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تجميع بشأن زمبابوي
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش ا اااملت والتقرير جممع للمعلوماا الواردة في قارير هالاا المعاهداا واإلترالاا الوا ا ااة وغارها

من وثائق األمم المتحدة ذاا الصلة ،وهو مقدم في شكل موتز قادا بالحد األقصى لعدد الكلماات

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
( )2 ( )1
اإلنسان
-2

في عام  ،2020شاجع

-3

وفي عام  ،2020حث

اللجنة المعنمة بالقااال على التمااز

اد المرأة مبابوي على التصاديق

اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

ااد المرأة مبابوي على التص ااديق

على البرو وكول االختماري ال فاقمة القاال على تممع أشكال التمااز
على ا فاقمة مناها ا ااة التعذير وغارض من

د المرأة ت
()3

ا اارو المعاملة أو العقو ة القاس ا اامة أو الالإنس ا ااانمة أو الم انة،

واال فاقمة الدولمة لحماية تممع األشا ا ا ااوات من االختفال القسا ا ا ااري ،واال فاقمة الدولمة لحماية حقوق تممع العمال

الم اترين وأفراد أسرهم()4ت
-4

وفي عام  ،2020الحظ المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية

كوين الجمعماا أن مبابوي لم وته دعوة دائمة إلى اإلترالاا الوا ااة لمجلس حقوق اإلنس ااانت باد أن
مبابوي وت

-5

 ،في عام  ،2018دعواا إلى ستة من المكلفان بوالياا()5ت

وأفااد فريق األمم المتحادة القيري باان اللجناة المش ا ا ا ا ا ااتركاة بان الو اراا المسا ا ا ا ا ا ا ولاة عن قاديم التقاارير

ومتابعة و اماا للماا حقوق اإلنساان واته حدياا عوق ساار عمل ات والحظ أنه ال يمكن االعالع على حالة
نفاذ التو ماا المنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل وهالاا المعاهداا وغارها من للماا حقوق اإلنسان()6ت
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ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-6

( )7

الحظ المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع الس االمي والحق في حرية كوين الجمعماا

أن مباابوي لادي اا ن اام قاانوني موتلط يااخاذ من القاانون العاام اإلنكلازي والقاانون المادني الرومااني ال ولنادي
والقانون العرفي ،وأن دسا ااتور مبابوي هو القانون األعلى للدولة ويتاا اامن

اإلنسان والحرياا األساسمة()8ت
-7

ا ااماناا قانونمة لحماية حقوق

وأش ااار فريق األمم المتحدة القيري إلى بطل عملمة موالمة التش اريعاا مع الدس ااتور ومع االلتزاماا

الدولمة في مجال حقوق اإلنسااان ت وأعر
()9

اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

ااد المرأة عن قلق ا إ ال

حاالا التاخار الشااديد في عديل التش اريعاا الفرامة المسااتمدة من الدسااتور واألحكام التماازية المتبفمة في

اإلعار التشاريعي ،بما في ذلك األحكام المتعلقة بالزواج وحقوق الملكمة والسان الدنما للزواجت وأو ا

نفس

اللجنااة بااان عاادل مبااابوي أو لأي دون اااخار تممع مااا بقى من األحكااام التي نيوي على مااز على
أسا ا ا ااا

الجنس ،بما في ذلك األحكام المتعلقة بالزواج وحقوق الملكمة والسا ا ا اان القانونمة الدنما للزواج ،وذلك

بغمة موالمت ا مع الدسااتور وا فاقمة القاااال على تممع أشااكال التمااز

بالقاا ااال على التمااز

ا ااد المرأة بقلق عدم وتود قانون محدد للمسا اااواة بان الجنسا ااان ،أو ا ا

مبابوي قانونا يتناول تممع أس اابا

بان عتمد

التمااز المح ورة ويش اامل التمااز المباش اار وغار المباش اار في المجالان

العام والوات ،فاال عن األشكال المتقاععة للتمااز
-8

ااد المرأةت واذ الح

اللجنة المعنمة

د المرأة ت
()10

وذكرا من مة األمم المتحدة للتر مة والعلم والثقافة (الاونسكو) أنه فمما يتعلق بحرية التعبار والرأي،

ينبأي لزمبابوي أن والم تممع التشاريعاا ذاا الصاالة مع الماد ان  61و 62من الدسااتور ،بما في ذلك مشااروع
قانون لجنة اإلعالم ،الذي جري مناقشا ااته في البرلمان ،وقانون الرقابة و ن مم أنشا ااية الترفمه لعام ،1967

وقانون األس ا ا ارار الرس ا ا ااممة لعام  ،2004و عض المواد الواردة في القانون الجنائي (التدوين واإل ا ا ااال )

لعام  ،2004وقانون اعتراض اال صاالا لعام )11(2007ت
-9

وفي عام  ،2017ش ا ااجع الفريق العامل المعني باالحتجا التعس ا اافي مبابوي على أن ا ا اام إلى

شا ا ا ا ا اريعا ا الوعنمة القانون النموذتي المتعلق باالعت ار

بالمدافعان عن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان وحمايت م ،وأن

وأشا ااارا اللجنة المعنمة بالقاا ااال على التمااز

ا ااد المرأة إلى اإلترالاا التي حد من اسا ااتقالل

كفل نفاذض()12ت
-10

لجنة حقوق اإلنس ا ااان في مبابوي وأو ا ا ا  ،في تملة أمور ،بان كفل مبابوي اس ا ااتقالل اللجنة وأن حدد
عملمة وا ااحة وش اافافة و ش اااركمة الختمار و عاان مفو ااي حقوق اإلنس ااان()13ت والحظ فريق األمم المتحدة

القيري أن موصصاا المازانمة غار كافمة ،مما ي ثر سلبا على قدرة اللجنة على اال يالع بواليت ا()14ت
-11

وأش ا ا ااار فريق األمم المتحدة القيري إلى أن اللجنة المعنمة بالمس ا ا اااواة بان الجنس ا ا ااان في مبابوي

اا ا اايلع بانشا ا ااية محدود ة النياق على الصا ا ااعاد الوعني و فتقر إلى القدراا الال مة إلنجا واليت ات

وأفاد بان اللجنة الوعنمة للسالم والمصالحة غار قادرة على إنجا واليت ا بسبر عدم كفاية الموارد()15ت
-12

وفي عام  ،2020أو ااى المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع الس االمي والحق في حرية

كوين الجمعماا ،في تملة أمور ،بان كفل مبابوي حصول تممع موظفي إنفاذ القانون على درير من جي

على اإلدارة السالممة للتجمعاا واساتودام القوة ،وال سامما في ساماق الم اهراا ،وعلى اساتودام وساائل غار

عنمفة لحفظ الن ام()16ت
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رابعا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع م ار اة القانون الدولي
اإلنساني الواجب التطب ق
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطا ات
-1

المساواة و دم التم م
-13

()17

أشااارا اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

قاا ااي مبابوي على األشا ااكال المتقاععة للتمااز

ااد المرأة إلى الش اواغل ذاا الصاالة ،وأو ا

ا ااد النسا ااال والبناا ذواا اإلعاقة ،وكذلك

المثلماا ومزدوت اا المال الجنس ااي ومأايراا ال وية الجنس ااانمة وحامالا

-2

التنمية ،والب لة ،واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

ا ااد النسا ااال

اافاا الجنس ااان ،وأن س ااعى

إلذكال الوعي العام بحقوق اإلنس ا ا ا ااان الوا ا ا ا ااة ب ن ،وأن حاهم مر كبي العنم
العقو اا المناسبة()18ت

بان

ا ا ا اادهن وأن نزل ب م

()19

المقررة الوا ااة المعنمة بالحق في الأذال أن مبابوي وا ااع لش ااكل من

-14

في عام  ،2020الح

-15

وذكر المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السا االمي والحق في حرية كوين الجمعماا

أشكال الجزالاا منذ عام 2001ت وأفادا بان هذض الجزالاا ل ا لثار إنسانمة

ارة ت
()20

أن مبابوي يقع علا ا واتر الوفال بالتزاما ا في مجال حقوق اإلنس ا ااان بص ا اار الن ر عن التدابار التقاادية
االنفرادية التي واااع علا ات لذا ،دعا الحكومة إلى ا واذ ما يلزم من إترالاا للقاااال على الفساااد و حسااان

حالة حقوق اإلنس ااان و اامان المس اااللة و كريس مبدأ س اامادة القانون لكي رفع التدابار االنفرادية التي ثر

ساالبا على االقتصاااد()21ت وأشااارا مبابوي إلى جاهل الساابر الرئمسااي لل شاااشااة االقتصااادية ،وهو التدابار
التقاادية االنفرادية ،ودع

السالم والتنممة()22ت
-16

إلى رفع تممع هذض التدابار دون شا ااروط ،مما سا اامسا اااعد البلد على الحفاظ على

وذكر فريق األمم المتحدة القيري أن الفساااد منتشاار على نياق واسااع وأن البلد أعلق في عام 2020

است ار مجمة وعنمة خمسمة لمكافحة الفساد د

إلى نساق الج ود الراممة إلى مكافحة الفسادت وأ ا

لجنة مكافحة الفساد في مبابوي واته حدياا ،بما في ذلك قلة الموارد ،وال ملك سلية المالحقة ت
-17

وفي عام  ،2021علب

()23

ير عن التدابار
اللجنة المعنمة بحقوق اإلنس ا ا ااان إلى مبابوي أن قدم قر ا

المتوذة لمنع اآلثار السالبمة لتأار المنا والتدهور البالي والتويم

الأذائي والمائي()24ت
-18

والح

أن

اللجنة المعنمة بالقاا ا ااال على التمااز

من حد ا ،وال سامما فمما يتعلق باألمن

ا ا ااد المرأة أن السا ا ااماسا ا ااة الوعنمة المتعلقة بتأار

ار يتعلق بالمسااواة بان الجنساان ،ولكن ا ال زال شاعر بالقلق
المنا المعتمدة في عام  2016تاامن عنص ا
إ ال اآلثار الاااارة غار المتناساابة ليعا ااار واليمااااناا على النسااال والبناا ،وأو ا  ،في تملة أمور،

بان كفل مبابوي إدماج من ور تنس اااني في و ااع و نفاذ الس ااماس اااا والبراما المتعلقة بالحد من مواعر

الكوارث و أار المنا ()25ت
-19

وأفاد المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السا ا ا االمي والحق في حرية كوين الجمعماا

باان المجتمعااا المحلماة مسا ا ا ا ا ا اتاالة من الكميماة التي ادار ب اا الموارد اليبمعماةت فاالمجتمعااا المحلماة تااثر

مباش ا ا ارة باألنشا ا ااية ولكن ا ال جني فائدة ذكر من عملماا اسا ا ااتأالل المواردت وأشا ا ااار المقرر الوات إلى
ارورة عقد مشااوراا حفمفمة فااي إلى موالمة المشااريع المتعلقة باساتأالل الموارد اليبمعمة مع المبادئ
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التوتا مة المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنساانت كما أشاار إلى الحاتة إلى عويض المجتمعاا المحلمة
التي نقل

إلى أماهن أخرى ،وال سا ا ا اامما مجتمعاا حقول الما

(مارانا)( )26ت وذكرا مبابوي أن الصا ا ا ااندوق

االسااتلماني لملكمة األس ا م المجتمعمة ،الذي قودض ت اا فاعلة محلمة وأ ااحا مصاالحة محلاون ،بمن فا م

رؤسا ا ا ااال قبائل ،ومسا ا ا ا ولون في مجالس المناعق الرييمة ،من بان لخرين ،يعمل عن كثر مع شا ا ا ااركة الما

الموحدة في مبابوي ،وهي شا ا ااركة مملوكة للدولةت وقد و ا ا ااع هذض الشا ا ااركة برنامجا للمس ا ا ا ولمة االتتماامة

المستدامة للشركاا ساهم في حقاق التقدم االقتصادي واالتتماعي لمجتمعاا حقول الما ()27ت

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان لى شخصه

()28

-20

في عام  ،2021علب اللجنة المعنمة بحقوق اإلنس ااان الحص ااول على معلوماا عن التقدم المحر

-21

وفي  10حزيران/يونماه  ،2020دعاا الفريق العاامال المعني بحااالا االختفاال القسا ا ا ا ا ا ااري أو غار

نحو إلأال عقو ة اإلعدام وعن الق ارراا الرسممة التي قاي بتويم

أحكام اإلعدام التي لم نفذ بعد ت
()29

اليوعي وعدد من المقررين الوا ا ا ا ااان مبابوي إلى التدخل الفوري لو ا ا ا ااع حد لنمط من حاالا االختفال

والتعذير فاد قارير بانه ي د  ،فمما يبدو ،إلى قمع االحتجاتاا والمعار اة()30ت ودعوا السالياا إلى أن
فور سا ااماسا ااة عدم التسا ااام ميلقا مع أعمال االختيا
نفذ ا

العنم الجنسي()31ت
-22

والتعذير ،وأن كفل الحماية الفعالة للمرأة من

وأفاد المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السا ا ا االمي والحق في حرية كوين الجمعماا

بان الم اهراا التي بدأا بيريقة عفوية وساالممة حول

إلى أعمال شااأر في أعقا

في  1ل /أغسا اايس 2018ت وأشا ااار إلى أن قواا الشا اارعة ،ثم قواا الجم
للسااميرة على الو ااع ،اسااتودم

في وق

االنتواباا الرئاساامة

الحق ،التي نشا اارا

القوة المفرعة ،مما أدى إلى مقتل سااتة أشااواتت والحظ المقرر الوات

أن لجنة التحقاق (لجنة مو النثي) التي عان ا رئمس مبابوي للتحقاق في لك األحداث خلصا إلى أن اساتودام
الذخارة الحمة

ا ااد المت اهرين ،ال سا اامما عندما كانوا يفرون ،غار مبرر وغار متناسا اارت كما أن اسا ااتودام

السجامبوك وال ارواا وأعقا البنادق لالعتدال على أفراد الجم ور بشكل عشوائي كان غار متناسر أياا ت
-23

()32

وذكرا يمبابوي أن الشاارعة ساسااتودم

القوة المتناساابة في تممع ال رو

خالل ا اايراباا 1

ل /أغساايس 2018س وأنه م إيالل االعتبار الواتر لمعايار التناساار والشاارامة والمساااللة والااارورة كلما

اسا ااتودم

القوةت أما بالنسا اابة ليفراد الذين قاوموا االعتقال ،فون القانون يوول الشا اارعة اسا ااتودام القوة ،في

حدود ما هو معقول ومبرر ومتناسر في ال رو التي مكن أفراد الشرعة من السميرة على ه الل األفراد ت

-24

()33

وأشاار المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السالمي والحق في حرية كوين الجمعماا

إلى أن م مر نقاابااا العماال في مباابوي دعاا إلى تاانار من مااا أخرى من المجتمع المادني ،في ينااير/

هانون الثاني  2019عقر إعالن الحكومة عن يادة أسا ا ااعار الوقود بنسا ا اابة  150بالمائة ،إلى ن مم حركة
احتجااتماة وعنماة من خالل االنقيااع عن العمل من  14إلى  16كانون الثااني/ينااير  2019احتجااتاا على

هذا التدبار القاساايت وعلى الرغم من االسااتجابة ل ذض الدعوة في مع م المدن ،نشااب

مناعق البلد و دهور الو ااع بس اارعة ،وعم

م اهراا في موتلم

الفو ااى ،مما دفع بالس االياا إلى نش اار وحداا من الش اارعة

والجم ت وأشا ااار المقرر الوات إلى أن لجنة حقوق اإلنسا ااان في مبابوي أ ا اادرا ،في أعقا

عن العمل ،قري ار عن األحداث المساجلة خلصا
مفرط وعش ا ا اوائي ،ومارس ا ا ا

فمه إلى أن قواا الشارعة والجم

التعذير بصا ا ااورة من جمة ،وقام

بعملماا فتم

اساتودم

اإل ا ا ار

القوة بشاكل

من منزل إلى منزل ودخل

منا ل خا ااة بصااورة غار مشااروعةت و اإل ااافة إلى ذلك ،لقى المقرر الوات قارير عن اعتقاالا عساايمة
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واس ااتمع إلى ادعالاا بوقوع أعمال عنم تنس ااي ذاا دوافع س ااماس اامةت وأو ااى بان كفل مبابوي التحقاق

الفوري والشااامل والمسااتقل في تممع ادعالاا االسااتودام المفرط للقوة ،ومحاهمة الجناة المزعومان ،و وفار
سبل انتصا

-25

كافمة للاحايا()34ت

وذكرا مبابوي أن م اهراا ل /أغسا اايس  2018وكانون الثاني/يناير  2019ا سا اام

بالعنم

والحرق المتعمد واقامة الحواتز المرورية وما ااايقة س ااائقي الس ااماراا والن ر العشا اوائي للمتاتر الكبرى ومحالا
بمع الحلوىت ونتمجة لذلك ،وتدا الحكومة نفسا ا ا أمام معا االة الموا نة بان مص االحتان متس اااويتان في األهممة،

وهما حقوق المش اااركان في الم اهراا المتص االة بممارس ااة الحق في حرية التجمع الس االمي ،التي اغتص ااب ا

اللصا ا ا ا ا ا ااوت ،وحقوق المواعنان الاذين ينت رون من الادولاة أن حما م من المت ااهرين العنمفانت و موتار

الدستور ،يقع على مبابوي واتر حماية مواعنا ا ،ولذلك م نشر قواا الشرعة لوقم الم اهراا العنمفةت

وذكرا مبابوي أيا اا أنه فمما يتعلق بالعنم الجنسااي المزعوم ذي الدوافع السااماساامة ،وت
إلى تممع الااحايا لزيارة أقر مركز للشارعة اللتما

الشاارعة ندال

المسااعدة من الدوائر التابعة لقسام رعاية الااحايا،

وذلك عبر وسا ا ااائط اإلعالم ،و حديدا في الم مر الصا ا ااحفي الذي عقد في  29كانون الثاني/يناير 2019ت

ولم يساتجر أي من الااحايا ل ذا الندالت و اإل اافة إلى ذلك ،دعي الااحايا إلى اال صاال بلجنة مبابوي
المعنمة بالمساواة بان الجنسان أو غارها من اللجان ،ولكن لم يبادر أحد إلى اال صال()35ت

-26

التي ماز

وأعر

اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

ااد المرأة عن قلق ا إ ال اس ااتمرار القوالر النميمة

ا ااد الم أرة والممارس ا اااا الا ا ااارة في حق النس ا ااال ،بما في ذلك واج األعفال ،و عدد الزوتاا،

وفحص العذريةت وأعر
الا ا ااارة وعدم

عن قلق ا بوته خات إ ال انتشا ا ا ااار ظاهرة اإلفالا من العقا على هذض الممارسا ا ا اااا

ا اادور ق ارراا إدانة في حاالا واج األعفالت وأو ا ا ا

بان وس ا ااع مبابوي نياق عري

سالجانيس في قانون مكافحة العنم العائلي لمش اامل األش ااوات الذين قد ال يكونون على

االة بص اااحر /اااحبة

الشا ااكوى أو ال يتقاسا اامون معه/مع ا نفس البا  ،وأن تناول مع المجتمعاا المحلمة ،بمن في ذلك الزعمال
الديناون وقادة المجتمعاا المحلمة والوالدون واألقار  ،اليابع اإلترامي لزواج األعفال وأثرض الس ا ا ا االبي على
متع البناا بحقوق ن()36ت

-27

والحظ فريق األمم المتحادة القيري أن ظرو

األحداث يحتجزون مع البالأان()37ت وعلب

االحتجاا ال زال دون المعاايار الادولماة الادنماا وأن

ير عن
اللجنة المعنمة بحقوق اإلنسا ااان إلى مبابوي أن قدم قر ا

التقدم المحر في معالجة االهت اظ وسا ااول األو ا اااع المادية في أماهن االحتجا  ،بما في ذلك مراهز االحتجا
السابق للمحاهمة ،وفي

-2

مان الحصول على ما يكفي من المال والأذال والملبس والرعاية الصحمة()38ت

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-28

()39

ذكر الفريق القيري التابع ليمم المتحدة أن ثمانمة أعاااال من أ اال  13عااوا في مفو اامة الج ا

القاااائي إما يعان م رئمس مبابوي مباش ارة أو هم بحكم وظمفت م أعاااال في الساالية التنفاذية ،األمر الذي
يقوض استقاللات م()40ت

-29

وعلب اللجنة المعنمة بحقوق اإلنس ا ااان إلى مبابوي أن س ا ااتجار للش ا اواغل المتعلقة بتاثار الس ا االيتان

التنفاذية والتشا اريعمة على الس االية القا ااائمة وأن بان التدابار المتوذة لمعالجة هذض الشا اواغلت وعلب

إلا ا

أياا اا أن رد على االدعالاا المتعلقة بمالحقاا قا ااائمة ذاا دوافع س ااماس اامة لمسا ا ولان رفمعي المس ااتوى
والت ديداا التي ست د

-30

قااة مكلفان بالفصل في قاايا فساد()41ت

وأش ا ااار فريق األمم المتحدة القيري إلى حدوث اخاراا ال مبرر ل ا في ج از القا ا ااايا و نامي

الشعور بتفشي الفساد والمحسو مة داخل الج ا القاائي ت
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-31

وأو ا ا ا

ا ا ااد المرأة ،في تملة أمور ،بان عجل مبابوي

اللجنة المعنمة بالقاا ا ااال على التمااز

بونشااال مراهز للمساااعدة القانونمة على مسااتوى المقاععاا ،وأن حساان نوامة الودماا المقدمة على تممع

المستوياا ،وأن وفر التمويل الكافي للمن ماا غار الحكوممة التي قدم المساعدة القانونمة المجانمة()43ت
-32

وأفاد فريق األمم المتحدة القيري بان األعفال المشا اامولان بن ام قاا ااال األحداث يوات ون

ا ااعو اا

في االساتفادة من براما إعادة التاهالت وقد أعلق برناما للفصال في قااايا األحداث خارج الن ام القااائي

في تممع المقاععاا العشر ،ولكنه لم ينقذ إال في  33من أ ل  65منيقة()44ت
-33

والحظ فريق األمم المتحدة القيري أن اللجنة الوعنمة للس ا ااالم والمص ا ااالحة و ا ااع خية اس ا اات ار مجمة

خمسا اامة ،بدأا في عام 2018ت غار أن اللجنة غار قادرة على الوفال بواليت ا على أهمل وته بسا اابر عدم

هفاية الموارد()45ت
-3

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-34

()46

أش ا ا ااار الفريق العامل المعني باالحتجا التعس ا ا اافي إلى أن الوفود قدم

في االس ا ا ااتعراض الدوري

الشا ااامل السا ااابق  28و ا اامة بان حسا اان مبابوي التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبار والحق في التجمع

السا ا االميت ويتصا ا اال عدد من هذض التو ا ا ااماا على وته التحديد بجرائم الن ام العام التي يمكن التذرع ب ا لمعاقبة
منتقدي الحكومة()47ت

-35

وفي  24مو /يولمه  ،2020أعر

مفو ا اامة األمم المتحدة الس ا اااممة لحقوق اإلنس ا ااان عن قلق ا

إ ال االدعاالاا التي فااد باان مباابوي ر ماا كاانا

تواذ تاائحاة مرض فارو

كوروناا (هوفااد )19-ذريعاة

لتا ا ااااق الوناق على حرية التعبار وحرية التجمع الس ا المي وحرية كوين الجمعماات وذكرا أن أي دابار

وقاود الحتوال الجائحة ينبأي أن كون

ا ا اارورية ومتناس ا ا اابة ومحدودة منما وأن نفذ بيريقة إنس ا ا ااانمة دون

اللجول إلى القوة غار الارورية أو المفرعة()48ت
-36

والحظ فريق األمم المتحدة القيري أن العاملان في وسائط اإلعالم والمدافعان عن حقوق اإلنسان

-37

اد المرأة بان منع مبابوي حاالا العنم الموته

ال يزالون يتعر ون للت ديد والماايقة واالعتقال التعسفي ت
()49

وأو ا

اللجنة المعنمة بالقااال على التمااز

ا ااد المدافعاا عن حقوق اإلنسا ااان والناشا ااياا في هذا المادان والتحقاق فا ا والمعاقبة علا ا على نحو مالئم،

بما في ذلك العنم الذي ير كر من قبل أفراد الشرعة وقواا األمن و تحريض من الموظفان العموماان()50ت
-38

وأشااارا اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

ااد المرأة إلى الش اواغل ذاا الصاالة وأو ا  ،في

تملة أمور ،بان كفل مبابوي إمكانمة يباق الحص ا ااة الموص ا اص ا ااة للمرأة بموتر الدس ا ااتور بعد انتواباا

عام  ،2023وذلك ريثما تحقق المساااواة الحفمفمة بان المرأة والرتل ،وأن لزم األح از السااماساامة بان حدد
عددا من المرشا ااحاا على قوائم ا االنتوابمة ،وأن عمل مبدأ المسا اااواة بان الجنسا ااان المنصا ااوت علمه في

المادة  17من الدساتور عند عاان و رال الحكومة وأعااال مجالس إدارة الشاركاا العامة والوا اة ،و عدل

قانون مويل األح از الس ااماس اامة بحات ينص حديدا على وص اامص مويل الحمالا االنتوابمة و وفار التدرير
للمرش ا ااحاا لالنتواباا ،و عتمد ش ا اريعا يجرم التحرو الس ا ااماس ا ااي واالعتدالاا الجنس ا اامة

والناشياا في المجال السماسي()51ت
-39

ا ااد المرش ا ااحاا

وأو ا ا ااى المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السا ا االمي والحق في حرية كوين الجمعماا،

في تملة أمور ،بان امن مبابوي ،في القانون والممارسة العملمة ،التمتع بالحق في التجمع السلمي والحق في

كوين الجمعماا بحرية ،وأن ائ بالة موا مة ولمنة لممارس ا ااة الجممع ل ذض الحقوق ،وأن كفل أن أي قاود

على الحق في حرية التجمع السلمي والحق في كوين الجمعماا هي قاود ناشلة بحكم القانون()52ت
6
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وأفاد المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السا ا ا االمي والحق في حرية كوين الجمعماا

بان قانون حفظ السا االم والن ام ،الذي دخل حاز النفاذ في شا ارين الثاني/نوفمبر  ،2019ال يفاا ااي إلى ممارسا ااة

حرة ودون عوائق للحق في حرية التجمع السالميت وأو اى ،في تملة أمور ،بان عدل مبابوي هذا القانون

بالتشاااور مع المجتمع المدني ،وأن عتر بالتجمعاا والم اهراا الساالممة العفوية ،وأن اااع برو وكوالا

إلنفاذ القانون بش ااان إدارة التجمعاا تفق مع القواعد والمعايار الدولمة لحقوق اإلنس ااان()53ت وأفادا مبابوي
بان القانون ،خالفا لآلرال التي أعر عن ا المقرر الوات ،لمس قااديا ،بل يعز الحق في حرية التجمع()54ت

-41

وأشاار المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السالمي والحق في حرية كوين الجمعماا

إلى القاود المفرعة والتحدياا المتعددة والجزالاا القاس ا اامة المنص ا ااوت علا ا في قانون المن ماا الوارية

الوا ااة ،التي أدا إلى لجول العديد من المن ماا غار الحكوممة إلى التسااجال في فلة الصااناديق االسااتلمانمة،

وأو ا ااى ،في تملة أمور ،بان عدل مبابوي قانون المن ماا الوارية الوا ا ااة لتبسا اامط إترالاا سا ااجال

المن ماا الوعنمة والدولمة و سا اريع ا ،وأن لأي الممارسا ااة المتمثلة في اسا ااتودام مذكراا التفاهم التي حد
من اسااتقاللمة لك المن ماا واعتمادها على ذا ا ،و دخل في مشاااوراا مجدية مع المجتمع المدني بشااان

تممع التشريعاا ذاا الصلة ،بما في ذلك في مراحل حديد التوت اا العامة والصماغة واالستعراض والتنفاذ()55ت
-42

وأفادا مبابوي بان تممع المن ماا المس ا ا ا ااجلة تقاد بالتش ا ا ا اريعاا واإلترالاا من حات واليت ا

المس ا ا ااجلة و عمل في بالة خالمة من اال ا ا ااي اد أو الرقابة التي ال مبرر ل ات ونف

التاهاداا التي مفادها

أن من ماا المجتمع المدني مقادة في أنشا ا ا ا اايت ا وأفادا بان بعض هذض المن ماا شا ا ا ا ااارك
ااومة فاعل

بفارو
-4

مع ا الحكومة بصااورة إيجابمة واسااترشاادا ب ا في سااماسااا ا العامة ،مثل السااماسااة المتعلقة

نقص المناعة البشرية واإليد والسماسة الوعنمة لتحقاق المساواة بان الجنسان ت
()56

حظر جميع أشكال الرق
-43

في عملماا

أعر

()57

اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

تملة أمور ،بان كثم مبابوي ت ودها لتحديد

ااد المرأة عن الشا اواغل ذاا الص االة وأو ا ا  ،في

ا ا ا ا ااحايا اال جار باألشا ا ا ا ااوات من البلد وداخله وحمايت م

والتحقاق مع الاا ااالعان في أنشا ااية اال جار ومقا ا ااا م ومعاقبت م على النحو المناسا اار ،وأن عدل قانون
مكافحة اال جار باألش ا ااوات لمش ا اامل عريفا لال جار باألش ا ااوات يتس ا ااق مع برو وكول منع وقمع ومعاقبة

اال جار باألش ااوات ،و وا ااة النس ااال واألعفال ،المكمل ال فاقمة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن مة

عبر الوعنمةت وأو ا

كذلك بان كفل مبابوي وفار مالتئ عامة لااحايا اال جار في تممع المقاععاا

العشاار و زيد دعم ا المالي للمن ماا غار الحكوممة التي دير المالتئ و قدم خدماا الدعم ،بما في ذلك

خادمااا المشا ا ا ا ا ا ااورة القاانونماة واعاادة التااهاال()58ت وأفااد فريق األمم المتحادة القيري باان عملماة عاديال قاانون

مكافحة اال جار باألشوات تارية إلدراج عري
-44

لال جار باألشوات يتفق مع البرو وكول المذكور()59ت

وأشاار فريق األمم المتحدة القيري إلى عدم كفاية التمويل الموصاص لتنفاذ خية العمل الوعنمة

لتفعال قانون مكافحة اال جار باألش ا ا ا ا ا ااوات ،والحظ أن ثالثة مالتئ فقط من بان  10نص علا ا القانون
م إنشا اااؤها بالفعل ،وأن الوعي العام بمسا ااالة اال جار بالبشا اار ال يزال

القاائمة واإلدانة منوفاة()60ت
-45

وأشااارا اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

في البأال ،وأو ا ا

ا ااعمفا  ،وأن معدالا المالحقة

ااد المرأة إلى ار فاع عدد النسااال

بان قوم مبابوي بتحلال ومعالجة األسا اابا

ااحايا االسااتأالل

الجذرية للبأال ،وأن وفر للنسا ااال والبناا

الراغباا في رك البأال براما للوروج وفر ا بديلة مدرة للدخل ت
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الحق في الخصوصية والحياة األسرية
-46

الح

()62

اللجنة المعنمة بالقاا ااال على التمااز

ا ااد المرأة أن مع م حاالا الزواج تم بموتر القانون

العرفي وال واااع إلترالاا التسااجال المدني ،وأو ا  ،في تملة أمور ،بان عتمد مبابوي شاريعا ينص

على التسجال اإللزامي لجممع الزيجاا()63ت
-47

وأعر

اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

ااد المرأة عن القلق ألن القوانان والممارساااا العرفمة

التماازية ال زال ن م الزواج والعالقاا األسا ارية ،مما يفسا ا المجال أمام الممارس اااا الا ااارة ،من قبال عدد

الزوتاات وأو ا ا

بان تحقق مبابوي من أن القوانان والممارسا اااا العرفمة تفق مع الدسا ااتور ومع أحكام

ا فاقمة القا ااال على تممع أش ااكال التمااز
ماز

د المرأة في العالقاا األسرية()64ت

ااد المرأة بغمة ح ر الممارس اااا الا ااارة ،وأن لأي أي أحكام

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف مل ادلة ومواتية
-48

()65

أش ااارا اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

ااد المرأة إلى الش اواغل ذاا الص االة وأو ا  ،في

تملة أمور ،بان اا ا ااع مبابوي خييا لمكافحة الفصا ا اال الم ني األفقي وال أرسا ا ااي في القياعان العام والوات،

وأن عز التدابار الراممة إلى ش ااجمع النس ااال والبناا على اختمار مس اااراا م نمة غار قلادية ،وأن حش ااد
الج ود لتمسا ا ا ااار اسا ا ا ااتفادة المرأة من التكنولوتماا الجديدة والم اراا الرقممة على قدم المسا ا ا اااواة مع الرتل،

وأن عز مشااركة المرأة في

انع القرار في الحماة االقتصاادية ،و عدل قانون العمل لمشامل على أهمل وته مبدأ

س ا اااوي األتور عن األعمال المتس ا اااوية الفممة ،و كفل المس ا اااواة بان المرأة والرتل فمما يتعلق باس ا ااتحقاقاا

الحماية االتتماامة ،و وسا ااع نياق الرعاية الصا ااحمة ،واسا ااتحقاقاا المعاشا اااا التقاعدية وحماية األمومة لتشا اامل

االقتصاد غار الرسمي()66ت
-49

وأشاار المقرر الوات المعني بالحق في حرية التجمع السالمي والحق في حرية كوين الجمعماا

إلى البالة الص ا ا ا ا ااعبة التي عمل فا ا نقاباا العمالت وأعر عن قلقه إ ال تملة أمور من ا ادعالاا تعلق
بتدخل الدولة في أنشية النقاباا وأعمال ووي

وماايقة ست د

عمال نقاباان ،وأفاد بان أي إترالاا

توذها الحكومة يجر أن كون متسا ا ااقة مع الدسا ا ااتور ومع التزاماا مبابوي الدولمة ،بحات ائ ال رو

الموا مة لعمل نقاباا العمالت وأو ا ا ا ااى المقرر الوات ،في تملة أمور ،بان ا ا ا ا اااعم مبابوي ت ودها
لتعزيز الحق في كوين نقاباا العمال القوية واالنامام إلا ا()67ت

-2

الحق في الضمان االجتما ي
-50

الح

()68

اللجنة المعنمة بالقا ا ا ااال على التمااز

االتتماعي والحماية االتتماامة ت

-3

()69

الحق في مستوى معيشي الئق
-51

ا ا ااد المرأة بقلق انعدام الن م الش ا ا اااملة للا ا ا اامان

()70

في  31لذار/مار  ،2020دع

المقررة الوا ا ا ا ا ا ااة المعنمة بالحق في الأذال إلى الرفع الفوري

للجزالاا الادولماة لمنع أ مااا الجوع في البلادان التي عااني من تاائحاة كوفااد ،19-بماا في ذلاك مباابوي،

مشا ا ا ااارة إلى أن فرض الجزالاا االقتصا ا ا ااادية يقوض الحق األسا ا ا اااسا ا ا ااي للمواعنان العاديان في الأذال
الكافي والمناسر()71ت
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-52

وذكرا المقررة الواات المعنماة باالحق في الأاذال أناه ينبأي لزمباابوي أن عتماد التادابار الال ماة

للحد من اعتماد البلد على اسا ااتاراد األغذية وأن ائ ال رو

الال مة إلنتاج غذائ ات وينبأي للحكومة أياا ااا

أن قدم المساااعدة الأذائمة عوال فترة اليوارئ هذض ،وأن كفل إنشااال شاابكاا أمان اتتماعي ألهثر الش ارائ

الساكانمة حرمانا()72ت وأو ا
ام

المقررة الوا اة ،في تملة أمور ،بان قوم مبابوي بما يلي( :أ) حماية سابل

المرأة الرييماة و وفار حوافز للمزارعااا و مكان ن من الحصا ا ا ا ا ا ااول على االئتماانااا وغار ذلاك من

مصااادر اإلنتاج ؛ و( ) نفاذ موتلم المبادئ التوتا مة اليوامة لمن مة األغذية والزراعة ليمم المتحدة ؛
و(ج)

()74

()73

ا اامان حما ة األ ار ا ااي لمنع اإلخالل القسا ااري للمزارعان ،ودعم

و(د) االسااتمرار في قديم إعاناا غذائمة محددة األهدا

ا ااأار المزارعان والمنتجان()75؛

في أوقاا اليوارئ لوفض أسااعار المواد الأذائمة

للفلاا الا ا ااعمفة ،ودعم أغذية أهثر نوعا وأهثر قممة أذوية ،من أتل التص ا اادي للجوع وس ا ااول التأذية في

تممع أنحال البلد()76؛ و(ه) موا لة التعاون مع الوكاالا اإلنسانمة الدولمة والبلدان المانحة من أتل و يع
عادل وشاافا

للأذال والمساااعدة اإلنسااانمة()77؛ و(و) وساامع نياق برناما الوتباا المدرساامة لمشاامل تممع

الواتر د

إلى التصدي لتوقم النمو وال در ،وتممع أشكال سول التأذية()79ت

األعفال ،مع إعيال األولوية للمناعق الرييمة()78؛ و( ) و ا ااع س ا ااماس ا اااا أذية ش ا اااملة ممولة على النحو

-53

المقررة الوا ااة المعنمة بالحق في الأذال بان عالا مبابوي على وته الس اارعة قا ااايا

وأو ا

التأوط في العرال ،وال سا اامما في المسا ااتوعناا غار الرسا اممة ،بغمة التقاد بسا ااماسا اااا اإلسا ااكان والتصا ااحا ،
ومنع األمراض المنقولة بالمماض()80ت

-4

الحق في الصحة
-54

()81

أفاد فريق األمم المتحدة القيري بان الم ساسااا اليبمة واته نقصاا في األدوية والمعداا واإلمداداا،

العمل السا ااالةت والحظ

و عاني من نقص العاملان الصا ااحاان المجتمعاان ،وكثرة اإل ا اراباا بسا اابر ظرو
أن موص اصاااا المازانمة لقياع الصااحة لم رق إلى نساابة  15في المائة من المازانمة الوعنمة وفقا لاللتزام
المقيوع في إعالن أبوتا بش ا ا ااان فارو

ذاا الصلة ،لعام )82(2001ت
-55

والح

نقص المناعة البش ا ا ارية/اإليد والس ا ا اال واألمراض المعدية األخرى

اللجنة المعنمة بالقا ا ا ا ااال على التمااز

ا ا ا ااد المرأة بقلق ار فاع كالم

الرعاية الص ا ا ا ااحمة

بما يتجاو القدرة المالمة للمواعنان ،وأن  90في المائة من الساكان ال يحصالون على الرعاية اليبمةت وأشاارا

أيااا إلى نقص األدوية في المساتشايماا العامة واللوا م في مساتو افاا الوالدة والى االعتماد على ن ام يقوم على
كفل المر ااى بكلفة األدوية واللوا م األخرى ،ونقص القابالا واألخصااائاان الصااحاان المدران في المسااتشاايماا

العامة ،واساتمرار ارفاع معدل وفماا األم اات وأو ا نفس اللجنة بان حسان مبابوي أيمة الرعاية الصاحمة

الممس ااورة التكلفة وامكانمة الحص ااول علا ا في تممع أنحال أ ار ااا ا بتوص اامص موارد كافمة من المازانمة إلنش ااال
المستشيماا ،وال سمما في المناعق الرييمة والنائمة ،و ج ز هذض المستشيماا بمرافق كافمة ويس ل الو ول إلا ا،
و زودها بموظفان من األخصائاان الصحاان الم رة ،وال سمما فمما يتعلق بودماا التولاد()83ت

-56

وأش ااارا اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

ااد المرأة إلى ار فاع معدل انتش ااار فارو

نقص

المناعة البشارية ،الذي ي ثر بشاكل غار متناسار على النساال والبناا ،وأو ا  ،في تملة أمور ،بان كفل
مبابوي اسااتفادة النسااال والبناا المعر اااا لوير اإل ااابة بفارو

والكشم المبكر()84ت
-57

وأش ا ا ااارا اللجنة المعنمة بالقا ا ا ااال على التمااز

نقص المناعة البش ارية من براما الوقاية

ا ا ااد المرأة إلى محدودية فرت الحص ا ا ااول على

المعلوماا المتعلقة بحقوق الصاحة الجنسامة واإلنجابمة ،وأو ا  ،في تملة أمور ،بان كفل مبابوي حصاول

النساال والبناا على وساائل منع الحمل الحديثة باساعار معقولة ،وأن كثم الج ود الراممة إلى إذكال الوعي
باس ااتودام وس ااائل منع الحمل ،وأن درج التثفم

المناها الدراسمة على تممع مستوياا التعلمم ت
()85
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-58

أفادا اللجنة المعنمة بالقا ا ااال على التمااز

ا ااد المرأة بان اإلت اض مجرم في مبابوي ،عدا بعض

االس ا ااتثنالاا القلالة ،وأش ا ااارا إلى محدودية فرت الحص ا ااول على خدماا اإلت اض المامون ،وأو ا ا ،

في تملة أمور ،بان لأي مبابوي جريم اإلت اض في تممع الحاالا وأن كفل الحصا ا ا ا ااول على خدماا

اإلت اض المامون وخدماا ما بعد اإلت اض ،فاال عن احترام اليابع السري إلدارة هذض الودماا()86ت
-5

الحق في التعليم
-59

()87

أفاادا الاونسا ا ا ا ا ا ااكو بااناه يمكن اإلشا ا ا ا ا ا ااادة بزمباابوي لسا ا ا ا ا ا اان اا قاانون التعلمم التعاديلي لعاام ،2020
التمااز المح ورة في التعلمم لتش اامل الو ااع العائلي ،والعمر ،والحمل ،واإلعاقة،

الذي وسا اع نياق أس اابا

والو ااع االقتصااادي أو االتتماعي ،وما إذا كان األشااوات قد ولدوا داخل إعار الزواج أو خارته ،وذلك

باإل ااافة إلى الجنس اامة ،والعرق ،واللون ،واالنتمال القبلي ،ومكان الماالد ،واأل اال العرقي أو االتتماعي،

واللأة ،واالنتمال اليبقي ،والمعتقد الديني ،واالنتمال السا ا ااماسا ا ااي ،والرأي ،والعر  ،والثقافة ،والجنس ،والنوع

االتتماعيت وش ا ا ااجع

الاونس ا ا ااكو مبابوي على نفاذ قانون التعلمم التعديلي نفاذا كامال()88ت وأش ا ا ااار فريق

األمم المتحدة القيري إلى ما يجري و عه من سماساا لتنفاذ القانون ت
-60

()89

وذكرا الاونس ااكو أن قانون التعلمم التعديلي لعام  2020ينص

ا اراحة على إلزاممة التعلمم األس اااسا ااي

حتى الص اام الرابعت غار أن ن ام التعلمم األس اااس ااي المجاني ال يتماش ااى ماما مع خية التنممة المس ااتدامة

لعام  ،2030التي نص على وفار التعلمم االبتدائي والثانوي المجاني لمدة  12سا اانةت وشا ااجع
مبابوي على

الاونسا ااكو

اامان وفار التعلمم المجاني في المرحلتان االبتدائمة والثانوية لمدة  12س اانة ت وأفاد فريق
()90

األمم المتحدة القيري بان قانون التعلمم التعديلي ينص ،في تملة أمور ،على الن وض بصاحة المرأة خالل
الدورة الش رية واستبقال البناا الحوامل في المدار ()91ت

-61

وأفااد فريق األمم المتحادة القيري باان األعفاال في المنااعق الرييماة يوات ون حاديااا موتلفاة في

نال التعلمم ،وأن الوالدين يعيون األولوية لتعلمم البنان على حسا البناا ،وال سمما في المرحلة الثانوية ت

-62

()92

والح

اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

من المدار الثانوية في

اافو

ااد المرأة بقلق ما يلي( :أ) ار فاع معدل التساار

البناا بس اابر واج األعفال و/أو الحمل المبكر ،أو الص ااعو اا المالمة؛

و( ) عدم مراعاة احتماتاا البناا بما فمه الكفاية في ال ماهل األسا ا اااسا ا اامة المدرسا ا اامة؛ و(ج) التقارير التي
تحدث عن عرض البناا لالعتدال الجنس ااي والتحرو داخل المدرس ااة وفي عريق الذها

إلا ا والعودة من ا،

وافالا مركبي هذض األفعال من العقا ؛ و(د) انوفاض معدل التحاق النسااال والبناا بالد ارسااة في اختصااا اااا

العلم والتكنولوتما وال ندسة والريا ماا بشكل غار متناسر مقارنة بالرتال والبنانت وأو

في تملة أمور ،بان قوم مبابوي بما يلي( :أ) كثم
في

ا ا اافو

اللجنة نفس ا،

الج ود الراممة إلى خفض معدل التس اار من المدار

البناا؛ و( ) التحقق من أن كل مدرسا ا ااة مج زة بمرافق

ا ا اار

ا ا ااحي مالئمة ومنفصا ا االة

ومتاحة للبناا لمنع التأار عن المدرسااة أو رك التعلمم بساابر الصااعو اا المتصاالة بودارة الدورة الش ا رية؛

و(ج) التحقاق في حاالا االعتدال الجنس ا ا ا ااي على البناا والتحرو ب ن في المدرس ا ا ا ااة وفي عريق الذها

إلا ا والعودة من ا والمعاقبة علا ا على النحو المالئم ،ومقا اااة مر كبي هذض األفعال ،بمن فا م المدرس ااون
ومديرو المدار  ،و زويد الاا ااحايا بالرعاية اليبمة والمشا ااورة النفسا اامة واالتتماامة وخدماا إعادة التاهال؛

و(د) شا ااجمع النسا ااال والبناا على اختمار مجاالا غار قلادية لمسا ااا ار ن الد ارسا اامة والم نمة ،بما في ذلك

في مجاالا العلم والتكنولوتما وال ندسة والريا ماا()93ت
-63

وذكرا الاونس ا ا ا ا ااكو أن مبابوي ا وذا عدة دابار لا ا ا ا ا اامان التعلم عن بعد خالل فتراا إغالق

المدار بس اابر تائحة كوفاد19-ت وش ااجع
خالل الجائحة()94ت

10
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دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()95

-64

أش ا ااار فريق األمم المتحدة القيري إلى أن اإلرادة الس ا ااماس ا اامة لتنفاذ الس ا ااماس ا اااا التي حمي المرأة

و مكن اا محادودةت وأفااد باان براما مكان المرأة فتقر إلى الموارد الكاافماة ،وأن فرت حصا ا ا ا ا ا ااول المرأة على
التمويل واأل ار ا ااي والملكمة الميلقة محدودةت كما أشا ااار إلى أن المرأة ال زال واته حواتز قانونمة وثقافمة

ومر بية بالسلية الذكورية وأن الفرت المتاحة ل ا للتاثار في السماساا العامة محدودة()96ت
-65

وفي حان رحب

اللجنة المعنمة بالقا ا ا ا ااال على التمااز

لتمس ااار حص ااول المرأة على األ ار ااي ،فقد أعر

ا ا ا ااد المرأة بالج ود التي بذل ا مبابوي

عن عدة ش اواغل فمما يتص اال ب ذض المس ااالة ،بما في ذلك

ااارة عوق حص ااول المرأة الرييمة على األ ار اايت وأو ا ا

وتود ممارس اااا

بان قوم مبابوي ،في تملة

أمور ،بمراتعة شا ا اااملة ومسا ا ااتقلة لي ار ا ا ااي للتحقق من أنماط ملكمة األ ار ا ا ااي ،والكشا ا اام عن أوته عدم

المسااواة في إعادة و يع األ ار اي واإلفراج عن األ ار اي إلعادة و يع ا على المرأة ،و مساار حصاول المرأة

على أ ار ااا ا الموروثة ،والمعاقبة على أي إترال يحرم ا أو يمنع ا من التمتع بحق ا في األرض ،و مس ااار
حص ا ا ا ا ا ااول المرأة على القروض والتسا ا ا ا ا ا ا االا االئتمانمة الكافمة ،و عزيز الج ود الراممة إلى عزيز التمكان

االقتص ا ا ااادي للمرأة الرييمة ،و ا ا اامان و ا ا ااول ا إلى العدالة والتعلمم وحص ا ا ااول ا على فرت العمل والرعاية

الصحمة واإلسكان والمماض المامونة والمرافق الصحمة والك ر ال وغارها من البنى التحتمة األساسمة()97ت
-66
بال د

وفي عام  ،2020أعر

 5من أهدا

اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

ااد المرأة عن قديرها العت ار

التنممة المس ا ااتدامة ،بش ا ااان حقاق المس ا اااواة بان الجنس ا ااان و مكان المرأة ،باعتبارض مجاال

ذا أولوية في إعار خية مبابوي للتحول االتتماعي واالقتصا ا ااادي المسا ا ااتدامت وحث
بالمرأة بو ف ا القوة الدافعة للتنممة المستدامة واعتماد سماساا واست ار مجماا ذاا

-67

وأو ا ا ا

مبابوي

اللجنة المعنمة بالقا ا ااال على التمااز

مبابوي على االعت ار

لة في هذا الصدد ت
()98

ا ااد المرأة مبابوي با واذ و نفاذ دابار خا ا ااة

م قتة لتحقاق المساااواة الحفمفمة بان المرأة والرتل في تممع المجاالا التي كون فا ا المرأة غار ممثلة بالقدر

الكافي أو محرومة()99ت
-68

وأعر

اللجنة المعنمة بالقاااال على التمااز

ااد المرأة عن القلق ،بما في ذلك ما يتعلق باسااتمرار

ار فاع مسا ا ااتوى العنم القائم على النوع االتتماعي وعدم اإلبالو عن حوادث العنم ،وأو ا ا ا  ،في تملة

أمور ،بان وصا ااص مبابوي الموارد الكافمة وأن نشا اائ للماا للر ا ااد والتقامم لتنفاذ البرناما الوعني لمنع

العنم القائم على النوع االتتماعي والتصا اادي له ،وأن عالا الو ا اام الذي يثني الاا ااحايا عن اإلبالو عن

هذا العنم ،من خالل حمالا التوامة()100ت
-2

األطفال
-69

()101

أش ااارا اللجنة المعنمة بالقا ااال على التمااز

ااد المرأة إلى انتش ااار واج األعفال ،حات يتزوج

ثلت البناا قبل بلوغ ن سا ا اان الثامنة عش ا ا ارة ،وأو ا ا ا  ،في تملة أمور ،بان جرم مبابوي واج األعفال

وأن الحق المس ولان عن هذض ال اهرة و عاقب م على النحو المناسر()102ت
-70

وأفاد فريق األمم المتحدة القيري بان سا ا اان مشا ا ااروع قانون الزواج الذي يحدد السا ا اان الدنما للزواج

في  18سانة اخر بشاكل مفرطت والحظ أن اإلترالاا التشاريعمة ال زال تارية لسان مشاروع قانون األعفال
التعديلي الذي سا ا اامجرم واج األعفالت وأشا ا ااار إلى أن مبابوي شا ا اارع
واج األعفال()103ت
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-71

وذكرا الاونساكو أن قانون التعلمم التعديلي لعام  2020يح ر العقو ة البدنمة في المدار ت غار

أن القانون الجنائي ال يزال يوول معلمي المدار س ا ا االية فرض عقو ة بدنمة معتدلة ألغراض اديبمة على
التالماذ أو اليال

القصا اار من الذكورت وشا ااجع

وافقه مع قانون التعلمم التعديلي()104ت

-3

األشخاص ذوو اإل اقة
-72

الاونسا ااكو مبابوي على عديل القانون الجنائي لاا اامان

()105

أفاد فريق األمم المتحدة القيري بان حقوق األشوات ذوي اإلعاقة قد أدرت في

لر االست ار مجمة

ا ا اامن مبادراا أخرى ،بلأ

مرحلة متقدمةت

اإلنمائمة الوعنمةت وأشاار إلى أن مبابوي اعتمدا ساماساة وعنمة بشاان اإلعاقة في عام  ،2021وأن عملمة
ا ا ااماغة مشا ا ااروع قانون بشا ا ااان األشا ا ااوات ذوي اإلعاقة،

هما أشار إلى التحدياا التي ال زال قائمة بسبر عرض األشوات ذوي اإلعاقة للو م والتمااز
-4

ت

()106

األقليات والشعوب األصلية
-73

شجع الاونسكو مبابوي على نفاذ ا فاقمة حماية التراث العالمي الثقافي واليبمعي ،وا فاقمة حماية

التراث الثقافي غار المادي ،وا فاقمة حماية و عزيز نوع أشا ا ااكال التعبار الثقافي لعام  2005التي عد مبابوي

عرفا فا ا()107ت
-5

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
-74

علب اللجنة المعنمة بحقوق اإلنساان الحصاول على معلوماا عن التدابار المتوذة لاامان و اول

تممع األش ا ااوات الذين يتقدمون بيلباا للحص ا ااول على الحماية الدولمة إلى إترالاا لجول عادلة وفعالة،

و متع م بااالحمااايااة من اإلعااادة القسا ا ا ا ا ا اريااة ،وحق م في للمااة تم إمكااانمااة اليعن باااثر إيقااافي على الق ارراا

السلبمة المتعلقة باللجول()108ت
-75

وأشااار فريق األمم المتحدة القيري إلى بدل نفاذ للمة إحالة وعنمة للم اترين الاااعفال في ثالث

مقاععاا وس
-6

ديمو الجنسية
-76

مناعق

ت

()109

()110

أفاد فريق األمم المتحدة القيري بان األعفال المولودين في مبابوي لوالدين يحمالن تنساامة غار

محددة ال يمكن ساجال والد م وحصاول م على الجنسامة ،وهو ما يحرم م من الحصاول على الرعاية الصاحمة
والتعلمم والودماا االتتماامة()111ت
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