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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  1/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  31تشدرين األول/أتتدوبر إىل 11
تشدرين اليندداف/نوفمرب  .2016واستُعرضددا احلالددة يف زمبددابوج يف اجللسددة اخلامسددة املعقددودة يف 2
دب الدرئي ووزيددر العدددل والشددنون القانونيددة
تشدرين اليندداف/نوفمرب  .2016ورأس وفددد زمبددابوج نائد ُ
والربملاني ددة إمنس ددون د .منانغ ددا وا .واعتم ددد الفري ددق العام ددال التقري ددر املتعل ددق بزمب ددابوج يف جلس ددته
العاشرة املعقودة يف  4تشرين اليناف/نوفمرب .2016
 -2ويف  12تددانون اليناف/يندداير  2016اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموع ددة الينةثي ددةري لتيس ددن اس ددتعراض احلال ددة يف زمب ددابوج :اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة ومجهوري ددة
مقدونيا اليو وسةفية سابقا وتينيا.
 -3ووفقد د ا للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار لد د حق ددوق اإلنس ددان  1/5والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف زمبابوج:
(أري

تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفقا للفقرة (15أري (A/HRC/WG.6/26/ZWE/1ري؛

(بري جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقدا
للفقرة (15بري (A/HRC/WG.6/26/ZWE/2ري؛
(جري مد د ددوجز أعدتد د دده املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوق اإلنسد د ددان وفق د د دا للفقد د ددرة (15جري
(A/HRC/WG.6/26/ZWE/3ري.
 -4وأُحيلددا إىل زمبددابوج عددن طريددق اجملموعددة الينةثيددة قائمددة أسددفلة أعددديا سددلفا إسددبانيا
وأملاني ددا وبلجيك ددا وتش دديكيا وس ددلوفينيا والس ددويد وسويس د درا واملكس دديا واململك ددة املتح دددة
لربيطاني ددا الع م ددل وآيرلن دددا الش ددمالية والن ددروي و ولن دددا والولي ددات املتح دددة األمريكي ددة .وميك ددن
الطةع علل ذه األسفلة يف املوقع الشبكي اخلارجي لةستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5جدد الوفد تعهد حكومة زمبدابوج بالوفداء بالتزامايدا يف دال حقدوق اإلنسدان وتقددير ا
آللية الستعراض الدورج الشامال.
 -6ومنددذ السددتعراض السددابق أنشددفا اللجنددة التوجيهيددة الوطنيددة املنلكفددة مددن ينلددي احلكومددة
و ن ددا مددن اجلهددات العديدددة صدداحبة املصددلحة .واعتُ عمدددت خطددة عمددال وطنيددة لتنفيددذ التوصدديات
املقبولة ورصدت اللجنة التوجيهية الوطنية ذه العملية .وقُدِّم تقريدر ملنتصدف املددة بشد ن التقددم
املدُحرز يف تنفيذ التوصيات.
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 -7لق ددد خلكف د دا آث ددار تغد ددن املن ددا مضد دداعفات س ددلبية علد ددل إعم ددال احلقد ددوق الجتماعيد ددة
والقتصددادية .وأدت آثددار اجلفدداب السددلبية إىل حتويددال املدوارد مددن الدربام الجتماعيددة الوطنيددة ددو
ت ددوفن الغ ددذاء ألتين ددر م ددن  800 000أس ددرة معيش ددية ض ددعيفة .ور ددم أن اس ددتمرار بع د البل دددان
الغربيددة يف فددرض عقوبددات اقتصددادية قيكددد احليددز املددا والنمددو القتصددادج بشدددة حي د ضدداعف
التح ددديات املواجه ددة يف تعبف ددة املد دوارد م ددن أج ددال اخل دددمات الجتماعي ددة فق ددد ا ددذت احلكوم ددة
مب ددادرات م ددن قبي ددال خط ددة زمب ددابوج للتح ددول الجتم دداعي والقتص ددادج املس ددتدام ال دديت ش ددكلا
املخطددط القتصددادج لتحقيددق التنميددة القتصددادية والجتماعيددة املسددتدامة واملنصددفة .تمددا اعتُ عمددد
إطار للرصد والتقييم لقياس اجلهود املتصلة بالتنمية.
 -8وبالشد دراتة م ددع البن ددا ال دددو ش ددرعا احلكوم ددة يف مش ددروع تس ددهيال ارس ددة األعم ددال
التجارية وذلا لتحسني الةتيب الدو للبلد بوصفه وجهة سليمة لةستينمارات.
 -9ولضددمان األمددن الغددذائي شددرعا احلكومددة بالش دراتة مددع القطدداع اخلددا
خا إلنتاج الذرة.

يف برنددام

 -10ومنددذ الس ددتعراض الس ددابق اعتمدددت زمب ددابوج دس ددتورا جديدددا يف ع ددام  2013أُش دديد
بعناصددره الدميقراطيددة الت سيسددية وبملعةندده املو كسددع للحقددوق .ونددا الدسددتور علددل إنشدداء احملكمددة
الدسددتورية .وجتددرج مواءمددة مجيددع الق دوانني .ويُل د عزم الدسددتور احلكومددة بكفالددة إدمدداج أحكددام مجيددع
التفاقيددات واملعا دددات والتفاقددات الدوليددة الدديت انضددما إليهددا زمبددابوج يف القددانون احمللددي .ويف
ددذا الصدددد اعتُ عمدددت ياسدةاتيجية للتصددديق واإلدمدداجي مددن أجددال تسدريع عمليددة التصددديق علددل
الصكوك الدولية وإدماج أحكامها يف القانون احمللي.
 -11وصدقا زمبدابوج علدل اتفاقيدة حقدوق األشدخا ذوج اإلعاقدة والربوتوتدول الختيدارج
امللحق هبدا وعلدل بروتوتدول مندع وقمدع ومعاقبدة الجتدار باألشدخا وساصدة النسداء واألطفدال
املكم ددال لتفاقي ددة األم ددم املتح دددة ملكافح ددة اجلرمي ددة املن م ددة ع ددرب الوطني ددة والربوتوت ددول الختي ددارج
لتفاقيددة حقددوق الطفددال بش د ن اش دةاك األطفددال يف املنازعددات املسددلحة والربوتوتددول الختيددارج
لتفاقيددة حق ددوق الطف ددال بش د ن بي ددع األطفددال واس ددتغةل األطف ددال يف البغ دداء ويف امل دواد اإلباحي ددة.
وقُدددِّما التقددارير إىل اللجنددة املعنيددة بالقضدداء علددل التمييددز ضددد امل درأة وجلنددة حقددوق الطفددال وجلنددة
اخلرباء األفريقية املعنية حبقوق الطفال ورفا ه.
 -12وحددددت احلكومددة أولويددات الدربام الراميددة إىل تعزيددز الددوعي العددام حبقددوق اإلنسددان الدديت
تشمال برام إذاعية ومعدا عرض .وجدرت توزيدع الدسدتور علدل نطداق واسدع وأتيحدا نسد تتصدرة
منه بينماف لغات وبطريقة برايال .تما أن الدستور متاح يف املوقع الشبكي للحكومة.
 -13وحققا احلكومة دب إضفاء الطابع املنسسي علل مس لة تعزيز حقوق اإلنسدان مدن
خددةل إنشدداء اللجنددة الزمبابويددة حلقددوق اإلنسددان .وبدددأت جلنددة وسددائط اإلعددةم الزمبابويددة واللجنددة
الزمبابوي ددة للش ددنون اجلنس ددانية عملهم ددا يف ح ددني تواص ددال تعزي ددز اللجن ددة الزمبابوي ددة لةنتخاب ددات.
ِّ
سيمكن اللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة من مباشرة عملها.
وع عرض علل الربملان القانون الذج
ُ
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وع د عرض علددل الربملددان قددانون
 -14وأنشددفا تسددع دداتم إضددافية للصددلط يف سددا مقاطعدداتُ .
تصنيف مجيع اتم الصلط بوصفها اتم للبا يف الدعاوت البسيطة .وأُضفي طابع الةمرتزيدة
علل برنام املساعدة القضائية.
 -15وركد الوفد علل أسفلة تلقا ا قبال عملية السدتعراض .ففيمدا يتعلدق سد لة الدزواج املبكدر
أشددار الوفددد إىل أن الدسددتور دددد سددن الددزواج يف  18سددنة و ددو مددا أتدت ده احملكمددة الدسددتورية.
وجترج عملية مواءمة القوانني املتعلقة بالزواج مع أحكام الدستور.
ّ -16أما سصو مس لة تسجيال املواليد فقد أشار الوفد إىل أنده جدرت فدتط  206مكاتدب
فرعية لتسجيال املواليد .تما تساعد املدارس التةميذ يف احلصول علل شهادات امليةد.
 -17وفيما يتعلق س لة األمن الغذائي قال الوفد إن مراتز استقبال أُنشدفا يف سد مددن
رئيسددية تُددوزكع فيهددا األ ذيددة علددل األطفددال الددذين يعيشددون يف الش دوارع .تمددا تُددوزكع األ ذيددة علددل
األيتددام وعلددل األطفددال يف املندداطق الريفيددة وعلددل األسددر الدديت يرأسددها أطفددال وعلددل األطفددال ذوج
اإلعاقة .وجيرج تنفيذ برنام التغذيدة املدرسدية باملنتجدات احملليدة لألطفدال يف املددارس عدرب مراحدال
بدءا باملتعلمني الصغار السن.
 -18وأُحددرز تقدددم يف خف د معدددل انتشددار فددنوس نقددا املناعددة البش درية .وترتددز اس دةاتيجية
القضاء علل انتقال العدوت من األم إىل الطفال للفةة  2018-2014علل احلوامال واملرضدعات
وتدذلا علدل املرا قددات والشدابات .وسدتطلق احلكومددة إطدارا شدامةا للوقايددة مدن الفدنوس ولتقددد
الرعايددة والعددةج .وجيددرج توجيدده م دوارد الصددندوق السددتفماف الددوطا ملكافحددة اإليدددز ددو الوقايددة
واملشارتة اجملتمعية يف الرعاية والعةج ضمن مجلة أمور أخرت .وجيرج إنشاء أجنحة للشباب يف
املرافق الصحية لتلبية احتياجات املرا قني ن املتزوجني.
 -19وفيمددا يتعلددق س د لة العتددداء اجلنسددي علددل األطفددال ذتددر الوفددد أن اإلطددار القددانوف
واهليكلي تاب حلماية األطفال من ذا العتداء.
 -20أمددا سصددو عقوبددة اإلعدددام فقددد ذ كتددر الوفددد ب د ن زمبددابوج قبلددا خددةل السددتعراض
السابق التوصية املتعلقة بالتصدديق علدل الربوتوتدول الختيدارج الينداف امللحدق بالعهدد الددو اخلدا
باحلقوق املدنية والسياسية اهلدادب إىل إلغداء عقوبدة اإلعددام .ولكدن أ لبيدة الشدعب أيددت خدةل
العمليددة التشدداورية لصدديا ة دسددتور عددام  2013اإلبقدداء علددل عقوبددة اإلعدددام و ددو مددا أخددر عمليددة
التصددديق علددل الربوتوتددول الختيددارج .ددن أن دسددتور عددام  2013يددنا علددل سددن قددانون حلصددر
عقوبددة اإلعدددام علددل املدددانني مددن الرجددال املةاوحددة أعمددار م بددني  21و 70سددنة بارتكدداب جرميددة
القتال يف ظروب مشددة .وجترج محةت علل النطاق الوطا بش ن آثار عقوبة اإلعدام.
 -21ور م أن التصديق علل اتفاقيدة منا ضدة التعدذيب و دنه مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة
القاس ددية أو الةإنس ددانية أو املهين ددة ل ي دزال قي ددد الن ددر ف ددملن مض ددمون التفاقي ددة أُدم د يف دس ددتور
عام  2013ويف القانون احمللي.
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 -22وجيدرج التحقيدق يف اختفداء إيطداج دزامدارا وتعمددال السدلطات يف دذا الصددد مدع أسدرته
ومع احملامني الزمبابويني من أجال حقوق اإلنسان.
 -23وستباشر اللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة عملها من خةل إقدرار مشدروع قدانون اللجندة
الوطنية للسةم واملصاحلة الذج سين ر فيه الربملان خةل دورته احلالية.
 -24وجيرج متويال مجيع اللجان املستقلة مباشرةا من اخلزينة و و ما عزز استقةليتها .ويكفال
الدس ددتور اس ددتقةل اللج ددان .وتض ددمن اإلج دراءات الص ددارمة والش ددفافة املعتم دددة فيم ددا يتعل ددق بع ددزل
مفوضي اللجان استمرار م يف مناصبهم.
 -25وتتمتددع اللجنددة الزمبابوي دة لةنتخابددات بالسددتقةلية .ول تتدددخال احلكومددة يف عمليايددا
وتدعمها يف الضطةع بوليتها.
 -26وينا القانون علل حق املرأة يف وراثة أو حيازة األراضي و ن ا مدن املمتلكدات .وجيدوز
للزوجات والبنات أن يرثن ترتات أزواجهن وآبائهن املتدوفني .وعدةوة علدل ذلدا يددعو الدسدتور
احلكومة إىل تعزيز املشارتة الكاملة للمرأة علل قددم املسداواة مدع الرجدال يف مجيدع اجملدالت دا يف
ذلا فيما يتعلق لكية األراضي.
 -27وتشمال ولية اللجندة الزمبابويدة للشدنون اجلنسدانية رصدد املسداواة بدني اجلنسدني والتحقيدق
يف انتهاتات احلقوق املتصلة بنوع اجلن  .وجترج مواءمة القوانني ذات الصلة مع أحكدام دسدتور
عام  2013لضمان التمينيال املتسداوج للمدرأة يف مجيدع املنسسدات .ويوجدد إطدار قدانوف ملكافحدة
العنف املنز .
 -28ولددي مددن سياسددة احلكومددة توزيددع الغددذاء علددل أسدداس النتمدداء احلددزي .فقددد اعتمدددت
احلكوم ددة سياس ددة ع دددم التس ددامط إطةقد دا م ددع تس دديي املعون ددة الغذائي ددة ووض ددعا ت دددابن ص ددارمة
ملكافحة ذه املمارسات السيفة.
 -29ومىت جتاوز عدد السجناء القدرة السدتيعابية للسدجون جدرت نقدال الندزلء مدن السدجون
املغلق ددة إىل س ددجون فس دديحة يف ش ددكال مد دزارع .ويُك كم ددال ددذا الت دددبن بملص دددار رئ ددي اجلمهوري ددة
ألوام ددر العف ددو بش ددكال دورج .وجي ددرج وض ددع الص دديغة النهائي ددة ملش ددروع ق ددانون متعل ددق بالس ددجون
واإلصددةحيات مددن أجددال حتسددني ال ددروب يف السددجون وإنشدداء مراتددز إصددةحية تمعيددة وزيددادة
عدد املرافق اإلصةحية.
 -30وأنشددفا فرقددة العمددال املشددةتة بددني الددوزارات املعنيددة واءمددة الق دوانني وأُنيطددا هبددا مهمددة
تنسيق عملية مواءمدة مجيدع القدوانني مدع أحكدام دسدتور عدام  .2013ووفقدا لقدانون النتخابدات
الد ددذج جد ددرت تنقيحد دده قتضد ددل قد ددانون تعد ددديال الق د دوانني العامد ددة أُسد ددندت إىل اللجند ددة الزمبابوي د دة
لةنتخابدات مسددنولة تسددجيال الندداخبني وجتميددع قدوائم الندداخبني وسددجةيم وضددمان حفددا ق دوائم
ووضعا إجراءات لتسجيال الناخبني يف مراتز القةاع.
الناخبني وصيانتها علل النحو املناسبُ .
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 -31ومل يعددد التشددهن اجلنددائي جرميددة حي د ألغددا احملكمددة الدسددتورية جترميدده .وجددرت إصدددار
تد دراخيا البد د لإلذاع ددات اخلاص ددة واحملط ددات اإلذاعي ددة التجاري ددة .وس دديجرج إص دددار الةاخ دديا
للمحطات اإلذاعية اجملتمعية بعد انتقال خدمات الب اإلذاعي إىل الشكال الرقمي.
 -32وجتد ددرج مراجعد ددة قد ددانون مراقبد ددة التصد ددالت بغد ددرض مند ددع العمليد ددات د ددن املسد ددموح هبد ددا
فيما يتعلق جبمع البيانات الشخصية ومعاجلتها ونقلها ومراقبة التصالت.
 -33إن ارسددة احلقدوق يف ددالت حريددة التعبددن وتكددوين اجلمعيددات والتجمددع ليسددا مطلقددة
وينبغي ارستها بطريقة سدلمية ويف إطدار الحدةام الواجدب حلقدوق اآلخدرين .وستواصدال احلكومدة
تفالة إمكانية متتع اجلميع هبذه احلقوق دون إحلاق الضرر باآلخرين أو املساس حبقوقهم.
 -34ولي إنفاذ أوامر احملاتم املدنية مسنولية الشرطة بال مسنولية وا قضاء احملكمة العليا.
ددن أندده جيددوز السددتعانة بالشددرطة حلفددا السددلم والن ددام يف احلددالت الدديت يواجدده فيهددا وا قضدداء
احملكمة العليا عوائق يف الضطةع بواجبه.
 -35أما سصو ما أُعرب عنه من قلق بش ن انتهاتات حقوق اإلنسدان مدن جاندب قدوات
األمن فيجرج التحقيق يف احلالت املبلغ عنها من دذه النتهاتدات ومةحقدة اجلنداة املزعدومني.
وعددةوة علددل ذلددا ميكددن للضددحايا مباشددرة إج دراءات مدنيددة ضددد اجلندداة .ويوجددد قيددد الصدديا ة
قانون جديد لتوفن آلية مستقلة لتقد الشكاوت ضد أفراد قوات األمن.
 -36واختتم الوفد رده علدل األسدفلة الديت وردت قبدال السدتعراض بالتشدديد علدل أن زمبدابوج
ملتزمة بالعمال مع املكلفني بوليدات يف إطدار اإلجدراءات اخلاصدة التابعدة جمللد حقدوق اإلنسدان.
وسيجرج الن ر يف مجيع الطلبات العالقة لزيارة البلد بناء علل أسسها املوضوعية.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -37أدىل  86وفددا ببيانددات خددةل احلدوار التفدداعلي .وتدرد التوصدديات املقدمددة أثندداء احلدوار يف
الفرع اليناف من ذا التقرير.
 -38وأش ددادت ولن دددا باعتم دداد زمب ددابوج لدس ددتور جدي ددد .وأب دددت قلقه ددا إزاء ارتف دداع ع دددد
ما أُبلغ عنه من حوادث انتهاك احلقوق واحلريات األساسية املكرسة فيه.
 -39وأعرب ددا نيوزيلن دددا ع ددن قلقه ددا إزاء اس ددتخدام القد دوات احلكوميد دة للق ددوة املفرط ددة ودع ددا
زمبابوج إىل ضمان احةام احلق يف حرية التعبن ودعم وجود حيز سياسي مفتوح.
 -40وأع ددرب النيج ددر ع ددن س ددروره باعتم دداد دس ددتور ع ددام  2013ولح ددا بارتي دداح تعزي ددز اإلط ددار
التشريعي واملنسسي يف ال حقوق اإلنسان.
 -41وأثنددا نيجنيددا علددل زمبددابوج لقبوهلددا مع ددم التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض األول
وأشددادت سطددة العمددال الوطنيددة لتنفيددذ ا .واعتددربت نيجنيددا اخلطددوة اجلريفددة الدديت ا ددذيا زمبددابوج
فيما يتعلق بالتنمية القتصادية مس لة مشجعة.
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 -42وأعربددا الدددا رك عددن قلقهددا إزاء عدددم وجددود حريددة التجمددع وتكددوين اجلمعيددات وحيددز
للمجتمع املدف .تما أبدت قلقها بش ن عدم وجود إطدار للسياسدات خدا نسسدات العدالدة
يتواءم مع الدستور.
 -43ورحب ددا باتس ددتان بتعزي ددز زمب ددابوج إلطار ددا املنسس ددي حلق ددوق اإلنس ددان وأش ددارت إىل
التدابن املتخذة لتعزيز حقوق الطفال واملرأة واألشخا ذوج اإلعاقة.
 -44وأعربددا أورو دواج عددن أملهددا يف أن يكددون لدسددتور عددام  2013أثددر إجيدداي علددل متتددع
شعب زمبابوج حبقوق اإلنسان.
 -45ورحبددا الفلبددني بتوسدديع نطدداق إعددةن احلقددوق يف دسددتور عددام  .2013وأعربددا عددن
قلقها ألن التمويال والولية احملدودين قد ينثران علل قددرة اللجندة الزمبابويدة حلقدوق اإلنسدان علدل
رصددد حقددوق الطفددال بفعاليددة وعلددل تلقددي الشددكاوت مددن األطفددال والتحقيددق فيهددا بطريقددة تراعددي
مصلحة الطفال.
 -46ورحبددا الربتغددال بالتصددديق منددذ السددتعراض األول علددل بروتوتدولني اختيدداريني ملحقددني
باتفاقيددة حقددوق الطفددال وبملنشدداء املنسسددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان وفق د ا للمبددادا املتعلقددة بوضددع
املنسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادا باري ري.
 -47ورحبددا مجهوري ددة توري ددا باعتمدداد دس ددتور ع ددام  2013وبتنفيددذ خط ددة زمب ددابوج للتح ددول
الجتماعي والقتصادج املستدام.
 -48ولحا الحتداد الروسدي التحسدن احلاصدال يف اإلطدار التشدريعي املتعلدق حبقدوق اإلنسدان.
ورحددب بملنشدداء اللجنتددني املشددةتتني بددني الددوزارات ملكافحددة العنددف اجلنسددي والجتددار باألشددخا
وباخلطوات املتخذة لتحسني ال روب يف السجون.
 -49وأشادت رواندا بداجلهود الديت بدذلتها زمبدابوج يف ظدال ظدروب صدعبة لتنفيدذ التوصديات
املنبينقة عن الستعراض األول املتعلق هبا وتذلا جبهود ا الرامية إىل تعزيدز املسداواة بدني اجلنسدني
ومكافحة العنف القائم علل أساس نوع اجلن .
 -50ولح ددا الس ددنغال أوج دده التق دددم ال ددذج أحرزت دده زمب ددابوج من ددذ ع ددام  2011ورحب ددا
بالتشكيلة املتعددة األطراب للجنة التوجيهية املعنية بعملية الستعراض الدورج الشامال.
 -51وأشددادت ص دربيا ب دالنه التش ددارتي الددذج اعتمدتدده زمب ددابوج يف إعددداد تقرير ددا ال ددوطا
وشجعتها علل مواصلة عملية مواءمة قوانينها مع الدستور اجلديد ا يف ذلا إعةن احلقوق.
 -52وأثنددا س دناليون علددل زمبددابوج لعتماد ددا دسددتورا جديدددا ولح ددا أن ده جددرت ح ددر
ارسات ضارة من قبيال زواج األطفال.
 -53وأشددادت سددلوفينيا بتقددد التقريددر الددوطا وأثنددا علددل زمبددابوج ملدا بذلتدده مددن جهددود منددذ
الستعراض السابق حلالتها.
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 -54واعةفددا جنددوب أفريقيددا بالتقدددم الددذج أحرزتدده زمبددابوج يف ددا تعزيددز ومحايددة حقددوق
اإلنس ددان ر ددم العقوب ددات القتص ددادية ال دديت قي دددت بش دددة ق دددريا عل ددل الوف دداء بالتزاماي ددا املتعلق ددة
حبقوق اإلنسان.
 -55واعددةب جنددوب السددودان ب د ن زمبددابوج تتعدداون مددع اآلليددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان
ودعا اجملتمع الدو إىل دعمها باملساعدة املالية والتقنية.
 -56وشددت إسبانيا علل أمهية تنفيذ قانون مكافحة العنف املندز وأعربدا عدن أسدفها إزاء
التعليق املنقا للحق يف الت ا ر املعةب به يف املادة  59من دستور عام .2013
 -57وأث د السددودان علددل زمبددابوج لتعاملهددا اإلجيدداي مددع آليددة السددتعراض الدددورج الشددامال
وأشداد بدداخلطوات اإلجيابيددة املتخددذة منددذ السدتعراض السددابق ر ددم التحددديات القتصددادية النامجددة
عن العقوبات القتصادية اليت تفرضها بع البلدان الغربية.
 -58وأثنا سوازيلند علل زمبابوج لقيامها بتعزيز منسسدات تنفيدذ التوصديات الديت تلقتهدا يف
عام  2011وبملنشائها عند القتضاء .تما ن ت زمبابوج علل جتر زواج األطفال.
 -59وش ددكرت الس ددويد زمب ددابوج عل ددل رد ددا عل ددل السد دنال ال ددذج أحالت دده إليه ددا قب ددال عملي ددة
الستعراض .ولح ا أن مواءمة القدوانني الوطنيدة مدع الدسدتور اجلديدد اتسدما بدالبطء وتاندا
ن من مة يف بع جوانبها.
 -60وأشارت سويسرا إىل أن تنفيذ الدستور اجلديد يكتسي أمهية خاصدة يف ضدوء انتهاتدات
احلقوق يف الت حرية التعبن وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي.
 -61ورحبا اجلمهورية العربية السورية بالتزام احلكومة نط األولوية علل مسدتوت السياسدات
لتنمية حقوق اإلنسان.
 -62ورحبددا تايلنددد باعتمدداد دسددتور عددام  2013وبالتصددديق علددل عدددة معا دددات حلقددوق
اإلنسان ا يف ذلا اتفاقية حقوق األشخا ذوج اإلعاقة.
 -63وطلب ددا مجهوري ددة مق دددونيا اليو وس ددةفية س ددابق ا تق ددد حت دددي ع ددن الت دددابن املتخ ددذة
للتصديق علل اتفاقية منا ضة التعذيب.
 -64ورحب ددا تيم ددور  -ليش دديت بس ددن ق ددانون اجل درائم اجلنس ددية وبتحدي ددد س ددن الرش ددد دس ددتوري ا
يف  18سنة وحب ر الزواج القسرج.
 -65ورحبا تو و بملنشاء منسسات جديدة ا يف ذلا احملكمة الدستورية و يفدة الدعداء
الوطنية الزمبابوية واللجنة الزمبابوية للشنون اجلنسانية واللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة.
 -66ورحب ددا ت ددون بالت دددابن املتخ ددذة لتعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان ول س دديما التص ددديق عل ددل
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وباخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املنبينقة عدن اجلولدة األوىل
لةستعراض الدورج الشامال.
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 -67وأشادت ترتيا بالتحسينات التشريعية يف ال محايدة حقدوق اإلنسدان .ورحبدا باعتمداد
سياسات متعلقة بالشنون اجلنسانية وبالطفال وقانون اللجنة الزمبابوية للشنون اجلنسانية.
 -68وحينا أو ندا علل اإللغاء ن املشروط للعقوبات القتصدادية الضدارة .وأشدارت إىل أن
زمبابوج تعاف من انعدام األمن الغذائي ومن نقا القدرات يف ال احلماية الجتماعية.
 -69وأعربا أوترانيا عن قلقها إزاء استخدام القدوة املفرطدة ضدد املت دا رين السدلميني وعدن أسدفها
ألن اللجنة الزمبابوية للشنون اجلنسانية واللجنة الوطنية للسةم واملصاحلة ل تباشران عملهما.
 -70ودعددا اململكددة املتحدددة إىل إج دراء حتقيددق يف دواعددي القلددق املتعلقددة بددالعنف السياسددي
وبتوزيع املعونة الغذائية علل أساس النتماء احلزي وإىل مةحقة اجلناة املزعومني.
 -71وأشددادت مجهوري ددة تنزانيددا املتح دددة باإلجن ددازات احملددرزة ول س دديما اعتمدداد الدس ددتور اجلدي ددد
وإنشاء احملكمة الدستورية وعدد من اللجان.
 -72وأعربددا الوليددات املتحدددة عددن قلقهددا إزاء القيددود املفروضددة علددل حريددة التعبددن والتجمددع
وإزاء تزايد أعمال العنف ذات الدوافع السياسية وعدم مساءلة قوات األمن.
 -73وأشددارت بنمددا إىل أن تغددن املنددا يشددكال خطددرا علددل احلقددوق املتصددلة بالبيفددة وشددجعا
زمبابوج علل تعزيز القتصاد األتينر مراعاة للبيفة.
 -74ولح ا مجهورية فنزوية البوليفارية اجلهود املبذولة لتحسدني نوعيدة التعلديم واملبدادرات الراميدة
إىل توفن السكن والدعم ألصحاب املزارع الصغنة.
 -75وأشددادت زامبيددا بداإلجراءات املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض الدددورج
الشددامال ول سدديما إش دراك اجلهددات املعنيددة صدداحبة املصددلحة يف وضددع خطددة عمددال وطنيددة لتنفيددذ
التوصيات املنبينقة عن الستعراض السابق.
 -76ورحبددا اجلزائددر بالدسددتور اجلديددد وبداجلهود املبذولددة حلمايددة األطفددال وشددجعا زمبددابوج
علل تنفيذ سياستها الوطنية املتعلقة حبقوق الطفال.
 -77ولح ا أنغول أن احلكومة نفذت تدابن القتصاد الكلي للتغلب علل آثار العقوبات
اجملحفة املفروضة علل زمبابوج ورحبا بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان.
 -78وحينددا األرجنتددني احلكومددة علددل إح دراز تقدددم يف مواءمددة قوانينهددا الوطنيددة مددع التزامايددا
الدولية وعلل مواصلة عملية النضمام إىل معا دات حقوق اإلنسان.
 -79ورحبددا أرمينيددا بدداخلطوات املتخددذة بش د ن التينقيددف والتوعيددة يف ددال حقددوق اإلنسددان.
وأعربا عن قلقها إزاء العتداء اجلنسي علل الفتيات والتحرش هبن يف طريقهن إىل املدرسة.
 -80وأشددادت أس دةاليا باعتمدداد دسددتور جديددد وأعربددا عددن دعمهددا للجنددة الزمبابويددة حلقددوق
اإلنسان .وأبدت قلقها سصو حرية التعبن والتجمع.
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 -81ولح ددا ب ددنغةديخل اخلط دوات املتخ ددذة لتنفيددذ التوص دديات املقدمددة خ ددةل الس ددتعراض
األول وشدجعا زمبددابوج علدل احلفددا علدل ددذا الدزخم .وأشددارت إىل التحدديات الدديت تواجههددا
احلكومة ا يف ذلا فنوس نقا املناعة البشرية/اإليدز والقيود فيما يتعلق بالقدرات.
 -82و ن د ت بدديةروس زمبددابوج علددل دسددتور ا اجلديددد القددائم علددل أسدداس سدديادة القددانون
ضمن مجلة مبادا أخرت وعلل تصديقها علل عدة صكوك حلقوق اإلنسان.
 -83ورحبا بلجيكا باعتماد الدستور اجلديد .وقالا إهنا ل تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار
وجود قوانني و ارسات تضر باملرأة والطفال.
 -84وسلطا بوتسوانا الضوء علل التحديات اليت يطرحها ارتفاع معدلت وفيات األمهات
واملواليد واألطفال وتذلا التقزم وسوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة.
 -85وأشددارت الربازيددال إىل اعتمدداد الدسددتور اجلديددد .وشددجعا زمبددابوج علددل مواصددلة عمليددة
مواءمة القوانني الوطنية مع ذا الدستور ومع القانون الدو .
 -86وأشددارت بوروندددج إىل تعزيددز اإلطددار املنسسددي التش دريعي والسياسددات املتعلقددة بالتوعيددة
والتدريب يف ال حقوق اإلنسان واجلهود الرامية إىل إدماج أحكدام صدكوك حقدوق اإلنسدان يف
القانون احمللي واإلصةحات املعتمدة يف قطاع القضاء.
 -87وأعربا تندا عن قلقها إزاء تقارير عدن ارتكداب أفعدال انتقاميدة ضدد منتقددج احلكومدة.
وشددت علل أمهية تفالة احلكومة حلماية حرية التعبن.
 -88ورحب ددا ش دديلي ب ددالتزام زمب ددابوج حبماي ددة حق ددوق اإلنس ددان م ددن خ ددةل اعتم دداد دس ددتور
ع ددام  2013وقب ددول التوص دديات املنبينق ددة ع ددن عملي ددة الس ددتعراض ال دددورج الش ددامال لع ددام .2011
وشجعا زمبابوج علل اعتماد تدابن للوفاء هبذا اللتزام.
 -89وأشددادت الصددني باعتمدداد الدسددتور اجلديددد .ورحبددا باعتمدداد سياسددات لتعزيددز التنميددة.
وأعربددا عددن قلقهددا سصددو العقوبددات القتصددادية القائمددة ودعددا اجملتمددع الدددو إىل مسدداعدة
زمبابوج يف ال التنمية.
 -90وأشارت الكونغو إىل أن زمبدابوج عدززت إطار دا املنسسدي بتدوينده يف الدسدتور اجلديدد.
وأثنا علل زمبابوج لتصديقها علل الصكوك الدولية ذات الصلة.
 -91وأعربا توستاريكا عن قلقها إزاء شيوع املواقف األبوية واملمارسات اليت تنتها حقوق
املرأة وإزاء وجود التمييز وانعدام فر احلصول علل التعليم واخلدمات الصحية.
 -92وأشددارت توبددا إىل أن زمبددابوج أحددرزت تقدددم ا مهم د ا بقيامهددا جبملددة أمددور منهددا اعتمدداد
الدسددتور وذلددا ر ددم التحددديات املتصددلة حبقددوق اإلنسددان الدديت تفاقمدا بسددبب التدددابن القسدرية
النفرادية املفروضة علل البلد.
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 -93وأعربا تشيكيا عن تقدير ا للعرض الزاخر باملعلومات الذج تضمن ردودا علل بع
األسفلة احملالة قبال الستعراض.
 -94واستفسرت مجهورية توريا الشعبية الدميقراطية عن أثر العقوبات القتصادية علدل التمتدع
حبقوق اإلنسان ول سيما يف ال الصحة العامة.
 -95ورحبددا النددروي بتقددد زمبددابوج لتقرير ددا الددوطا .ولح ددا بقلددق ارتفدداع عدددد حددالت
اعتقد ددال املد دددافعني عد ددن حقد ددوق اإلنسد ددان واملت د ددا رين سد ددلميا واسد ددتمرار القيد ددود املفروضد ددة علد ددل
حرية التعبن.
 -96ولح ددا جيبددوت التدددابن املتخددذة منددذ السددتعراض السددابق ول سدديما التصددديق علددل
معا دات حقوق اإلنسان .ورحبا باعتماد الدستور اجلديد.
اعتماد وتنفي ُذ
 -97وأعربا إتوادور عن أملها يف أن يعزز الدميقراطية ون ام حقوق اإلنسان
ُ
دستور عام  2013والقوانني احملدثة وتذلا إنشاء املنسسات الوطنية ذات الصلة.
 -98ورحبددا مصددر بسددن دسددتور عددام  2013الددذج يتضددمن ضددمانات حلقددوق اإلنسددان.
وأشادت بملنشاء منسسات وأطر عمال حلماية حقوق اإلنسان.
 -99وأش ددادت إثيوبي ددا بتوس دديع نط دداق اهليات ددال املنسس ددية األساس ددية وبالت دددابن املتخ ددذة عل ددل
صعيد السياسدات حلمايدة حقدوق اإلنسدان .ورحبدا بدملطةق خطدة زمبدابوج للتحدول الجتمداعي
والقتصادج املستدام للفةة .2018-2013
 -100ورحبددا فرنس ددا بالتدددابن املتخ ددذة منددذ الس ددتعراض األول ول سدديما اعتم دداد الدس ددتور
الذج يكرس احلريات األساسية وبالتصديق علل اتفاقية حقوق األشخا ذوج اإلعاقة.
 -101وأعرب د ددا أملاني د ددا ع د ددن قلقه د ددا لع د دددم مواءم د ددة العدي د ددد م د ددن القد د دوانني بع د د ُدد م د ددع الدس د ددتور
اجلدي ددد ولرتك دداب م ددوظفي الدول ددة وقد دوات األم ددن يف املمارس ددة العملي ددة لنتهات ددات متك ددررة
حلقوق اإلنسان.
 -102وأثند ددا اند ددا علد ددل زمبد ددابوج إلنشد ددائها مد ددن خد ددةل اعتمد دداد دسد ددتور ا لعد ددام 2013
للمحكمة الدستورية و يفة الدعاء الوطنية الزمبابوية واللجنة الزمبابوية للشنون اجلنسانية واللجندة
الوطنية للسةم واملصاحلة.
 -103وأشادت واتيمال باجلهود اليت بذلتها زمبدابوج مدن أجدال تعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان
وبملنشدداء اللجنددة الزمبابويددة حلقددوق اإلنسددان .وأعربددا عددن قلقهددا ألن ددذه اللجنددة تعوز ددا امل دوارد
البشرية واملالية الكافية.
 -104وأشددار الكرسددي الرسددو إىل خطددة زمبددابوج للتحددول الجتمدداعي والقتصددادج املسددتدام
وسياسددة التعلدديم ددن الن ددامي وقددانون مكافحددة الجتددار باألشددخا وفرقددة العمددال املشددةتة بددني
الوزارات املعنية س لة الجتار باألشخا .
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 -105وحينا اهلند زمبابوج علل مواءمة قوانينهدا مدع دسدتور عدام  2013وعلدل تعزيدز داتم
األحداث ورفع السن الدنيا للمسنولية اجلنائية واحلد مدن التفرقدة القائمدة علدل أسداس ندوع اجلدن
وتقليا الفجوة يف األجور.
 -106ورحبا إندونيسيا باعتماد الدستور اجلديد الذج تما لح ا
احلق يف األمن الشخصي وحقوق املهاجرين.

ر التعدذيب وينيدد

 -107ولح ا مجهورية إيران اإلسةمية اعتماد الدستور اجلديد يف عدام  2013وسدن قدانون
عام  2014ملكافحة الجتار باألشخا وإنشاء فرقة العمال املشةتة بني الوزارات املعنيدة سد لة
الجتار باألشخا .
 -108وأث د الع دراق علددل زمبددابوج ن ددرا للتدددابن املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض
األول ولعتماد الدستور اجلديد.
 -109وشجعا آيرلندا زمبابوج علل مواءمة القوانني مع أحكام الدستور .وأعربدا عدن قلقهدا
إزاء ارتفاع معدل زواج األطفال ورحبا حبكم احملكمة الدستورية بعدم دستورية زواج األطفال.
 -110ورحب ددا إيطالي ددا راجعد ددة السياس ددة الوطني ددة للشد ددنون اجلنس ددانية يف ح ددني أشد ددارت إىل
مشروع السياسة الوطنية حلقوق الطفال واحل ر املطلق للتعذيب.
 -111وحين ددا الياب ددان زمب ددابوج عل ددل تعزي ددز س دديادة الق ددانون وتنفي ددذ خط ددة زمب ددابوج للتح ددول
الجتماعي والقتصادج املستدام .ورحبا باحل ر الدستورج لزواج األطفال والزواج القسرج.
 -112وأثنا تينيا علل زمبابوج جلهود ا الرامية إىل تنفيذ التوصيات املنبينقة عدن اجلولدة األوىل
من الستعراض الدورج الشامال وللتزامها املقدم إىل آليدات حقدوق اإلنسدان .وشدجعا زمبدابوج
علل املضي قُدم ا يف ذا النه .
 -113ولح ا ليبيا اجلهود املبذولدة لتنفيدذ التوصديات املقبولدة املنبينقدة عدن السدتعراض األول.
وأش ددارت ت ددذلا إىل اإلص ددةحات املعتم دددة يف الن ددام القض ددائي ددا يف ذل ددا إنش دداء احملكم ددة
الدستورية.
 -114وأثنددا مد شددقر علددل زمبددابوج لتصددديقها علددل عدددة صددكوك دوليددة حلقددوق اإلنسددان
واعتماد ددا لدسددتور عددام  2013الددذج يعددزز الضددمانات فيمددا يتعلددق بداحلقوق املدنيددة والسياسددية
والجتماعية والينقافية.
 -115وأثنا ملديف علل زمبابوج ملشارتتها يف عملية الستعراض الدورج الشامال واعتماد ا
لدستور عام  2013الذج يقوم علل حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
 -116ورحبا موريشيوس باعتماد زمبابوج لدستور عام  2013ا يف ذلا اإلعدةن املوسدع
للحق ددوق وبملجنازاي ددا يف ددال حق ددوق امل د درأة والض ددمانات املنص د دو عليه ددا فيم ددا يتعل ددق ب دداحلق
يف التعليم.
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 -117ودعا املكسيا زمبابوج إىل مواصلة تعاوهنا مع املكلفني بوليات يف إطدار اإلجدراءات
اخلاصة التابعة جملل حقوق اإلنسان ومدع يفدات املعا ددات .ورحبدا بتحديدد الدسدتور اجلديدد
لسن الرشد يف  18سنة.
 -118ولحددا اجلبددال األسددود دواعددي القلددق املتعلقددة بددالعنف املنددز واجلنسددي واستفسددر عددن
األنشطة املضطلع هبا من أجال تقد اجلناة إىل العدالة وتوفن املساعدة للضحايا.
 -119ورحددب املغددرب باعتمدداد الدسددتور اجلديددد يف عددام  2013وأشددار بارتيدداح إىل التصددديق
علل عدة اتفاقيات.
 -120ورحبددا موزامبيددق باألولويددات واملبددادرات واللتزامددات الوطنيددة الرئيسددية الراميددة إىل تعزيددز
حقوق اإلنسان .وشجعا زمبابوج علل مواصلة العمال مع املنسسات الرئيسية ودعا إىل إلغاء
العقوبات املفروضة علل زمبابوج.
 -121واعةفا ميا ار باخلطوات اإلجيابية املتخذة لتعزيز احةام حقوق املواطنني .وأشارت إىل
تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتطوير خدمات إعادة الت يال.
 -122وشددجعا ناميبي ددا زمب ددابوج عل ددل ض ددمان تنفي ددذ يف ددة التع ددايف واملص دداحلة واإلدم دداج عل ددل
الص ددعيد ال ددوطا لوليته ددا عل ددل ددو تام ددال وت ددذلا عل ددل تفال ددة فعالي ددة اللجن ددة الوطني ددة للس ددةم
واملصاحلة واستقةليتها.
 -123وأشددارت إس درائيال إىل أن ده ف ددات موعددد تقددد تينددن م ددن تقددارير زمبددابوج إىل آليددات رص ددد
حقوق اإلنسان.
 -124وردا علددل األسددفلة املطروحددة أشددار وفددد زمبددابوج إىل أن العقوبددات الدديت تفرضددها الدددول
الغربيددة أدت إىل اخنفدداض عددام يف مسددتوت تقددد خدددمات الرعايددة الصددحية وساصددة فيمددا يتعلددق
بتغذية األم والطفال .تما أبطد ت العقوبدات النمدو القتصدادج وتسدببا يف جدرة األدمغدة و دو
ما أثر علل مستوت تقد اخلدمات.
 -125وأنشفا جلنة مشدةتة بدني الدوزارات معنيدة حبقدوق اإلنسدان والقدانون اإلنسداف الددو إلعدداد
تقارير الدولة الطرب .وجرت صيا ة عدد من التقارير اليت ستُق كدم يف الوقا املناسب.
 -126وسدديجرج إعمددال احلددق يف التعلدديم األساسددي اجملدداف بالتدددري حسددب تدوافر املدوارد .وريينمددا
يتحقق ذلا ميول اآلباء تعلديم أبندائهم يف حددود إمكانيدايم .ويف احلدالت الديت ل تتدوافر فيهدا هلدم
اإلمكاني ددات لتموي ددال تعلد دديم أبن ددائهم ت ددوفر احلكومد ددة التموي ددال يف إط ددار برند ددام املس دداعدة للتعلد دديم
األساسي بالتعاون مع الشرتاء يف التنمية.
 -127ويف عام  2010أنشئ صندوق لتنمية املرأة يرمي إىل متكدني النسداء مدن احلصدول علدل
التموي ددال ب دددون ض ددمانات .ويوج ددد قي ددد اإلنش دداء مص ددرب للتموي ددال الب ددالغ الص ددغر خ ددا ب دداملرأة.
تم ددا اعتُ عم د ددت اس د دةاتيجية لإلدم دداج امل ددا لض ددمان تط ددوير املنسس ددات املالي ددة ملنتج ددات تةئ ددم
احتياجات املرأة.
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 -128وأُطلقددا يف عددام  2013سياسددة وطنيددة متعلقددة بامليدداه والصددرب الصددحي علددل الصددعيد
احمللي .والعمال جار من أجال تقيديم الحتياجدات يف املنداطق احلضدرية وإنشداء وإصدةح مدراحي
احلفرة يف املناطق الريفية.
 -129ول وجدود ألج سددجناء سياسدديني .وفيمددا يتعلددق بعقوبددة اإلعدددام مثددة  90سددجينا ينت ددرون
تنفيددذ حكددم اإلعدددام ومل تُن كفددذ أج عقوبددة إعدددام منددذ أتينددر مددن عقددد مددن الددزمن .وجددرت املوافقددة
منخرا علل عشرة التماسات للعفو .وسيجرج إعداد ورقة للمناقشة بش ن إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -130وتدرك احلكومة احلاجة امللحة إىل تدابن دستورية وتشدريعية وإداريدة تتوافدق مدع الصدكوك
واملعاين الدولية حلقوق اإلنسان.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات**
 -131نظرررت زمبررابوي رري التوصرريات المقدمررة أثنرراء الحرروار التفرراعلي والمدرجررة أدنررا ،
وهي تحظى بتأييدها:
1-131
(باكستان)؛

مواصلة ضمان تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان التي صدقت عليها

التنفي ر ررذ اللام ر ررل لدس ر ررتور ع ر ررا  ،2013وبخاص ر ررة ض ر ررمان تفعي ر ررل
2-131
المؤسسات الرئيسية ،بما يها اللجنة الوطنية للسال والمصالحة (جمهورية كوريا)؛
السررعي ىلررى التنفيررذ اللامررل للدسررتور وتفعيررل المؤسسررات الرئيسررية
3-131
لتعزيز حقوق اإلنسان التي ينص عليها (غانا)؛
تعزيز المؤسسات لتملين زمبابوي من الد اع عرن سريادتها وحمايرة
4-131
حقوق اإلنسان لشعبها (الجمهورية العربية السورية)؛
تس رريو وتيرررة تنفيررذ الدسررتور الجديررد ومواءمررة الق روانين ذات الصررلة
5-131
معه ،بما ي ذلك الخاصة منها بمختلف اللجان المنشأة بموجبه (أستراليا)؛
تس رريو عمليررة مراجعررة القرروانين ومواءمتهررا مررو الدسررتور (جمهوريررة
6-131
ىيران اإلسالمية)؛
مواءمة جميو القوانين مو دستور عا  2013وضرمان تنفيرذها علرى
7-131
نحو يتوا ق تماما مو معايير حقوق اإلنسان (ألمانيا)؛

__________

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

مل ُحترر الستنتاجات والتوصيات.
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مواصررلة الجهررود الراميررة ىلررى مواءمررة اإلطررار القررانوني المحلرري مررو
9-131
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛
10-131
(أوغندا)؛

تسريو عمليرة مراجعرة القروانين الوطنيرة ومواءمتهرا مرو الدسرتور الجديرد

 11-131مواص ررلة الجه ررود الوطني ررة الرامي ررة ىل ررى مواءم ررة القر روانين الوطني ررة م ررو
الدستور الجديد (مصر)؛
 12-131تس ر رريو عملير ررة مراجعر ررة قوانينهر ررا المحلير ررة ومواءمتهر ررا مر ررو الدسر ررتور،
وال س رريما تل ررك المتعلق ررة منه ررا بحظ ررر التع ررذيب وبالقض رراء عل ررى العن ررف ض ررد المر ررأة
(تايلند)؛
 13-131تسر رريو العملي ررة الجاري ررة م ررن أج ررل مواءم ررة قوانينه ررا م ررو الدس ررتور
الجديد (توغو)؛
 14-131مواصررلة العمررل بنشررام مررن أجررل مواءمررة القروانين واألنظمررة المتعلقررة
بحقرروق اإلنسرران مررو أحلررا الدسررتور واتخرراذ الترردابير الالزمررة لضررمان التمتررو علررى
نحو كامل بالحقوق ي مجاالت حرية التعبير والتظاهر السلمي والتجمو ( رنسا)؛
 15-131مراجعررة القرروانين مررن أجررل ضررمان توا قهررا اللامررل مررو االلتزامررات
الدوليررة لزمبررابوي ومررو دسررتورها يمررا يتعلرق بممارسررة الحقروق رري مجرراالت حريررة
التعبير وتلوين الجمعيات والتجمو وبالقضاء على التمييز ضد المرأة (تشيليا)؛
 16-131مواصررلة العمررل اإليجررابي المتعلررق ب دمرا أحلررا معاهرردات حقرروق
اإلنس رران رري الق ررانون المحل رري عل ررى النحر ررو المب ررين رري تقري ررر منتص ررف المر رردة
(موريشيوس)؛
 17-131المضرري قمرردما رري اتخرراذ ترردابير إلدمررا القرروانين والمعررايير الدوليررة
لحقرروق اإلنسرران ( يمررا يتعلررق بالمعاهرردات الترري انضررمت ىليهررا) رري ىطررار القررانون
المحلي (ملديف)؛
 18-131مواءم ررة الق رروانين المحلي ررة م ررو التزاماته ررا بموج ررب اتفاقي ررة حق رروق
األشخاص ذوي اإلعاقة واعتماد تدابير لضرمان التعلري الشرامل للجميرو وىملانيرة
الوصول ىلى المباني العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة (ىسرائيل)؛
 19-131مراجع ررة الق رروانين الزمبابوي ررة ومواءمته ررا م ررو دس ررتور ع ررا ،2013
بم ررا رري ذل ررك يم ررا يتعل ررق بالم ررادة  61المتعلق ررة بحري ررة التعبي ررر وحري ررة وس ررائ
اإلعال  ،وضمان تنفيذها (هولندا)؛
 20-131تحرردي القرروانين الوطنيررة تماشرريا مررو التزاماتهررا الدوليررة ،وبخاصررة
يم ررا يتعل ررق بالمس رراواة ب ررين الجنس ررين وبحماي ررة حق رروق الكف ررل وملا ح ررة العن ررف
والزوا القسري (تونس)؛
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 21-131اإلدما اللامل ألحلا اتفاقية القضاء على جميو أشرلال التمييرز
ضد المرأة ي نظامها القانوني المحلي (جنوب أ ريقيا)؛
 22-131تعررديل جميررو القرروانين الوضررعية والعر يررة مررن أجررل تحديررد السررن
الدنيا للزوا ي  18سنة واتخاذ خكوات ملموسة لتنفيذ هذ القوانين على نحرو
يتماشى مو اتفاقية حقوق الكفل (بلجيلا)؛
 23-131تلثيررف الجهررود الراميررة ىلررى توسرريو نكرراق واليررة المؤسسررة الوطنيررة
لحقوق اإلنسان وتزويدها بالموارد اللا ية (الفلبين)؛
 24-131تررو ير المرروارد الالزمررة والقرردرات التقنيررة للجنررة الزمبابويررة لحقرروق
اإلنس رران حت ررى ت ررؤدي مهمتهر را و قم ررا ير رنص علي رره الدس ررتور ،وذل ررك عل ررى النح ررو
الموصى به سابق ا (أستراليا)؛
 25-131ض ررمان الم رروارد المالي ررة والمادي ررة اللا ي ررة للجن ررة حق رروق اإلنس رران
واللجنررة الوطنيررة للسررال والمصررالحة لتملينهم را مررن االضرركالع بواليتيهم را علررى
نحو كامل و عال (ألمانيا)؛

 26-131اتخ رراذ الت رردابير المناس رربة للفال ررة امتث ررال اللجن ررة الوطني ررة لحق رروق
اإلنسان على نحو كامل لمبادئ باريس ( رنسا)؛
 27-131مواصررلة الجهررود الراميررة ىلررى ضررمان عمررل لجنررة حقرروق اإلنسرران
بفعالية وىلى كفالة استقالليتها ،تماشي ا مو مبادئ باريس (جيبوتي)؛
 28-131مواصلة الجهود الرامية ىلى بنراء قردرات المؤسسرة الوطنيرة لحقروق
اإلنسان (ىثيوبيا)؛
 29-131تس رريو وتيرررة الجه ررود الراميررة ىل ررى ضررمان التفعي ررل اللامررل للجن ررة
الزمبابوية للشؤون الجنسانية (جنوب أ ريقيا)؛
 30-131اتخاذ جميو التدابير الالزمة ،بما ي ذلرك ضرمان التفعيرل اللامرل
دون تأخير للجنة الزمبابوية للشؤون الجنسانية ،من أجل كفالة عد تعرض النسراء
للعنف ،بما ي ذلك العنف الجنسي (السويد)؛
 31-131اتخرراذ ترردابير تش رريعية لضررمان اسررتقاللية اللجنررة الوطنيررة للسررال
والمصررالحة وكفالررة تمتعهررا بالصررالحيات والمرروارد الالزمررة ألداء واليتهرا الدسررتورية
بفعالية (سويسرا)؛
32-131

مواصلة تعزيز دور اللجنة الوطنية للسال والمصالحة (تونس)؛

 33-131تعزيز دور الهيئات الوطنية العاملة ي مجال تعزيرز حقروق اإلنسران
واحترامها (مصر)؛
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 34-131ىنشرراء لجنررة مسررتقلة وذات مصررداقية لالنتخابررات قررادرة علررى تسررجيل
الن ر رراخبين الم ر ررؤهلين عل ر ررى نك ر رراق البل ر ررد قب ر ررل انتخاب ر ررات ع ر ررا ( 2018الوالي ر ررات
المتحدة األمريلية)؛
 35-131مواص ررلة عملي ررة وض ررو السياس ررات الرامي ررة ىل ررى تعزي ررز وحماي ررة حق رروق
اإلنسان وتحقيق الر ا والتنمية للسلان (الجمهورية العربية السورية)؛
 36-131مواص ر ر ررلة تعزي ر ر ررز الحم ر ر ررالت اإلعالمي ر ر ررة الوطني ر ر ررة بش ر ر ررأن الحق ر ر رروق
والمسؤوليات (توغو)؛
 37-131مواصر ررلة تعبئر ررة الم ر روارد والر رردع التقنر رري لتعزير ررز القر رردرة علر ررى الو ر رراء
بالتزاماتها ي مجال حقوق اإلنسان (نيجيريا)؛
 38-131مواصررلة تنفيررذ سياسررات تحقيررق التنميررة لشررعبها رري ىطررار أهرردا
التنمية المستدامة ،بما ي ذلك التدابير المتخذة من أجل تلا ؤ الفررص المتاحرة
للمرأة للمشاركة ي التنمية االقتصادية للبلد (باكستان)؛
 39-131ضررمان مواصررلة التوعيررة بأهرردا التنميررة المسررتدامة لجعلهررا جررزءا مررن
الثقا ة العامة (الجمهورية العربية السورية)؛
40-131
(ىكوادور)؛

مواصلة القيا بمرا يلرز لصرياغة سياسرة وطنيرة بشرأن حقروق الكفرل

 41-131ىنشراء نظر لحمايرة الكفرل بغيرة خفرد عردد حراالت ىسراءة معاملرة
األطفال (مدغشقر)؛
 42-131مواصلة الجهود الرامية ىلى مواءمرة بررامت تردريب جميرو المروففين
الحلروميين مررو القرانون الرردولي لحقروق اإلنسرران وىدرا حصرة أكبررر مرن الترردريب
ي مجال حقوق الكفل ي دورات التكوير المهني (اللرسي الرسولي)؛
 43-131مواص ررلة جهوده ررا للت رردريب والتوعي ررة رري مج ررال حق رروق اإلنس رران
(جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 44-131مواصررلة جهودهررا لتعزيررز قرردرات مرروففي ىنفرراذ القررانون رري مجررال
سيادة القانون وحقوق اإلنسان من خالل زيادة األنشكة التدريبية (ليبيا)؛
 45-131ىتاحة اإلملانية بال عوائق للوكاالت اإلنسانية إليصال المساعدات
اإلنسانية ،بما ي ذلك المعونة الغذائية ،ىلى جميو أنحاء البلد (نيوزيلندا)؛
 46-131المضي قمدما ي تعزيز الحوار مو جميو الدول على أسراس االحتررا
المتبادل والمساواة ي السريادة وتقريرر المصرير وحرق الشرعوب ري أن تخترار بحريرة
نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية (الجمهورية العربية السورية)؛
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 47-131مواصلة بذل الجهود ،بدع من المجتمو الدولي ،من أجل ضرمان
ىلغاء التدابير القسرية االنفرادية المفروضة على البلد (كوبا)؛
 48-131التعر رراون الوثير ررق مر ررو المجتمر ررو المر رردني ر رري متابعر ررة نتر ررائت عملير ررة
االستعراض الدوري الشامل (النرويت)؛
 49-131مواصلة تعزيز تعاونها مو آليات حقروق اإلنسران ،وال سريما هيئرات
معاهدات األم المتحدة (النيجر)؛
 50-131تقرردي تقاريرهررا الترري ررات موعرردها بأمررد طويررل ىلررى آليررات هيئررات
المعاهدات ذات الصلة (سيراليون)؛
 51-131تقدي تقاريرها التي ات موعدها بأمد طويل ىلى هيئرات معاهردات
حقوق اإلنسان (غانا)؛
 52-131مواص ر ررلة الجه ر ررود الرامي ر ررة ىل ر ررى تعزي ر ررز المس ر رراواة ب ر ررين الجنس ر ررين
(الجمهورية العربية السورية)؛
53-131

مواصلة تعزيز سياساتها وتدابيرها لتملين المرأة (بنغالديش)؛

 54-131مواصررلة عمليررة وضررو السياسررات الراميررة ىلررى حمايررة حقرروق الم ررأة
(الجمهورية العربية السورية)؛
 55-131وضررو وتنفيررذ السياس رات الوطنيررة للشررؤون الجنسررانية بغيررة ضررمان
احترا مبدأ التمثيل المتساوي للجنسين (ىكوادور)؛
 56-131ضررمان مزيررد مررن الفعاليررة رري ىنفرراذ السياسررات والق روانين الراميررة ىلررى
معالجة مسألة التمييرز ضرد المررأة وتهميشرها ،واتخراذ تردابير لتعزيرز تلرا ؤ الفررص برين
الفتيان والفتيات ي الحصول على التعلي األساسي (تايلند)؛
 57-131المضي قمدما ي اتخاذ اإلجراءات التشريعية للقضراء علرى تهمريش
المررأة رري المجرراالت االجتماعيررة واالقتصررادية والسياسررية وتعزيررز آليررات الحمايررة
من العنف القائ على أساس نوع الجنس (ملديف)؛
 58-131مواصررلة معالجررة مسررألة تهمرريش الم ررأة واسررتبعادها رري المجرراالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،مو ىيالء اهتما خاص للقضاء على الممارسة
الضارة المتمثلة ي زوا األطفال (جمهورية كوريا)؛
 59-131وضررو اسررتراتيجية لتعزيررز حقرروق الم ررأة مررن أجررل ملا حررة التمييررز
ضد النسراء والفتيرات تركرز بصرفة خاصرة علرى مسرائل مرن قبيرل الرزوا المبلرر أو
القسري ،والعنرف الجنسري ،والمسراواة ري الحصرول علرى التعلري  ،وتلرا ؤ ررص
االستفادة من مللية األرض ،ضمن جملة أمور (الملسيك)؛
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 60-131العمررل بسرررعة مررن أجررل معالجررة مسررألة التمييررز ضررد الفتيررات رري
التعلرري  ،وال سرريما االعتررداء الجنسرري علرريهن والتحررر بهرن رري المرردارس ،ضرالا
عررن الصررعوبات الترري يواجههررا األطفررال رري المنرراطق الريفيررة رري الحصررول علررى
التعلي (اليابان)؛
 61-131مواصر ررلة اعتمر رراد تر رردابير لزير ررادة معر رردل ىصر رردار شر ررهادات المر رريالد،
وال سيما ي المناطق الريفية و ي أوسام األسر المعيشية المنخفضة الدخل (تركيا)؛
 62-131تعزيررز ىملانيررة التسررجيل الفرروري للمواليررد والتوعيررة العامررة رري هررذا
الصدد (كينيا)؛
 63-131وقر ررف عملير ررات االعتقر ررال واالحتجر رراز الس ر ررية ،وكر ررذلك االسر ررتخدا
المفرررم للقرروة ،وممارسررة التعررذيب والتخويررف والمضررايقة ،والترردخل رري االحتجاجررات
والتمييز ضد المحتجين (أوكرانيا)؛
 64-131التحقيررق رري جميررو حرراالت العنررف القررائ علررى دوا ررو سياسررية،
بمررا رري ذلررك مالبسررات اختفرراء المرردا و عررن حقرروق اإلنسرران ،ىيكرراي دزامررارا،
وضمان تقدي المسؤولين عنها ىلى العدالة (الواليات المتحدة األمريلية)؛
65-131

تعزيز عملية تنفيذ التدابير المتخذة لملا حة عمل األطفال ( رنسا)؛

 66-131التنفيذ اللامل ألحلا الدستور المتعلقة بحماية حقوق الكفل مرن
أجل االمتثال للمعرايير الدوليرة ،وكرذلك مرن أجرل الحرد بقردر أكبرر مرن ممارسرات
زوا األطفال والزوا المبلر والزوا القسري (ىيكاليا)؛
 67-131تعزيز حماية األطفال من خالل اتخاذ تردابير لمنرو الرزوا القسرري
والمبلر ،والقضاء على عمل األطفال (ىسرائيل)؛
 68-131تعررديل جميررو القرروانين الوضررعية والعر يررة رري أقرررب وقررت مملررن مررن
أجل تحديد السن الدنيا للزوا ي  18سنة ،ووضرو وتنفيرذ خكرة عمرل وطنيرة شراملة
لملا حة ممارسة زوا األطفال وأسبابها الجذرية (آيرلندا)؛
69-131
(مدغشقر)؛

وضررو خكررة عمررل وطنيررة للح ررد مررن تزايررد ممارسررة زوا األطف ررال

 70-131اعتماد تدابير لمنو واستئصال العنف ضد النسراء والفتيرات ،وال سريما
اعتمرراد الق روانين وىنشرراء مزيررد مررن مراكررز اإلي رواء وترردريب القضرراة والمرردعين العررامين
وضبام الشرطة (ىسرائيل)؛
 71-131اعتماد تدابير لمنو واستئصال جميو االعتداءات المتسمة برالعنف
الجنسي على الفتيات والنساء ،مو ضمان مساءلة الجناة على نحو عرال ،وذلرك
بوسائل منها التنسيق اللامل مو اللجنة الزمبابوية للشؤون الجنسانية (تركيا)؛
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 72-131ضمان حصول ضحايا العنرف الجنسري والعنرف القرائ علرى أسراس
نوع الجنس علرى الردع االجتمراعي والقرانوني ،وتقردي مرتلبري هرذ األ عرال ىلرى
العدالة (كندا)؛
 73-131تر ر رو ير المس ر رراعدة والحماي ر ررة الل ر ررا يتين للنس ر رراء ض ر ررحايا العن ر ررف
(تيمور  -ليشتي)؛
 74-131ضررمان التقي ررد الص ررار باألحل ررا القانوني ررة المتعلق ررة بالس ررن ال رردنيا
للررزوا  ،وكررذلك منررو حرراالت الررزوا القسررري والتحقيررق يهررا وتقرردي الجنرراة ىلررى
العدالة وكفالة المساعدة للضحايا (األرجنتين)؛
 75-131تلثيف جهودها الرامية ىلى تحسين فرو االحتجاز ي السرجون
و ي مخا ر الشرطة (بوروندي)؛
 76-131تلثيف الجهود الرامية ىلى تحسرين الظررو
الشرطة بغية التخفيف من اكتظاظ السجون (كوبا)؛

ري السرجون ومخرا ر

 77-131مواصلة جهودها ي مجال ملا حة االتجار باألشخاص (جمهورية
ىيران اإلسالمية)؛
 78-131مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة ىلر ررى تنفير ررذ الخكر ررة الوطنير ررة لملا حر ررة
االتجررار باألشررخاص وخكررة زمبررابوي للتحررول االجتمرراعي واالقتصررادي المسررتدا
للفترة ( 2018-2013السودان)؛
 79-131تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات لملا حة االتجار باألشرخاص مرن
أجل تو ير حماية عالة لضحايا االتجار ،وال سيما النساء واألطفال (بيالروس)؛
 80-131ت ررو ير الت رردريب للقض رراة والمر رردعين الع ررامين وم رروففي ىنف رراذ القر ررانون
وحرس الحدود واألخصائيين االجتماعيين ي مجرال تحديرد ومعاملرة ضرحايا االتجرار
و ي قانون ملا حة االتجار باألشخاص (ىسرائيل)؛
 81-131تنفي ررذ الت رردابير الرامي ررة ىل ررى تعزي ررز نظ ررا ىقام ررة الع رردل بغي ررة كفال ررة
المساواة ي اللجوء ىليه والمحاكمة و ق األصول القانونية وملا حة اإل الت مرن
العقاب (شيلي)؛
82-131

تو ير التدريب للقضاة والمدعين العامين (تيمور  -ليشتي)؛

 83-131ت رردريب القض رراة والم رردعين الع ررامين رري مج ررال الق رروانين المتعلق ررة
بالعنف ضد المرأة ،ولقوات الشرطة ري مجرال ىجرراءات مسراعدة النسراء ضرحايا
العنف (بنما)؛
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 84-131كفالررة خضرروع جميررو األشررخاص المحتج رزين والمتهمررين بارتلرراب
جريمة ما لمحاكمة عادلة ونزيهة ،مو ضمان استقالل السلكة القضائية (نيوزيلندا)؛
85-131
(سيراليون)؛

ر ر ر ررو سر ر ررن المسر ر ررؤولية الجنائير ر ررة لمواءمتهر ر ررا مر ر ررو المعر ر ررايير الدولير ر ررة

 86-131توس رريو نك رراق البرن ررامت الن رراجي إليج رراد ب رردائل للح رربس االحتي رراطي
للمجرمين من األحداث ليمتد من المقاطعات الخمس التري يشرملها حاليرا ىلرى 10
مقاطعات (جنوب أ ريقيا)؛
87-131
(توغو)؛

اتخرراذ ترردابير ىضررا ية لتعزيررز ىملانيررة لجرروء المررواطنين ىلررى القضرراء

88-131
(أوكرانيا)؛

ضرمان التمترو اللامررل برالحق رري حريرة التعبيررر وتلروين الجمعيررات

 89-131اعتماد تدابير تلفل حقروق المرواطنين ري التظراهر السرلمي وحريرة
التعبير (شيلي)؛
 90-131كفالة حرية ممارسة الحق ي التظاهر المعتر بها ي المادة 59
من دستور عا ( 2013ىسبانيا)؛
 91-131الو اء بالتزاماتها يما يتعلق بالحق ي حريرة التعبيرر و ري الحصرول
على المعلومات (أوروغواي)؛
 92-131مواصررلة تعزيررز عمليررة تنفيررذ القرروانين والسياسررات المتعلقررة بحريررة
التعبير والتجمو (بوتسوانا)؛
 93-131المضرري قمرردما رري اتخرراذ ترردابير للفالررة حريررة وسررائ اإلعررال وحريررة
الصحا ة (ناميبيا)؛
 94-131اتخرراذ خكرروات ملموسررة مررن أجررل ىيجرراد وصررون بيئررة آمنررة ومواتيررة
للمدا عين عن حقوق اإلنسان (النرويت)؛
 95-131مراجع ررة القر روانين القائم ررة بغي ررة تعزي ررز ممارس ررة حري ررة التجم ررو وحري ررة
الصحا ة (ىيكاليا)؛
 96-131اتخ رراذ ت رردابير تشر رريعية ملموس ررة و وري ررة لض ررمان المش رراركة الح رررة
والمسررتنيرة واةمنررة للمررواطنين رري العمليررة االنتخابيررة تماشرريا مررو دسررتورها ومررو
مب ررادئ الجماع ررة اإلنمائي ررة للجن رروب األ ريق رري ومبادئه ررا التوجيهي ررة الت رري تحلر ر
االنتخابات الديمقراطية (سويسرا)؛
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 97-131الح رررص عل ررى ع ررد التس ررامي م ررو أعم ررال العن ررف الت رري تس ررتهد
النشكاء السياسيين ،بغرد النظرر عرن انتمرائه السياسري ،والمردا عين عرن حقروق
اإلنسان وعلى مساءلة الجناة و ق ا للقانون (السويد)؛
 98-131مواصلة جهودها الراميرة ىلرى تعزيرز التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة
المستدامة وتحسين مستويات المعيشة ي البلد (الصين)؛

 99-131تعزيررز عمليررة تنفيررذ خكررة زمبررابوي للتحررول االجتمرراعي واالقتصررادي
المستدا (أنغوال)؛
 100-131مواصررلة عمليررة تعزيررز برامجهررا االجتماعيررة وسياسرراتها الناجحررة رري
مجال التعلي (جمهورية نزويال البوليفارية)؛
 101-131بررذل الجهررود علررى النحررو المبررين رري أهرردا التنميررة المسررتدامة،
وال س رريما تل ررك المتعلق ررة ب ررالفقر والتعل رري والص ررحة والس ررلن والمي ررا وخ رردمات
الصر الصحي (بنغالديش)؛
 102-131وضررو اسررتراتيجية وطنيررة عالررة لمعالجررة المسررائل المتعلقررة بررالفقر
والضمان االجتماعي والرعاية الصحية (أوغندا)؛
 103-131مواصررلة مسرراعيها مررن أجررل التنميررة والتخفيررف مررن حرردة الفقررر رري
جميو أنحاء البلد (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 104-131ض ررمان تخص رريص الم رروارد اللا ي ررة لتنفي ررذ سياس ررة األم ررن الغ ررذائي
(أوغندا)؛
 105-131تعزي ر ررز الحماي ر ررة االجتماعي ر ررة لض ر ررمان تر ر رو ير المس ر رراعدة الغذائي ر ررة
ومعالجة مشللة سوء التغذية (نيوزيلندا)؛
 106-131المضري قمردما رري اتخراذ ترردابير ري مجرال اإلنتررا الزراعري لضررمان
األمن الغذائي ي البلد (ىثيوبيا)؛
 107-131تنفيذ التردابير الراميرة ىلرى ضرمان التوزيرو العرادل لألغذيرة ري ىطرار
برنررامت ملا حررة المجاعررة الناجمررة عررن الجفررا  ،مررو التركيررز بصررفة خاصررة علررى
الضعفاء (شيلي)؛
 108-131مواص ررلة ض ررمان ىملاني ررة الحص ررول عل ررى الغ ررذاء والتعل رري لجمي ررو
األطفررال ،بمررن رريه األطفررال ذوو اإلعاقررة واألطفررال الررذين يعيشررون رري الشرروارع
واأليتررا واألطفررال الررذين يعيشررون رري المنرراطق الريفيررة ،وذلررك مررن خررالل حملررة
أو استراتيجية مستمرة (الملسيك)؛
 109-131وضو استراتيجية أو خكة وطنية إلنهراء ممارسرة ىيرداع األطفرال ري
مؤسسات الرعاية وىدماجه ي أسر حاضنة (صربيا)؛
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 110-131وضر ررو اسر ررتراتيجية شر رراملة لصر ررالي األطفر ررال الر ررذين يعيشر ررون ر رري
الشرروارع ،وذلررك باعتمرراد نهررت قررائ علررى حقرروق الكفررل ومعالجررة مسررألتي الوقايررة
واالستجابة لالحتياجات (صربيا)؛
 111-131ىعمررال حقرروق اإلنسرران المتعلقررة بميررا الشرررب وخرردمات الصررر
الصحي بفعالية على النحو المجسد ي الدستور (ىسبانيا)؛
 112-131اتخرراذ ترردابير عالررة للحررد مررن اإلصررابة بررأمراض المالريررا و يررروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل وملا حتها (أنغوال)؛
 113-131مواصررلة الجهررود رري مجررال ملا حررة وبرراء يررروس نقررص المناعررة
البشرية/اإليدز ي البلد (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
 114-131مواصلة الجهود من أجل ملا حة األمراض ،بما ري ذلرك المالريرا
و ير ررروس نقر ررص المناعر ررة البش ر ررية/اإليدز ،مر ررن خر ررالل االسر ررتثمار ر رري البحر رروث
الصيدالنية وىتاحة خيارات العال ي القكاع العا (ملديف)؛
 115-131تعزيز رص األطفال ي الحصرول علرى الخردمات الصرحية ،وال سريما
يما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا والسل (الجزائر)؛
 116-131وضو خكة طويلة األجل لتملرين المروففين الصرحيين مرن الحفراظ
على مهاراته وتو ير التدريب الدائ يما يتعلق بهذ المسألة (بنما)؛
 117-131وضررو وتفعيررل اسررتراتيجية شرراملة لمنررو و يررات األمهررات والمواليررد
واألطفال (بوتسوانا)؛
 118-131تعزيز الجهود الرامية ىلى زيادة ررص حصرول المررأة علرى خردمات
مرا ررق الرعاي ررة الص ررحية وعل ررى المس رراعدة الكبي ررة بغي ررة معالج ررة مش ررللة االرتف رراع
السائد لمعدل و يات األمهات (غانا)؛
 119-131المض رري قمرردم ا رري اتخ رراذ ت رردابير ىض ررا ية لتعزي ررز خ رردمات الرعاي ررة
الصحية ،وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال (ميانمار)؛
 120-131تحسين الهياكل األساسرية للرعايرة الصرحية األوليرة والثانويرة وزيرادة
المخصصررات مررن الميزانيررة لروزارة الصررحة ورعايررة األطفررال تماشرريا مررو االلتزامررات
اإلقليمية والدولية (كينيا)؛
 121-131تعزي ررز جهوده ررا م ررن أج ررل تحقي ررق التحص ررين اللام ررل بالتع رراون م ررو
وكاالت األم المتحدة ذات الصلة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 122-131تعزي ررز الح ررق رري التعل رري بجمل ررة وس ررائل منه ررا مواجه ررة التح ررديات
المكروحة ي مجال الوصول ىلى المدارس (أرمينيا)؛
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 123-131ىزالة جميو الحواجز التي تحول دون حصول الكالب على التعلي
ي جميو المقاطعات (كينيا)؛
 124-131تعزيررز اةليررات الوطنيررة لتملررين األطفررال مررن الحصررول علررى التعلرري
والخدمات الصحية ،وبخاصة ي المناطق الريفية (المغرب)؛
 125-131كفالة تخصيص الموارد اللا ية لتحسين جرودة التعلري  ،بمرا ري ذلرك
تحسين الهياكل األساسية للمدارس (تركيا)؛
 126-131مواصلة العمل مو شركائها ي التنمية من أجل االستثمار ي قكاع
التعلي (جنوب السودان)؛
 127-131اتخاذ خكوات ىضا ية إلتاحة رص الحصول علرى التعلري لجميرو
األطفال (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 128-131مواصلة التركيز على مسألة التعلي لضمان التعلري الشرامل والعرالي
الجودة والميسر للجميو (بيالروس)؛
 129-131مواصلة تكوير نظا التعلي  ،بكرق منهرا تعزيرز سربل الحصرول علرى
التعلي بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيره من الفئات الضعيفة (الصين)؛
 130-131ىدما استراتيجية قائمة على حقوق اإلنسران تشرمل األطفرال ذوي
اإلعاقة ي نظا التعلي (بنما)؛
 131-131كفالة التعلري االبتردائي المجراني واإللزامري مرن خرالل تنفيرذ قرانون
التعلي (سلو ينيا)؛
 132-131مواصررلة تعزيررز البرنررامت المتعلررق ب رالتعلي االبترردائي وكفالررة التحرراق
جميو األطفال المحرومين من التعلي االبتدائي والثانوي بالمدارس (العراق)؛
 133-131تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (الجزائر)؛
 134-131تعزير ررز ت ر رردابير اإلدمر ررا االجتم ر رراعي ،وال سر رريما لألش ر ررخاص ذوي
اإلعاقة البدنية (أنغوال)؛
 135-131مواصلة الجهود و قا لخكة زمبرابوي للتحرول االجتمراعي واالقتصرادي
المستدا للفترة من تشرين األول/أكتوبر  2013ىلى كرانون األول/ديسرمبر ،2018
التي تنص على االسرتفادة القصروم مرن المروارد الكبيعيرة الوطنيرة لتعزيرز األمرن الغرذائي
والقضرراء علررى الفقررر وتوسرريو نكرراق التغكيررة االجتماعيررة وىصررالا الهياكررل األساسررية
(االتحاد الروسي)؛
 136-131دع ر الش رراكات ،وال سرريما مررو القكرراع الخرراص ،مررن أجررل تنفيررذ
خكة زمبابوي للتحول االجتماعي واالقتصادي المستدا (المغرب)؛
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 137-131تسر رريو وتي رررة األنشرركة الرامي ررة ىل ررى تنفي ررذ خك ررة زمب ررابوي للتح ررول
االجتماعي واالقتصادي المستدا (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 138-131العمل على نحو وثيق مو المجتمو الدولي يما يتعلرق براإلجراءات
اإلنسانية لمواجهة آثار الجفا المستمر ،وضمان توزيو المعونة اإلنسانية بكريقة
خالية من االعتبارات السياسية ومن التمييز (النرويت)؛
 139-131مواص ر ررلة الجه ر ررود الرامي ر ررة ىل ر ررى تنفي ر ررذ خك ر ررة زمب ر ررابوي للتح ر ررول
االجتمرراعي واالقتصررادي المسررتدا مررن أجررل تحسررين التنميررة االقتصررادية وتعزيررز
السال واألمن (اللرسي الرسولي)؛
 140-131اتخرراذ خكرروات لتعزيررز النمررو االقتصررادي مررن خررالل توزيررو المرروارد
علررى نحررو أكثررر ىنصررا ا ،وذلررك للفالررة الحقرروق االجتماعيررة واالقتصررادية للجميررو
(النرويت)؛
 141-131مواصلة تعزيز الجهود الرامية ىلى ملا حة الفساد (جمهورية تنزانيرا
المتحدة)؛
 142-131مواصررلة الجهررود رري مجررال تحصرريل الض ررائب (جمهوريررة تنزانيررا
المتحدة).
 -132وسررتدرس زمبررابوي التوصرريات التاليررة ،وسررتقد ردودهررا عليهررا رري الوقررت المناسررب،
على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان.
التصديق على المعاهردات الدوليرة لحقروق اإلنسران التري لر ينضر
1-132
ىليهررا البلررد بعررد ،بمررا رري ذلررك اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب وبروتوكولهررا االختيرراري،
واالتفاقية الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري (البرازيل)؛
التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسران األخررم ،وال سريما اتفاقيرة
2-132
مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميو العمال المهاجرين وأ راد
أسره (اللونغو)؛
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3-132
(ىندونيسيا)؛

النظ ر ررر ر رري مس ر ررألة التص ر ررديق عل ر ررى اتفاقي ر ررة مناهض ر ررة التع ر ررذيب

4-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (هولندا)؛

5-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (الجبل األسود)؛

6-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (السنغال)؛

7-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (تيمور  -ليشتي)؛
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8-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (كوستاريلا)؛

9-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (تشيليا)؛

10-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (جيبوتي)؛

11-132

التصديق دون تأخير على اتفاقية مناهضة التعذيب (السويد)؛

12-132

النظر ي مسألة االنضما ىلى اتفاقية مناهضة التعذيب (ناميبيا)؛

 13-132االحترا اللامل لرروا ونرص دسرتور عرا  ،2013والتصرديق علرى
اتفاقية مناهضة التعذيب (الممللة المتحدة لبريكانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 14-132التصديق على اتفاقية مناهضة التعرذيب وبروتوكولهرا االختيراري وىدمرا
أحلامهما ي القانون المحلي ،تماشيا مو الدستور الجديد (كينيا)؛
 15-132التوقيو والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (ىيكاليا)؛
16-132
(الدانمرك)؛

تلثيف الجهود الرامية ىلى التصديق على اتفاقية مناهضرة التعرذيب

 17-132تسرريو عمليرة التصرديق علررى اتفاقيرة مناهضرة التعرذيب وبروتوكولهررا
االختياري (شيلي)؛
 18-132التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتجري التعذيب من خالل
تعديل قانونها الجنائي (ىسبانيا)؛
19-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (رواندا)؛

20-132
(رواندا)؛

التصر ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري التفاقير ررة مناهضر ررة التعر ررذيب

21-132
(زامبيا)؛

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى بروتوكولها االختياري

 22-132التصررديق علررى اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب وبروتوكولهررا االختيرراري،
وىدما معاييرهمرا ري القرانون الروطني واتخراذ ىجرراءات وريرة وملموسرة لملا حرة
ممارسة موففي الدولة للتعذيب ،وذلك على النحو الموصى به سابق ا (ألمانيا)؛
23-132

24-132
(غواتيماال)؛

التصديق ورا على اتفاقية مناهضة التعذيب (غواتيماال)؛

التص ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب

 25-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة حق رروق جمي ررو العم ررال
المهاجرين وأ راد أسره (غواتيماال)؛
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 26-132التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو
أشلال التمييز ضد المرأة (غواتيماال)؛
 27-132قب ررول اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب أو التص ررديق عليه ررا أو االنض ررما
ىليها ،حسب االقتضاء (أوروغواي)؛
 28-132التصديق على البروتوكول االختياري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي
الخ ر رراص ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية ،اله ر رراد ىل ر ررى ىلغ ر رراء عقوب ر ررة اإلع ر رردا
أو االنضما ىليه ،حسب االقتضاء (أوروغواي)؛
 29-132قب ر رول البروتوكر ررول االختير رراري الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي الخ ر رراص
بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة أو التصررديق عليرره أو االنضررما ىليرره،
حسب االقتضاء (أوروغواي)؛
 30-132قبر ررول االتفاقير ررة الدولير ررة لحماير ررة جمير ررو األشر ررخاص مر ررن االختفر رراء
القسري أو التصديق عليها أو االنضما ىليها ،حسب االقتضاء (أوروغواي)؛
 31-132اتخ رراذ جمي ررو الت رردابير المؤسس ررية الالزم ررة لالنض ررما ىل ررى اتفاقي ررة
مناهضة التعذيب ( رنسا)؛
 32-132اتخرراذ جميررو الترردابير المؤسسررية الالزمررة لالنضررما ىلررى االتفاقيررة
الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري ( رنسا)؛
 33-132التصر ررديق علر ررى الصر ررلوك الدولير ررة األساسر ررية لحقر رروق اإلنسر رران،
بم ررا يه ررا اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب ،واتفاقي ررة حق رروق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة،
وجميررو البروتوك رروالت االختيارير رة التفاقيررة حق رروق الكف ررل ،وبروتوكررول من ررو وقم ررو
ومعاقبررة االتجررار باألشررخاص ،وبخاصررة النسرراء واألطفررال ،الملمررل التفاقيررة األمر
المتحرردة لملا حررة الجريمررة المنظمررة عبررر الوطنيررة ،والبروتوكررول االختيرراري األول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وىدما أحلامهرا ري
قوانينها الوطنية (سلو ينيا)؛
34-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (سيراليون)؛

 35-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة حق رروق جمي ررو العم ررال
المهاجرين وأ راد أسره (سيراليون)؛
 36-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (سيراليون)؛
 37-132المضرري قمردما رري ىتمررا ىج رراءات االنضررما بسرررعة ىلررى االتفاقيررة
الدولية لحماية جميو األشخاص من االختفاء القسري (اليابان)؛
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 38-132المض رري ق رردم ا رري ىتم ررا ىجر رراءات االنض ررما بس رررعة ىل ررى اتفاقي ررة
مناهضة التعذيب (اليابان)؛
39-132
البلد (اليابان)؛

توجيرره دعرروات دائمررة ىلررى اإلجرراءات الخاصررة للقيررا بزيررارات ىلررى

 40-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة حق رروق جمي ررو العم ررال
المهاجرين وأ راد أسره (غانا)؛
 41-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (غانا)؛
42-132

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (غانا)؛

 43-132النظررر رري مسررألة التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق
جميو العمال المهاجرين وأ راد أسره (ىندونيسيا)؛
 44-132التصرديق علررى العهرد الرردولي الخرراص برالحقوق المدنيررة والسياسررية
وعلى البروتوكوالت الملحقة به (البرتغال)؛
 45-132التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة مناهضر ررة التعر ررذيب ،وكر ررذلك البروتوكر ررول
االختياري الملحق بها (البرتغال)؛
 46-132التصر ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ية (البرتغال)؛
 47-132التصديق على البروتوكول االختياري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي
الخ ر رراص ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية ،اله ر رراد ىل ر ررى ىلغ ر رراء عقوب ر ررة اإلع ر رردا
(الجبل األسود)؛
 48-132التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب والبروتوك ررول االختي رراري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نيوزيلندا)؛
 49-132التصديق على البروتوكول االختياري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الهاد ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدا (رواندا)؛
 50-132التوقيرو والتصرديق علرى البروتوكرولين االختيراريين الملحقرين بالعهررد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تركيا)؛
51-132

التوقيو والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (تركيا)؛

 52-132التوقي ررو والتص ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة مناهض ررة
التعذيب (تركيا)؛
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 53-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (هولندا)؛
 54-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (السنغال)؛
 55-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (كوستاريلا)؛
 56-132التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررو األش ررخاص م ررن
االختفاء القسري (جيبوتي)؛
 57-132النظررر رري مسررألة التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق
جميو العمال المهاجرين وأ راد أسره (الفلبين)؛
 58-132النظ ررر رري مس ررألة التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة منظم ررة العم ررل الدولي ررة
(رق  )189لعا  2011بشأن العمال المنزليين (الفلبين)؛
 59-132التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو
أشلال التمييز ضد المرأة (ىسبانيا)؛
 60-132التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو
أشلال التمييز ضد المرأة (كوستاريلا)؛
 61-132التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررو
أشلال التمييز ضد المرأة (جيبوتي)؛
 62-132كفالررة توا ررق قوانينهررا مررو الدسررتور الجديررد والحقرروق الررواردة يرره
بشأن حرية التعبير وحرية وسائ اإلعال  ،وىلغراء القرانون المتعلرق بالحصرول علرى
المعلومررات وحمايررة الخصوصررية وقررانون النظررا واألمررن العررامين ،ومررني الت رراخيص
لإلذاعات المستقلة (السويد)؛
 63-132مراجعررة وتحرردي قررانون النظررا واألمررن العررامين وقررانون المنظمررات
الكوعية الخاصة حتى يتماشيان مو المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (النرويت)؛
 64-132نشر جدول زمني على الفور يلفل مواءمة القوانين ،بما يها قانون
النظ ررا واألم ررن الع ررامين والق ررانون المتعل ررق بالحص ررول عل ررى المعلوم ررات وحماي ررة
الخصوصية وقوانين االنتخابات ذات الصلة ،مو الدستور قبل نهاية الدورة الثامنة
للبرلمان (الممللة المتحدة لبريكانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 65-132تعديل جميو األحلا واألنظمة اإلداريرة التمييزيرة المتعلقرة باألسررة
والزوا والكالق (بلجيلا)؛
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 66-132تعديل مشروع قانون الجرائ الحاسوبية والجرائ السيبرانية وقانون
النظا واألمن العامين بغرض مواءمتهما مو دستور عا ( 2013أستراليا)؛
 67-132كفالررة تمتررو اللجنررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران باالسررتقالل المررالي
وكذلك باالستقاللية يما يتعلق بواليتها وبحصانتها وتعيين أعضائها ،و قا لمبرادئ
باريس (كوستاريلا)؛
 68-132ضررمان اس ررتقاللية اللجن ررة الزمبابوي ررة لحق رروق اإلنس رران يم ررا يتعل ررق
بالمجراالت التاليرة :التمويرل والواليرة والحصرانة وتعيرين أعضراء اللجنرة ،وكرل ذلررك
و قا لمبادئ باريس (غواتيماال)؛
 69-132ضررمان ىملانيررة العمررل للوكرراالت اإلنسررانية رري جميررو أنحرراء البلررد
من دون قيود ال مبرر لها (جمهورية كوريا)؛
 70-132توجي رره دع رروة مفتوح ررة ودائم ررة ىل ررى المللف ررين بوالي ررات رري ىط ررار
اإلجراءات الخاصة لألم المتحدة (غواتيماال)؛
 71-132توجيه دعوة دائمة ىلى اإلجرراءات الخاصرة التابعرة لمجلرس حقروق
اإلنسان (البرتغال)؛
72-132

توجيه دعوة دائمة ىلى اإلجراءات الخاصة (تركيا)؛

73-132

توجيه دعوة دائمة ىلى اإلجراءات الخاصة (اللونغو)؛

 74-132توجي رره دع رروات دائم ررة ىل ررى جمي ررو المللف ررين بوالي ررات رري ىط ررار
اإلجراءات الخاصة (غانا)؛
 75-132النظرر ري مسرألة توجيره دعروة دائمرة ىلرى ىجرراءات األمر المتحردة
الخاصة لحقوق اإلنسان (رواندا)؛
 76-132السررماا ،قبررل دورة االسررتعراض المقبلررة ،برردخول البلررد بررال عوائررق
لجميررو اإلج رراءات الخاصررة التابعررة لمجلررس حقرروق اإلنسرران الترري تكلررب ىج رراء
زيارة ىليه (تشيليا)؛
 77-132التعاون مو المللفين بواليات ي ىطار اإلجرراءات الخاصرة التابعرة
لمجلس حقوق اإلنسان بالرد ىيجابا على طلباته إلجراء زيارات (سيراليون)؛

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

 79-132النظررر رري مسررألة تعررديل القرروانين القائمررة للفالررة ىصرردار شررهادات
المرريالد لجميررو األطفررال المولررودين رري زمبررابوي ،بغررد النظررر عررن أصررل آبررائه ،
وضمان حقوق األبوة لألطفال المولودين خار ىطار الزوا (ناميبيا)؛
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 80-132مض ر رراعفة الجه ر ررود لض ر ررمان ىص ر رردار ش ر ررهادات المر ر ريالد لجمي ر ررو
األطفال (الملسيك)؛
 81-132ىتاحررة ىملاني ررة االسررتفادة بالمج رران م ررن خرردمات الرعاي ررة الص ررحية
الجيردة لجميرو األطفرال؛ وىلغراء العقوبرة البدنيرة ري جميرو الحراالت؛ وتعزيرز نظر
حمايررة الكفررل علررى نحررو يتوا ررق تمام را مررو االلتزامررات الدوليررة المتعلقررة بحقرروق
اإلنسرران ،وذلررك بكرررق منهررا تنفيررذ الب ررامت الوطنيررة لحمايررة الكفررل بحلررول كررانون
األول/ديسمبر ( 2018سلو ينيا)؛
 82-132ىلغ رراء عقوب ررة اإلع رردا رري الق ررانون المحل رري يم ررا يتعل ررق بجمي ررو
الج ررائ  ،واعتمرراد وقررف اختيرراري رسررمي رروري لعمليررات اإلعرردا  ،والقيررا دون
تأخير بتحويل جميو عقوبات اإلعدا ىلى عقوبات الحبس (أوروغواي)؛
 83-132ىلغ رراء عقوب ررة اإلع رردا رري الق رروانين الوطني ررة يم ررا يتعل ررق بجمي ررو
الجرائ (بلجيلا)؛
 84-132ىقرار وقف اختياري لعقوبة اإلعدا بهرد ىلغائهرا تمامر ا مرن حير
الممارسرة العمليرة والقرانون علرى حرد سررواء ،ري جميرو الحراالت وجميرو الظرررو
(البرتغال)؛
 85-132اعتم رراد وق ررف اختي رراري لعقوب ررة اإلع رردا  ،كخك رروة أول ررى م ررن أج ررل
ىلغائها اللامل والتا ( رنسا)؛
 86-132ىقر ررار وق ررف اختي رراري رس ررمي لعملي ررات اإلع رردا والتص ررديق عل ررى
البروتوكررول االختيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة
والسياسية بغرض ىلغاء عقوبة اإلعدا (سلو ينيا)؛
 87-132ىقرار وقف اختياري رسمي لعمليات اإلعدا بغرض التصرديق علرى
البروتوكررول االختيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة
والسياسية (أستراليا)؛
 88-132المض رري ق رردم ا نح ررو ىلغ رراء عقوب ررة اإلع رردا بر ر عالن وق ررف اختي رراري
بحل القانون لعمليات تنفيذها (ىسبانيا)؛
 89-132اعتمرراد سياسررات عل ررى الفررور لتوجيرره االس ررتخدا المنصررف ل ررنظ
األداء والمساءلة التابعة لمؤسسات الدولة إلقامة العدل (الدانمرك)؛
 90-132ىلغ رراء وتع ررديل ق رروانين تنته ررك الح ررق رري حري ررة التعبي ررر ،م ررن قبي ررل
القانون الجنائي وقانون (التدوين واإلصالا) وقانون النظا واألمن العامين ،وذلك
تماشيا مو التزامات زمبابوي الدولية ودستورها (نيوزيلندا)؛
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 91-132ىلغاء القوانين التي قد تؤدي ىلى ررض قيرود غيرر مبر عررة علرى حريرة
التعبير والحرق ري التجمرو السرلمي ،ومنهرا قرانون النظرا واألمرن العرامين ومشرروع
ق ر ررانون الجر ر ررائ الحاس ر رروبية والجر ر ررائ السر ر ريبرانية وىجر ر رراءات الش ر رررطة لحظ ر ررر
االحتجاج ر ررات ،أو ىدخ ر ررال ىص ر ررالحات مهم ر ررة عل ر ررى تل ر ررك الق ر رروانين (الوالي ر ررات
المتحدة األمريلية)؛
 92-132كفال ررة أالا تمقيِّ ررد القر روانين المقبل ررة ح ررق المر رواطنين رري المش رراركة رري
عمليات تبادل المعلومات بحرية وبسرية على وسائ التواصل االجتماعي (النرويت)؛
 93-132بذل جهود لتشجيو وسائ اإلعال المحلية الحرة وغير المنحازة،
بكرق منها ىزالة القيود المفروضة على اإلذاعات المحلية (النرويت)؛
 94-132حماي ررة الجه ررات الفاعل ررة رري المجتم ررو الم رردني ،بم ررا رري ذل ررك
منظمررات حقرروق اإلنسرران ،مررن أي مضررايقة أو اضرركهاد ،بمررا رري ذلررك االعتقررال
التعسفي أو االختفاء القسري ،وتحسين اإلطار القانوني حتى يشجو وييسرر عمرل
المنظمات غير الحلومية (تشيليا)؛
 95-132وضررو حررد النتهاكررات حقرروق اإلنسرران واالعتررداءات المرتلبررة ضررد
المجتمو المدني ووسائ اإلعرال والمعارضرة السياسرية؛ وىلغراء الحظرر المفرروض
علرى المظرراهرات العامرة؛ وضرمان قرردرة األشرخاص علررى أن يمارسروا ،بررال تخويررف
وال مضررايقة ،حق رروقه رري مج رراالت حريررة التعبي ررر وتل رروين الجمعي ررات والتجم ررو
السلمي (كندا)؛
 96-132ىعمال الضمانات التي يلفلهرا الدسرتور ،وىيجراد بيئرة آمنرة ومواتيرة
للمجتمو المدني على صعيد القرانون والممارسرة العمليرة ،وتيسرير الحلومرة لزيرارة
المقرر الخاص المعني بحالة المدا عين عن حقوق اإلنسان (آيرلندا)؛
 97-132ضمان حرية التجمرو وتلروين الجمعيرات ،بمرا ري ذلرك مرن خرالل
المواءمررة الفوريررة للقرروانين الوطنيررة ،وال سرريما قررانون النظررا واألمررن العررامين ،مررو
المعايير الدولية (الدانمرك)؛
 98-132تعررديل القواعررد الحاليررة لقرروات األمررن ،بمررا رري ذلررك قررانون النظررا
واألم ررن الع ررامين ،م ررن أج ررل ض ررمان ىملاني ررة ممارس ررة الحق رروق المتعلق ررة ب ررالتجمو
السلمي وحرية تلوين الجمعيات وحرية الصحا ة (ألمانيا)؛
 99-132ترررويت ونشررر ىعررالن األم ر المتحرردة بشررأن المرردا عين عررن حقرروق
اإلنسر رران واعتمر رراد قر رروانين وطنير ررة لتنفير ررذ بفعالير ررة؛ والتحقير ررق ر رري التهدير رردات
واالعتررداءات وأعمررال التخويررف الترري يتعرررض لهررا المرردا عون عررن حقرروق اإلنسرران
وضمان حمايته (أوروغواي)؛
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 100-132س ررن ق رروانين وسياس ررات مح ررددة م ررن أج ررل حماي ررة الم رردا عين ع ررن
حقوق اإلنسان (أوكرانيا).
 -133ول تحظ التوصيات الواردة أدنا بتأييد زمبابوي وقد أمخذ عل بها:
النظررر رري مسررألة التصررديق علررى نظررا رومررا األساسرري للمحلمررة
1-133
الجنائية الدولية (ىيكاليا)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررا روم ررا األساس رري للمحلم ررة الجنائي ررة الدولي ررة
2-133
(تيمور  -ليشتي)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررا روم ررا األساس رري للمحلم ررة الجنائير رة الدولي ررة
3-133
الموقعو ي عا  ( 1998رنسا)؛
م

4-133االنض ررما ىل ررى نظ ررا روم ررا األساس رري وىدم ررا أحلام رره رري الق ررانون المحل رري
واعتماد أحلا للتعاون اللامل والفوري مو المحلمة الجنائية الدولية (غواتيماال)؛

التص ررديق عل ررى نظ ررا روم ررا األساس رري للمحلم ررة الجنائي ررة الدولي ررة
5-133
واالنضررما ىلررى االتفرراق المتعلررق بامتيررازات وحصررانات المحلمررة الجنائيررة الدوليررة
(السويد)؛
التصديق على اتفاقية عد تقاد جرائ الحررب والجررائ المرتلبرة
6-133
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
ىلغرراء أحلررا القررانون الجنررائي الترري تجررر العالقررات الجنسررية بررين
7-133
الب ررالغين المتراض ررين مر ررن نف ررس الجر ررنس (المثلي ررات والمثلير ررون ومزدوج ررو المير ررل
الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين) (أوروغواي)؛
ىلغرراء األحلررا القانونيررة الترري تررنص علررى تج رري سررلوك المثليررات
8-133
والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات
الجنسين و ق ا لمبدأ عد التمييز ( رنسا)؛
ىحراز التقد  ،سواء على الصعيد التشريعي و ي الممارسة العملية،
9-133
ي مجال كفالة الحقوق والحريات األساسية للمثليات والمثليين ومزدوجري الميرل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (األرجنتين)؛
 10-133نررزع صررفة الجريمرة عررن العالقررات الجنسررية بالتراضرري بررين البررالغين
من نفس الجنس (ىسبانيا)؛
 11-133ىلغاء جريمة اللوام على النحو المبين ري القرانون الجنرائي وقرانون
اإلصالا لعا  ،2006وكفالة عد خضوع العالقرة الجنسرية المثليرة برين البرالغين
المتراضين لعقوبات جنائية (كندا)؛
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 12-133توجير رره دعر رروة دائمر ررة ىلر ررى جمير ررو المللفر ررين بوالير ررات ر رري ىطر ررار
اإلجراءات الخاصة (مدغشقر)؛
 13-133اتخ رراذ ت رردابير لمن ررو وملا ح ررة التميي ررز الق ررائ عل ررى أس رراس المي ررل
الجنسي والهوية الجنسانية ،بكرق منها ىلغراء تجرري العالقرات الجنسرية بالتراضري
بين البالغين من نفس الجنس (البرازيل)؛
 14-133اعتمرراد ترردابير لمنررو التمييررز والعنررف علررى أسرراس الميررل الجنسرري
والهوي ررة الجنس ررانية ،س ررواء م ررن جان ررب م رروففي الدول ررة أو الجه ررات الفاعل ررة غي ررر
التابعررة للدولررة ،والسررماا بتغييررر المؤش ررات الجنسررانية رري الوثررائق الصررادرة عررن
الحلومة (ىسرائيل)؛
 15-133حظر التمييز ضد األشخاص بسبب وضعه الحقيقي أو المفتررض
يم ررا يتعل ررق بالمي ررل الجنس رري أو الهوي ررة الجنس ررانية أو التعبي ررر الجنس رراني ،وكفال ررة
الحمايررة اللا يررة للمثليررات والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة
الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررين والعرراملين رري مجررال الخرردمات الجنسررية
والفئات المهمشة األخرم (كندا)؛
 16-133اعتماد تدابير عاجلة إلحراز تقد يمرا يتعلرق بالقضراء علرى جميرو
أشلال التمييز والوصر والعنرف ضرد األشرخاص بسربب مريله الجنسري وهرويته
الجنسانية ،وتعزيز احترا حقوق جميو األشخاص ي المجتمو (شيلي)؛
 17-133القضاء على التمييز والوص والعنف ضد األشخاص بسبب مريله
الجنسي وهويته الجنسانية ،من خالل الحوار العا  ،وتعزيز التسامي وثقا ة عد
التمييز (تشيليا)؛
 18-133مض ر رراعفة الجه ر ررود الرامي ر ررة ىل ر ررى تعزي ر ررز المس ر رراواة ب ر ررين الجنس ر ررين
وملا حة جميو أشلال التمييز ،بما ي ذلك على أساس الميرل الجنسري والهويرة
الجنسانية (ىيكاليا).
 -134وجميررو االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة رري هررذا التقريررر تعبررر عررن موقررف
الدولة التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يمفهر أنهرا تحظرى بتأييرد
الفريق العامل بلامله.
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