال

النظررر  رري مسررألة تعررديل القرروانين القائمررة للفالررة ىصرردار شررهادات  132-79
المرريالد لجميررو األطفررال المولررودين  رري زمبررابوي، بغررد النظررر عررن أصررل آبررائه ، 

 وضمان حقوق األبوة لألطفال المولودين خار  ىطار الزوا  )ناميبيا(؛
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يالد لجميررررررو مضرررررراعفة الجهررررررود لضررررررمان ىصرررررردار شررررررهادات المرررررر 132-80
 )الملسيك(؛ األطفال
ىتاحرررة ىملانيرررة االسرررتفادة بالمجررران مرررن خررردمات الرعايرررة الصرررحية  132-81

الجيردة لجميرو األطفرال؛ وىلغراء العقوبرة البدنيرة  ري جميرو الحراالت؛ وتعزيرز نظرر  
حمايرررة الكفرررل علرررى نحرررو يتوا رررق تمامررراا مرررو االلتزامرررات الدوليرررة المتعلقرررة بحقررروق 

منهررا تنفيررذ البرررامت الوطنيررة لحمايررة الكفررل بحلررول كررانون اإلنسرران، وذلررك بكرررق 
 )سلو ينيا(؛ 2018األول/ديسمبر 

ىلغرررراء عقوبررررة اإلعرررردا   رررري القررررانون المحلرررري  يمررررا يتعلررررق بجميررررو  132-82
الجررررائ ، واعتمررراد وقرررف اختيررراري رسرررمي  ررروري لعمليرررات اإلعررردا ، والقيرررا  دون 

 الحبس )أوروغواي(؛تأخير بتحويل جميو عقوبات اإلعدا  ىلى عقوبات 
ىلغرررراء عقوبررررة اإلعرررردا   رررري القرررروانين الوطنيررررة  يمررررا يتعلررررق بجميررررو  132-83

 الجرائ  )بلجيلا(؛
مرن حير  اا ىقرار وقف اختياري لعقوبة اإلعدا  بهرد  ىلغائهرا تمامر 132-84

الممارسرة العمليرة والقرانون علرى حرد سررواء،  ري جميرو الحراالت وجميرو الظرررو  
 )البرتغال(؛

تمررراد وقرررف اختيررراري لعقوبرررة اإلعررردا ، كخكررروة أولرررى مرررن أجرررل اع 132-85
 ىلغائها اللامل والتا  ) رنسا(؛

ىقررررار وقرررف اختيررراري رسرررمي لعمليرررات اإلعررردا  والتصرررديق علرررى  132-86
البروتوكرررول االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة 

 (؛والسياسية بغرض ىلغاء عقوبة اإلعدا  )سلو ينيا
ىقرار وقف اختياري رسمي لعمليات اإلعدا  بغرض التصرديق علرى  132-87

البروتوكرررول االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة 
 والسياسية )أستراليا(؛

المضررري قررردماا نحرررو ىلغررراء عقوبرررة اإلعررردا  بررر عالن وقرررف اختيررراري  132-88
 )ىسبانيا(؛بحل  القانون لعمليات تنفيذها 

اعتمررراد سياسرررات علرررى الفرررور لتوجيررره االسرررتخدا  المنصرررف لرررنظ   132-89
 األداء والمساءلة التابعة لمؤسسات الدولة إلقامة العدل )الدانمرك(؛

ىلغررراء وتعرررديل قررروانين تنتهرررك الحرررق  ررري حريرررة التعبيرررر، مرررن قبيرررل  132-90
األمن العامين، وذلك القانون الجنائي وقانون )التدوين واإلصالا( وقانون النظا  و 

 تماشياا مو التزامات زمبابوي الدولية ودستورها )نيوزيلندا(؛
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ىلغاء القوانين التي قد تؤدي ىلى  ررض قيرود غيرر مبررعرة علرى حريرة  132-91
التعبير والحرق  ري التجمرو السرلمي، ومنهرا قرانون النظرا  واألمرن العرامين ومشرروع 

يبرانية وىجررررررراءات الشرررررررطة لحظررررررر قررررررانون الجرررررررائ  الحاسرررررروبية والجرررررررائ  السرررررر
االحتجاجرررررات، أو ىدخرررررال ىصرررررالحات مهمرررررة علرررررى تلرررررك القررررروانين )الواليرررررات 

 األمريلية(؛ المتحدة
تمقيِّرررد القررروانين المقبلرررة حرررق المرررواطنين  ررري المشررراركة  ررري  كفالرررة أالا  132-92

 عمليات تبادل المعلومات بحرية وبسرية على وسائ  التواصل االجتماعي )النرويت(؛
بذل جهود لتشجيو وسائ  اإلعال  المحلية الحرة وغير المنحازة،  132-93

 بكرق منها ىزالة القيود المفروضة على اإلذاعات المحلية )النرويت(؛
حمايررررة الجهررررات الفاعلررررة  رررري المجتمررررو المرررردني، بمررررا  رررري ذلررررك  132-94

منظمررات حقرروق اإلنسرران، مررن أي مضررايقة أو اضرركهاد، بمررا  رري ذلررك االعتقررال 
عسفي أو االختفاء القسري، وتحسين اإلطار القانوني حتى يشجو وييسرر عمرل الت

 المنظمات غير الحلومية )تشيليا(؛
بررة ضررد  132-95 وضررو حررد النتهاكررات حقرروق اإلنسرران واالعتررداءات المرتل 

المجتمو المدني ووسائ  اإلعرال  والمعارضرة السياسرية؛ وىلغراء الحظرر المفرروض 
مان قرردرة األشرخاص علررى أن يمارسروا، بررال تخويررف علرى المظرراهرات العامرة؛ وضرر
حريرررة التعبيرررر وتلررروين الجمعيرررات والتجمرررو مجررراالت وال مضرررايقة، حقررروقه   ررري 

 السلمي )كندا(؛
ىعمال الضمانات التي يلفلهرا الدسرتور، وىيجراد بيئرة آمنرة ومواتيرة  132-96

ة لزيرارة للمجتمو المدني على صعيد القرانون والممارسرة العمليرة، وتيسرير الحلومر
 المقرر الخاص المعني بحالة المدا عين عن حقوق اإلنسان )آيرلندا(؛

ضمان حرية التجمرو وتلروين الجمعيرات، بمرا  ري ذلرك مرن خرالل  132-97
المواءمررة الفوريرررة للقررروانين الوطنيرررة، وال سررريما قررانون النظرررا  واألمرررن العرررامين، مرررو 

 المعايير الدولية )الدانمرك(؛
القواعررد الحاليررة لقرروات األمررن، بمررا  رري ذلررك قررانون النظررا  تعررديل  132-98

واألمرررن العرررامين، مرررن أجرررل ضرررمان ىملانيرررة ممارسرررة الحقررروق المتعلقرررة برررالتجمو 
 السلمي وحرية تلوين الجمعيات وحرية الصحا ة )ألمانيا(؛

ترررويت ونشررر ىعررالن األمرر  المتحرردة بشررأن المرردا عين عررن حقرروق  132-99
وطنيرررررة لتنفيرررررذ  بفعاليرررررة؛ والتحقيرررررق  ررررري التهديررررردات  اإلنسررررران واعتمررررراد قررررروانين

واالعتررداءات وأعمررال التخويررف الترري يتعرررض لهررا المرردا عون عررن حقرروق اإلنسرران 
 وضمان حمايته  )أوروغواي(؛
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سرررن قررروانين وسياسرررات محرررددة مرررن أجرررل حمايرررة المررردا عين عرررن  132-100
 حقوق اإلنسان )أوكرانيا(.

 : قد أمخذ عل  بهاأدنا  بتأييد زمبابوي و ول  تحظ التوصيات الواردة  -133
النظرررر  ررري مسرررألة التصرررديق علرررى نظرررا  رومرررا األساسررري للمحلمرررة  133-1

 الجنائية الدولية )ىيكاليا(؛
التصرررديق علرررى نظرررا  رومرررا األساسررري للمحلمرررة الجنائيرررة الدوليرررة  133-2

 ليشتي(؛ - )تيمور
ة الدوليرررة التصرررديق علرررى نظرررا  رومرررا األساسررري للمحلمرررة الجنائيررر 133-3

 ) رنسا(؛ 1998المموقعو  ي عا  
االنضرررما  ىلرررى نظرررا  رومرررا األساسررري وىدمرررا  أحلامررره  ررري القرررانون المحلررري  133-4

 واعتماد أحلا  للتعاون اللامل والفوري مو المحلمة الجنائية الدولية )غواتيماال(؛
التصرررديق علرررى نظرررا  رومرررا األساسررري للمحلمرررة الجنائيرررة الدوليرررة  133-5

ا  ىلررى االتفرراق المتعلررق بامتيررازات وحصررانات المحلمررة الجنائيررة الدوليررة واالنضررم
 )السويد(؛

التصديق على اتفاقية عد  تقاد  جرائ  الحررب والجررائ  المرتلبرة  133-6
 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛

ىلغرراء أحلررا  القررانون الجنررائي الترري تجررر  العالقررات الجنسررية بررين  133-7
البررررالغين المتراضررررين مررررن نفررررس الجررررنس )المثليررررات والمثليررررون ومزدوجررررو الميررررل 

 الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين( )أوروغواي(؛
ىلغرراء األحلررا  القانونيرررة الترري تررنص علرررى تجررري  سررلوك المثليرررات  133-8

مثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات وال
 لمبدأ عد  التمييز ) رنسا(؛اا الجنسين و ق

ىحراز التقد ، سواء على الصعيد التشريعي و ي الممارسة العملية،  133-9
 ي مجال كفالة الحقوق والحريات األساسية للمثليات والمثليين ومزدوجري الميرل 

 يري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )األرجنتين(؛الجنسي ومغا
عررن العالقررات الجنسررية بالتراضرري بررين البررالغين  ةمررينررزع صررفة الجر  133-10

 من نفس الجنس )ىسبانيا(؛
ىلغاء جريمة اللوام على النحو المبين  ري القرانون الجنرائي وقرانون  133-11

برين البرالغين  ةالمثلير ةلجنسرياعالقرة ، وكفالة عد  خضوع ال2006اإلصالا لعا  
 المتراضين لعقوبات جنائية )كندا(؛



A/HRC/34/8 

35 GE.16-23069 

توجيرررره دعرررروة دائمررررة ىلررررى جميرررررو المللفررررين بواليررررات  رررري ىطرررررار  133-12
 اإلجراءات الخاصة )مدغشقر(؛

اتخررراذ تررردابير لمنرررو وملا حرررة التمييرررز القرررائ  علرررى أسررراس الميرررل  133-13
العالقرات الجنسرية بالتراضري  الجنسي والهوية الجنسانية، بكرق منها ىلغراء تجرري 

 بين البالغين من نفس الجنس )البرازيل(؛
اعتمرراد ترردابير لمنررو التمييررز والعنررف علررى أسرراس الميررل الجنسرري  133-14

والهويرررة الجنسرررانية، سرررواء مرررن جانرررب مررروففي الدولرررة أو الجهرررات الفاعلرررة غيرررر 
الصررادرة عرررن للدولررة، والسررماا بتغييررر المؤشررررات الجنسررانية  رري الوثررائق  التابعررة

 الحلومة )ىسرائيل(؛
حظر التمييز ضد األشخاص بسبب وضعه  الحقيقي أو المفتررض  133-15

 يمرررا يتعلرررق بالميرررل الجنسررري أو الهويرررة الجنسرررانية أو التعبيرررر الجنسررراني، وكفالرررة 
الحمايررة اللا يررة للمثليررات والمثليررين ومزدوجررري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويرررة 

الجنسرررين والعررراملين  ررري مجرررال الخررردمات الجنسرررية الجنسرررانية وحررراملي صرررفات 
 والفئات المهمشة األخرم )كندا(؛

اعتماد تدابير عاجلة إلحراز تقد   يمرا يتعلرق بالقضراء علرى جميرو  133-16
أشلال التمييز والوصر  والعنرف ضرد األشرخاص بسربب مريله  الجنسري وهرويته  

 مو )شيلي(؛الجنسانية، وتعزيز احترا  حقوق جميو األشخاص  ي المجت
القضاء على التمييز والوص  والعنف ضد األشخاص بسبب مريله   133-17

الجنسي وهويته  الجنسانية، من خالل الحوار العا ، وتعزيز التسامي وثقا ة عد  
 التمييز )تشيليا(؛

الجهرررررود الراميرررررة ىلرررررى تعزيرررررز المسررررراواة برررررين الجنسرررررين  مضررررراعفة 133-18
 ي ذلك على أساس الميرل الجنسري والهويرة  وملا حة جميو أشلال التمييز، بما

 الجنسانية )ىيكاليا(.
وجميررو االسررتنتاجات و/أو التوصررريات الررواردة  ررري هررذا التقريررر تعبرررر عررن موقرررف  -134

الدولة التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يمفهر  أنهرا تحظرى بتأييرد 
 الفريق العامل بلامله.
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