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  مقدمة    
، املنشأ وفقاً   )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١

 بعقد دورتـه الثانيـة      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
تعراض املتعلـق   وجرى االس . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٤ إىل   ٣عشرة يف الفترة من     

وتـرأس  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٠بزمبابوي يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف        
واعتمـد  . وفد زمبابوي معايل السيد باتريك شيناماسا، وزير العدل والشؤون القانونيـة          

 ١٢الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بزمبابوي يف جلسته السادسة عـشرة املعقـودة يف               
  . ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠ويف    -٢
  .إسبانيا والسنغال والصني: لتيسري االستعراض املتعلق بزمبابوي) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :اض املتعلق بزمبابوياالستعر
  ؛)A/HRC/WG.6/12/ZWE/1( )أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

)A/HRC/WG.6/12/ZWE/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/ZWE/3.(  
وأحيلت إىل زمبابوي، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا              -٤

واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          
وقع اخلارجي لالسـتعراض    وهذه األسئلة متاحة على امل    . وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ذكرت زمبابوي أن تقريرها الوطين هو مثرة عمليـة تـشاورية واسـعة               - ٥

ومتعددة القطاعات تشمل حلقات عمل تشاورية وطنية تـضم مجيـع اجلهـات             
  .لحةصاحبة املص
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وقد أشارت زمبابوي إىل أهنا قد أنشأت عدة مؤسسات مستقلة ووضعت األطـر               -٦
وشرعت زمبابوي يف   . التشريعية والسياساتية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها        

من أجل صياغة دستور جديد لشعب زمبابوي يعدُّه الزمبابويون         برنامج وطين شامل للجميع     
 جلنة زمبابويـة حلقـوق اإلنـسان      وينص الدستور احلايل على إنشاء      . من أجل الزمبابويني  

ويوجد يف البلد أيضاً تـشريع لتعزيـز        . ويتضمن شرعة حقوق ميكن التقاضي على أساسها      
  .حقوق اإلنسان ومحايتها يف جماالت التعليم والعمل والصحة

ى، وضـعت   ولكي يستفيد السكان استفادة مباشرة من هذه القوانني وقوانني أخر           -٧
احلكومة عدداً من السياسات واالستراتيجيات وبدأت تنفيذها، وهي سياسات شهدت نوعاً           

وعلـى  . من النجاح على الرغم من العقوبات االقتصادية غري القانونية املفروضة على البلـد            
 وخطة العمل الوطنيـة لـصاحل       لسبيل املثال، اعتمدت زمبابوي برنامج عمل وطنياً لألطفا       

وإضافة إىل ذلك أُنشئت وحدات مراعية للـضحايا يف مراكـز           . األطفال الضعفاء األيتام و 
 يف مجيـع مراكزهـا،   شرطة مجهورية زمبابويوقد أنشأت . الشرطة واملستشفيات واحملاكم  

مكتباً للشكاوى املقدمة ضد الشرطة يعىن مبعاجلة حاالت إساءة املعاملة وسوء إدارة القضايا             
  .ت مبوجب الدستور جلنة انتخابية وجلنة لوسائط األعالموقد أُنشئ. من قبل الشرطة

وعملت السياسات الوطنية للمساواة بني اجلنسني على دفع قضية حقوق املرأة حنو              -٨
وقد أسهمت كثرياً االستثمارات اهلائلة اليت وظفتها احلكومة منذ االستقالل يف جمال            . األمام

 يف متكني الزمبابويني    ٢٠٠٠ بتنفيذه يف عام     التعليم وبرنامج استصالح األراضي الذي بدأت     
وأدت سياسات التوطني والـتمكني االقتـصادي إىل        . األصليني الذين كانوا حمرومني سابقاً    

تيسري وتعزيز املشاركة الواسعة للسكان يف صلب النشاط االقتصادي الوطين وحصوهلم على            
   .وسائل اإلنتاج واألدوات الالزمة لتحقيق اكتفائهم الذايت

قانون النظام واألمن وفيما خيص االنتقادات املعرب عنها، وال سيما تلك املوجهة إىل   -٩
 وقانون احلصول على املعلومات ومحاية اخلصوصية، ال تزال زمبابوي على قناعة بأن             العامني

القانونني يشكالن، ضمن مجلة تدابري تشريعية أخرى، آليتني دستوريتني عـادلتني تتيحـان             
ورفضت زمبابوي وجهات النظر اليت تفيـد أن        .  االجتماعات يف دولة دميقراطية    تنظيم عقد 

هذين القانونني ميسان ببعض احلريات الفردية على حنو ال مربر له، وأشارت إىل وجود قوانني  
  .مماثلة إىل حد كبري يف الواليات القضائية لبعض الدول األعضاء

 بتفسري قانون حقوق اإلنسان بصورة      ولدى زمبابوي سلطة قضائية مستقلة مكلفة       - ١٠
ويكفل الدسـتور اسـتقاللية     . حيادية ومبواصلة تطوير السوابق القضائية حلقوق اإلنسان      

السلطة القضائية وينص قانون اخلدمة القضائية الذي اعُتمد مؤخراً علـى اسـتقالليتها يف              
  .التصرف يف امليزانية

األحزاب السياسية الرئيسية الثالثـة     وتقود زمبابوي حكومة للوحدة الوطنية تضم         -١١
  .املوقعة على االتفاق السياسي الشامل الذي ترعاه اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
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وأشار الوفد  . وقد أجابت زمبابوي على األسئلة اليت أعدهتا سلفاً بعض الدول األعضاء            -١٢
يضمن إجراء انتخابات حـرة     إىل أن األحزاب السياسية الثالثة قد تفاوضت على إطار تشريعي           

  .وخيضع هذا اإلطار ملشروع قانون معروض على الربملان يتعلق بتعديل النظام االنتخايب. وعادلة
 أكّد الوفد أن هذا القانون ميثل بـصيغته         بقانون النظام واألمن العامني،   وفيما يتعلق     -١٣

وقد ُعدِّل هذا القـانون يف      . احلالية إطاراً كافياً لتنظيم االجتماعات والتجمعات واملظاهرات      
، نتيجة للمفاوضات اليت جرت بني األحزاب السياسية الرئيسية علـى أسـاس             ٢٠٠٧ عام

  .أحكام التشريع الساري يف جنوب أفريقيا
ويستجيب االتفاق السياسي الشامل أيضاً لضرورة تدريب موظفي خدمات األمـن      -١٤

بوالية دعم الدستور يف زمبابوي والدفاع وتضطلع دوائر األمن   . يف جماالت كحقوق اإلنسان   
 وإن شواغل البلدان الغربية إزاء      .لقوانني برملانية ولوائح وأنظمة داخلية    عنه وختضع أنشطتها    

تسييس سلطات الشرطة والسلطات العسكرية هي يف غري حملها وذاتية وال أساس هلـا مـن             
ني السابقني للتحريـر عـن      كما أن إصالح قطاع األمن الذي يشترط رحيل املقاتل        . الصحة

  .القوات النظامية غري مقبول
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، فإن املسألة قد ُبحثت يف إطار عملية وضع الدسـتور،                -١٥

وسينظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
وذكرت زمبابوي  . إلبقاء على عقوبة اإلعدام أم ال     املدنية والسياسية حاملا ُيتخذ قرار بشأن ا      

أن احلكومة تدرس بفعالية مسألة التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وسـتقوم مبراجعـة          
  .التشريعات وبتحديد الثغرات قبل التصديق على االتفاقية وإدراجها يف القوانني احمللية

 الحتجاز اجملرمني يتمشى مع قواعـد       وأبلغ الوفد الفريق العامل بأن التشريع الناظم        -١٦
وإضافة إىل ذلك، أنشأت احلكومـة فريقـاً        . األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء     

عامالً خاصاً مشتركاً بني الوزارات لدراسة ظروف االحتجاز يف مرافق الـسجون وتقـدمي              
  .توصيات بشأن حتسينها

ووفقاً هلذا  . ٢٠٠٧ملرتيل قد صدر يف عام       إىل أن قانون العنف ا     زمبابويوأشارت    -١٧
 ويضطلع هذا اجمللس بوالية عامة      ٢٠٠٩القانون، أُنشئ جملس ملكافحة العنف املرتيل يف عام         

وأُنشئت وحدات مراعية للضحايا يف مجيع مراكز الشرطة، وختضع  . هي مراقبة تطبيق القانون   
  .صاً للتعامل مع قضايا العنف املرتيلهذه الوحدات إلدارة أفراد من الشرطة تلقوا تدريباً خا

وفيما يتعلق مبا جيري من مصادرات لألراضي، ذكر الوفد أن مجيع األراضي الزراعية      -١٨
، ولذلك ال ميكن إثـارة مـسألة        ١٧هي عمومية وقد تأممت وفقاً للتعديل الدستوري رقم         

وال ميكـن   . هـا وقد انتهى تقريباً برنامج استصالح األراضـي وتوزيع       . مصادرة األراضي 
االعتراض على قانون التأميم يف احملاكم لكن ميكن رفع دعاوى بشأن مسائل التعـويض يف               

والعمال الزراعيون هم إحدى الفئات املستفيدة من برنامج استصالح         .  األراضي حتسنيإطار  
دأ هو فاملب) األحكام التبعية(وفيما يتعلق بأحكام قانون األراضي العمومية . األراضي وتوزيعها

  .األراضي تصبح مملوكة للدولة حاملا تفرز كأراض عموميةأن 
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 مبدأ عدم التمييز وحبكم ذلك فإن القانون ال مييز ضد أي شخص،             زمبابويوتدعم    -١٩
وميكن توقيف هؤالء املدافعون شأهنم شـأن أي        . مبا يف ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان      

  .شخص آخر ومقاضاهتم عندما يرتكبون اجلرائم
وقد تأثرت مسألة تسريع عجلة معاجلة احملاكم للقضايا سلباً بعدم توافر موارد بشرية            -٢٠

ومبوجب التشريع، تتوىل جلنة اخلدمات القضائية تعيني مـوظفني قـضائيني           . ومادية كافية 
  .وموظفني كانوا سابقاً أعضاء يف جلنة اخلدمات العامة

 من ١٣ لقوات الشرطة، فقد ذكر الوفد أن املادة         وفيما يتعلق باملراقبة املدنية املستقلة      -٢١
قانون الشرطة تنص على ضرورة أن يقدم املفوض العام للشرطة تقريراً سنوياً عـن أنـشطة                

. قوات الشرطة إىل وزير الشؤون الداخلية وعلى وجوب عرض هذا التقرير علـى الربملـان              
  . الرقابة على أنشطة قوات الشرطةشؤون الداخليةبال املعنيةالربملانية ومتارس جلنة احلافظة 

، أشار الوفد إىل أن الربملان ينظـر يف         ة حلقوق اإلنسان  زمبابويباللجنة ال وفيما يتعلق     -٢٢
وقد أسهمت اللجنة يف وضع مشروع القـانون لـضمان          . مشروع قانون لتفعيل أنشطتها   
وقد جنحت  . كبريةومع ذلك ال يزال التمويل يطرح مشكلة        . استقالليتها وفقاً ملبادئ باريس   

  .احلكومة يف إجياد مكاتب وضعتها حتت تصرف اللجنة
وسعياً إىل معاجلة الشكاوى اليت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة قبـل               -٢٣

جهاز التعايف واملصاحلة والتكامـل علـى املـستوى     زمبابوي، أنشأت ٢٠٠٩فرباير  /شباط
والتماسك والوحدة على املستوى الوطين فيمـا        اجلهاز مكلف بتحقيق التعايف      وهذا. الوطين

يتعلق بضحايا الرتاعات السياسية يف مرحلة ما قبل االستقالل وبعده وذلك من أجل حتقيـق               
  . املصاحلة بني السكان الذين كانوا آنذاك منقسمني

 عن مبعوث األمـم املتحـدة   ٢٠٠٥وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة يف عام         -٢٤
 قوانني وأنظمة يف    زمبابوي، توجد يف    زمبابويمسائل املستوطنات البشرية يف     اخلاص بشأن   

ومل حيترم األشخاص الذين تعرضـوا لقـرار الطـرد يف           . جمال ختطيط البناء ينبغي احترامها    
ووضعت احلكومة والسلطات احمللية برامج لضمان توفري مـسكن  .  هذه األنظمة  ٢٠٠٥ عام

  .الئق للجميع
قـانون   علـى    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ تعديالت يف الفترة ما بني عامي        وقد أدخلت عدة    -٢٥

احلصول على املعلومات ومحاية اخلصوصية وقانون خدمات البث اإلذاعي بعـد أن ألغـت              
وال توجد يف الوقت احلاضر أية أحكام مـن  .  بأهنا غري دستوريةاحملكمة العليا أحكاماً قضت 

  .هذا النوع
 يف جمال حقوق اإلنسان وأعرب عن أملـه يف      بويزمباوأكد الوفد من جديد التزام        -٢٦

أن يقدم اجمللس املساعدة إىل حكومته لتعزيز أوجه التقدم يف النهوض حبقوق شعبه ومحايـة               
  . هذه احلقوق
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
اليت مل يتـسن    أما البيانات األخرى    .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٥٥أدىل    -٢٧

اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت فسوف تنشر على املوقـع الـشبكي               
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      . )١(اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل عند إتاحتها     

  .الفرع الثاين من هذا التقرير
جلهود املبذولة يف جمـال حقـوق       وأحاطت جنوب أفريقيا علماً بالتقييدات اليت تعوق ا         -٢٨

وأشارت جنوب أفريقيا إىل اجلهود املستمرة      . اإلنسان، مبا يف ذلك العقوبات االقتصادية املفروضة      
والحظت جنـوب   . ملواجهة التحديات يف تنفيذ االتفاق السياسي الشامل وصياغة دستور جديد         

 باملساواة بني اجلنسني والتحـديات      أفريقيا الشواغل املثارة إزاء تنفيذ إطار سياسايت شامل يتعلق        
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. املتعلقة حبقوق األطفال الذين هم يف حاالت ضعف

وأشارت اجلزائر إىل عودة استقرار االقتصاد الكلي يف أعقاب ظهور حكومة الوحدة              -٢٩
االسـتعمار  وأشارت اجلزائر إىل تبادل اخلربات يف جمال العنـصرية و         . ٢٠٠٩الوطنية يف عام    

وأيدت نداء زمبابوي املوجـه إىل      . نتقائية يف قيم حقوق اإلنسان وعدم تسييسها      اقمعي والال ال
  .وقدمت اجلزائر توصيات. اجملتمع الدويل لبناء القدرات املناسبة لتحقيق أولويات حقوق اإلنسان

 حلقـوق   ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بإنشاء جلنـة           -٣٠
وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف جماالت أخـرى مـن               . اإلنسان

االتفاق السياسي الشامل، ودعت احلكومة إىل ضمان تنفيذ االتفاق بالكامل قبل إجراء أيـة              
وناشدت اململكة املتحدة زمبابوي إنفاذ االلتزامات املقطوعة مبوجب العهد الدويل          . انتخابات

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمـايل            اخل
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. التعليم والصحة

ورحبت سري النكا حبماية حقوق الطفل ودعمها، وبتخصيص اعتمادات كبرية يف             -٣١
وأعربت عن تقـديرها للـسياسات      . ملائة يف ا  ٩٢امليزانية للتعليم، ومبعدل حمو األمية البالغ       

وقدمت . الزراعية الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي، واللتزام زمبابوي باألهداف اإلمنائية لأللفية    
  .سري النكا توصيات

وأعربت أنغوال عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا زمبابوي لتحسني حالـة حقـوق               -٣٢
واستفسرت أنغوال عن التدابري اليت اختـذهتا       . يةاإلنسان على الرغم من الصعوبات االقتصاد     

وأثنت أنغوال على زمبابوي    . زمبابوي للتصدي ملشكلة نزوح العاملني ذوي املهارات العالية       
. للتدابري اليت اختذهتا لصاحل املرأة، وطلبت املزيد من املعلومات عن برامج التمييـز اإلجيـايب              

  .وقدمت أنغوال توصيات
__________ 

البلدان اليت مل تأخذ الكلمة هي األرجنتني وأوروغواي وبوتسوانا ومجهورية ترتانيـا املتحـدة والـسنغال                 )١(
 .يق وهولنداوالسودان والسويد وشيلي وكوستاريكا والكونغو والتفيا وليسوتو وموريشيوس وموزامب
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 إىل االنتخابات الوطنية كمسألة داخلية، وحثت اجملتمع الدويل على          وأشارت ناميبيا   -٣٣
. ودعت ناميبيا إىل رفع العقوبات عن زمبابوي علـى الفـور          . عدم التدخل يف هذه العملية    

  .وقدمت ناميبيا توصية. وناشدت زمبابوي أن تستمر يف سياساهتا املتعلقة باملصاحلة الوطنية
ومة أقرت باالحتياجات اخلاصة للشرائح الـضعيفة يف        وأشارت أوغندا إىل أن احلك      -٣٤

والحظت أوغندا أن زمبابوي حددت جمموعة      . اجملتمع كالنساء واألطفال واملصابني باإليدز    
  .وقدمت أوغندا توصية. من التحديات والتقييدات

وأشارت سوازيلند إىل الصعوبات االقتصادية اليت متر هبا زمبابوي وإىل ما يواجهها              -٣٥
وشجعت سوازيلند حكومة الوحدة الوطنية علـى       . حتديات يف توفري اخلدمات األساسية    من  

جهاز التعايف واملصاحلة والتكامل علـى  مواصلة إعادة بناء اقتصادها ومؤسساهتا، مبا يف ذلك        
 وناشدت سوازيلند اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة إىل زمبابوي اليت هـي يف           .املستوى الوطين 
  .وقدمت سوازيلند توصية. ليهاأمس احلاجة إ

وأقرت إثيوبيا بالتطورات اإلجيابية اليت تشهدها زمبابوي ومبا تبذله من جهود لتعزيز              -٣٦
حقوق اإلنسان ومحايتها، وأثنت على زمبابوي لتعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وهيئـات             

  .وقدمت إثيوبيا توصيات. معاهدات األمم املتحدة
إىل التزام زمبابوي حبقوق اإلنسان علـى       ) البوليفارية - هوريةمج(وأشارت فرتويال     -٣٧

الرغم من الصعوبات االقتصادية النامجة عن العقوبات غري القانونية وحمدوديـة وصـوهلا إىل          
والحظت فرتويال الفرص املتاحة لألشخاص احملـرومني       . القروض واملساعدة اإلمنائية الدولية   

. ة التعليم االبتدائي للجميع وارتفاع معدل حمو األميـة        للحصول على التعليم وسياسات إتاح    
وأقرت فرتويال باإلجنازات احملققة يف جمال املساواة بني اجلنسني وبرنامج املـساعدة العامـة              

  .وقدمت فرتويال توصية. للمسنني
اإلنسان مشرية أيضاً إىل    والحظت كوبا اجلهود اليت تبذهلا زمبابوي يف جمال حقوق            -٣٨

واقترحـت  . تشكل العقبات الرئيسية أمام منو زمبابوي       املقيدة لتلك اجلهود واليت    العقوبات
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات، الحظت كوبا النتـائج الـيت           . كوبا رفع العقوبات  

 عن طريق االستراتيجية    سيما الحققتها زمبابوي والتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، و       
اإليدز وتـدابري   /نقص املناعة البشري  ري األمن الغذائي ومكافحة فريوس      الوطنية للصحة وتداب  

  .وقدمت كوبا توصية. النهوض بالتعليم والبيئة واحلصول على املياه والصرف الصحي
وأشارت بيالروس إىل العقوبات األحادية اليت تؤثر سلباً علـى حقـوق اإلنـسان         -٣٩

تعلقة هبذه املسألة يف وثائق االستعراض الدوري       والتنمية يف زمبابوي وعدم توفر املعلومات امل      
وأثنت بيالروس على اجلهود املبذولة ملكافحة األوبئة وتـوفري التعلـيم االبتـدائي             . الشامل

  .وقدمت بيالروس توصية. للجميع ومكافحة االجتار بالبشر
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ني اجلنسني  ورحب املغرب باللجنة الربملانية للمرأة اليت تضطلع مبهمة تعزيز املساواة ب            -٤٠
وأشار إىل حاجة زمبابوي إىل الدعم لتنمية قدراهتا القياسية يف جمـال حقـوق              . يف الربملان 

اإلنسان، ودعا املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان إىل تقـدمي املـساعدة يف تلبيـة هـذه                 
  .وقدم املغرب توصيات. االحتياجات

الربملان، ورحبت باللجنـة    وأحاطت غانا علماً بتشريع حقوق اإلنسان الذي أصدره           -٤١
وأشارت غانا إىل سياسات إتاحة فرص احلصول علـى التعلـيم           . الزمبابوبية حلقوق اإلنسان  

االبتدائي للجميع ووحدة املساعدة األساسية لتعزيز إتاحة فرص التعليم للمحرومني واألشخاص           
  .توقدمت غانا توصيا. ذوي اإلعاقة، واستفسرت عن نطاق تلك السياسات وآثارها

وأثنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على التزام زمبـابوي حبمايـة حقـوق               -٤٢
 .عن العقوبات غري القانونيـة    اإلنسان وتعزيزها على الرغم من التحديات االقتصادية الناشئة         

وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقديرها للخطوات اليت اختـذهتا زمبـابوي             
ودعت البلدان اليت فرضت عقوبات غري قانونية إىل        . ٢٠٢٠ احلياة حبلول عام     لتحسني نوعية 

  .وقدمت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية توصيات. رفعها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
وأثنت ميامنار على زمبابوي للجهود اليت تبذهلا من أجل تعزيز احلقوق األساسـية               -٤٣

املدافع العام عن احلقوق من أجل محاية املواطنني من املمارسـات  ومحايتها مشرية إىل مكتب  
والحظت ميامنار بارتياح عدد القوانني الصادرة للنـهوض حبقـوق املـرأة            . اإلدارية السيئة 

  .وقدمت ميامنار توصيات. وارتفاع مستوى االلتحاق باملدرسة االبتدائية ومعدالت حمو األمية
م الذي أحرزته زمبابوي مؤخراً يف جمال التحصني مـن          وأشارت نيوزيلندا إىل التقد     -٤٤

وأعربت نيوزيلندا عن   . احلصبة واإلصابة باملالريا وحمو األمية ويف التصدي للتحديات املتبقية        
 أو املساءلة ٢٠٠٨شواغها إزاء التحقيقات اليت أجريت بشأن التجاوزات اليت حدثت يف عام 

 على حرية الصحافة واستمرار التقارير املتعلقة بإساءة        وآثار قانون النظام واألمن العامني    عنها  
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. معاملة السجناء

اللجنة الزمبابويـة   وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن خيبة أملها لعدم تفعيل            -٤٥
وأعربـت الواليـات املتحـدة      .  ولكوهنا ال تشكل هيئة دستورية مستقلة      حلقوق اإلنسان 

ة عن شواغلها إزاء زيادة العنف بدوافع سياسية، واحملاوالت املتكررة من املـوظفني             األمريكي
لتيسري التوقيف التعسفي واملضايقة للمحامني الذين ميثلون املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،             
واستخدام قانون التشهري ملراقبة وسائط اإلعالم، وانتهاكات حقوق اإلنسان يف مناجم املاس            

  .دمت الواليات املتحدة توصياتوق. يف مارانج
وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره لزمبابوي لكوهنا صدقت على معظم الـصكوك              -٤٦

وقد رأى االحتاد الروسي أن التعديالت اليت أدخلت على الدستور          . الرئيسية حلقوق اإلنسان  
 إىل  وإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان ومكتب املدافع العام هي عوامـل سـتؤدي    ٢٠٠٩يف عام   

  . وقدم االحتاد الروسي توصيات. زيادة تعزيز محاية حقوق اإلنسان
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وأعربت عن قلقها إزاء العنف الـذي       . ورحبت اليابان باالتفاق السياسي الشامل      - ٤٧
 والرقابة والتأخري يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات         ٢٠٠٨شهدته االنتخابات يف عام     

ودعـت  . لفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة      وقبول عدد حمدود من زيارات املك     
اليابان إىل وضع دستور جديد يف املوعد املناسب، وحثت على إجراء عـدة إصـالحات               

. لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وشجعت احلكومة على قبول مراقبني لالنتخابـات    
  .وقدمت اليابان توصيات

 حققتها زمبابوي يف جمال الوقاية من       وأعربت الصني عن تقديرها لإلجنازات اليت       - ٤٨
اإليدز ومعدالت حمو األمية والتدابري املتخذة للقضاء علـى         /نقص املناعة البشري  فريوس  

وأعربـت  . التمييز، مبا يف ذلك التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني والنـساء           
 احلد من الفقر من     الصني عن أملها يف أن تواصل زمبابوي تنفيذ استراتيجيتها الرامية إىل          

وناشدت الصني البلدان ذات الصلة     . أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة     
أن ترفع العقوبات عن زمبابوي يف وقت مبكر حبيث ميكن لشعبها أن يتمتع بشكل أفضل 

  .حبقوق اإلنسان
وقد دعت  . بابويوال تزال أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق اإلنسان يف زم             -٤٩

إىل وضع حد للتهديد بالعنف بدوافع سياسية واالحتجاز الذي يتعرض له الربملانيون وأعضاء             
وأكدت أستراليا أمهية اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف           . اجملتمع املدين 

ف والعنف مبوجـب    تيسري خارطة الطريق إلجراء انتخابات موثوقة يف بيئة خالية من التخوي          
  .وقدمت أستراليا توصيات. دستور جديد

وذكرت كندا أن العنف قد أفسد االنتخابات األخرية وأن مرتكيب أفعال العنف مل               -٥٠
وأشارت كندا إىل استمرار أفعال التخويف بدوافع سياسية، مبـا يف           . ميثلون بعد أمام العدالة   

بوي على تعزيز جهودهـا الراميـة إىل        وحثت كندا زمبا  . ذلك العنف ضد الطوائف الدينية    
  .وقدمت كندا توصيات. حتسني مستوى حياة املرأة

ورأت إيطاليا أنه ينبغي التحضري جيداً لالنتخابات العامة والرئاسية مع ضـمانات              -٥١
تزال مقيدة   وعلقت إيطاليا بالقول إن حرية التعبري والصحافة ال       . مناسبة للشرعية والشفافية  

ن رغبتها يف معرفة اخلطوات املتخذة حلماية حقوق األشـخاص الـذين            وأعربت ع . بشدة
 يف ماتابيليالند وحثت زمبابوي على اإلعالن عن وقف   سيما الينتمون إىل األقليات اإلثنية، و    

  .وقدمت إيطاليا توصية. اختياري لعقوبة اإلعدام
 يف تعزيز   وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل أن زمبابوي قد أحرزت تقدماً           - ٥٢

حقوق اإلنسان ومحايتها على الرغم من التحديات االقتصادية الناشئة عـن العقوبـات             
وطلبت إيران إىل زمبابوي توضيحاً يتعلق باآلثار الـسلبية  . املفروضة بصورة غري قانونية  

وقدمت . اليت حتدثها العقوبات غري القانونية على البلد وعلى متتع الشعب حبقوق اإلنسان
  .وصياتإيران ت
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وأكدت فرنسا أن عقوبة اإلعدام ال تزال تفرض على الرغم من الوقف االختيـاري            -٥٣
لتنفيذ أحكام اإلعدام وإصدار هذه األحكام وأن احلالة فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة املعاملة              

وأحاطت فرنسا علماً بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان لكنها أشارت         . تزال تبعث على اجلزع    ال
وأعربت فرنسا عن قلقها ألن األحكام الدستورية اليت متنع التمييـز مل            . ا مل تعمل بعد   إىل أهن 
  .وقدت فرنسا توصيات. تنفذ
وفيما خيص اجلهود املبذولة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، فإن زمبابوي      -٥٤

 املرأة، واتفاقيـة    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد      طرف يف صكوك رئيسية، مثل      
وقد وضع إطار تنفيذ للـسياسات الوطنيـة        . حقوق الطفل وغريها من الصكوك اإلقليمية     

 من أجل توجيه أنشطة العديد مـن اجلهـات صـاحبة            ٢٠٠٤للمساواة بني اجلنسني لعام     
وقد اكتمل ذلك بتعيني منـسقني      . املصلحة يف إدخال القضايا اجلنسانية يف صلب قطاعاهتا       

وقد استحدثت احلكومة   . نسني على مستوى املدراء يف مجيع الوزارات واإلدارات       لقضايا اجل 
ووضعت . أيضاً عملية ميزنة جنسانية لضمان تفعيل السياسات الوطنية للمساواة بني اجلنسني          

احلكومة صندوقاً إمنائياً للمرأة باإلضافة إىل قروض حمددة أخرى ملساعدة املرأة يف احلـصول              
  .عها املدرة للدخلعلى متويل ملشاري

وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار، خطت احلكومة بعـض            -٥٥
بيد أنـه ال يـزال   . وتولت املرأة مناصب حكومية هامة ألول مرة يف تاريخ البلد         . اخلطوات

يف هناك الكثري مما ينبغي القيام به، ومتارس النساء ضغوطاً على احلكومة العتمـاد حـصص     
  .الدستور لكي يتوىل عدد أكرب من النساء مناصب يف جمايل السياسة وصنع القرار

وأكدت زمبابوي أن العقوبات املفروضة بصورة غري قانونية على البلد قد أفـضت               -٥٦
إىل آثار سلبية ومنعته من حتقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية ألهنا حالت دون حصوله على      

وقد حققت زمبابوي عـدة     .  من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل      قروض ميسرة وإمنائية  
إجنازات يف جمال التعليم يف أعقاب تنفيذ السياسات املتعلقة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة              

  .٢٠٠٥يف عام 
 يف املائة وهو أعلى معدل حملو األمية ٩٢وبلغ معدل حمو األمية الذي حققته زمبابوي   -٥٧

وقد ارتفع  . ٢٠١٠فقاً للتقييم الذي أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام           يف أفريقيا و  
وحققـت  . أيضاً معدل احلصول على التعليم العايل يف تسع واليات وأربع جامعات خاصة           

زمبابوي هدف التكافؤ بني اجلنسني على مستوى املدارس االبتدائية وبلغت هذه النـسبة يف              
 يف املائـة بفـضل      ٤٠وبلغ معدل التحاق اإلناث باملدارس حنو       . ٥١/٤٩املدارس الثانوية   
  .التدابري اإلجيابية

وأشارت زمبابوي إىل أن االتفاق السياسي الشامل هو ترتيب داخلي بني األحزاب              -٥٨
  .وتقع مسؤولية تطويره وتنفيذه على عاتق األحزاب السياسية لوحدها. السياسية
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قراطية باجلهود املبذولة لوضع إطار مؤسسي لتعزيز       ورحبت مجهورية الكونغو الدمي     -٥٩
حقوق اإلنسان ومحايتها، وأشارت بتقدير إىل أن زمبابوي طرف يف عدة صـكوك دوليـة               

  .وقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية توصيات. وإقليمية حلقوق اإلنسان
الوطنية وسلطت بوركينا فاسو الضوء على اإلجراءات املتخذة يف إطار خطة العمل              -٦٠

وأشارت أيضاً إىل أن عدم االستقرار السياسي واالقتصادي قـد أضـعف            . لصاحل األطفال 
وقـدمت  . قدرات البلد على توفري اخلدمات االجتماعية األساسية للنهوض حبقوق اإلنسان         

  .بوركينا فاسو توصيات
. وأشارت سنغافورة إىل أن زمبابوي قد حققت نتائج هائلة يف عدة جماالت هامـة               -٦١

 بانتشار فـريوس نقـص املناعـة      بيد أهنا أكدت أن البلد ال يزال يواجه حتديات هامة بدءاً            
  .وقدمت سنغافورة توصيات. اإليدز/البشري

يت نام الوفد عما إذا كان بإمكانه عرض التدابري املطبقة أو اليت سـتطبق              يوسألت ف   -٦٢
ذين يعيشون يف املنـاطق      فيما خيص األشخاص ال    سيما اللضمان حق السكان يف الغذاء، و     

  .يت نام توصياتيوقدمت ف. النائية واملناطق الريفية
عن الطريقة اليت عاجلت هبا زمبابوي مـشكلة اإلفـالت مـن            واستفسرت النمسا     -٦٣

العقاب وضمان استقاللية عمل اجلهاز القضائي وعن كيفية التحقيق يف قـضايا احلـاالت              
يونيه /حزيرانالفترة ما بني    ذيب والعنف اجلنسي يف     املزعومة لإلعدام بإجراءات موجزة والتع    

ستخفض فيهـا   أيضاً عن رغبتها يف معرفة الطريقة اليت       وأعربت النمسا . ٢٠٠٨يوليه  /ومتوز
 وأخرياً طلبت النمسا معرفة ما إذا كانت العقوبة البدنيـة           .قبل احملاكمة  زمبابوي االحتجاز 

  .وقدمت النمسا توصيات. تستخدم كإجراء تأدييب يف املؤسسات اإلصالحية
  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات  -٦٤
وقـدمت  . وأشارت زامبيا إىل أن زمبابوي طرف يف عدة صكوك حلقوق اإلنسان            -٦٥

  .زامبيا توصيات
وكررت النرويج دعمها حلكومة الوحدة الوطنية وللعمليـة الدسـتورية اجلاريـة،              -٦٦

بيد أن النرويج أعربت عن     . انتخابات حرة ونزيهة  وأعربت عن أملها يف أن تؤدي إىل إجراء         
قلقها إزاء قضايا التوقيف التعسفي للناشطني يف اجملتمع املدين والعاملني يف املنظمـات غـري               

  .وقدمت النرويج توصيات. احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم ومضايقتهم
بذولة يف جمـال حقـوق اإلنـسان    وأشارت تشاد إىل أنه على الرغم من اجلهود امل        -٦٧

 يف أعقـاب العقوبـات      سـيما  الوالقانون اإلنساين فإن هناك الكثري مما ينبغي القيام به، و         
. وطلبت تشاد أيضاً معلومات عن احملتويات األساسية لقوانني معينة        . املفروضة على زمبابوي  
  .وقدمت تشاد توصيات
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 احلياة السياسية وصـنع القـرار يف        وأشارت اهلند إىل تعزيز مشاركة املرأة يف        - ٦٨
زمبابوي وإىل عدم وجود أحكام حمددة يف جمال احلصص املخصصة للمرأة معربة عـن              

وأشـادت اهلنـد    . أملها يف أن تراعى مصاحل النساء واألطفال أثناء مراجعة الدسـتور          
ذائي وأشارت اهلند إىل مسألة انعدام األمن الغ      . بزمبابوي ملعدل حمو األمية الذي حققته     
وأشارت اهلند إىل جلنة حقوق اإلنسان وحثت . وطلبت معرفة كيفية التصدي هلذه املسألة

  .على االمتثال ملبادئ باريس
وأقرت املكسيك باإلجنازات اليت حققتها زمبابوي يف جمـال حقـوق اإلنـسان،               -٦٩
لجنـة  ملكافحـة الفـساد وال   ولوسائط اإلعالم وجلنة   إنشاء جلان حلقوق اإلنسان      سيما الو

 األهداف اإلمنائية لأللفية يف سياساهتا املتعلقة باحلماية االجتماعية والتنمية          االنتخابية، وإدماج 
وأعربت املكسيك عن أملها يف أن ميتثـل اإلطـار         . الزراعية والصحة واملساواة بني اجلنسني    

وق اإلنسان امتثاالً التشريعي والتدابري اإلدارية لتلك اللجان للمعايري الدولية وأن متتثل جلنة حق   
  .وقدمت املكسيك توصيات. كامالً ملبادئ باريس

وأقرت مجهورية كوريا بالتدابري اليت اختذهتا زمبابوي يف جمال محايـة حقـوق               - ٧٠
اإلنسان وتعزيزها أي اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان وارتفاع معـدل حمـو األميـة              

اإليدز واالتفـاق الـسياسي     /لبشرينقص املناعة ا  واخنفاض معدالت اإلصابة بفريوس     
وأشارت . وشجعت زمبابوي على إجراء عملية صياغة للدستور شاملة للجميع        . الشامل

وعلى الرغم مـن  . مجهورية كوريا إىل عدم تعاون البلد مع بعض آليات حقوق اإلنسان 
يـاة  اجلهود اليت تبذهلا زمبابوي لتعزيز مراعاة املنظور اجلنساين ومشاركة املـرأة يف احل            

السياسية، فإن مجهورية كوريا أعربت عن قلقها إزاء سيادة القانون العريف فيما يتعلـق              
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. بالزواج واإلرث

وأقرت الربازيل بالتدابري اليت اختذهتا زمبابوي لتعزيز األمن الغذائي، لكنها أشـارت              -٧١
وأشارت .  فإن األمن الغذائي ال يزال مصدر قلقإىل أنه على الرغم من زيادة اإلنتاج الغذائي،

الربازيل إىل ارتفاع معدالت االلتحاق باملدرسة االبتدائية يف زمبابوي ومعدالت حمو األميـة             
. فيها لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء تأثري سوء التغذية على معدالت االنقطاع عن الدراسة              

إلعدام حبكم الواقع واملناقشة الدستورية بـشأن       وأقرت الربازيل بالوقف االختياري لعقوبة ا     
  .وقدمت الربازيل توصيات. إمكانية إلغائها

وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء التعذيب وإساءة املعاملة وظروف السجن الالإنـسانية              -٧٢
واستفسرت أملانيا عن التـدابري املتخـذة       . وانتشار العنف بني امليليشيات وكتائب الشباب     

وأشارت أملانيا إىل ما متارسه احلكومة على وسائط اإلعالم من      . فالت من العقاب  ملكافحة اإل 
وأثنت أملانيا  . رقابة ومراقبة وتساءلت عما إذا كان الدستور اجلديد سيضمن حرية الصحافة          

وأشارت أملانيا إىل قانون النظام واألمن العامني الذي يقّيد احلـق           . على جلنة حقوق اإلنسان   
  .قدمت أملانيا توصياتو. يف التجمع
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وقـدمت  . ورحبت بولندا مبشاركة زمبابوي يف عملية االستعراض الدوري الشامل          -٧٣
  .بولندا توصيات

وأشارت ماليزيا إىل التحديات اليت تواجهها زمبابوي يف جمال حقـوق اإلنـسان،               -٧٤
املناعـة  وتأثري فـريوس نقـص      وبصفة رئيسية العقوبات االقتصادية وعدم االستقرار املايل        

وأشارت ماليزيـا إىل االتفـاق   . اإليدز ومواصلة اجلفاف وقضايا احلوكمة والفساد    /البشري
 كتدبري من تـدابري االسـتقرار الـسياسي         الشامل ووضعه رمسياً يف صيغة تشريع     السياسي  

  .وقدمت ماليزيا توصيات. واالقتصادي
لقانونيـة لعقوبـة    واستفسرت الربتغال عن التعديل الذي سيدخل على األحكام ا          -٧٥

وأعربت الربتغال عن قلقها إزاء التعذيب وإساءة املعاملة وظروف السجن ومضايقة           . اإلعدام
املدافعني عن حقوق اإلنسان واإلساءة إىل األطفال جنسياً وعمل األطفال واالجتار هبم على             

لية لتوريـد   وأقرت الربتغال بالسياسات احمل   . الرغم من برنامج العمل الوطين املعين باألطفال      
املياه والصرف الصحي، لكنها الحظت عدم حصول الفئات الضعيفة من السكان على مياه             

  .وقدمت الربتغال توصيات. الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية
وأشارت آيرلندا إىل االتفاق السياسي الشامل وإصـالحات العمليـة االنتخابيـة              -٧٦

وحثت زمبابوي على مراجعـة     . تكوين اجلمعيات واألحكام القانونية ضد حقوق التجمع و     
تشريع النظام العام يف هذا اخلصوص، وعلى ضمان احلق يف احلماية والسالمة وتطبيق التشريع  

وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء اللجوء إىل التعذيب واملعاملة القاسـية           . املنقح على حنو حمايد   
  .وقدمت آيرلندا توصيات. واملهينة على أيدي األطراف الفاعلة احلكومية

اية املواطنني  من أجل مح  مكتب املدافع العام    إنشاء  والحظت سلوفاكيا بشكل إجيايب       -٧٧
   .وقدمت سلوفاكيا توصيات.  املمارسات اإلدارية السيئة فضالً عن جترمي االجتار بالبشرمن
 بالفعل  وحثت تايلند احلكومة على ضمان فعالية سري آليات حقوق اإلنسان املنشأة            -٧٨

وأشارت أيضاً إىل أن بعض القوانني العرفية تقّيد حقوق         . وتعزيز سيادة القانون ونظام العدالة    
  .وقدمت تايلند توصيات. املرأة
وأثنت بنغالديش على زمبابوي للتقدم الذي أحرزته يف جماالت كـثرية اجتماعيـة               -٧٩

لد يف جمـال انعـدام األمـن        وأكدت أيضاً التحديات اليت يواجهها الب     . واقتصادية وسياسية 
وقـدمت  . اإليـدز /نقص املناعة البشري  الغذائي ومتثيل املرأة يف اهليئات االنتخابية وفريوس        

  .بنغالديش توصيات
وأعربت بلجيكا عن أسفها ألن عقوبة اإلعدام ال تزال ترد يف قانون العقوبات على                -٨٠

إىل التجاوزات اليت ارتكبها أفراد     وأشارت بلجيكا   . الرغم من الوقف االختياري حبكم الواقع     
وأعربت بلجيكا عن رغبتها يف معرفة الطريقة       .  يف منطقة مارانج   سيما الاجليش والشرطة، و  

اليت ستمنع فيها احلكومة هذه االنتهاكات وما هي العقوبات اليت ستفرض على مرتكيب تلك              
  .وقدمت بلجيكا توصيات. االنتهاكات
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. مبابوي على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية       ورحبت سلوفينيا بتوقيع ز     -٨١
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء عدد األطفال العاملني واملخاطر الصحية اليت تتعـرض هلـا               
الفئات الضعيفة من السكان من جراء عدم توافر مياه صاحلة للشرب وخـدمات الـصرف               

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الصحي
ية العربية السورية على اجلهود اليت تبذهلا زمبابوي يف محاية احلريات           وأثنت اجلمهور   -٨٢

وذكرت أن زمبابوي قد عانت وال تزال تعاين من التدخل األجنيب           . العامة وتعزيز الدميقراطية  
والعقوبات االقتصادية والسياسية األحادية اليت تفرضها بلدان تسعى إىل إلغـاء اسـتقاللية             

وشجعت اجلمهورية العربيـة الـسورية      .  واالستيالء على مواردها   زمبابوي يف صنع القرار   
  .النمو االقتصادي واالجتماعيحتقيق جهودها يف زمبابوي على مواصلة 

ابية ضمن جماالت حقوق اإلنسان منـذ إبـرام         جيوالحظت الدامنرك التطورات اإل     -٨٣
 زيادة انتـهاكات  االتفاق السياسي الشامل وتشكيل حكومة شاملة، لكنها أشارت أيضاً إىل   

وأكدت الدامنرك القيود املفروضة على حريـة التجمـع         . حقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية    
وتكوين اجلمعيات واملراقبة الواسعة لوسائط إلعالم وعمليات التوقيف غري املشروع للقيادات        

  .وقدمت الدامنرك توصيات. املدنية
 عندما أُنشئت حكومة    ٢٠٠٩رز منذ عام    وأشارت إندونيسيا بتقدير إىل التقدم احمل       -٨٤

الوحدة الوطنية فضالً عن عملية تعديل الدستور إلدراج أحكام واضحة تتعلق بتعزيز حقوق             
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. اإلنسان ومحايتها

والحظت رومانيا عناصر التقدم احملرز يف حالة حقوق اإلنسان يف البلد بوجه عام،               -٨٥
وأشـارت إىل  . التحديات يف نظام محاية حقوق اإلنسان ال تزال قائمة      لكنها أشارت إىل أن     

أنه على الرغم من دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب فإنه مل مينح احلق يف الزيـارة يف                  
  .وقدمت رومانيا توصيات. ٢٠٠٩ عام
ز وأشارت سويسرا بتقدير إىل أن احلكومة اعتمدت سياسات وطنية ترمي إىل تعزي             -٨٦

بيد أهنا ذكرت أن مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان الـيت            . العملية الدميقراطية 
وأشارت سويسرا أيضاً   . حدثت أثناء االنتخابات الرئيسية األخرية مل يقدموا بعد إىل العدالة         

 فإنـه مل    إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      إىل أنه على الرغم من توجيه دعوة رمسية         
  .وقدمت سويسرا توصيات. ٢٠٠٩يسمح له بالدخول إىل البلد يف عام 

وأعربت إسبانيا عن أملها يف أن يتيح التغيري يف الدستور اجلديد إحراز تقدم حنـو                 - ٨٧
وأقرت إسبانيا بارتفاع مستوى حمو األمية      . االعتراف حبقوق اإلنسان يف زمبابوي ومحايتها     

نيا إىل إعادة توطني آالف األشخاص مـن منطقـة          وأشارت إسبا . ونتائج مكافحة اإليدز  
وقـدمت  . مارانج وإىل عمليات إعادة إحالل النظام اليت تركت آالف الناس بدون مأوى           

  .إسبانيا توصيات
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وفيما يتعلق مبشكلة رعاية األيتام الناشئة عن الرتاع الداخلي يف الكنيسة اإلجنيليـة،               -٨٨
عاية االجتماعية ستواصل رصد احلالة لضمان عدم       أشارت زمبابوي إىل أن وزارة العمل والر      

  .إمهال أي يتيم
 بوصفه قانوناً مـن قـوانني       أن قانون النظام واألمن العامني    وأشارت زمبابوي إىل      -٨٩

الربملان ال ينص على التمييز على أساس االنتماء السياسي أو العرق أو نوع اجلنس ومـا إىل                 
و ضمان حتقيق توازن دقيق بني حقـوق املتظـاهرين          واألساس املنطقي هلذا القانون ه    . ذلك

وأشارت زمبابوي إىل أن    . واآلخرين الذين يرغبون يف متابعة أعماهلم اليومية بدون معوقات        
  .الشرطة يف زمبابوي قد شاركت يف كثري من بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم

للـسجن  "  نظاماً ٢٠٠٠يما يتعلق بظروف االحتجاز، وضعت احلكومة يف عام         وف  -٩٠
يعمل على تعزيز إعادة التأهيل واإلدماج بالسماح للسجناء باملغادرة والعمل حتـت            " املفتوح

والغرض من النظام هو التخفيف من اكتظاظ السجون يف البلد ويف الوقـت             . مراقبة بسيطة 
ويوجـد سـجن   .  السجناء وإعادة إدماجهم يف جمتمعـاهتم نفسه تعزيز برنامج إعادة تأهيل 
بيد أن عمليات التحضري الفتتاح سجن مفتوح للـسجينات         . مفتوح وحيد للسجناء الذكور   

سجن مفتوح ألهنن عادة مـا      اإلناث جارية ومن املخطط وضع مجيع السجينات حتت نظام          
  .  ال تقتضي عقوبات بالسجنيكن مدانات جبرائم

كومة زمبابوي دعوات إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار             وقد وجهت ح    -٩١
  .اإلجراءات اخلاصة لكن املشكلة هي عدم التوصل إىل اتفاق على موعد الزيارات

وأثارت زمبابوي مسألة الترابط بني احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتـصادية             -٩٢
ألعضاء تتبع على ما يبـدو معـايري        وقد أكدت زمبابوي أن الدول ا     . واالجتماعية والثقافية 

مزدوجة يف التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل          
وقد أكدت زمبـابوي مـن جديـد أن         . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

وأكدت .  األخرى موعةجمموعيت احلقوق مترابطتان وأن انتهاكات جمموعة منهما تؤثر يف اجمل         
 لعقوبات اقتصادية غري قانونية يفرضها االحتاد األورويب واململكة املتحدة          زمبابوي أهنا ختضع  

وبعض بلدان الكومنولث والواليات املتحدة األمريكية وأن هذه الدول ملزمة مبوجب العهد            
قوق الـشعوب يف    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعدم املساس حب        

وفيما يتعلق باملاس يف مارانج، أكد الوفد أن ادعاءات انتـهاكات حقـوق             . البلدان النامية 
اإلنسان كاذبة، وقد دعت زمبابوي البلدان إىل زيارة منطقة مارانج بدون إشـعار مـسبق               

  .وتقييم احلالة على أرض الواقع لكن مل يرد أي بلد على تلك الدعوة
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  **أو التوصيات/ت واالستنتاجا  -ثانياً  
حبثت زمبابوي التوصيات اليت قُدِّمت خالل احلـوار التفـاعلي، وفيمـا يلـي                -٩٣

  :التوصيات اليت حتظى بتأييدها
 باألشخاص والنظر يف    االجتارمواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة        - ١- ٩٣

يع املتعلق بب إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         
بروتوكـول  ، و األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة        

املتحدة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة   األمم
  ؛)بيالروس(عليه 
  ؛)املغرب (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتصديق على   -٢-٩٣
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     التوقيع والتصديق على الرب     -٣-٩٣

، املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة             
  ؛)الربتغال( والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

ـ              -٤-٩٣ ك اختاذ تدابري عملية ملواءمة القوانني احمللية لزمبـابوي، مبـا يف ذل
القوانني العرفية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون زمبابوي طرفاً فيها            

  ؛)جنوب أفريقيا(لضمان حتقيق االتساق مع تدابري احلماية املكفولة يف الدستور 
  ؛)جنوب أفريقيا(مواصلة تعزيز مؤسساهتا   -٥-٩٣
ـ            -٦-٩٣ ى اختاذ خطوات إضافية لضمان أن يكون التشريع الذي ينص عل

إنشاء اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان متفقاً بالكامل مع مبادئ باريس وشامالً           
جلنة التنـسيق  لضمانات تتعلق باستقالليتها لكي حتصل اللجنة على اعتماد لدى         

  ؛)اململكة املتحدة (الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
نسان بإصدار التـشريع ذي الـصلة       تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإل      -٧-٩٣

  ؛)سري النكا(
تزويد اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان بالقدرات املاليـة والتقنيـة        -٨-٩٣

  ؛)غانا(املالئمة واختاذ تدابري عملية لضمان متتعها باالستقاللية والشفافية واحلياد 
 متكني اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان مبوجب القانون لتـصبح          - ٩- ٩٣

قادرة على التصرف وفقاً ملبادئ باريس وتزويدها باملوارد الكافيـة للعمـل            
  ؛)نيوزيلندا(بفعالية 

__________ 
  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ضمان توفري املوارد للجنة الزمبابوية حلقـوق اإلنـسان ومتتعهـا             -١٠-٩٣
  ؛)أستراليا(باالستقاللية الالزمة الضطالعها بواليتها وفقاً ملبادئ باريس 

  ؛)فرنسا(تسقة مع مبادئ باريس جعل جلنة حقوق اإلنسان م  -١١-٩٣
هوادة إىل تنفيذ األولويات واملبـادرات وااللتزامـات         السعي بال   -١٢-٩٣

 العملية الوطنية للتعايف واملصاحلة فضالً عن إنشاء جلنة حلقوق          سيما الالوطنية، و 
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(اإلنسان 

اإلنـسان ومكافحـة    زيادة تعزيز جلان وسائط اإلعـالم وحقـوق           -١٣-٩٣
  ؛)النرويج( الفساد
توفري تشريع يضمن سري عمل اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              -١٤-٩٣

  ؛)أملانيا(باستقاللية وفقاً ملبادئ باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وتفعيلـها وفقـاً ملبـادئ              -١٥-٩٣

  ؛)بولندا( باريس
إلنسان مبا يناسب من الدعم     ضمان تزويد اللجنة الزمبابوية حلقوق ا       -١٦-٩٣

  ؛)ماليزيا(والتسهيالت 
ضمان تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكـن             -١٧-٩٣

  ؛)تايلند(وجعل عملها متمشياً مع مبادئ باريس 
ضمان توفري الظروف املالئمة ملؤسسات حقوق اإلنسان، مبـا يف            - ١٨- ٩٣

ا بقدر كاف مـن االسـتقاللية   ذلك جلنة حقوق اإلنسان، لكي تؤدي مهامه  
  ؛)الدامنرك(القانونية والسياسية واملالية 

إصدار النظام األساسي للجنة حقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن            -١٩-٩٣
  ؛)سويسرا(لتمكينها من أداء عملها 

  ؛)اجلزائر(االستمرار يف العملية الوطنية للتهدئة واملصاحلة   -٢٠-٩٣
ت التدخل اخلارجية يف الشؤون الداخليـة       مواصلة التصدي حملاوال    -٢١-٩٣

  ؛)كوبا(للبلد واالستمرار يف ممارسة سيادهتا الكاملة وحقها يف تقرير املصري 
مواصلة التدابري والربامج اإلجيابية الرامية إىل ضمان توفري التعلـيم            -٢٢-٩٣

للجميع واخلدمات الصحية اجليدة لشعبها فضالً عن تلك اليت ترمي إىل احلد من             
  ؛)كوبا(الفقر 



A/HRC/19/14 

19 GE.11-17476 

وضع آليات مالية مناسبة جلمع وحتليل البيانـات املـصنفة وفقـاً              -٢٣-٩٣
للوفيات النفاسية واالعتالل والعنف املرتيل لتعزيز فهم االجتاهات السائدة وتقييم          

  ؛)كندا(فعالية التدابري املتخذة 
ية االستمرار يف التدابري الرامية إىل هتيئة بيئة للحقـوق االقتـصاد            -٢٤-٩٣

  ؛)بوركينا فاسو(واالجتماعية والثقافية لشعب زمبابوي 
مواصلة العمل وفقاً خلطة العمل الوطنية الثانية للتركيز على حالة            - ٢٥- ٩٣

األيتام واألطفال الضعفاء من أجل ضمان حصوهلم علـى الرعايـة الـصحية             
  ؛)النرويج(والتعليم 

يف غمرة الصراع على    النظر يف مسألة األيتام الذين وجدوا أنفسهم          -٢٦-٩٣
وضمان إحاطتـهم بأخـصائيني متمرسـني        املمتلكات داخل الكنيسة اإلجنيلية   
  ؛)النرويج( لرعايتهم ومتتعهم باحلقوق األساسية

إنشاء نظام جلمع بيانات حمدثة ومصنفة تبعاً حلالة حقـوق الطفـل              -٢٧-٩٣
  ؛)املكسيك(

 من  على املستوى الوطين  جهاز التعايف واملصاحلة والتكامل     ضمان متكني     -٢٨-٩٣
  ؛ )إندونيسيا(أداء واليته بالكامل باالستناد إىل احلقيقة واملصاحلة والنهج التطلعية 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ الربامج الوطنية لتعزيـز حقـوق             -٢٩-٩٣
األشخاص، مبا يف ذلك يف جمال حقوق الطفل واملرأة فضالً عن احلق يف التعلـيم               

 على املياه الكافية وعلى مرافق الصرف الصحي عن طريـق           والصحة واحلصول 
تعزيز قدرات احلكومة والتعاون مع اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة، مبا يف            

  ؛)إندونيسيا(ذلك اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم واجملتمع الدويل 
مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            -٣٠-٩٣

  ؛)بوركينا فاسو(مجيع آليات حقوق اإلنسان ومع 
التعاون مع هيئات املعاهدات عن طريق تقدمي تقارير دورية تتعلـق             -٣١-٩٣

  ؛)تشاد(حبالة حقوق اإلنسان 
وضع تدابري تشريعية وإدارية وتنفيذها يف اجملاالت اليت توجد فيهـا             -٣٢-٩٣

 أساس نوع اجلـنس     ثغرات لتجرمي التمييز ضد املرأة والقضاء على العنف على        
  ؛)جنوب أفريقيا(

اختاذ إجراءات مستمرة، مبا يف ذلك تشريع يرمـي إىل التـصدي              -٣٣-٩٣
لتهميش النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى يف اجملـاالت االجتماعيـة           

  ؛)سري النكا(واالقتصادية والسياسية 
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تحقيق نوعية  تكثيف جهودها لتعزيز وضع املرأة ومواصلة التزاماهتا ل         -٣٤-٩٣
  ؛)ميامنار(تعليم جيدة 

إنفاذ سياساهتا الراسخة ودعم تشريعها الرامي إىل منـع حـاالت             -٣٥-٩٣
  ؛)مجهورية كوريا(التهميش والتمييز ضد املرأة 

إنفاذ السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة الرامية إىل منـع            -٣٦-٩٣
  ؛)ندتايل(حاالت هتميش املرأة واستبعادها والتصدي هلا 

  ؛)بنغالديش(مواصلة تعزيز سياساهتا وتدابريها الرامية إىل متكني املرأة   -٣٧-٩٣
إنفاذ التشريعات والسياسات الوطنية الرامية إىل منع حاالت هتميش           -٣٨-٩٣

املرأة واستبعادها من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والـسياسية للمجتمـع          
  ؛)سلوفينيا(والتصدي لتلك احلاالت 

  ؛)أنغوال(تعزيز آليات احلماية من العنف على أساس نوع اجلنس   -٣٩-٩٣
  ؛)املغرب(دعم اآلليات الرامية إىل محاية النساء من مجيع أشكال العنف   -٤٠-٩٣
اعتماد التدابري الضرورية الرامية إىل حتسني الظروف يف الـسجون            -٤١-٩٣

  ؛)االحتاد الروسي(وغريها من أماكن االحتجاز 
اذ مجيع التـدابري القانونيـة واإلداريـة املناسـبة إلنـصاف            اخت  - ٤٢- ٩٣

سيما الفئات الضعيفة اليت تعيش يف املناطق النائية والريفيـة            األشخاص، وال 
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

مواصلة جهودها لضمان سيادة القانون يف سياسـاهتا اإلمنائيـة            - ٤٣- ٩٣
  ؛)سنغافورة(الوطنية 

قانون وقدرة اآلليات الوطنية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،         تعزيز سيادة ال    -٤٤-٩٣
والنهوض بعملية التعايف الوطنية على أساس التسامح واالحترام فيمـا بـني خمتلـف              

  ؛)يت ناميف(الطوائف 
اعتماد التدابري الضرورية لتعزيز اختصاصات احملاكم وأدائها فيما خيـص            -٤٥-٩٣

لموظفني يف احملـاكم يف جمـال حقـوق         إقامة العدل، ويشمل ذلك إتاحة التدريب ل      
  ؛)املكسيك(اإلنسان 

  ؛)اجلزائر(تعزيز متثيل املرأة يف عملية صنع القرارات   -٤٦-٩٣
اجلماعـة اإلمنائيـة    بذل اجلهود لتخصيص احلصص اليت حـددهتا          -٤٧-٩٣

  ؛)أنغوال( فيما يتعلق بإدماج املرأة يف مجيع قطاعات اجملتمع للجنوب األفريقي
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لة البحث عن السبل الكفيلة مبواجهة التحـديات والعوائـق          مواص  -٤٨-٩٣
زيادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات     سيما   احملددة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، وال     

  ؛)أوغندا(االنتخابية 
إجراء استعراض هبدف ضمان إنشاء نظام منسق يتيح سد الثغرات،            -٤٩-٩٣

  ؛)نوب أفريقياج(وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار شهادات ميالد 
سـيما فيمـا خيـص        إدخال حتسينات لضمان حرية التعبري، وال       - ٥٠- ٩٣

  ؛)اليابان(  وسائط اإلعالم
  ؛)إيطاليا(بذل املزيد من اجلهود لضمان بيئة إعالمية أكثر تعددية   -٥١-٩٣
صابة بفريوس نقص املناعة    زيادة خفض معدل الوفيات النامجة عن اإل        -٥٢-٩٣

  ؛)ئراجلزا(اإليدز /البشري
صابة بفريوس نقص املناعـة  مواصلة بذل اجلهود خلفض معدالت اإل     -٥٣-٩٣

  ؛)املغرب(اإليدز واملالريا والسل مبساعدة منظمة الصحة العاملية /البشري
مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من الوفيـات النفاسـية ووفيـات       -٥٤-٩٣

  ؛)املغرب(األطفال 
مجهوريـة  ( األراضي مثمرة    مواصلة اختاذ خطوات لضمان جعل      - ٥٥- ٩٣

  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية
مواصلة اختاذ خطوات إجيابية لتعزيز التمتع بـاحلقوق االقتـصادية            -٥٦-٩٣

واالجتماعية والثقافية، وبصفة خاصة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية ورعاية          
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(املعوقني 

بري فعالة مبساعدة مجيع املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة           اختاذ تدا   -٥٧-٩٣
اإليـدز  /انتشار فريوس نقص املناعة البـشري     للتصدي النعدام األمن الغذائي و    

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وارتفاع معدالت االعتالل والوفيات 
وضع آلية مالية للنظام الصحي مصممة خصيصاً ملساعدة احملرومني           -٥٨-٩٣

  ؛)ران اإلسالميةإي مجهورية(
نقـص املناعـة    تسريع عجلة تنفيذ برناجمها ملكافحة انتشار فريوس          -٥٩-٩٣

اإليدز الذي يواصل إشباع النظام الصحي ويؤدي إىل ارتفاع معدالت          /البشري
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(االعتالل والوفيات 

ناعـة  نقـص امل  مواصلة براجمها الرامية إىل الوقاية مـن فـريوس            -٦٠-٩٣
  ؛)سنغافورة(اإليدز والرعاية والعالج وزيادة االعتماد عليها /البشري
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ختصيص املزيد من املوارد لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -٦١-٩٣
 يف جماالت التعليم والرعاية الصحية      سيما الولتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، و    

  ؛)يت ناميف(والضمان االجتماعي 
ظر يف الطريقة اليت تتيح تسخري ثروات البلد على حنـو أفـضل             الن  -٦٢-٩٣

  ؛)النرويج(خلدمة احلقوق االجتماعية واالقتصادية للجميع 
تنفيذ املزيد من السياسات لدعم اإلنتاج الغذائي، مثل تأمني املزارع،    -٦٣-٩٣

واحلصول على القروض وشراء الغذاء من قبل احلكومة لضمان استقرار السوق           
  ؛)الربازيل(أسر املزارعني من أجل 

تنفيذ برامج لتقدمي وجبات غذائية يف املدارس وربطهـا باإلنتـاج             -٦٤-٩٣
  ؛)الربازيل( الغذائي احمللي

  ؛)بنغالديش(مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر   -٦٥-٩٣
التصدي ملسألة معدالت االنقطاع عن الدراسة بني األطفال ودراسة           -٦٦-٩٣

  ؛)سري النكا(هبا من مسائل تتعلق بسوء التغذية عند األطفال ما يتصل 
  ؛)إثيوبيا(االستثمار يف التعليم لتوفري فرص التعليم للجميع   -٦٧-٩٣
 للفتيات واألطفال الضعفاء    سيما  المواصلة توفري التعليم جماناً، و      - ٦٨- ٩٣

  ؛)املغرب(
ادة االعتمادات  إعادة ترتيب األولويات يف جمال ختصيص املوارد لزي         -٦٩-٩٣

املخصصة يف امليزانية للتعليم األساسي، ويشمل ذلك توفري مـساعدة دراسـية            
  ؛)نيوزيلندا(إضافية لأليتام واألطفال الضعفاء 

مواصلة تركيزها القوي على ضمان إتاحة فرص احلـصول علـى             -٧٠-٩٣
  ؛)سنغافورة(التعليم للجميع 

قوق اإلنسان يف متابعة هـذا      التعاون الوثيق مع املنظمات احمللية حل       -٧١-٩٣
  ؛)النرويج(االستعراض الدوري الشامل 

إشراك اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ التوصيات املقدمـة يف إطـار              -٧٢-٩٣
  ؛)بولندا(االستعراض الدوري الشامل 

االستمرار يف االستثمار بقوة يف التعليم على مجيع املستويات، وزيادة   -٧٣-٩٣
ة الريفية حيث تعيش معظم النساء والتماس املساعدة التقنية         االستثمار يف التنمي  

  ؛)ناميبيا(يف جمال مكافحة األمراض 
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التماس املساعدة الدولية لتمويل الربامج ومبادرات بناء القدرات    - ٧٤- ٩٣
  ؛)سوازيلند(

التماس دعم اجملتمع الدويل بشأن بناء القدرات وتـوفري املـساعدة             -٧٥-٩٣
  ؛)إثيوبيا(يز حقوق اإلنسان ومحايتها التقنية يف جمال تعز

العمل مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك منظمـة الـصحة العامليـة                -٧٦-٩٣
والصندوق العاملي من أجل مكافحة األمراض من خالل ضمان اخلـربات ذات            

  ؛)إثيوبيا(الصلة 
مواصلة تعزيز السياسات االجتماعيـة الناجحـة املتبعـة لتلبيـة             -٧٧-٩٣

سيما فئات اجملتمع اليت هي بأمس احلاجة إىل ذلك، وينبغي  ها، والاحتياجات شعب
رفع العقوبات االقتصادية غري العادلة وحتقيق التعاون الدويل بدون فـرض أيـة             

  ؛)فرتويال(شروط 
طلب املساعدة التقنية الالزمة يف قطاع التعليم، وبصفة خاصة عندما       -٧٨-٩٣

  ؛)املغرب(تكنولوجية والعلمية يتعلق األمر بأدوات التدريس واملواد ال
التماس املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها   -٧٩-٩٣

من وكاالت األمم املتحدة املختصة وصناديقها هبدف تنفيذ التزاماهتـا بتقـدمي            
  ؛)ماليزيا(تقارير إىل هيئات املعاهدات 

 فريـق األمـم     مواصلة التعاون والتنسيق على حنو وثيق مع        - ٨٠- ٩٣
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف       تنفيذ    املتحدة القطري يف  

  ؛)ماليزيا (٢٠١٥- ٢٠١٢  زمبابوي للفترة
التماس التعاون واملساعدة يف اجملال التقين مـن اجملتمـع الـدويل              -٨١-٩٣

إطـار   للنجاح يف تنفيذ     املتحدة املختصة من أجل بناء القدرات      ووكاالت األمم 
  ؛)تايلند (مل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف زمبابويع

وستبحث زمبابوي التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسـب             -٩٤
 يف  على أال يتجاوز ذلك الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد              

ات يف تقرير النتائج الذي  وسُتدرج ردود زمبابوي على هذه التوصي.٢٠١٢مارس /آذار
  :سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف تلك الدورة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        التصديق على     -١-٩٤
  ؛)اململكة املتحدة (أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
لـة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام      االنضمام إىل     -٢-٩٤
  ؛)نيوزيلند (أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
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االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء االنضمام إىل   - ٣- ٩٤
  ؛)فرنسا (القسري

مواصلة حتسني إطارها القانوين حلقوق اإلنسان من خالل التصديق على            -٤-٩٤
  ؛)بوركينا فاسو(و االنضمام إليها الصكوك األساسية اليت ليست طرفاً فيها بعد أ

النظر يف التصديق على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان الـيت       - ٥- ٩٤
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        تصدق عليها بعد، مثل       مل
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ، و أو املهينة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية     أو

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،   ، وتفاء القسرياألشخاص من االخ  
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

العهد الدويل اخلاص   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       أة و املر
  ؛)امبياز(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        التصديق على     -٦-٩٤
  ؛)تشاد (أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
التصديق على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنـسان وإدماجهـا يف            -٧-٩٤

املـة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع      التشريع احمللي، مبا يف ذلك      
  ؛)بولندا( واتفاقية حقوق الطفل أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد          -٨-٩٤

  ؛)الربتغال(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 ١٩٦١ م لعـا  ختفيض حاالت انعدام اجلنسية   التصديق على اتفاقية      -٩-٩٤

  ؛)سلوفاكيا(
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل            -١٠-٩٤

  ؛)بلجيكا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا يف            -١١-٩٤

القاسـية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة           ذلك  
 وبروتوكوهلـا   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، و أو املهينة  الالإنسانية أو

 االختياري، والربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل، وبروتوكول منع       
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه، املكمِّـل           

، والربوتوكـوالن    اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة      التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   
االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإدماجهـا    

  ؛)سلوفينيا(يف تشريعها الوطين 
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إلغاء عقوبة اإلعدام والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري           -١٢-٩٤
اتفاقيـة  حلقوق املدنية والسياسية فضالً عن      الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص با     

 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            
  ؛)رومانيا( املهينة أو
التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             -١٣-٩٤

  ؛)سويسرا(والربوتوكولني االختياريني امللحقني به 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       تصديق على اتفاقية    ال  -١٤-٩٤
  ؛)سويسرا( وبروتوكوهلا االختياري أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       التوقيع والتصديق على اتفاقية       -١٥-٩٤

حقوق األشـخاص ذوي    اقية   واتف أو املهينة  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     
  ؛)إسبانيا (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واإلعاقة
إعادة توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعـين مبـسألة التعـذيب              - ١٦- ٩٤

  ؛)اململكة املتحدة(
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات             -١٧-٩٤

  ؛)نيوزيلندا(لألمم املتحدة اخلاصة 
توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات              -١٨-٩٤

  ؛)اليابان( اخلاصة
  ؛)الربازيل(توجيه دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني   -١٩-٩٤
االتفاقيـة   من   ١٤النظر يف إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة           -٢٠-٩٤

  ؛)غانا( ع أشكال التمييز العنصريالدولية للقضاء على مجي
  ؛)االحتاد الروسي(دراسة مسألة األخذ بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام   -٢١-٩٤
حظر العقوبة البدنية كشكل من أشكال العقاب فضالً عن حظرهـا           -٢٢-٩٤

  ؛)النمسا(يف مجيع األماكن 
  ؛)الربازيل(اختاذ التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام   -٢٣-٩٤
  ؛)الربازيل(النظر يف جترمي التعذيب مبوجب القانون احمللي   -٢٤-٩٤
 سنوات وهو السن احملدد يف الوقـت        ٧رفع سن املسؤولية اجلنائية من        -٢٥-٩٤

 سنة كحد أدىن مطلق على النحو املوصى به حالياً يف اتفاقية حقوق             ١٢ احلاضر إىل 
  ؛)النمسا(الطفل 
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)  سنوات٧من  (ن املسؤولية اجلنائية    النظر يف رفع احلد األدىن لس       - ٢٦- ٩٤
  ؛)الربازيل(

توفري آلية للشكاوى مراعية الحتياجات األطفال ويسهل الوصول           -٢٧-٩٤
إليها وضمان منح تعويضات لألطفال ضحايا اإليذاء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم          

  ؛)سلوفاكيا(يف اجملتمع 
ذ مجيع التـدابري    حتديد سن أعلى للمسؤولية اجلنائية لألطفال واختا        -٢٨-٩٤

الضرورية إلنشاء نظام متخصص لقضاء األحداث حيث يعامل األطفال وفقـاً           
  ؛)سلوفينيا(مصاحل الطفل الفضلى ملبادئ 
ضمان محاية القصر، بوسائل منها اعتماد نظام لقـضاء األحـداث             -٢٩-٩٤

  ؛)إندونيسيا(ورفع سن املسؤولية اجلنائية لألطفال 
لوالدات والوفيات على وجـه الـسرعة       تعديل قانون تسجيل ا     - ٣٠- ٩٤

لضمان إصدار شهادات ميالد جلميع األطفال املولودين يف زمبابوي بغـض           
  ؛)سلوفاكيا(النظر عن منشأ آبائهم 

املقرر اخلاص املعين حبـق     إدراج مبادئ إطار حقوق اإلنسان اليت وضعها          -٣١-٩٤
يف مشروع  الصحي  اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف          
  ؛)الربتغال(السياسات الوطنية لزمبابوي املتعلقة بتوريد املياه والصرف الصحي 

  :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد زمبابوي  -٩٥
إنشاء آليات مستقلة ملكافحة اإلفالت من العقاب الذي ينعم به مرتكبو             -١-٩٥

ـ             ، ٢٠٠٩ ل عـام  انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك الـيت حـدثت قب
  ؛)فرنسا (والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       التصديق على اتفاقية      -٢-٩٥
 وعلى الربوتوكول االختيـاري الثـاين       أو املهينة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية   

دنية والسياسية وسحب حتفظاهتا علـى      امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل     
  ؛)اجلمهورية التشيكية ( اخلاصة بالالجئني١٩٥١اتفاقية عام 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة   التصديق على اتفاقية      - ٣- ٩٥
 يف القانون الوطين  وإدراج معايريهاأو املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

 والعملية ضد ممارسة التعذيب على أيدي املـسؤولني         واختاذ التدابري الفورية  
  ؛)أملانيا(احلكوميني 

  ؛)بولندا (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالتصديق على   -٤-٩٥
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مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       التصديق على اتفاقية      -٥-٩٥
لتعذيب بشكل واضح ومنـع      وجترمي ا  أو املهينة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية    أو

  ؛)الربتغال(مجيع أشكال العقوبة البدنية 
النظر يف تعديل تشريع اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنـسان ليكـون             -٦-٩٥

  ؛)زامبيا(مبادئ باريس  متمشياً مع
إصدار النظام األساسي للجنة حقوق اإلنـسان علـى أن تكـون              -٧-٩٥

طة عمل وطنية شاملة حلقـوق      اختصاصاهتا متمشية مع مبادئ باريس ووضع خ      
  ؛)إندونيسيا(اإلنسان 

وضع آلية أقوى لضمان حتقيق شفافية أكرب يف عائـدات منـاجم              - ٨- ٩٥
املاس وجتريد صناعة املاس من السالح وإجراء حتقيقـات وافيـة يف قـضايا              
ممارسات الضرب واإلساءة على أيدي موظفي احلكومة والعاملني يف شركات          

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ة مارانج األمن اخلاصة يف منطق
إيالء أولوية للجهود املبذولة لتنفيذ السياسات احملليـة الراميـة إىل             -٩-٩٥

  ؛)أستراليا(إنفاذ محاية حقوق اإلنسان ومنع العنف والتخويف بدوافع سياسية 
اختاذ تدابري عملية لالمتثال التام للمعايري الدنيا لعمليـة كيمـربيل،             -١٠-٩٥
يف ذلك زيادة املساءلة والشفافية يف استخدام إيـرادات املـوارد الطبيعيـة              امب

 يف منطقـة    سيما الوالتحقيق يف أي ادعاء موثوق لتجاوزات حقوق اإلنسان، و        
  ؛)كندا(مارانج 

دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن املكلفـني              -١١-٩٥
الواليات (ء حتقيقات مستقلة ونزيهة     بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إلجرا     

  ؛)املتحدة األمريكية
توجيه دعوات دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات             -١٢-٩٥

املتحدة وتيسري بعثات تقصي احلقائق والترحيب هبا يف زمبـابوي           اخلاصة لألمم 
  ؛)النرويج(

قـت املناسـب    تقدمي تقاريرها الدورية إىل هيئات املعاهدات يف الو         -١٣-٩٥
املقرر اخلاص املعين حبالة وتوجيه دعوات إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب و   

  ؛)مجهورية كوريا (املدافعني عن حقوق اإلنسان
توجيه دعوات إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    -١٤-٩٥

دافعني عن حقوق اإلنـسان     سيما املقرر اخلاص املعين حبالة امل      لألمم املتحدة، وال  
  ؛)آيرلندا(واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 
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التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة             -١٥-٩٥
  ؛ )سويسرا(

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار              -١٦-٩٥
 يف تقدمي   ٢٠٠٠ري اليت حتدث منذ عام      اإلجراءات اخلاصة وتفادي حاالت التأخ    

  ؛)إسبانيا(تقارير إىل هيئات املعاهدات 
ضمان املساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك حقوق اآلباء وحقوق             -١٧-٩٥

امللكية فضالً عن نزع صفة اجلرم يف أقرب وقت ممكن عن العالقات اجلنسية اليت 
  ؛)فرنسا (٢٠٠٦لغاء قانون عام متارس بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس وإ

التحقيق يف مجيع االدعاءات املوثوقة املتعلقة باالنتخابات الرئاسـية           -١٨-٩٥
، وبصفة خاصة يف جماالت التعـذيب واالحتجـاز         ٢٠٠٨اليت نظمت يف عام     

  ؛)جنوب أفريقيا(التعسفي وحاالت االختفاء القسري 
ا االختفـاء القـسري     إجراء حتقيقات وطنية مستقلة يف مجيع قضاي        -١٩-٩٥

  ؛)االحتاد الروسي(واالحتجاز التعسفي 
القيام على الفور بتخفيف أحكام عقوبة اإلعـدام إىل أحكـام             - ٢٠- ٩٥

بالسجن واألخذ بوقف اختياري حبكم القانون لتنفيذ أحكام اإلعدام هبـدف           
  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل 

ذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      مناهضة التع التصديق على اتفاقية      -٢١-٩٥
 وجتسيد أحكامهـا يف القـانون احمللـي    أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية

وتنفيذها بالكامل فضالً عن إنشاء آلية مستقلة لرصد أماكن االحتجـاز ومنـع        
  ؛)فرنسا(التعذيب 

ري حتسني الظروف العامة للسجون وملرافق االحتجاز واعتماد التداب         -٢٢-٩٥
ذات الصلة حلل مشاكل كاالكتظاظ وحالة بعـض الـسجون غـري املرضـية              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
األخذ بوقف اختياري رمسي لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغـاء            - ٢٣- ٩٥

بالوقف االختيـاري   عقوبة اإلعدام ودعم قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         
  ؛)الربتغال(الستخدام عقوبة اإلعدام 

بذل أقصى ما بوسعها ملنع مجيع أشكال التعذيب واملعاملة الالإنسانية         -٢٤-٩٥
املهينة ويف الوقت نفسه ضمان مساءلة مرتكيب هذه األفعال بالكامل وجـرب             أو

  ؛)سلوفاكيا(الضحايا وإعادة تأهيلهم 
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متابعة املناقشات احلالية اليت تدور حول إلغاء عقوبة اإلعدام علـى             -٢٥-٩٥
  ؛)بلجيكا(سيما فيما يتعلق باجملتمع املدين  فافية، والحنو يتسم بالش

األخذ بوقف اختياري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام، ويف هناية املطاف            -٢٦-٩٥
  ؛)سويسرا(إلغاء عقوبة اإلعدام 

  ؛)ايإسبان(إلغاء عقوبة اإلعدام على وجه السرعة   -٢٧-٩٥
 العنف اليت حدثت    إجراء حتقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة يف أفعال        -٢٨-٩٥

 قضايا االغتصاب مع ضمانات محايـة       ، مبا يف ذلك   ٢٠٠٨أثناء انتخابات عام    
  ؛)كندا(الشهود والناجني وأسرهم ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال املزعومني 

تعيني سلطة مدنية مستقلة مكلفة بتلقي الشكاوى املتعلقة بادعاءات           -٢٩-٩٥
قوات اجليش والقوات املسلحة يف مجهورية      اجلرائم اليت يرتكبها أفراد الشرطة و     

  ؛)النمسا(زمبابوي والتحقيق فيها 
النظر يف إنشاء سلطة مقاضاة مستقلة وفقاً للمبادئ التوجيهية لألمم            -٣٠-٩٥

  ؛)زامبيا(املتحدة ودراسة إعمال احلق يف حماكمة عادلة للجميع إعماالً كامالً 
ت اجليش مـن التـسييس      السعي جاهدة إىل جتريد الشرطة وسلطا       -٣١-٩٥

لضمان إقامة العدل برتاهة واحترام احلق يف حماكمة عادلة واالمتثال للـضمانات          
  ؛)آيرلندا(الدنيا يف احلبس االحتياطي 

اإلسراع يف التحقيق يف مجيع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنـسان            -٣٢-٩٥
  ؛)تايلند(هبدف تقدمي مرتكبيها إىل العدالة 

وافية يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة التحقيق بصورة   -٣٣-٩٥
من قبل أفراد شركات األمن اخلاصة وقوات الشرطة وكبار املـسؤولني منـذ             

  ؛)بلجيكا( يف منطقة مارانج ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم ٢٠٠٨ عام
اختاذ مجيع التدابري الضرورية على الفور لوضع حد جلميع انتهاكات            -٣٤-٩٥

  ؛)بلجيكا(إلنسان يف منطقة مارانج حقوق ا
  ؛)سلوفينيا(تعزيز جهودها يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب   -٣٥-٩٥
تنفيذ إصالح قانوين لضمان وجود سلطة مقاضاة مستقلة لتعزيـز            -٣٦-٩٥

  ؛)الدامنرك(متتع املدعني العامني بالفعالية والرتاهة والعدل يف اإلجراءات اجلنائية 
لتدابري الضرورية إلتاحة اإلمكانية للتحقيق يف مجيـع ادعـاءات          اختاذ ا   -٣٧-٩٥

انتهاكات حقوق اإلنسان على النحو الواجب ولتقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل           
  ؛)سويسرا(العدالة 
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  ؛)إسبانيا(الشروع يف إصالح النظام القضائي لضمان االستقاللية واحلياد   -٣٨-٩٥
راد اجلماعات غـري الـسياسية حبيـث        االعتراف باحلق يف جتمع أف      -٣٩-٩٥
حتتاج هذه اجلماعات إىل إخطار الشرطة مسبقاً بـأي جتمـع علـى النحـو        ال

  ؛)اململكة املتحدة(املنصوص عليه حالياً يف مرفق قانون النظام واألمن العامني 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنظيم االنتخابات الرئاسية املقبلـة            -٤٠-٩٥

  ؛)نيوزيلندا(لمي وحر ونزيه واالحترام الكامل للحق يف حرية التجمع على حنو س
  ؛)نيوزيلندا(تعديل قانون النظام واألمن العامني أو إلغاء هذا القانون   -٤١-٩٥
التنفيذ الكامل ألحكام االتفاق السياسي الشامل اليت تدعم اللجنة           -٤٢-٩٥

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الربملانية الدستورية 
إلغاء أحكام قانون النظام واألمن العامني أو قانون احلـصول علـى          -٤٣-٩٥

املعلومات ومحاية اخلصوصية والقانون اجلنائي اليت تقيد حريات التجمع والتعبري          
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أو تعديل هذه األحكام بشكل جذري 

 املـواد الـيت     سيما  الالتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الشامل، و       - ٤٤- ٩٥
تتعلق بأمن األشخاص ومنع العنف وحرية التعبري وحرية التجمـع وتكـوين            

  ؛)أستراليا(اجلمعيات 
تعديل قانون النظام واألمن العامني وقانون احلصول على املعلومات           -٤٥-٩٥

  ؛)أستراليا(ومحاية اخلصوصية 
مني إلرسـاء   تعديل تشريعها، مبا يف ذلك قانون النظام واألمن العـا           -٤٦-٩٥

  ؛)كندا(احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واحلق يف حرية التعبري 
مواءمة تشريعها الوطين مع املعايري الدولية لدعم حريـة التجمـع             -٤٧-٩٥

  ؛)إيطاليا(وتكوين اجلمعيات 
وقانون النظـام واألمـن     ) التقنني واإلصالح (إلغاء القانون اجلنائي      -٤٨-٩٥

انون اجلرائم املتنوعة وقانون احلـصول علـى املعلومـات ومحايـة            العامني وق 
اخلصوصية أو تعديل هذه القوانني بشكل جذري لتكون متمشية مع االلتزامات           

  ؛)النمسا(الدولية اليت اختذهتا زمبابوي يف جمال حقوق اإلنسان 
ضمان عدم مواصلة تقييد حرية الكالم والصحافة كنتيجة لقـانون            -٤٩-٩٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(على االتصاالت التنصت 
وضع حد لإلفالت من العقاب الذي ينعم به مرتكبـو انتـهاكات              -٥٠-٩٥

حقوق اإلنسان ضد الناشطني يف اجملتمع املدين والعـاملني يف املنظمـات غـري              
حقوق اإلنسان وإدراج إعالن األمم املتحـدة املتعلـق          احلكومية واملدافعني عن  

  ؛)النرويج(التشريع الوطين  اإلنسان يفباملدافعني عن حقوق 
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ضمان هتيئة بيئة تتسم باحترام حرية التعبري وتعديل القوانني الوطنية            -٥١-٩٥
  ؛)النرويج(لتعزيز هذا احلق 

تيسري العملية الرامية إىل تعديل قانون النظام واألمن العامني أو إلغائه         -٥٢-٩٥
فقة مع الصكوك الدوليـة حلقـوق       حبيث تكون القواعد املتعلقة هبذه املسألة مت      

  ؛)املكسيك(اإلنسان ولضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي 
تعديل القواعد القائمة اخلاصة بقوات األمن، ويشمل ذلك قـانون            -٥٣-٩٥

النظام واألمن العامني لضمان إعمال احلق يف التجمع السلمي وحريـة تكـوين             
  ؛)ملانياأ(اجلمعيات وحرية الصحافة 

التحقيق يف األفعال غري املشروعة املتعلقة مبضايقة املدافعني عن حقوق            -٥٤-٩٥
 العاملون يف املنظمات غري احلكومية وغريهم من أعضاء اجملتمع          سيما الاإلنسان، و 

املدين ومقاضاة أولئك املسؤولني عن تلك األفعال، واختاذ تدابري إلدراج إعـالن            
  ؛)الربتغال(املدافعني عن حقوق اإلنسان وإنفاذه األمم املتحدة املتعلق ب

اختاذ تدابري فورية لتنفيذ االلتزام املتعلق بإجراء إصالحات لـضمان            -٥٥-٩٥
مواءمة العملية االنتخابية واإلطار التشريعي مع املعايري الدولية تنفيـذاً كـامالً،            

ية لزمبابوي  وبصفة خاصة، التصدي للشواغل اخلاصة باستقاللية اللجنة االنتخاب       
  ؛)آيرلندا(ودقة قائمة الناخبني احلالية 

تعزيز التزاماهتا الدولية باحترام احلق يف حريـة التعـبري والتجمـع              -٥٦-٩٥
وتكوين اجلمعيات ووقف عمليات توقيف األفراد الذين لـديهم آراء خمتلفـة            

  ؛)سلوفاكيا(ومضايقتهم واحتجازهم 
 عن حقوق اإلنسان والـصحفيني      ضمان توفري محاية فعالة للمدافعني      -٥٧-٩٥

املستقلني واحملامني وممثلي اجملتمع املدين من أي شكل مـن أشـكال التخويـف              
  ؛)سلوفاكيا(واملضايقة أثناء أدائهم ملهامهم املشروعة 

مراجعة وتعديل قانون النظام واألمن العـامني وقـانون املنظمـات            -٥٨-٩٥
 على عمل املدافعني عن حقوق      الطوعية اخلاصة اللذين يفرضان تقييدات شديدة     

  ؛)بلجيكا(اإلنسان ملواءمتهما مع املعايري الدولية واحترام حرية تكون اجلمعيات 
اختاذ تدابري فورية لضمان حرية التجمـع وتكـوين اجلمعيـات             - ٥٩- ٩٥

مبواءمتها التشريعات الوطنية اليت تشمل قانون النظام واألمن العـامني مـع            
  ؛)ركالدامن(املعايري الدولية 

اختاذ تدابري لتعزيز بيئة إعالمية تعددية، وينبغي أن يشمل ذلك إجـراء              -٦٠-٩٥
إصالح كامل على النحو الوارد يف االتفاق السياسي الـشامل وحتريـر املوجـات              

  ؛)الدامنرك(اإلذاعية والسماح بامللكية اخلاصة للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية 
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سيما الصحفيون واملدافعون    فة، وال ضمان حرية التعبري للسكان كا      -٦١-٩٥
  ؛)سويسرا(عن حقوق اإلنسان يف تنظيم االنتخابات الرئاسية املقبلة 

اعتماد التدابري الضرورية لضمان التمتع الكامل بـاحلق يف حريـة             -٦٢-٩٥
التجمع وتكوين اجلمعيات، وعدم احلد من التمتع الكامل هبذه احلقوق على حنو            

الواردة يف قانون النظام واألمن العامني، وعلى األخص        انتقائي وتعديل األحكام    
يف قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية اليت كانت تعوق من حـني آلخـر عمـل               

 من قـانون  ١٢١األحكام الواردة يف املادة  وإلغاء. املدافعني عن حقوق اإلنسان 
قوات األمن أن   اإلجراءات واألدلة اجلنائية اليت جتيز متديد الفترة اليت حيق فيها ل          

 فتـرة   باإلضـافة إىل  (حتتجز شخصاً لديها قبل توجيه التهم إليه حىت سبعة أيام           
  ؛)إسبانيا) (الثماين واألربعني ساعة األوىل

اختاذ تدابري عملية وفعالة لضمان توزيع الغذاء والـدواء وغـري             - ٦٣- ٩٥
رة إىل ذلك من مواد اإلغاثة اإلنسانية يف املستودعات احلكومية بدون اإلشـا  

  ؛)كندا(اعتبارات سياسية متحيزة 
وقف مجيع حاالت اإلجالء القسري ووضـع مبـادئ توجيهيـة             -٦٤-٩٥

  ؛)رومانيا(وتنفيذها مبا يتفق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
بدء استراتيجية وسبل انتصاف فعالة لوضع حد النعدام املـساكن            -٦٥-٩٥
  ).إسبانيا(ن داخلياً من منطقة مارانج املستوطنات الالئقة املخصصة للمشردي أو

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٩٦
ينبغي تأويـل    وال. أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .ل ككلأو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العام/هذه االستنتاجات و
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  املرفق
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