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أوالف -مقدمة ،والمنهجية ،وعملية التشاور الواسعة النطاق
 -1هــذا هــو التقويــو الــودم الإــاآ املقــدع ا دــار اليــة اهســتعوا الــدوري ال ــام مهوريــة
تنزاني ــا املتح ــدة ،ال ــأ تت ــنلا م ــن تنزاني ــا القاري ــة وتنزاني ــا امت ــار .وم ــد أُع ــد التقوي ــو امتإ ــاه أل ــاع
الفقـ ــوة (5ه) مـ ــن الق ـ ـوار  ،251/60واملتـ ــادت التوةيهيـ ــة العامـ ــة املناـ ــو ع يهـ ــا ا الق ـ ـوار 1/5
والقوار رمم .)1(119/17
 -2وت ــم وهيــة م تــي املــدعإ العــاع عــداد التقويــو الــودم ا دــار اليــة اهســتعوا الــدوري
ال ــام  .وا  16كــانون األوي/ديســمرب  ،2014عُقــد اةتمــاو ت ــاوري أوا مــح ا هــات ــا تة
املاـ حة الــأ اإـ الدولــة واألدـواغ الفاع ــة نــن ان وميــة مــن تنزانيــا القاريــة وتنزانيــا امتــار .وكانــت
اي ة اهةتماو هـإ توعيـة ا هـات ـا تة املاـ حة ةعم يـة اهسـتعوا الـدوري ال ـام  ،و مـوار
خاردــة دويــت ل تاةــة التقويــو ،كمــا دُ ــي ة ا هــات ــا تة املا ـ حة تقــد مع ومــات عــن تنفيــذ
التو ــيات وعــن التتــورات ا الــة قــون اانســان منــذ اعتمــاد التقويــو الــودم األوي .وأد ل ـ
ة س س ـ ة مــن اهتاــاهت مــح ا هــات ــا تة املا ـ حة املقدمــة ل مع وم ـات ،نــتن عنهــا ع ــداد
م ـ ـ ــووو التقويـ ـ ــو الـ ـ ــذي أموتـ ـ ــي ا هـ ـ ــات ـ ـ ــا تة املا ـ ـ ـ حة ا أي وي/سـ ـ ــتتمرب  .)2(2015وكانـ ـ ــت
امل ــاورات الواســعة النتــان هــإ املتــدأ التــوةيهإ ا ســيان عــداد التقويــو الــودم الإــاآ الــذي ــإ
ةالتيسن من ان ومة وةالدعم من "من ومة األمم املتحدة الوا دة".

ثانياف -التطورات منذ االستعراض السابق
ألف -معلومات أساسية عم البلد
التعداد السكاني
 -3تتـ ـ ـ ـ ــا نتـ ـ ـ ـ ــانن تعـ ـ ـ ـ ــداد الس ـ ـ ـ ـ ـ ان واملسـ ـ ـ ـ ــاكن لعـ ـ ـ ـ ــاع  2012أن عـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـ ـ ـ ـ ان تنزانيـ ـ ـ ـ ــا
يت ـ ـ  44 928 923نس ــمة ،م ــنهم  43 625 354نس ــمة ا تنزاني ــا القاري ــة و 1 303 569نس ــمة
ا تنزانيــا امتــار .ويت ـ عــدد اانــال م ــن لمــوو عــدد الس ـ ان ،التــال ع ــددهم 44 928 923
نسـ ـ ــمة 23 058 933 ،أنإ ـ ـ ـ ةنسـ ـ ــتة  51.3ا املانـ ـ ــة ،وعـ ـ ــدد الـ ـ ــذكور  21 869 990ك ـ ـ ـوا
ةنستة  48.7ا املانة(.)3
األ اليم اإلدارية
 -4ااداد عــدد األمــاليم ا تنزانيــا القاريــة مــن  21م يمــا ة  25م يمــا ،وةــذل يا ـ لمــوو
عدد األماليم ا الت د ة  30م يما.

2/30

GE.16-01799

A/HRC/WG.6/25/TZA/1

االنتخابات العامة
 -5أة ـ ـ ــوت الدول ـ ـ ــة انتخاةاس ـ ـ ــا العام ـ ـ ــة ا امس ـ ـ ــة املتع ـ ـ ــددة األ ـ ـ ـزا ا  25ت ـ ـ ـ ـوين األوي/
أكتـ ـ ــوةو  .2015وأُشـ ـ ــيد ةاهنتخاةـ ـ ــات ةو ـ ـ ــفها ـ ـ ــوة ونزيهـ ـ ــة .وا تنزانيـ ـ ــا امتـ ـ ــار ،أل ـ ـ ــت نـ ـ ــة
اهنتخاةات ا امتار اهنتخاةات وأموت ةإعادسا.

باء -اإلطار المعياري والمؤسسي
الدستور
 -6اكم ت الدولة عم ية كتاةـة دسـتور ةديـد عمـا ةاملـادة  83مـن مـانون مواةعـة الدسـتور(.)4
وأُن ئت أيضا مبوةي هـذا القـانون نـة مواةعـة الدسـتور ،الـأ أةـوت عم يـة اسـتتاو ل ـوأي العـاع
ع ـ ـ نتـ ــان الدولـ ــة ،وأعـ ــدت م ـ ــووو الدسـ ــتور ،وأن ـ ــنت ا معيـ ــة التنسيسـ ــية .وأةـ ــوت ا معيـ ــة
التنسيسية مداوهت ة نن م ووو الدستور ،وأموت الدستور املقرتح الذي سيُتوح لاستفتاء ع يي.
التشريعات
 -7سـنتت الدولــة ت ـويعات ت فـة مــن أةـ تعزيـز وإلايــة قــون اانسـان وانويــات األساســية،
منهــا مــا ي ــإ مــانون ا ـوانم اال رتونيــة لعــاع 2015؛ ومــانون اا اــاءات لعــاع 2015؛ ومــانون
دارة ال ـ ـوارل لع ــاع 2015؛ وم ــانون امليزاني ــة لع ــاع 2015؛ وم ــانون دارة الضـ ـواني لع ــاع 2015؛
ومــانون إلايــة املت ــا عــن الفســاد وال ــهود لعــاع 2015؛ ومــانون دارة ي ـوادات الــنفل وال ــاا لعــاع
2015؛ وم ـ ــانون ال ـ ــنفل لع ـ ــاع 2015؛ وم ـ ــانون او ـ ــس ال ـ ــودم ل ـ ــتا لع ـ ــاع 2015؛ وم ـ ــانون
املعــامات اال رتونيــة لعــاع 2015؛ ومــانون (تن ــيم تورييــا) نــن امل ـوادنا لعــاع 2015؛ ومــانون
(ال فافية واملساءلة) ا الاناعات اهستخواةية ا تنزانيا لعاع .2015
 -8وس ـنتت الدولــة أيضــا مواعــد لتفعي ـ الت ـويعات املتع قــة ةتعزيــز وإلايــة قــون اانســان ،مب ـا
ا ل ـ ـ مـ ــا ي ـ ــإ مواعـ ــد ( ارسـ ــات و ة ـ ـواءات) نفـ ــا انقـ ــون والواةتـ ــات األساسـ ــيةGN 304 ،
لعــاع 2014؛ و 17هنحــة لقــانون التف ـ لعــاع 2009؛ ومواعــد ــاح القـوانا (ان ـوادل القات ــة
وأ اع متنوعة) ( ةواءات ورسوع املواةعة القضانية) GN 324 ،لعاع .2014
 -9وا تنزاني ــا امت ــارُ ،س ــنت القـ ـوانا التالي ــة م ــانون األدف ــاي رم ــم  6لع ــاع 2011؛ وم ــانون
ا دمــة العامــة رمــم  2لعــاع 2011؛ ومــانون ن ــاء املختــرب ال يميــانإ ان ــومإ الونيســإ رمــم 10
لعــاع 2011؛ ومــانون األمــن ال ــذانإ والت ذيــة لزمتــار رمــم  5لعــاع 2011؛ ومــانون ل ــس مــوو
التع يم العاا ا امتـار رمـم  3لعـاع 2011؛ ومـانون م افحـة الفسـاد وا ـوانم اهمتاـادية ا امتـار
رمــم  1لعــاع 2012؛ ومــانون ا دمــة العامــة (املعــدي) رمــم  5لعــاع 2012؛ ومــانون ــندون تنميــة
م ــيم امت ــار رم ــم  4لع ــاع 2012؛ وم ــانون الا ــحة العام ــة والتيئي ــة رم ــم  11لع ــاع 2012؛ وم ــانون
تس ــاي املتسس ــات التااري ــة رم ــم  12لع ــاع 2012؛ وم ــانون وكال ــة تس ــاي املتسس ــات التااري ــة
GE.16-01799

3/30

A/HRC/WG.6/25/TZA/1

واملمت ــات ا امتــار رمــم  13لعــاع 2012؛ ومــانون املمارســا العــام ا ا الاــحة العامــة والتيئيــة
رمم  15لعاع .2012
ترجمة التشريعات
 -10جي ـ ــوي تو ـ ــة ي ـ ــح الت ـ ـ ـويعات م ـ ــن اان يزي ـ ــة ة السـ ـ ـوا ية .وتُو ـ ــت ةالفعـ ـ ـ ي ـ ــح
الت ـ ـويعات الا ــادرة ا ع ــاع  ،2015وةع ــت الت ـ ـويعات الا ــادرة ا ع ــاع  ،2014وة ــذل يت ـ ـ
عدد الت ويعات الأ تُو ت  20ت ويعا(.)5
الصكوك اإل ليمية والدولية
-11

دتمت الدولة ا عاع  2012ع ميإان ال تا األفويقإ لعاع .2006

القضاء
 -12يـ ـ ــنن مـ ـ ــانون مامـ ـ ــة دارة شـ ـ ــتون القضـ ـ ــاء رمـ ـ ــم  4لعـ ـ ــاع  ،2011الـ ـ ــذي ةـ ـ ــدأ نفـ ـ ــا ه ا
عــاع  ،2014ع ـ الفا ـ ةــا العم ـ ااداري والعم ـ القضــانإ ل س ـ تة القضــانية ،و ل ـ ةإن ــاء
م تــر رنــيس دارة ا مــة ورنــيس م ــم ا مــة .وتــنن املــادة  )1(52مــن هــذا القــانون ع ـ ن ــاء
ندون مضانإ لإلسهاع ا ت تية نفقات القضاء ،ووا ت ان ومة ايادة ميزانية القضاء(.)6
 -13وة يــة نيســا م انيــة الو ــوي ة العدالــة ُ ،ــددت مــدة اهنتهــاء مــن ن ــو القضــايا ةعــاما
ل مضية .وينت ـإ لقايـإ ا مـة العاليـة أن ين ـو ا  220مضـية ع ـ األمـ ا العـاع؛ والقايـإ
املق ــيم  250مض ــية ا الع ــاع؛ وماي ــإ ا م ــة اهةتداني ــة  260مض ــية ا الع ــاع( .)7وم ــد ااداد ع ــدد
القض ــاة؛ فع ــدد مض ــاة ف م ــة اهس ــتئناغ م ــد ااداد م ــن  8مض ـ ـاة ا ع ــاع  2005ة  16ماي ــيا
ا ع ــاع  ،2015وع ــدد مض ــاة ا م ــة العالي ــة م ــن  37ماي ــيا ا ع ــاع  2005ة  81ماي ــيا ا
عاع .2015
 -14و ــدثت اي ــادة ا ع ــدد س ــاات ا م ــة العالي ــة ،مب ــا ا ل ـ ـ دان ــوة العم ـ ـ  .ويوا ـ ـ
القضــاء ن ــاء فــاكم أع ـ درةــة وفــاكم ف يــة وفــاكم اةتدانيــة ا يــح أ ــاء الت ــد( .)8وا تنزانيــا
امتار ،جيوي جتديد متىن ا مة ا ةيمتا ،و ن اء ف مة ل تون األدفاي ا أُن وةا ال مالية.
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -15ه ت ـزاي املتسســة الودنيــة نقــون اانســان ( نــة قــون اانســان وان ــم الوشــيد) نيــتف
ةاعتماده ــا م ــن ةان ــي ن ــة التنس ــيت الدولي ــة ي ــمن الفئ ــة "أل ــا" ،كم ــا عُ ــا مفويـ ـون ة ــدد ا
ع ــاع  .)9(2015وعُ ــزات م ــدرات ن ــة ق ــون اانس ــان وان ــم الوش ــيد ةتزوي ــدها ةن ــاع ل ــرتوآ
لت قــإ ال ـ او ( .)10كمــا شــهدت الفــرتة مــن عــاع  2005ة عــاع  2015ايــادة متدــودة ا امل ـوارد
املالية والت وية ل انة.
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جيم -حالة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
الحق اي العمل والضمان االجتماعي والمزايا اال تصادية
 -16شهدت فـرتة اهسـتعوا ايـادة انـد األدج لألةـور مـن  65 205شـ نات ا عـاع 2005
ة  300 000ش ـ ن ا عــاع 2015؛ كمــا شــهدت ا عــاع  2014ةــدء عم ـ ل ــس تعويضــات
العم ــاي ،املن ــن مبوة ــي م ــانون تعويض ــات العم ــاي لع ــاع  ،2008كم ــا اعتم ــدت ا يئ ـ ـة التن يمي ــة
ل ضـ ـ ــمان اهةتم ـ ـ ــاعإ ،ا ع ـ ـ ــاع  ،2014مواع ـ ـ ــد لتحقي ـ ـ ــت اهتس ـ ـ ــان ا معادل ـ ـ ــة مزاي ـ ـ ــا الض ـ ـ ــمان
اهةتماعإ(.)11
حق الفرد اي الخصوصية واي أمنه الشخصي
 -17ـ ــدر م ـ ــانون ا ـ ـ ـوانم اال رتوني ـ ــة لع ـ ــاع  2015ة ي ـ ــة جت ـ ــو املخالف ـ ــات املتاـ ـ ـ ة ة ـ ــالن م
اناس ــوةية وت نولوةي ــات املع وم ــات واهتا ــاهت ،ول تحقي ــت ا األدل ــة اال رتوني ــة واملس ــان ات
الاـ ة ــا و عهــا واســتخدامها .ويــنن القــانون أيضــا ع ـ انــت ا ا او ــية ،كمــا أنــي يعــزا أمــن
األدفاي ةتاو األعماي ااةا ية.
الحق اي الصحة
 -18اختــذت الدولــة متــادرات تومــإ ة تيســن اناــوي ع ـ خــدمات الوعاي ـة الاــحية ،و ل ـ
ةزيــادة امليزانيــة املخااــة ل ـواء األدويــة واألةهــزة ،وايــادة عــدد موافــت الوعايــة الاــحية( .)12وخــاي
الفـرتة امل ـمولة ةاهسـتعوا  ،عـزات الدولــة مـدرات املختـرب املوةـود ا م ــيم متييـا ل ـإ نـي ةـواء
اهختتــارات املتع قــة مبــو يتــوه ،وأُن ـ أيضــا تــرب ودــم ل اــحة اوتمعيــة ا متييــا ،تســتخدمي
أيضا ة دان ا ماعة اامنانية ل انو األفويقإ كمخترب موةعإ.
مرض ايروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)
 -19مبوةـ ــي مـ ــانون ال انـ ــة التنزانيـ ــة مل افحـ ــة اايـ ــدا (املعـ ــدي) رمـ ــم  6لعـ ــاع  ،2015أُن ـ ـ
الا ــندون اهس ــتئماآ مل افح ــة ااي ــدا .و ــنأ ه ــذا الق ــانون أيض ــا ل ان ــة وهي ــة تق ــد امل ــورة ة
ان وم ــة ة ــنن املا ــادر ا دي ــدة لإليـ ـوادات ألنـ ـوا ي ــمان ت ــدفت األمـ ـواي ة الا ــندون ت ــدفقا
كافي ـ ــا ومس ـ ــتداما ،وتعزي ـ ــز الوماي ـ ــة م ـ ــن ـ ــاهت الع ـ ــدو ا دي ـ ــدة .وا تنزاني ـ ــا امت ـ ــار ،ـ ــدر ا
عــاع  2013مــانون الومايــة مــن مــو فــنوق نقــن املناعــة الت ـوية/اايدا مــن أة ـ إلايــة وتعزيــز
قــون األشــخا املاــاةا مــا أو املتــنثوين مــا .وأُن ــئت أيضــا ا تنزانيــا القاريــة وتنزانيــا امتــار
ةوامن ودنية ل وماية من انتقاي فنوق اايدا من األع ة التف (.)13
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المالريا
 -20ويـعت الدولـة ختــة عمـ ل فــرتة  2020-2014تومـإ ة م افحـة املاريــا والومايـة منهــا
عـ ــن دويـ ــت تنفيـ ــذ متـ ــادرات متنوعـ ــة ل حـ ــد مـ ــن اا ـ ــاةة ةـ ــاملو  .وت ـ ــم هـ ــذه املتـ ــادرات توايـ ــح
الناموســيات لانــا ع ـ األدفــاي وت ــايح اســتخدامهم ــا ،ــا ســاعد ع ـ نقــا يــاة 60 000
دفـ كــانوا وتــون ا كـ عــاع ةســتي عــدع اســتخداع الناموســيات .وارفــت عــدد املويـ املاــاةا
ةاملاري ــا م ــن مع ــدي م ــدره  326شخا ــا ل ـ  1 000ش ــخن ا ع ــاع  2009ة مع ــدي 161
شخاا ل  1 000شخن ا عاع .2014
الحق اي بيئة نظيفة وصحية
 -21يتض ــمن م ــانون ال ــنفل لع ــاع  2015أ ام ــا س ــدغ ة إلاي ــة التيئ ــة و لـ ـ ة ــالنن ع ـ ـ
ةواء تقييم آلثار أي م ووو ع التيئة مت تنفيذه.
الحق اي المشاركة اي الشؤون العامة
 -22روةعـ ــت س ـ ــاات الن ـ ــاختا اسـ ــتعدادا لانتخاة ـ ــات العام ـ ــة ،واسـ ــتُخدع ألوي م ـ ــوة ن ـ ــاع
الس ــمات األ ياني ــة (ن ــاع ةي ــومرتي) لتس ــاي الن ــاختا ا اهنتخاة ــات العام ــة لع ــاع  2015ة ي ــة
نيسا ال فاءة.
مراجعة القوانيم
 -23أعــدت نــة ــاح الق ـوانا تقوي ـوا عــن مواةعــة ن ــاع القضــاء املــدآ وتقوي ـوا عــن مواةعــة
اادــار القــانوآ لتســوية النزاعــات املتع قــة ةاألرايــإ ا تنزانيــا ،ومــدمت التقوي ـوين ة وايــو ال ــتون
الدس ــتورية والقانونيـ ــة ا ع ــامإ  2012و ،2014ع ـ ـ الت ـ ـواا( .)14وتع ـ ــا ال ان ــة اليـ ــا ع ـ ـ
مواةعــة الا ـ ود الدوليــة الــأ ومعتهــا الدولــة أو ـدتمت ع يهــا ،ةقاــد الومــوغ ع ـ امل ــاك الــأ
ت ــتثو ع ـ ـ تتتي ــت ه ــذه الاـ ـ ود( .)15وتواة ــح ال ان ــة أيض ــا القـ ـوانا املتع ق ــة ةالوعاي ــة اهةتماعي ــة
ل مسنا ،ون اع العدالة ا نانية ا تنزانيا( ،)16واادار القانوآ نماية املسته ا الت د(.)17
برامج التوعية الوطنية
 -24توا ـ الدول ــة عم يــة التوعي ــة العام ــة ا لــاي ق ــون اانس ــان و قــون الفئ ــات الض ــعيفة،
و لـ ـ ةا ــورة س ــنوية أثن ــاء اه تف ــاهت الودني ــة ةي ــوع ق ــون اانس ــان؛ وا د ــار "إل ــة الن ــا
املسـتمو سـتة ع ـوة يومـا"؛ وا يــوع التفـ األفويقـإ؛ واليـوع األفويقــإ نقـون اانسـان؛ واليـوع الــدوا
ل مسنا؛ واليوع الدوا ل مهت.

6/30

GE.16-01799

A/HRC/WG.6/25/TZA/1

االستراتيجيات
ُ -25ويــعت ا تنزانيــا القاريــة اهس ـرتاتياية الودنيــة ا ــاح مضــاء األدفــاي (،)2017-2013
وويعت ا تنزانيا امتار اسرتاتياية اح مضاء األدفاي (.)2018-2013
ُ
تقديم تقارير حقوق اإلنسان
 -26توا ـ الدولــة التعــاون مــح اآلليــات الدوليــة نقــون اانســان .ومــد ن ــوت عــدة ــان تاةعــة
لألمم املتحدة ا التقويو الدوري ا ـامح ل تقـاريو مـن األوا ة الإالـ  ،املقـدع مبوةـي العهـد الـدوا
ا ــا ةــانقون اهمتاــادية واهةتماعيــة والإقافيــة( ،)18وا التقويــو املو ــد ا ــامح ل تقــاريو الإال ـ
والواةـ ــح وا ـ ــامس ة ـ ــنن اتفاميـ ــة قـ ــون التف ـ ـ ( .)19وسـ ــيُن و ا شـ ــتا /فربايو  2016ا التقويـ ــو
يح أش اي التمييز يد املوأة.
املو د ا امح ل تقويوين الساةح والإامن ة نن اتفامية القضاء ع
البعثات الزائرة
 -27اس ــتقت ت الدول ــة الفوي ــت العام ـ املع ــم ةالسـ ـ ان األ ـ ـ يا الت ــاةح ل ان ــة األفويقي ــة نق ــون
اانس ـ ــان وال ـ ــعو  ،و لـ ـ ـ ا الف ـ ــرتة م ـ ــن  21ك ـ ــانون الإاآ/ين ـ ــايو ة  6ش ـ ــتا /فربايو .2013
و ــدر تقويــو الزي ـارة املتع ــت ةالتح ـ واملع ومــات ا ت ـوين الإــاآ/نوفمرب  ،2015وتع ــا الدولــة
ع دراسة التو ـيات الاـادرة عـن الفويـت .وا زيوان/يونيـي  ،2015اسـتقت ت الدولـة نـة ا ـرباء
املعنية حبقون التف ورفاهي ،التاةعة لانياد األفويقإ.

ثالثاف -التقدو المحرز اي متابعة نتائج االستعراض السابق
 -28مت ــت الدولــة مــا لموعــي  107تو ــيات عنــد اعتمــاد تقويوهــا الــودم األوي .و ُــنفت هــذه
التو ـيات ا لــاهت موايــيعية مبوافقــة ا هــات ــا تة املاـ حة عنــد ن ــو التو ــيات ةاــورة أوليــة
ا كانون األوي/ديسمرب .2011
التصديق على الصكوك وإدراجها اي التشريعات المحلية
 -29ه تـزاي الدولــة جتــوي تقييمــا ــدو التاــديت ع ـ اتفــان امتيــااات ا مــة ا نانيــة الدوليــة
و اــاناسا( ،)20ومل جتــد ةعــد مــا يــدعو ة دراو ن ــاع رومــا األساســإ دراةــا كــاما ا الت ـويعات
ا يــة ن ـوا ة كفايــة اآلليــات القانمــة .ومــد درســت الدولــة اهتفاميــة الدوليــة نمايــة قــون يــح
العمــاي املهــاةوين وأف ـواد أســوهم ،وتتــا ــا أن عــددا مــن املســان ال ـواردة ا اهتفاميــة ه تتفــت مــح
مـ ـوانا الدول ــة( .)21و ــذه األس ــتا املتع ق ــة ةالتع ــار م ــح القـ ـوانا الودني ــة مل ني ــدل تت ــورات ا
التا ــديت ع ـ اهتفامي ــة .كم ــا أن ااد ــار ان ـاا لق ــانون العم ـ ي ف ــإ لتن ــاوي ه ــذه املس ــان  .وم ــد
ســنت الدولــة مــانون (تن ــيم تورييــا) نــن امل ـوادنا لعــاع  ،2015الــذي يســع ة تن ــيم و عــادة
مواءمة اادار القانوآ ل تورييا و ارسة مهن أخو ا تنزانيا القارية.
GE.16-01799

7/30

A/HRC/WG.6/25/TZA/1

 -30ومل تادن الدولـة ةعـد ع ـ اتفاميـة مناهضـة التعـذيي ونـنه مـن يـوو املعام ـة أو العقوةـة
القاس ـ ــية أو الا نس ـ ــانية أو املهين ـ ــة ،ه ت ـ ـزاي الدول ـ ــة ني ـ ــتف ةعقوة ـ ــة ااع ـ ــداع( .)22وفيم ـ ــا يتع ـ ــت
ةالتاــديت ع ـ اهتفامي ــة الدولي ــة نمايــة ي ــح األش ــخا م ــن اهختفــاء القس ــوي ،ه ت ـزاي الدول ــة
تــدرق اآلثــار التقنيــة واملاليــة ل تاــديت .نــن أن اادــار القــانوآ انــاا يــوفو ســت انتاــاغ ل ضــحايا
عند وموو هذه األ دال(.)23
التدريب والتعليم/التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان
ُ -31وي ـ ـ ــعت ا ت ـ ـ ــة اهسـ ـ ـ ـرتاتياية املتوس ـ ـ ــتة األةـ ـ ـ ـ ل تإقي ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ــاي ق ـ ـ ــون اانس ـ ـ ــان
( )2016/2015 - 2012/2011مـ ــن أة ـ ـ نيسـ ــا املعوف ـ ــة حبق ـ ــون اانسـ ــان ل ـ ــد الت ـ ــا
واملدرس ــا وم ــوريفإ ا دم ــة املدني ــة اآلخـ ـوين ا مت ــاو التع ــيم .وم ــد أُدرة ــت ا املن ــاهن الدراس ــية
لتنزانيا امتار مسان تتع ت حبقون اانسان.
خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان
 -32أُد قــت ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة حبقــون اانســان ا  10كــانون األوي/ديســمرب .)24(2013
وه ــذه ا ت ــة ه ــإ ااد ــار ال ــودم لتعزي ــز وإلاي ــة ق ــون اانس ــان ،وه ــإ اسـ ـرتاتياية م ــدسا ــس
ســنوات اتــد مــن عــاع  2013ة عــاع  .2017وتنفــذها ا تنزانيــا القاريــة وتنزانيــا امتــار األد ـواغ
ان وميــة ة
الفاع ــة واوتمــح املــدآ والقتــاو ا ــا  .وتتضــمن هــذه ا تــة اليــة ل و ــد والتقيــيم تتــوة
تنســيقها نــة قــون اانســان وان ــم الوشــيد .وأُدلــت تو ــيات اهســتعوا الــدوري ال ــام ا
ختــة العم ـ املــذكورة ألن ـوا تنفيــذ هــذه التو ــيات( .)25ون مــت نــة قــون اانســان وان ــم
الوشــيد دورات تدريتيــة و قــات دراســية شــا ل مــوريفا ان ــوميا( )26ا لــاي تنفيــذ ور ــد وتقيــيم
ختــة العم ـ  ،وةــو توايــح مــا لموعــي  3 500نســخة مــن ختــة العم ـ  .وا دــار أن ــتة تنفيــذ
خت ــة العم ـ ـ  ،ة ــو ت ــدريي م ــا لموع ــي  109مض ــاة ة ــنن دارة ت ــدفت القض ــايا ،وت ــدريي 80
موريف ــا م ــن ان وم ــة ومن م ــات اوتم ــح امل ــدآ ة ــنن كيفي ــة التعام ـ م ــح األش ــخا وي ااعام ــة
ومهارات مضاء األ دال.
تدابير مكااحة الفساد
 -33انتهت ا عـاع  2014ختـة العمـ اهسـرتاتياية الودنيـة الإانيـة مل افحـة الفسـاد ،وتع ـا
الدولــة اليــا ع ـ عــداد ا تــة الإالإــة( .)27وةــو مــداد م تــي منــح وم افحــة الفســاد مبزيــد مــن
املـ ـوارد ،مب ــا ا لـ ـ أدوات ل عمـ ـ ومـ ـوارد مالي ــة وم ــدرات ة ـ ـوية ،كم ــا ُش ــيدت م ات ــي ا ي ــح
األمــاليم واملقادع ــات .وأُن ــئت ا ع ــاع  2012و ــدة معنيــة ةاس ــرتداد وما ــادرة األ ــوي ا د ــار
()28
وســن مــانون املت ــا عــن الفســاد لعــاع  2015ة يــة
شــعتة النياةــة العامــة مب تــي املــدعإ العــاع ُ ،
إلاي ــة املت ــا ةاملع وم ــات املتع ق ــة ةالفس ــاد .ون ــم م ت ــي من ــح وم افح ــة الفس ــاد ةـ ـوامن ل توعي ــة
العامة من أة ايادة الدعم العاع ملساعإ م افحة الفساد(.)29
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 -34وا تنزانيــا امتــار ،ــدر ا عــاع  2012مــانون مل افحــة الفســاد وا ـوانم اهمتاــادية(،)30
()31
وويــعت اس ـرتاتياية مــن
أُن ــئت مبوةتــي هيئــة م افحــة الفســاد وا ـوانم اهمتاــادية ا امتــار ُ .
أة ـ ـ التنفي ــذ الفع ــاي ــذا الق ــانون ،وأُدرو ا امل ــدارق التاةع ــة ل ــواارة التع ــيم مق ــور دراس ــإ يتع ــت
مب افحة الفساد.
حقوق المرأة
 -35ي ــتم الدســتور املقــرتح ع ـ قــون امل ـوأة و نحهــا قومــا متســاوية مــح الوة ـ ا امل ـنال
والرتك ــة واملس ــان املتع ق ــة ةاألراي ــإ .وست ــوو الدول ــة ،عن ــد اعتم ــاد الدس ــتور املق ــرتح ،ا تع ــدي
الق ـوانا مــن أة ـ نيســا املســاواة ةــا الوة ـ وامل ـوأة والتف ـ ا الرتكــة وامل ـنال وا املســان املتع قــة
ةاألرايإ.
 -36وا الومــت الـواهن ،ــنأ مــانون األرايــإ رمــم  4لعــاع  1999ومــانون أرايــإ القــو رمــم 5
لعــاع  1999امل ـوأة انــت ا األـ األرايــإ وامل ــاركة ع ـ مــدع املســاواة مــح الوة ـ ا ا يئــات الــأ
تتخ ـ ــذ مـ ـ ـوارات ة ـ ــنن األراي ـ ــإ .وا تنزاني ـ ــا امت ـ ــار ،يتض ـ ــمن م ـ ــانون ي ـ ــااة األراي ـ ــإ رم ـ ــم 12
لعاع  1992أ اما اث ـة ،ةينمـا يـنن مـانون ف مـة منااعـات األرايـإ رمـم  7لعـاع  1994ع ـ
ن اء ف مة منااعات األرايـإ املنـو ـا نفـا أ ـاع مـانون يـااة األرايـإ ،ـا يضـمن املسـاواة
ة ــا املـ ـوأة والوةـ ـ ا األـ ـ األراي ــإ واس ــت ا ا .وي ــنن أيض ــا م ــانون األراي ــإ املس ــا ة رم ــم 10
لعاع  1990ع تعيا مسا لألرايإ .وجتدر ااشارة أيضا ة أن مسا األرايإ اناا اموأة.
تدابير المساواة وعدو التمييز
 -37تقوع تنزانيا القارية مبواةعة السياسـة الودنيـة ل مسـاواة ةـا ا نسـا الـأ سـتح فـ سياسـة
املساواة ةا ا نسا وتنمية املوأة لعاع  2000من أة دراو املسان الناشئة الواهنة.
 -38وا تنزاني ــا امت ــار ،جت ــوي مواةع ــة سياس ــة إلاي ــة وتنمي ــة املـ ـوأة لع ــاع  2001ةقا ــد وي ــح
سياســة املس ــاواة ة ــا ا نس ــا ا امت ــار .وة ي ــة نيويــو امل ـوأة ا املن ــادت الويفي ــة ،أُن ــئت  14ناف ــذة
عــاع نســانية ع ـ مســتو األ يــاء لتزويــد امل ـوأة الويفيــة مبع ومــات عــن الاــحة ،والتع ــيم ،واملســان
القانونيــة ،و قــون اانســان ،ومهــارات تن ــيم امل ــاريح ،وانقــون املتع قــة ةاألرايــإ ،وامل ــاريح املــدرة
ل دخ  .كما ينن الدستور املقرتح ع نستة مئوية ل موأة ا الربملان مدرها  50ا املانة.
العنف ضد المرأة والطفل
 -39وا ـ ـ ت الدول ــة تنفي ــذ خت ــة عم ه ــا الودني ــة ملن ــح واستئا ــاي العن ــا ي ــد املـ ـوأة والتف ـ ـ
( )2015-2001ع ـ النحــو التـاا أُن ــئت نـة ودنيــة متعـددة القتاعــات ملنـح ومواةهــة العنــا
يــد املـوأة والتفـ  ،وأُن ــئت أفومــة نمايــة التفـ  ،كمــا جتــوي مواةعــة مدونــة مواعــد سـ ود املدرســا
ا تنزانيــا ومواعــد أخاميــاسم املهنيــة لعــاع  ،1963ل ــإ ت ــم تــداةن فــددة ة ــنن تعزيــز قــون
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التف ـ ـ وعـ ــدع التسـ ــامأ دامـ ــا مـ ــح العنـ ــا املـ ــُمارق يـ ــد األدفـ ــاي ا املـ ــدارق .وأُن ـ ـ ا 14
زيوان/يونيـ ــي  2013خـ ــل هـ ــاتفإ لـ ــاآ ملسـ ــاعدة األدفـ ــاي( ،)32وأُن ـ ــئت أيضـ ــا مواكـ ــز ةامعـ ــة
ل خ ــدمات لتق ــد املس ــاعدة ة األدف ــاي ي ــحايا اهعت ــداءات( .)33ووي ــعت الدول ــة أيض ــا خارد ــة
دوي ــت ل توعي ــة ة ــالعنا ي ــد األدف ــاي وة ــالعنا ا نس ــاآ ( .)34()2016-2014وتوا ـ ـ الدول ــة
امل ــاركة ا إل ــة منتق ــة التحـ ـنات ال ــرب ملناهض ــة العن ــا ا نس ــإ وا نس ــاآ ال ــأ أُد ق ــت ا
عاع  2012ةعنوان " عان عدع التسامأ اآلن ُمت قا".

 -40وا تنزانيا امتار ،أُن ئت ـان ملناهضـة العنـا ا نسـاآ (العنـا القـانم ع ـ نـوو ا ـنس)
ع ـ مســتو القــو واأل يــاء واملنــادت وع ـ املســتو الــودم ،وأُعــدت متــادت توةيهيــة ة ــنن منــح
العنــا ا نســاآ ،كمــا أُن ـ ل ــس ودــم ملناهضــة العنــا ا نســاآ يقــوع ةتســاي ــاهت العنــا
ا نســاآ يــد امل ـوأة والتف ـ  .وأُن ـ ا عــاع  2015خــل هــاتفإ ل مســاعدة ،م ـ رمــم ،116
لإلة ـ ــاو ع ـ ــن ـ ـ ـوادل العن ـ ــا وت ق ـ ــإ املس ـ ــاعدة ع ـ ــن دويق ـ ــي ،وأُن ـ ــئت أيض ـ ــا مواك ـ ــز ةامع ـ ــة
ل خ ــدمات( .)35وش ــهدت الف ــرتة األخ ــنة اي ــادة ااة ــاو ع ــن العن ــا امل ــُمارق ي ــد األدف ــاي ،وه ــو
وخاا ــت دار يـ ـواء هس ـتقتاي ي ــحايا العن ــا ا نس ــاآ.
م ــا ة ــاء نتيا ــة لتـ ـوافو ه ــذه ا ــدماتُ ،
كمــا أُن ـ  417م تتــا ل ــتون ا نســانية ول ــتون األدفــاي ا مواكــز ال ــودة الونيســية ا يــح
أ ــاء الت ــد ،ايــت عت مبهمــة عــداد وتنســيت ةـواءات الت ـ ي املو ت ــدة( .)36ولتحقيــت هــذه ال ايــة،
ةــو تــدريي  1 196فــودا مــن أف ـواد ال ــودة ع ـ ة ـواءات الت ـ ي املو ــدة واملتــادت التوةيهيــة
املتع قة ا.
 -41ومُــدع التــدريي ا لــاي ةنــاء القــدرات ة مــديوي الوعايــة الاــحية ا تنزانيــا القاريــة وتنزانيــا
امت ــار( .)37وا منتق ــة التح ــنة ،ال ــأ ينت ــو ــا العن ــا ا نس ــاآ ،مُــدع الت ــدريي ة ــنن م افح ــة
العنا ا نسـاآ والقضـاء ع يـي ة  281موريفـا م فـا ةإنفـا القـانون( .)38وا تنزانيـا امتـار ،أد ـت
الـونيس ا  6كــانون األوي/ديســمرب  2014إل ــة توعيــة ة ــنن القضــاء ع ـ العنــا يــد املـوأة ،كمــا
ُوي ــعت خت ــة عمـ ـ لتنفي ــذ انم ــة ا ــفوغ النس ــاء واألدف ــاي( .)39وةاملإـ ـ  ،يوت ــدي املوريف ــون
ان ومي ــون ،ا ي ــوع  25م ــن كـ ـ ش ــهو ،مما ــان (يت  -ش ــنت) ةوتقالي ــة ــدغ توعي ــة اوتم ــح.
ويرتافت ل مح ةوامن توعية معرب اا اعة اوتمعية(.)40
وجت ـتوع عنا ــو العنــا املنــزا مبوةــي مــانون العقوةــات ] [Cap 16 R.E 2002ومبوةــي مــانون
ُ -42
العقوةــات ا امت ــار رم ــم  6لس ــنة  ،2004ال ــذي جي ــوع الض ــور الت ــدآ ا س ــيم واهعت ــداء ةاعتتار ــا
عناوين رنيسيا ل عنا املنزا .وعـاوة ع ـ لـ  ،أُاي ـت العقتـات الـأ تعـون اناـوي ع ـ تقويـو
مــن ال ــودة متـ ت قــإ الوعايــة التتيــة( .)41وا تنزانيــا امتــار ،أُن ــئت اعــات الوعايــة الوالديــة ع ـ
مســتو القواع ــد ال ــعتية ،وجيــوي تعزي ــز م ــدرات هــذه ا ماع ــات ك ــإ يتســىن ــا تق ــد الوعاي ــة ة
الوالــدين واألدفــاي( .)42وا تنزانيــا القاريــة ُجيـتوع اهنتاــا مبوةــي املــادة  130مــن مــانون العقوةــات
()43
وجي ـ دـوع ا تنزاني ــا امت ــار مبوة ــي امل ــادة  )1(125م ــن م ــانون
]ُ ، [Penal Code, Cap 16 RE 2002
العقوةات رمم  6لسنة .)44(2004
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 -43وجت ـ ــوع امل ـ ــادة 169أل ـ ــا م ـ ــن م ـ ــانون العقوة ـ ــات ] [Penal Code, Cap 16 RE 2002ت ـ ــويي
األعضاء التناس ية األنإويـة ل فتيـات األمـ مـن عمـو  18سـنة ا تنزانيـا القاريـة .ويُعتـزع أن تُواةـح ،ا
عـ ــاع  ،2016ختـ ــة العم ـ ـ الودنيـ ــة ملنـ ــح واستئاـ ــاي عم يـ ــة ت ـ ــويي األعضـ ــاء التناس ـ ـ ية األنإويـ ــة،
ل فـ ــرتة  ،2015-2001ا ـ ــا جيـ ــوي العم ـ ـ فعـ ــا ة ـ ـ مـ ــن ختـ ــة العم ـ ـ الودنيـ ــة ل تعاي ـ ـ
ةالقضــاء ع ـ عم يــة ت ــويي األعضــاء التناس ـ ية األنإويــة وننهــا مــن املمارســات التق يديــة الضــارة،
وختــة العمـ الودني ـة املتع قــة حبقــون اانســان ل فــرتة  .)45(2017-2013وعــاوة ع ـ ل ـ  ،اــو
السياسة الودنية لوعاية ومنـاء التفولـة ،الـأ تتنـاوي مسـنلة ت ـويي األعضـاء التناسـ ية األنإويـة ،مبـو أ
التاديت واهعتماد(.)46
 -44وجيـ ــوي ةناـ ــاح ،ا دـ ــار ن ـ ــاع القضـ ــاء ا نـ ــانإ ،التقايـ ــإ ة ـ ــنن مضـ ــايا تتع ـ ــت ةت ـ ــويي
()47
وويــعت ة ـوامن
األعضــاء التناس ـ ية األنإويــة ،وهــو مــا ةــاء نتياــة لزيــادة الــوعإ وةنــاء القــدرات ُ .
لت ــوفن ما ــادر دخـ ـ ةدي ــة مل ــن ارس ــون ه ــذه العم ي ــة كوس ــي ة ل س ــي الع ــي  ،وتوا ـ ـ الدول ــة
ةالتعــاون مــح من مــات اوتمــح املــدآ تنفيــذ إل ــة "أومف ـوا ت ــويي األعضــاء التناس ـ ية األنإويــة" ال ــأ
سدغ ة ت ين مواما الناق من هذه العم ية.
تل النساء المسنات المرتبط بأعمال السحر
 -45جتـ ـ دـوع املـ ــادة  196مـ ــن مـ ــانون العقوةـ ــات ] [Penal Code, Cap 16 Re 2002يـ ــح ـ ــاهت
القت ـ ةو ــفها مــتا عمــدا .وتع ــا الدولــة ع ـ مواةعــة مــانون أعمــاي الس ـحو ،Cap. 18 ،ومــانون
التــي التق يــدي والتــي التــدي رمــم  23لســنة  2012ة يــة اســتخداع الت ـويعات مل افحــة أعمــاي
الســحو و ــاهت القتـ املوتتتــة ةنعمــاي الســحو .وتوا ـ الدولــة أيضــا تســاي املعــا ا التق يــديا
وويح معاين ألن تتهم .كما أن ختـة العمـ الودنيـة املتع قـة حبقـون اانسـان تعـزا قـون املسـنا
عــن دويــت تن ــاوي مســان القت ـ امل ـوتتل ةنعمــاي الس ــحو .وجتــوي مواةعــة السياس ــة الودنيــة املتع ق ــة
ةال ــيخوخة لعــاع  ،2003وجيــوي عــداد م ــووو مــانون نمايــة املســنا .كمــا أُن ــئت  17دارا امنــة
ل مسنا من أة دعم الناةا منهم من القت املوتتل ةنعماي السحو.
مشاركة المرأة اي وظائف صنع القرار
 -46تتــا اا اــاءات املتع قــة ةنعــداد النســاء ا وريــانا ــنح الق ـوار اجتاهــا متزايــدا( .)48ففــإ
عاع  ،2005كان عدد النسـاء األعضـاء ا الربملـان  62امـوأة ،ةينمـا و ـ عـددهن ا عـاع 2015
ة  127ام ـوأة .وا عــاع  ،2015كانــت مع ــو نســاء ي ـ ن مناــي وايــو ،و م ــس نســاء ي ـ ن
مناــي نانــي وايــو ،و 32ي ـ ن مناــي مــا ك ا ا مــة العاليــة ،و ــس نســاء ي ـ ن مناــي
ما ك ا ف مة اهستئناغ ،و 53امـوأة ي ـ ن مناـي مفـو ف ـإ ،وسـتح نسـاء ي ـ ن مناـي
مف ـ ــو م يم ـ ــإ .وااداد ع ـ ــدد التالت ـ ــات ا متسس ـ ــات التع ـ ــيم الع ـ ــاا م ـ ــن  10 039دالت ـ ــة ا
ع ــاع  2005ة  78 800دالت ــة ا ع ــاع  .)49(2014وفض ــا ع ــن لـ ـ  ،تق ــدت امـ ـوأة منا ــي
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نان ــي رن ــيس ا مهوري ــة ألوي م ــوة ا ع ــاع  ،2015وتق ــدت امـ ـوأة منا ــي نان ــي امل ــدعإ الع ــاع.
وشهدت اهنتخاةات العامة لعاع  2015توشأ اموأة ملناي رنيس ا مهورية يمن املتنافسا.
األشخاص ذوو اإلعا ة
 -47توا ـ الدول ــة تنفي ــذ الت ـويح ال ــودم املتع ــت حبق ــون األش ــخا وي ااعام ــة ،وة ــو ا
التعــداد الــودم ل سـ ان واملســاكن لعــاع  2012تاــنيا األشــخا وي ااعامــة وفقــا ل ســن ونــوو
ا ــنس واملومــح .ومــد راةعــت الدولــة املتــادت التوةيهيــة الودنيــة املتع قــة ةااعفــاء مــن رس ـوع الوعايــة
الا ــحية ل ــإ ت ــم املس ــنا واألش ــخا وي ااعام ــة ،كم ــا أُن ـ  43موكـ ـزا اع ــادة التنهيـ ـ .
ويوة ــد ا تنزاني ــا امت ــار ــندون لإلعام ــة ،ول ــس ود ــم مع ــم ةاألش ــخا وي ااعام ــة ،و دارة
ل ــتون ااعامــة ةــواارة الدولــة مب تــي النانــي األوي لـونيس ا مهوريــة .ويوةــد أيضــا منسـقون ل ــتون
ااعامة ا ك واارة ،وتُن م ةوامن تتعيم ااة لألدفاي وي ااعامة.
 -48ومـد اختـذت الدولـة عــددا مـن التـداةن لضـمان اــوي األدفـاي وي ااعامـة ع ـ التع ــيم،
منه ــا اعتم ــاد سياس ــة ةدي ــدة ل تع ــيم والت ــدريي ا ع ــاع  ،)50(2014واسـ ـرتاتياية ل تع ــيم ال ــام
ل اميــح ل ف ـرتة  .)51(2017-2012وأن ــنت الدول ــة أيض ــا موك ـزا ل ــدعم التع ــيم وم ـوارد التع ــيم ا
دار الســاع ،وخااــت ســة ( )5مــن اوــالس ا يــة أمــاكن ان ــاء مواكــز لــدعم التع ــيم وم ـوارد
ووي ــعت ا ع ــاع 2013
التع ــيم ل ــو اكت ــاغ ونيدي ــد األدف ــاي وي اه تياة ــات ا ا ــةُ .
مت ــادت توةيهي ــة ة ـ ـنن التحدي ــد املت ــو لألدف ــاي وي اه تياة ــات ا ا ــة والت ــدخات املت ــوة
لاــانهم( .)52وا تنزانيــا امتــار ،يتوا ـ تنفيــذ مــانون ( قــون وامتيــااات) األشــخا وي ااعامــة
رمم  9لعاع ُ ،2006ويح ن اع ل تع ـيم ال ـام ل اميـح يُنفـذ مبقتضـاه ةونـامن وا ـد ع ـ األمـ
ل تع ــيم ال ــام ل اميــح ا ك ـ منتقــة ف يــة وفقــا ل سياســات املخت فــة ،لضــمان اــوي األدفــاي
وي ااعامة ع التع يم(.)53
 -49واس ـ ــتااةت تت ـ ــات املعاش ـ ــات التقاعدي ـ ــة الودني ـ ــة ل ـ ـ ـوان املتع ق ـ ــة ة ـ ــذوي ااعام ـ ــة
ا م ــان العم ـ  ،وويــعت الدولــة دلــيا ألرةــا العم ـ ة ــنن كيفيــة دعــم مــوريفيهم وي ااعامــة
الـ ــذين يس ـ ــتخدمون أةهـ ــزة تقني ـ ــة .وأت ـ ــاح اادـ ــار الت ـ ـويعإ والسياس ـ ــات تواةـ ــد م ـ ــوريفا يُعن ـ ــون
ةاه تياة ـ ــات ا ا ـ ــة ا  168منتق ـ ــة ف ي ـ ــة .وتوا ـ ـ ـ الدول ـ ــة تق ـ ــد التوعي ـ ــة ة ـ ــنن ق ـ ــون
األشخا وي ااعامـة عـن دويـت اافـادة مـن فافـ التوعيـة الودنيـة ،مإـ يـوع ااعامـة ،ويـوع عاـا
امل فوفا ،ويوع ةواي العاملإ.
األشخاص المصابون بالمهق
 -50أُن ــئت ــان ا تياديــة ع ـ مســتو الــواارات ،منهــا واارة الداخ يــة ،مــن أة ـ الن ــو ا
إلاي ــة األش ــخا املا ــاةا ة ــاملهت .وةاملإـ ـ  ،أُن ــئت ع ـ ـ مس ــتو ال ــواارات ــان دانم ــة نماي ــة
التف ـ مــن أة ـ تــوفن انمايــة لــي ع ـ مســتو األســوة املعي ــية( .)54وعــاوة ع ـ ل ـ  ،تتنــاوي
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ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة حبقــون اانســان املســان املتع قــة حبقــون األشــخا املاــاةا ةــاملهت،
و ــوتت الدولــة تنييــدا لق ـوار األمــم املتحــدة ةاه تفــاي ســنويا ةيــوع األشــخا املاــاةا ةــاملهت ة يــة
التوعي ــة ةن ي ــة ع ــدع التميي ــز ي ــدهم وإل ــايتهم( .)55وأن ــنت الدول ــة أيض ــا مواك ــز ل حماي ــة املتمت ــة
لألدفاي املااةا ةاملهت ا ثاثة أماليم(.)56
 -51وتوا ـ الدول ــة ي ــاء أولوي ــة ل تحقي ــت ا ان ــاهت ال ــأ ي ــون فيه ــا املا ــاةون ة ــاملهت ه ــم
الض ــحايا ،وملقاي ــاة وفاكم ــة موت تيه ــا .وم ــد أُن ــئت ف ــون عم ـ دانم ــة ُك ف ــت نيدي ــدا ةالتا ــدي
ـ ـوادل مت ـ ـ
نـ ـوادل اهعت ــداء ع ـ ـ املا ــاةا ة ــاملهت وم ــت هم .وأدت ه ــذه ا ه ــود ة ارف ــا
املااةا ةاملهت ،وه سـيما ا عـاع  2015وهـو عـاع اهنتخاةـات .وتوا ـ ال ـودة تإقيـا املـوادنا
ا املن ــادت ال ــأ تنت ــو ــا اهعت ــداءات( .)57كم ــا اخت ــذت الدول ــة شا ــا ك ي ــا ة ــنن تقي ــيم ا ــم
امل ـ ة ،ووفقــا لــي مامــت ال ــودة والنياةــة العامــة ومن مــة "نيــت يــس وا ــدة" نــن ان وميــة ،ا
عاع  ،2015ةزيارة األماليم الأ تنت و ا أعماي اهعتداء ع املااةا ةاملهت ومت هم.
االتجار بالبشر
 -52جي ــوي وي ــح لـ ـوانأ لتنفي ــذ م ــانون م افح ــة اهجت ــار ةاألش ــخا ( ،)2008وه ــإ اآلن ا
املوا ـ النهانيــة ل ن ــو ةا ويــدة الوةيــة ،وأد قــت الدولــة ختــة عمـ ودنيــة ةديــدة مل افحــة اهجتــار
ةاألشـ ــخا ( .)58()2017-2015وا عـ ــاع  ،2013مام ـ ــت مـ ــوة شـ ــودة تنزاني ـ ــا ةإن ـ ــاء و ـ ــدة
ـوة ،ا ـة أمــور ،توعيـة اوتمــح ة ـنن املســان الـأ تتع ــت ،ا ـة أمــور،
ال ـودة اوتمعيــة الـأ تتـ د
مب افحة اهجتار ةاألشخا .
 -53ون مـ ــت الدولـ ــة ،ةالتعـ ــاون مـ ــح املن مـ ــة الدوليـ ــة ل هاـ ــوة ،دورات تدريتيـ ــة خا ـ ــة ألف ـ ـواد
ال ـ ــودة ة ـ ــنن كيفيـ ــة نيديـ ــد واكت ـ ــاغ م ـ ـوت ر ويـ ــحايا اهجتـ ــار ةالت ـ ــو( .)59وعـ ــن دويـ ــت هـ ــذا
التعـاون ،مُـدع التـدريي ،ا عــامإ  2012و ،2013ة ـنن مسـان اهجتــار ة وكـاء النياةـة العامــة،
والقضــاة ،واألخاــانيا اهةتم ــاعيا .وا عــاع  ،2014ة ــو تــدريي الا ــحفيا ة ــنن ااة ــاو
األخامــإ عــن ــاهت اهجتــار ةالت ــو ،وأُعــدت متــادت توةيهيــة عاميــة ة ــنن كيفيــة ااةــاو عــن
اهت اهجتار ةالت و دون معاودة وموو الضحايا ا ةواثن اهجتار(.)60
مساءلة الموظفيم المكلفيم بإنفاذ القانون
 -54توة ــد ت ــداةن تنديتي ــة ا د ــار متسس ــات نف ــا الق ــانون ،وت ــداةن عقاةي ــة مبوة ــي م ــانون
العقوةـات ملسـاءلة املــوريفا امل فـا ةإنفــا القـانون( .)61كمــا تتـوة و ــدة معنيـة ةال ـ او ا دارة
ال ــودة ةــواارة الداخ يــة الن ــو ا ال ـ او املقدمــة يــد أفـواد ال ــودة .وا الفــرتة ،2015/2014
ُاختـذت تــداةن تنديتيـة يــد ُ 300شـودإ ،أســفوت عــن فاـ ُ 118شــوديا مـنهم ةــإةواءات مــوةزة،
وفاكمـ ــة ُ 19شـ ــوديا أمـ ــاع ا ـ ــاكم املدنيـ ــة العاديـ ــة( .)62وا الفـ ــرتة  ،2015/2014شـ ــددت مـ ــوة
ال ودة شوو فوا املعينا ا دد ةال ودة ل إ ه ي تحت ا ه من يتميز ةالنزاهة العالية.
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المهمشون والضعفاء
السكان
َّ
 -55ش ــهدت تنزاني ــا القاري ــة وتنزاني ــا امت ــار ت ــدخات ع ــن دوي ــت ــندون العمـ ـ اهةتم ــاعإ
التن ـزاآ ،مإ ـ التحــويات النقديــة امل ــوودة وة ـوامن األش ـ اي العامــة الــأ تتــيأ فــو العم ـ املتمــت
لألســو املعي ــية الفقــنة املســا ة ل ــإ تعم ـ ا أن ــتة كإيفــة العمالــة ،ا الومــت الــذي تقــدع فيــي
هــذه ال ـربامن دعمــا ل ــدخ وتســهم ا ت ــوين األ ــوي اوتمعيــة .وتوةــد ة ـوامن لتحســا أس ــتا
كســي العـدـي ســدغ ة املســا ة ا رســاء األســاق الــذي ييســو لألســو املعي ــية ا ــووو مــن دانــوة
الفقو ،و ل ةتحسا مدرسا ع دعم أنفسها عن دويت تعزيز وتنويح أستا كسي العي (.)63
 -56وا تنزانيــا امتــار ،اعتُمــدت سياســة انمايــة اهةتماعيــة لعــاع  ،2014وهــإ السياســة الــأ
تتنــاوي التحــديات الــأ تواةههــا اوتمعــات ،مبــا ا ل ـ الفئــات الضــعيفة وال ــتا العــاد ون عــن
العم ـ  .وتــدفح دور املســنا عانــة مــدرها  40 000ش ـ ن تن ـزاآ ة ك ـ شــخن مســن يقــيم ــا.
وأُكم ــت عم ي ــة نيدي ــد األش ــخا املس ــنا ،وس ــيتدأ اعتت ــارا م ــن نيس ــان/أةوي  2016دف ــح عان ــة
ش ــهوية م ــدرها  20 000ش ـ ن تن ـزاآ ة ك ـ ش ــخن مس ــن .واعتُم ــدت سياس ــة ملس ــاعدة النس ــاء
الايت ي دن أكإو من دف ا ا املوة الوا دة ،ةدفح عانة شهوية ن مدرها  40 000ش ن تنزاآ.
أوضاع السجون
 -57يتوا تنفيـذ مـانون ا دمـة اوتمعيـة ،Cap. 291 ،ة يـة ختفيـا اهكت ـاظ ا السـاون(،)64
ومــد أُعــدت مــذكوة مفاهيميــة مــن أة ـ تعــدي مــانون او ــس الــودم لإلف ـواو امل ــوو [Cap. 400
] RE. 2002ل ــإ يُس ــمأ ملزي ــد م ــن الس ــاناء ة ــنداء عقوة ــات ا دم ــة اوتمعي ــة( .)65وع ــاوة ع ـ ـ
ل ـ ـ ـ  ،ـ ـ ــدرت م ـ ـ ـوارات عفـ ـ ــو رناسـ ـ ــإ ع ـ ــن  24 772سـ ـ ــاينا ا الفـ ـ ــرتة مـ ـ ــن عـ ـ ــاع  2011ة
نيس ــان/أةوي  .)66(2015وأُن ـ ـ أيض ــا منت ــد ود ــم ل عدال ــة ا ناني ــة ة ي ــة نيس ــا مام ــة الع ــدي
وختفيـ ــا اهكت ـ ــاظ ا السـ ــاون( .)67وةاايـ ــافة ة ل ـ ـ ُ ،ويـ ــعت اس ـ ـرتاتياية ا عـ ــاع 2014
لتيس ــن تنفي ــذ السياس ــة الودني ــة ل س ــاون ،وه ــإ اس ـرتاتياية تُ ــزع الدول ــة ةاهمتإ ــاي ل مع ــاين الدولي ــة
نقـ ــون اانسـ ــان فيمـ ــا يتع ـ ــت ةالسـ ــاون( .)68وأيضـ ــا ،شـ ــهدت الفـ ــرتة مـ ــن أيار/مـ ــايو  2008ة
زيوان/يونيــي  2014شـواء  14اف ــة ل ســاون عــن دويــت ةونــامن ــاح القتــاو القــانوآ ،وشـواء
الدولــة لـ ـ  17اف ــة ا يــح أ ــاء الت ــد .وأدت هــذه املتــادرات ة انــد مــن ت يــي الســاناء عــن
ة سات ا اكم ،و ة نيسا التت ا القضايا.
 -58وة ــو جتدي ــد أم ــاكن املتي ــت واملـ ـوا يت ون ــاع الا ــوغ الا ــحإ ا الس ــاون( .)69كم ــا
مامــت الدولــة ،ةالتعــاون مــح ا هــات ــا تة املا ـ حة مإ ـ "فــارع أكســيس" ( ،(Farm Accessةتنــاء 12
موك ـزا ــحيا ا الســاون املوكزيــة( .)70كمــا أن ــن ــندون التــنما الاــحإ الــودم ةونالــا لتحســا
ا ــدمات الاــحية ا الســاون .وا تنزانيــا امتــار ،جيــوي ت ــييد ســان ا هــاني وا مت ــانا لتخفيــا
اهكت اظ ا الساون ،وتُتذي اليا ةهود لتحسا األوياو املعي ية ل ساناء.
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حقوق الطفل
 -59يتضــمن الدســتور املقــرتح مــا فــددا ة ــنن قــون التف ـ (املــادة  )53يضــمن قــون
التف  .ووا ت الدولة أيضا تنفيذ وا رتاع مـانون التفـ  ،ةويـح عـدة لموعـات مـن ال ـوانأ ت تـإ
لــاهت متنوعــة نمايــة التف ـ مناــو ع يهــا ا القــانون( .)71وةـُـذلت ةهــود أخــو  ،منهــا تنفيــذ
متــادرة تســاي مــن هــم دون ســن ــس ســنوات وم ـن هــم ةــا  6ســنوات و 18ســنة ا ســاات
املواليد ،وُانأ شهادات املياد لانا ا املنادت التاويتية(.)72
 -60ووي ــعت الدول ــة مت ــادت توةيهي ــة و ةـ ـواءات ت ـ ـ ي مو ــدة ة ــنن كيفي ــة تن ــاوي مض ــايا
األدفــاي ا م اتــي ال ــتون ا نســانية وشــتون األدفــاي ،وأعــدت أيضــا أدلــة تدريتيــة ة ــنن القضــايا
ال ــأ تتع ــت ةندف ــاي ا مواك ــز ال ــودة وا ا ــاكم( .)73وع ــاوة ع ـ ـ لـ ـ  ،ة ــو ت ــدريي 162
فامي ــا ومي ــا ة ــنن م ــانون التفـ ـ وكيفي ــة تن ــاوي مض ــايا األدف ــاي .واعتُم ــدت ا ك ـ م ــن تنزاني ــا
القاريــة وتنزاني ــا امت ــار مواع ــد( )74س ــدغ ،ا ــة أم ــور ،ة تن ــيم دارة ش ــتون مض ــاء األ ــدال.
واو القواعد املتع قة مبح مة األدفاي ا امتار ةاملو ة النهانية لاعتماد.
 -61وني ـو لـوانأ مـانون التفـ (ت ـ ي األدفــاي)  GN 196لعـاع  2012ت ـ ي أي دفـ يقـ
سني عن أرةعـة ع ـو عامـا ،ووا ـ ت الدولـة تنفيـذ ختـة العمـ الودنيـة ل قضـاء ع ـ عمـ األدفـاي
( .)75()2015-2009ونت ـ ــت أن ـ ــتة التوعي ـ ــة  35منتق ـ ــة ف ي ـ ــة ،فحض ـ ــو ةـ ـ ـوامن التوعي ـ ــة م ـ ــا
متوس ــتي  25م ـ ــاركا مـ ــن ك ـ ـ منتقـ ــة ف يـ ــة ،وأُ يت ـ ـوا ع مـ ــا ةاملسـ ــان املتع قـ ــة ةعم ـ ـ األدفـ ــاي،
وةــدورهم هــم ا ختــة العم ـ الودنيــة .وعــاوة ع ـ ل ـ  ،تتضــمن ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة
حبقون اانسان هدفا يتمإ ا تتتيت عقوةات فعالة ل تادي ملسان عم األدفاي(.)76
 -62وعقــدت الدولــة دورات تدريتيــة ة ــنن القضــاء ع ـ أسـوأ أش ـ اي عمـ األدفــاي ا ســيان
"خت ــة العمـ ـ الودني ــة ل قض ــاء ع ـ ـ عمـ ـ األدف ــاي ل ف ــرتة  ،"2015-2009م ــن أةـ ـ م ــوريفإ
الوعاي ــة اهةتماعي ــة ا املن ــادت ا ي ــة ،وأفـ ـواد ال ــودة ،ومس ــتوا تنمي ــة اوتم ــح ا املن ــادت ا ي ــة،
ومــوريفإ م اتــي العم ـ ا املنــادت ا يــة ،واملــوريفا التتيــا ــذه املنــادت ،واملــوريفا القضــانيا،
و إ إ لموعة متنوعـة مـن من مـات اوتمـح املـدآ( .)77ومـدمت الدولـة ،ةالتعـاون مـح من مـة العمـ
الدولي ــة و وم ــة الرباايـ ـ  ،الت ــدريي ة  35ع ــاما ا من م ــات اوتم ــح امل ــدآ و 190ع ــاما ا
الس تات ا ية ة نن مسان عم األدفاي.
 -63وأن ــنت الدولــة ن ــاع موامتــة عم ـ األدفــاي ،الــذي أســهم ا ســحي األدفــاي مــن العم ـ
عن دويـت إل ـة من مـة العمـ الدوليـة ‘ارفعـوا التتامـة انمـواء ا وةـي عمـ األدفـاي‘ .ويتـنلا هـذا
الن ــاع مــن ــان معنيــة ةالقضــاء ع ـ عم ـ األدفــاي ع ـ املســتو الــودم ومســتو املنــادت ا يــة
والق ـ ــو ( .)78وت ت ـ ــزع الدول ـ ــة أيض ـ ــا ةض ـ ــمان ش ـ ــاء عمـ ـ ـ األدف ـ ــاي ا الا ـ ــناعات اهس ـ ــتخواةية،
و ل ـ عــن دويــت امل ــاريح ال ــأ يــدعمها ةونــامن "تعزيــز املمارس ــات املســتدامة مــن أة ـ استئا ــاي
عمـ ـ ـ األدف ـ ــاي ا ل ـ ــاي التت ـ ـ ـ "( ،)79ومن م ـ ــة ‘ا ت ـ ــة الدولي ـ ــة‘ ( ،)Plan Internationalوةون ـ ــامن
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‘وي ي ـ ـزا  .)80(‘WEKEZAوم ــد تعاون ــت الدول ــة م ــح راةت ــات ش ــوكات التع ــدين الا ـ ـ نة انا ــم،
ومــدمت التوعيــة ة ــنن اآلثــار املرتتتــة ع ـ عمـ األدفــاي ،وا ــورات القانونيــة .وأدت هــذه انم ــة
ةتعت مو م يم نيتا ة اعتماد لوانأ ني و ت ي األدفاي ا املناةم وا األن تة الزراعية.
 -64ووا ـ ـ ت تنزاني ــا امت ــار أيض ــا تنفي ــذ خت ــة العم ـ ـ الودني ــة ل قض ــاء ع ـ ـ عم ـ ـ األدف ــاي
( )2015-2009تنفي ــذا فع ــاه .وة ــو ن ــاء وتعزي ــز فوي ــت عامـ ـ تق ــم متع ــدد القتاع ــات مع ــم
ةعم ـ األدفــاي ،و نــة توةيهيــة معنيــة ةعم ـ األدفــاي ،و ل ـ لتقــد الــدعم ة ــنن املســان املتع قــة
ةعم ـ األدفــاي .وويــعت امتــار أيضــا ونفــذت متــادت توةيهيــة ل هــدغ نفســي ،ومحــت ا عــادة
ما لموعي  5 067دفا ة املدارق ةننواعها عن دويت م ووو م افحة عم األدفاي(.)81
 -65وةااي ــافة ة لـ ـ  ،م ــا فتـ ـ التع ــاون ال ــوااري ة ــا واارة العمـ ـ وواارة التا ــارة والس ــيا ة
ـوة تن ـ ــيم متسسـ ــات األعمـ ــاي ،مبـ ــا ا ل ـ ـ ال ـ ـوانأ الـ ــأ أ ـ ــدرسا هيئـ ــة اهسـ ــتإمار
والسـ ــون يتـ ـ د
والــرتوين ا امتــار لضــمان الت ـزاع املســتإموين ة ـوانأ اهســتإمار ،ولضــمان ة ـواء عم يــات التفتــي
ع ـ العم ـ يوميــا ملعوفــة مــا ا كانــت قــون األدفــاي تُنتمـ مه ـ أع ه .وةاملإ ـ  ،أســفو ةونــامن عم ـ
األدف ــاي ل ف ــرتة  ،2014-2012ال ــذي يه ــدغ ة ةع ــاد  5 000دفـ ـ ع ــن العمـ ـ  ،ع ــن ةع ــاد
أكإو من  3 620دفا عن العم .
الدولية/عبر الوطنية بحق األطفال
الجرائم
َ
 -66ني ـ ــو امل ـ ــادة  83م ـ ــن م ـ ــانون التف ـ ـ رم ـ ــم  ،2009/21وامل ـ ــادة  13م ـ ــن م ـ ــانون ا ـ ـ ـوانم
اال رتوني ـ ــة رم ـ ــم  )2015(14اهد ـ ــاو ع ـ ـ ـ املـ ـ ـواد ااةا ي ـ ــة املس ـ ــتخدع فيه ـ ــا أدف ـ ــاي .وي ـ ــنن
التا  )Cap 254( 254من مـانون املسـاعدة املتتادلـة ا املسـان ا نانيـة ع ـ تتـادي هـذه املسـاعدة
ةا تنزانيا والت ـدان األةنتيـة؛ وع ـ تيسـن تقـد وت قـإ هـذه املسـاعدة؛ واختـا الـااع ة ـنن املسـان
ات الا ـ ة .ويــنن التــا  368مــن مــانون تس ـ يم اوــوما ع ـ ة ـواءات تس ـ يم اوــوما وع ـ
املسان ات الا ة.
 -67ومــدمت فومــة العمـ املعنيــة مب افحــة اهجتــار ةاألشــخا التــدريي ة سـ تات ان ومــات
ا يــة ة ــنن م افحــة اهجتــار ةاألدفــاي ،وأعــدت هــذه الس ـ تات ا ومــت ه ــت ل ـوانأ ا القــو
التاةعـة ــا مل افحـة اهجتــار ةاألدفـاي .وأعــدت فومـة العمـ أيضـا مـواد توعيـة ة ــنن م افحـة اهجتــار
ةاألدفــاي واهجتــار ةالت ــو ةاــورة عامــة( .)82وشــهدت الفــرتة امل ــمولة ةاهســتعوا تقــد التــدريي
ة نن إلاية األدفاي ة  466مهنيـا يعم ـون مـح األدفـاي( ،)83و لـ ا سـيان تنفيـذ ةونـامن تعزيـز
ن اع إلاية األدفاي.
أطفال الشوارع
 -68أع ـ ـ ــدت الدول ـ ـ ــة خت ـ ـ ــة العم ـ ـ ـ ـ الودني ـ ـ ــة ا ـ ـ ــددة الت ـ ـ ـ ـاليا لألدف ـ ـ ــاي األش ـ ـ ــد ي ـ ـ ــعفا
ل فــرتة  ،2017-2013وأد قتهــا ا شــتا /فربايو  .)84(2013ونيــدد هــذه ا تــة األدفــاي الــذين
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يعي ــون ويعم ــون ا ال ـوارو ةو ــفهم داخ ــا يــمن فئــة األدفــاي األشــد يــعفا ا تنزانيــا والفئــة
املســتهدفة ةتــة العم ـ الودنيــة املــذكورة .ومــد أُعــدت متــادت توةيهيــة ة ــنن ن ــاع إلايــة األدفــاي
التوســح ا نُ ــم إلايــة األدفــاي لتا ـ ة  17ل ســا
تومــإ ة تيســن تنفيــذ ختــة العم ـ  ،وةــو
د
من لالس املنادت ا ية ا تنزانيا القارية.
 -69ومــد أعــدت الدولــة ا عــاع  2013ختــة اس ـرتاتياية مانمــة ع ـ اوتمــح ا ــإ ل تاــدي
مل ـ ة األدفــاي الــذين يعي ــون ويعم ــون ا ال ـوارو .وهــذه هــإ ا تــة الــأ أن ــنت الدولــة عــن
دويقهــا اليــة م ــرتكة تــوفو ألدفــاي ال ـوارو ولألدفــاي الضــعفاء اآلخ ـوين الوعايــة وانمايــة التــارنتا
وا األة ــا القاــن والتوي ـ  .ومــن ن ـواتن هــذه ا تــة دــان م ــووو م ــرتد ةــا الدولــة وثــال
من م ــات ن ــن ومي ــة (من م ــة كويت ــا لا ــحة امل ـوأة ومنانه ــا (كيووهي ــدي  ،)KIWOHEDEوموك ــز
دونودون ــو اهنتم ــاآ ألدف ــاي ال ـوارو ( ،)Dogodogoومن م ــة م ــاكيم  ،)MAKINIوه ــو م ــووو
يســتايي لا تياةــات العاة ــة ألدفــاي ال ـوارو ا دار الســاع( .)85و ــدر أيضــا ا عــاع 2012
تقوي ــو الدراس ــة اهستقا ــانية التقييمي ــة الس ـويعة نال ــة أدف ــاي ال ـوارو ،وك ــان م ــيم دار الس ــاع ه ــو
املنتقة التاويتية ا الدراسة(.)86
التعليم
ـ التع ــيم ةنولوي ــة عالي ــة ل ــد ان وم ــة .وم ــد عُ ــدي الت ــا  412م ــن م ــانون السـ ـ تة
-70
التع يميــة التنزانيــة لتم ــا ــندون التع ــيم مــن ايــادة ماــادر دخ ــي و ع ـ الاــندون مســتداما(.)87
ومد ُويعت ا عـاع  2014سياسـة ةديـدة ل تع ـيم والتـدريي ،و ـو م ـووو مـانون او ـس التع يمـإ
ل مدرسا وم ـووو مـانون منـاهن التع ـيم اهةتـدانإ والإـانوي وسـ تة املوامتـة مبـو أ عـداد ت فتـا.
وع ــاوة ع ـ ـ لـ ـ  ،أ ــدر رن ــيس هوري ــة تنزاني ــا املتح ــدة توةيه ــا ة ــنن ي ــون التع ــيم لاني ــا ا
املدارق اهةتدانية والإانوية اعتتارا من كانون الإاآ/ينايو .2016
 -71وم ـ ـ ـ ـ ــد ُخاا ـ ـ ـ ـ ــت ل تع ـ ـ ـ ـ ــيم نس ـ ـ ـ ـ ــتة  24ا املان ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن امليزاني ـ ـ ـ ـ ــة الودني ـ ـ ـ ـ ــة ا الس ـ ـ ـ ـ ــنة
املاليــة  ،)88(2016/2015و ـ التع ــيم ةاألولويــة ع ـ النحــو الــذي يتا ـ ا عــدد مــن ا تــل
اامنانيــة ،مإ ـ الوايــة اامنانيــة  ،2025واهس ـرتاتياية الودنيــة الإانيــة لتحقيــت النمــو وانــد مــن الفقــو
ا تنزاني ـ ــا ( ،)MKUKUTA IIواهس ـ ـ ـرتاتياية الإاني ـ ــة لتحقي ـ ــت النم ـ ــو وان ـ ــد م ـ ــن الفق ـ ــو ا امت ـ ــار
( )MKUZA IIالـ ــأ تـ ــدعمها مت ـ ــادرة "نيقيـ ــت النتـ ــانن ال ت ـ ــنة اآلن"( .)89وت ـ ـ متـ ــادرة "نيقي ـ ــت
النتــانن ال تــنة اآلن" التومعــات اامنانيــة ل ت ــد ،الــأ ـ فيهــا التع ــيم ةنولويــة رنيســية .وةــدأ تنفيــذ
هــذه املتــادرة ا الســنة املاليــة  ،2014/2013و قــت النتــانن التاليــة ُشــيدت  56مدرســة ا املو ــة
األوة م ــن املت ــادرة ،م ــن أ ـ ـ  264مدرس ــة يُعت ــزع ت ــييدها .وعموم ــا ،م ــا االـ ـت نس ــتة اهلتح ــان
ةاملدارق تتزايد ،وتوا الدولة ةناء مدرات املدرسا(.)90
وواو
 -72وا تنزانيــا امتــار ،تُو ــت سياســة التع ــيم الزمتاريــة لعــاع  2006ة ال ــة السـوا يةُ ،
مــا لموعــي  500نســخة منهــا ع ـ املــدارق ا ا ــة والعامــة ع ـ الس ـواء .كمــا روةعــت املنــاهن
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الدراســية ل مــدارق اهةتدانيــة ل ــإ ت ــم القضــايا الناشــئة والعامليــة .وكاــزء مــن ا هــود الواميــة ة
تق ي ـ اهكت ــاظ ا الفاــوي الدراســية ،ومــن أة ـ نيقيــت األهــداغ املدرةــة ا ختــة تنميــة التع ــيم
ا امتــار ،ةــو جتديــد الفاــوي واملــدارق كمــا ةــو ت ــييد فاــوي دراســية ومــدارق فــت نســتة
التاميذ ة الفاوي(.)91
 -73وااد ع ـ ــدد مدرس ـ ــإ التع ـ ــيم األساس ـ ــإ امل ـ ــد ترةا اي ـ ــادة مت ـ ــودة م ـ ــن  4 395مدرس ـ ــا ا
عــاع  2001ة  9 503مدرســا ا عــاع  ،2013وارفــت عــدد املدرســا نــن املــد ترةا ارفايــا
متـ ـ ـ ـ ــودا ،مـ ـ ـ ـ ــن  1 279مدرسـ ـ ـ ـ ــا ا عـ ـ ـ ـ ــاع  2001ة  391مدرسـ ـ ـ ـ ــا ا عـ ـ ـ ـ ــاع .)93()92(2013
ويتوا ـ ـ ـ ـ تزاي ـ ـ ــد اهلتح ـ ـ ــان ةامل ـ ـ ــدارق اهةتداني ـ ـ ــة ،فق ـ ـ ــد ااداد م ـ ـ ــن  252 938دالت ـ ـ ــا ا الع ـ ـ ــاع
الدراسإ  2014/2013ة  262 212دالتا ا العاع الدراسإ .2015/2014
الصحة
 -74توا الدولة تنفيذ املادة  19مـن مـانون الاـحة العامـة رمـم  1لعـاع  ،2009الـأ تُ ـزع كـ
امـوأة امـ ةـالتتعيم يــد مــو ال ـزاا وأي أمـوا مـُعدية أخــو  .ويُ ــزع القـانون أيضــا الوالــدين أو
األو ياء ةضمان تتعيم أدفا م املولودين ا تنزانيا القارية(.)94
الوي ــح
 -75ووا ـ ت الدول ــة تنفي ــذ خت ــة العم ـ الوامي ــة ة التعاي ـ ةف ــت مع ــدهت وفي ــات د
ومع ـ ــدهت املوالي ـ ــد ،ل ف ـ ــرتة  .2015-2008ونتيا ـ ــة ل ـ ــذل  ،ارف ـ ــت مع ـ ــدي وفي ـ ــات األدف ـ ــاي
دون سـ ـ ــن ـ ـ ــس سـ ـ ــنوات مـ ـ ــن  147وفـ ـ ــاة ل ـ ـ ـ  1 000وهدة ا عـ ـ ــاع  1999ة  54وفـ ـ ــاة
ل ـ ـ ـ  1 000وهدة ا ع ـ ــاع  .2013وا  15أيار/م ـ ــايو  ،2014أد ـ ــت رن ـ ــيس هوري ـ ــة تنزاني ـ ــا
املتحـ ــدة ا تـ ــة اهس ـ ـرتاتياية لألمومـ ــة ل فـ ــرتة  2020-2014ا ادفـ ــة ة خفـ ــت معـ ــدي وفيـ ــات
األموم ــة .وت ــم ا ه ــود األخ ــو ل دول ــة ةن ــاء  9 997موفق ــا ــحيا ا ك ـ ـ ــإ م ــن األ ي ــاء
وافتتــاح  64موكـزا لت ــخين ســودان عنــت الــو م ا  16م يمــا ا تنزانيــا القاريــة و م يمــا ا تنزانيــا
امتار .وةو شواء معدات وأةهـزة ل مواكـز ،وتـدريي  213موريفـا ـحيا ع ـ اسـتخداع املعـدات
واألةه ــزة .ونُ م ــت إل ــات توعي ــة لت ــايح النس ــاء ع ـ ـ ال ــوهدة ا املست ــفيات ــا رف ــح نس ــتة
النس ــاء ال ــايت ي ــدن ا املست ــفيات م ــن  56.6ا املان ــة ا ع ــاع  2013ة  68.3ا املان ــة ا
عاع .2014
 -76وا تنزانيــا امت ــار ،أُع ــدت ا ع ــاع  2013مت ــادت توةيهي ــة ة ــنن الوعاي ــة التالي ــة ل ــوهدة،
وأُع ــدت ا ع ــاع  2014مت ــادت توةيهي ــة ة ــنن الا ــحة ا نس ــية وااماةي ــة .وفض ــا ع ــن لـ ـ ،
ووســح نتــان ةونــامن تتعــيم
أُن ــئت و ــدات لوعايــة أمهــات األدفــاي املتتسـوين ع ـ دويقــة ال ن ــوُ ،
األدفاي دون سن ا امسة.
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حرية التعبير وتكويم الجمعيات والتجمع
 -77ةــو اهنتهــاء مــن الق ـواءة األوة مل ــووو مــانون ا ــدمات ااعاميــة لعــاع  2015ومل ــووو
م ـ ــانون انا ـ ـوي ع ـ ـ املع وم ـ ــات لع ـ ــاع  ،2015و ـ ــا اآلن ةانت ـ ــار س ـ ــهامات ا ه ـ ــات ـ ــا تة
املا حة .وتقوع الدولـة ةتعـدي سياسـة ااعـاع والتـ لعـاع  2003مـن أةـ مواءمتهـا مـح الت ـنات
الت نولوةيــة ا متــاو املع ومــات .وتاــدر  16ــحيفة يوميــة ،منهــا ــحيفتان وكتــان ل ح ومــة،
و 62ــحيفة أســتوعية ،وتوةــد  115فتــة اعيــة و 29منــاة ت فزيونيــة .وا  17ا ار/مــارق ،2014
ة العدد ال إ ل من مات نن ان ومية املسا ة  6 427من مة.
 -78وعُ ــدي م ــانون األ ـ ـزا السياس ــية ،وم ــا ااي جي ــوي تس ــاي األ ـ ـزا السياس ــية ال ــأ ااداد
ع ـ ــددها م ـ ــن  18زة ـ ــا ا ع ـ ــاع  2005ة  24زة ـ ــا ا عـ ـ ـاع  .2015كم ـ ــا ُشـ ـ ـ ت ا معي ـ ــة
الدسـتورية مـن األ ـزا السياسـية أثنــاء عم يـة مواةعـة الدسـتور ،ويــنن الدسـتور املقـرتح ع ـ ن ــاء
م تي دستوري لسا األ زا السياسـية .وعـاوة ع ـ لـ  ،يوةـد مومـح شـت إ عـاع ل ح ومـة
وت ق هـذا املومـح منـذ عـاع  2007مـا لموعـي  117 243رسـالة ،حبإـت ان ومـة منهـا 78 258
رسالة تعنيها ع وةي التحديد(.)95
المساعدة المقدمة مم المجتمع الدولي
 -79ت قــت الدولــة مســاعدة ماليــة وتقنيــة مــن اوتمــح الــدوا ا دــار ال ـربامن واملتــادرات التاليــة
ختـ ــة العم ـ ـ الودنيـ ــة املتع قـ ــة حبقـ ــون اانسـ ــان()96؛ وم ـ ــاريح خفـ ــت معـ ــدهت وفيـ ــات األمومـ ــة
والتفولة()97؛ وايـادة م انيـة اناـوي ع ـ التع ـيم()98؛ وتقـد التقـاريو ة اليـات قـون اانسـان؛
وتقويو اهستعوا الدوري ال ام (.)99
 -80وت ــم الـربامن اامنانيــة ا اريــة األخــو  ،الــأ تت قـ مســاعدة مــن اوتمــح الــدوا مــا ي ــإ
ةون ــامن تنمي ــة القت ــاو الزراع ــإ ،وةون ــامن اانتاةي ــة الزراعي ــة ل ــون أفويقي ــا ،وسياس ــة الياة ــان وتنمي ــة
املوارد الت وية ،واملمو ا نويب ل نمو الزراعإ ا تنزانيا.
جهود تحقيق التنمية
 -81ا د ــار موا ـ ـ ة الدول ــة ل اه ــود الوامي ــة ة نيقي ــت األه ــداغ اامناني ــة ا ــددة ا الواي ــة
اامنانيـ ــة لتنزاني ـ ــا لع ـ ــاع  ،2015مـ ــا فتئ ـ ــت الدول ـ ــة تسـ ــتخدع اهس ـ ـرتاتيايات وا ت ـ ــل اهةتماعي ـ ــة
اهمتاــادية مل افحــة الفقــو ،عــن دويــت يــاء أولويــة مل ــاريح منانيــة معينــة ا ك ـ عــاع وتــوفن ميزانيــة
لتموي ـ هــذه امل ــاريح الــأ توفــح ة ــدورها املســتويات املعي ــية ل تن ـزانيا( .)100وتوا ـ الدولــة تنفي ــذ
أن ــتتها ا دــار اهس ـرتاتياية الودنيــة الإانيــة لتحقيــت النمــو وانــد مــن الفقــو ،واهس ـرتاتياية الإانيــة
لتحقي ــت النم ــو وان ــد م ــن الفق ــو ا امت ــار ،وت ت ــزع الدول ــة ةتحقي ــت أه ــداغ التنمي ــة املس ــتدامة ال ــأ
أد قتها األمم املتحدة متخوا.
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 -82وة ي ــة ااسـ ـواو ةتحقي ــت التنمي ــة ،ش ــوعت الدول ــة ا ع ــاع  2013ا تنفي ــذ مت ــادرة "نيقي ــت
النتــانن ال تــنة اآلن" الــأ ســدغ ة اعتمــاد أســاليي ةديــدة ل عم ـ ا ري ـ دــار امــم فــدد مــن
أة ـ نيقيــت الت ي ــن املهــم املت ــو  .وتوكــز الدول ــة ع ـ ســتة ل ــاهت رنيســية ،ه ــإ التامــة وال ــاا
التتيعإ ،والزراعة ،واملاء ،والتع يم ،والنق  ،وتعتئة املوارد.
الحق اي الغذاء
 -83م ــن أة ـ ـ ايـ ــادة تنميـ ــة الزراعـ ــة ،اعتم ــدت الدولـ ــة ا عـ ــاع  2013سياسـ ــة اراعيـ ــة ودنيـ ــة
ةديــدة تعــرتغ ةــاألمن ال ــذانإ والت ذيــة ونيميهمــا وتعزا ــا .وتتضــمن هــذه السياســة ةيانــات ة ــنن
السياســة العامــة تــدعو ة مــا ي ــإ نيقيــت األمــن ال ــذانإ الــودم ،ونيســا الســامة والت ذيــة عــن
دويت اانتاو ،وتيسن اناوي ع كميات كافية ات ةودة من ال ذاء واهستفادة منها.
 -84وتوا ـ الدولــة تنفيــذ سياســة الــوي الودنيــة لعــاع  ،2010الــأ تعــرتغ ةــالوي ةو ــفي عــاما
ه ة ــد من ــي لزي ــادة اانتاةي ــة واانت ــاو ا س ــيان التخفي ــا م ــن تق ت ــات التق ــس وم ــن انع ــداع األم ــن
ال ــذانإ .وه ــذاُ ،نيتــذ ا هــذه السياســة الزراعــة املوويــة ةتويقــة مســتدامة مــن أة ـ يــمان األمــن
ال ذانإ واند من الفقو.
إمكانية الحصول على مياه الشرب الكااية واآلمنة والنظيفة
 -85توا ـ ـ ـ الدولـ ـ ــة تنفيـ ـ ــذ سياسـ ـ ــة امليـ ـ ــاه لعـ ـ ــاع  ،)101(2002وهـ ـ ــإ السياسـ ـ ــة الـ ـ ــأ تعزاهـ ـ ــا
اهس ـرتاتياية الودني ــة الإاني ــة لتحقي ــت النم ــو وان ــد م ــن الفق ــو ا تنزاني ــا القاري ــة واهس ـرتاتياية الإاني ــة
لتحقيــت النمــو وانــد مــن الفقــو ا امتــار ــدغ ايــادة م انيــة اناــوي ع ـ امليــاه الن يفــة واآلمنــة
وخــدمات الاــوغ الاــحإ والن افــة الاــحية عــن دويــت نيســا م انيــة اناــوي ع ـ ميــاه ال ــو
اآلمن ــة ا املن ــادت انض ـ ـوية والويفي ــة وتـ ــوفن مواف ــت الاـ ــوغ الا ــحإ ا املنـ ــااي واألم ــاكن العامـ ــة.
وينت ــوي نيقي ــت ه ــذا ا ــدغ ع ـ ـ ت ــييد ةني ــة نيتي ــة ةدي ــدة ل مي ــاه ا املن ــادت انضـ ـوية والويفي ــة،
وجتديد التنية التحتية القانمة منها(.)102
 -86ويوة ــد ا تنزاني ــا امت ــار م ــووعان لإلم ــداد ةاملي ـاه ول ا ــوغ الا ــحإ ا املن ــادت انض ـوية
والويفيــة؛ يهــدغ أ ــد ا ة تــوفن امليــاه اآلمنــة والن يفــة ا املنــادت الويفيــة ا أون وةــا وةيمتــا(،)103
ويه ــدغ اآلخ ــو ة مامـ ــة ةني ــة نيتيـ ــة لت ــوفن املي ــاه الن يفـ ــة واآلمن ــة ا ة ـ ــدة س ــتون  -تـ ــاون(.)104
وةاايــافة ة ل ـ  ،وكاــزء مــن م ــووو ني يــة ومعا ــة امليــاه ،أُن ــئت و ــدة لتح يــة امليــاه ةن ــاع
النض ــأ الع س ــإ ا مويت ــة ميت ــامفإ ،وو ــدة ملعا ــة املي ــاه (ةن ــاع األش ــعة ف ــون التنفس ــاية) ا
منتقة كيايتوةي .
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التعاون مع المجتمع المدني
 -87توا ـ الدول ــة التع ــاون م ــح من م ــات اوتم ــح امل ــدآ ،ال ــأ اإ ـ ا ه ــات الونيس ــية ــا تة
املا حة ا تعزيز وإلاية قـون اانسـان والـأ ت ـارد أيضـا ا عـداد التقـاريو واملا ـات ا تاميـة
والتو ــيات وا اعتماده ــا ون ــوها .وش ــارد اوتم ــح امل ــدآ ا عم ي ــة ن ــو تو ــيات اهس ــتعوا
الدوري ال ام .
 -88ومــد أُدرةــت تو ــيات اهســتعوا الــدوري ال ــام ا ختــة العمـ الودنيــة املتع قــة حبقــون
اانســان الــأ جتمــح معــا ا عم يــة تنفيــذ التو ــيات يــح ا هــات ــا تة املا ـ حة املعنيــة حبقــون
اانســان .وةاايــافة ة لـ  ،كــان عــداد ختــة العمـ عم يــة ت ــاورية شــارد فيهــا اوتمــح املــدآ،
و ــدد ك ـ مــن الدولــة واوتمــح املــدآ لــاهت التنفيــذ وااةــاو ،وي ــارد اوتمــح املــدآ ا عم يــة
الو ــد والتقيــيم .وعــاوة ع ـ ل ـ  ،فــإن ســن ل ـوانأ مــانون ال ـواكة ةــا القتــاعا العــاع وا ــا
( ،)2010ا ع ــاع  ،2011أت ــاح ل دول ــة أن تتع ــاون م ــح القت ــاو ا ــا ا م ــاريح ت ف ــة تتع ــت
حبقون اانسان.
المسؤولية االجتماعية للشركات
 -89ت تــزع تنزانيــا ةتعزيــز مفهــوع املســتولية اهةتماعيــة ل ــوكات .وتــنن سياســة ال ــاا التتيعــإ
لعــاع  ،2015ومــانون الــنفل لعــاع  ،2015ومــانون الاــناعات اهســتخواةية وال ــفافية واملســاءلة ا
تنزانيا لعاع  2015ع أن تنفذ ال وكات التاارية أن تة ا دار مستوليتها اهةتماعية.
 -90و ـدتمت الدولــة ع ـ اتفاميــات من مــة العم ـ الدوليــة ،وهــإ تنفــذها عــن دويــت ت ـويعات
التورييــا والعم ـ ( .)105وتســع ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة حبقــون اانســان ة أن جيــوي تنــاوي
املسان املتا ة حبقون اانسان واألعماي التاارية(.)106

رابعاف -اإلنجازات
ألف -خمسون عاماف مم االتحاد
 -91ا تف ــت الدولــة ا عــاع  2014مبــوور ســا ( )50عامــا ع ـ اهنيــاد ةــا تنزانيــا القاريــة
وتنزانيا امتار.

باء -االنتخابات السلمية
 -92أةوت الدولـة ا أةـواء سـ مية انتخاةاسـا ا امسـة املتعـددة األ ـزا ا  25ت ـوين األوي/
أكتوةو .2015
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جيم -زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية ولمناصب صنع القرار
 -93ــدثت ايــادة كتــنة ا عــدد النســاء الــايت يتق ــدن منا ــي مياديــة ومنا ــي ــنح الق ـوار،
ع النحو الوارد ا الفقوة  47أعاه.

دال -اعتماد الدستور المقترح
 -94أةوت تنزانيـا ةناـاح عم يـة مواةعـة الدسـتور ،ويوةـد اآلن دسـتور مقـرتح ةانت ـار اهسـتفتاء
ع يي.

هاء -اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان
 -95تتــيأ ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة حبقــون اانســان ل فــرتة  ،2017-2013الــأ أُد قــت
ا  10كانون األوي/ديسمرب  ،2013اادار الودم لتعزيز وإلاية قون اانسان ا الدولة.

واو -تفعيل انون إدارة شؤون القضاء ر م  4لسنة 2011
 -96أد تفعيـ هــذا القــانون ة فاـ العمـ القضــانإ عــن العم ـ ااداري ل س ـ تة القضــانية،
ا سن عم ية تقد ا دمات.

زاي -بدء سريان واعد مخططات الضمان االجتماعي (تحقيرق االتسراق اري اسرتحقا ات
المعاشات التقاعدية) اي عاو 2014
 -97أد نيقيـ ـ ــت اهتسـ ـ ــان ا مواعـ ـ ــد تتـ ـ ــات الضـ ـ ــمان اهةتمـ ـ ــاعإ (نيقيـ ـ ــت اهتسـ ـ ــان ا
اس ــتحقامات املعاش ــات التقاعدي ــة) ا ع ــاع  2014ة م ــنأ العم ــاي وامل ــوريفا ان ــت ا اهنض ــماع
ة تل من تتات معاش الضمان اهةتماعإ خيتاروني ةننفسهم.

خامساف -التحديات والعوائق
ألف -الفساد
 -98ي ـ الفسـاد نيــديا مسـتموا يــتثو ع ـ يــح لـاهت اوتمــح ويعـون التنميــة ع ـ املســتو
الفودي وع ـ املسـتو الـودم .والدولـة م تزمـة مب افحـة الفسـاد ،وهـإ تن ـو اليـا ا ن ـاء ف مـة
أع درةة ل ن و ا مضايا الفساد ال رب .

22/30

GE.16-01799

A/HRC/WG.6/25/TZA/1

باء -النزاعات المتعلقة باألراضي
 -99ت ـ ـ النزاع ــات ة ــا املـ ـزارعا والوع ــاة ش ــانا ودني ــا .وة ــدأت الدول ــة ا نيدي ــد وتعي ــا
منادت ااة نيديدا ل مزارعا ول وعاة.

جيم -المياه النظيفة واآلمنة
 -100ي ـ اناــوي ع ـ امليــاه الن يفــة واآلمنــة نيــديا اخــو .وتع ــا الدولــة ع ـ
عميقة كازء من جياد ل م ة.

فــو اةــار

دال -إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
 -101يواةي متـاو الوعايـة الاـحية نيـديات شـا ،ولـد الدولـة تاـميم ع ـ معا ـة هـذا الويـح
ةزي ـ ــادة ع ـ ــدد املست ـ ــفيات وني ـ ــديإها وةت ـ ــدريي املمارس ـ ــا التتي ـ ــا ،وةض ـ ــمان م ـ ــداد ـ ــيدليات
املست فيات ةاألدوية ال افية وامليسورة الإمن.

هاء -القيود المالية ايما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 -102تعــون ميــود امليزانيــة كــا مــن أن ــتة التوعيــة ،وتنفيــذ ختــة العم ـ الودنيــة املتع قــة حبقــون
اانســان ،و عــداد التقــاريو الودنيــة املتع قــة حبقــون اانســان املقدمــة ة هيئــات املعاهــدات ا الومــت
املقور.

سادساف -األولويات وااللتزامات الوطنية الرئيسية.
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-1

تنفيــذ رايــة التنميــة الودنيــة لعــاع  2025واهس ـرتاتيايتا الــودنيتا لتحقيــت النمــو
وان ــد م ــن الفق ــو (اهسـ ـرتاتياية الودني ــة الإاني ــة لتحقي ــت النم ــو وان ــد م ــن الفق ــو،
واهسرتاتياية الإانية لتحقيت النمو واند من الفقو ا امتار).

-2

تقوية اهنياد.

-3

تق ــد التع ــيم األساس ــإ لان ــا ل امي ــح ،اةت ــداء م ــن انض ــانة ة املو ــة الإانوي ــة.
ومــد أل ــت ان ومــة الوســوع املدرســية ا يــح املــدارق ان وميــة ،وهــإ تن ــو ا
تن يم الوسوع املدرسية ا املدارق ا ا ة.

-4

أولــت ان ومــة أولويــة لتــداةن م افحــة الفســاد كاــزء مــن ختتهــا الودنيــة املتع قــة
ةان م الوشيد.
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م افح ــة الته ــو الضـ ـوير وتعزي ــز ن ــاع ــح الضـ ـواني م ــن أةـ ـ اويـ ـ م ــاريح
. ويرتافت ل مح خفت اانفان ان ومإ.التنمية ونيسا تقد ا دمات

-5

.اهنتهاء من مو ة اهستفتاء ع الدستور ا دار عم ية مواةعتي

-6

.تنفيذ ختة العم الودنية املتع قة حبقون اانسان

-7

.استحدال دار لتناوي وتنسيت مسان املساعدة القانونية

-8

.عداد وتقد تقاريو الدولة التوغ ا الومت املقور

-9

 إن، تو عررات الدولررة ايمررا يتعلررق ببنرراء القرردرات وطلبررات المسرراعدة التقنيررة-سابعاف
 والدعم المتلقى،وجدت
ومة هورية تنزانيا املتحدة الدعم التقم واملاا ا اواهت اآلتية
ةوامن التدريي والتوعية ة نن قون اانسان؛

 تت ي-103
)(أ

( ) عداد وتقد تقاريو قون اانسـان مبوةـي العهـد الـدوا ا ـا ةـانقون املدنيـة
 واهتفاميـة الدوليـة ل قضـاء ع ـ يـح، واتفامية قـون األشـخا وي ااعامـة،والسياسية
 وامليإان األفويقإ نقون اانسان وال عو ؛،أش اي التمييز العناوي
.تنفيذ ختة العم الودنية املتع قة حبقون اانسان

)(و
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The Resolution was adopted by the UN General Assembly on 15th March 2006 in accordance with the
General Guidelines set out in Resolution 5/1 adopted by the Human Rights Council on 18 June 2007 and its
follow up Resolution No. 17/119 adopted by the Human Rights Council at its 35th meeting, on 17 June
2011.
A three day workshop was held from 1-3 September, 2015 to validate the Draft Report followed by a Five
day Working Retreat for Officials from both Tanzania Mainland and Tanzania Zanzibar from 26-30th
November, 2015 to finalise writing the Report.
In Tanzania Mainland male are 21,239,313 and 22,386,041 are female. While in Tanzania Zanzibar, male
are 630,677 and female are 672,892. The results of the census have assisted the Government to effectively
plan for the realization of economic, social, civil and political rights of the people.
The Constitutional Review Act, Cap 83 was enacted in April 2013 by the time of the adoption of the first
National Report. The Constitutional Review Act provides for transparency and inclusion of the people at all
stages of the Review Process. The Constitutional Review Commission and the people were given the
opportunity to table their opinion to the Commission through various mechanisms such as public hearings,
letters and by email. Further, The Constituent Assembly was composed of diverse groups reflecting and
representing varied sections of the Tanzanian society such as persons with disabilities, women and
religious groups. The Proposed Constitution was subject to rigorous debate and a voting process in the
spirit of transparency and accountability during the Constituent Assembly and the outcome was the
Proposed Constitution. The Proposed Constitution is quite progressive as the Bill of Rights contains the
three generation of human rights.
Laws are currently enacted in both languages and those enacted previously in the English language are
being translated from English to Swahili.
The budget of the Judiciary was increased from 36.6 billion shillings in the year 2006/7 to 87.6 billion in
the year 2015/16.
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The time frame and number of cases assigned commences from receiving the matter to its determination.
2 Regional High Courts in Shinyanga and Kagera Regions, 2 District Courts and 12 Primary Courts were
constructed by 2015. There is also ongoing construction of 9 Regional High Courts, 9 District Courts and
25 Primary Courts.
The National Human Rights Institution (NHRI) is the Commission for Human Rights and Good
Governance (CHRAGG).It is an active member of the International Ombudsman Institute (IOI) and a
member of the International Coordination Committee (ICC) of National Human Rights Institutions. It is as
NHRI which complies with Paris Principles.
The number of complaints received by the Commission increased from 9,455 complaints in 2006 to 25,921
complaints in 2014. The electronic system of receiving complaints increased its capacity to deal with
complaints as it handled 3,021 complaints in 2005 and 18,501 complaints in 2014.
The harmonisaton of social schemes provides workers with the right to join any social security pension
scheme they wish.
The Budget for purchase of medication and equipment increased from Tsh. 40.6 billion in 2005 to Tsh.147
billion 2014. Health care, healthcare facilities have increased from 6,260 in 2010 to 7,014 in 2015 which is
an increase of 754 facilities. The National Hospital has been capacitated by purchasing medical equipment
including an MRI, CT-Scan, X-ray and Ultra-sound machines.
It addresses provision of treatment, care and support to women infected with HIV and their infants.
The review is aimed at enhancing access to justice before the Courts of law by expediting cases and
reducing costs.
The objective of the Review is to come up with recommendations which will enable Tanzania to implement
all International Instruments duly signed and ratified.
The purpose of the review is to identify all impediments that underlie access to justice and come up with
plausible solutions to remove the impediments and enhance access to criminal justice.
The review among other things, aims to enhance human rights protection to the elderly and to consumers
respectively in Tanzania.
The Report was considered in 2012.
The Report was considered in January 2015.
The International Criminal Court.
For example Article 49(2) of the Convention provides that migrant workers should not be regarded as being
in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by mere fact of the termination
of their remunerated activity prior to the expiration of their work permits or similar authorization. However
section 20(2) of the Immigration Act [Cap 20 RE 2002] provides that a person who has been offered a
specific employment in Tanzania and is granted a Class “B” Resident Permit, is permitted to enter and
remain in Tanzania subject to the conditions prescribed by the Immigration Act. Also, Section 20(3) (a) and
(b) provides that the presence of that person will be unlawfull if he/she fails or ceases to be engaged in the
employment specified in the permit or is engages on any terms in any employment other than the one
specified in the permit.
Further, Article 8(2) of the Convention provides for the right at any time to enter and remain in their State
of Origin and Article 8(2) freedom to leave any State, including their State of Origin. This is in conflict
with our laws as Section 15 of Cap 54 states that the conditions of entry and residence to foreigners shall be
subject to the law.
Also, Article 29 of the Convention provides the right to a child of a migrant to a Nationality. However,
according ot the Tanzania Citizenship Act [Cap 357 RE 2002] the citizenship rights of a child flows from
the parents. If one parent is Tanzanian then he/she will be a Tanzanian.
Currently the Constitution of the United Republic of Tanzania, 1977 prohibits torture and remedies for
victims of torture are available through the Basic Rights and Duties Enforcement Act, Cap 3 and the
Commission for Human Rights and Good Governance.
Victims can seek remedies of habeus corpus through the Criminal Procedure Act [Cap 20 RE 2002].
The Action Plan was launched by Dr. Mohammed Gharib Bilal, then the Vice President of the United
Republic of Tanzania as part of Human Rights Day celebrations.
It incorporates civil, political, economic, social and cultural rights; groups with special needs; collective
rights and issues of human rights and business; corporal social responsibility as well as strengthening
institutional capacity.
Training was held for 427 executive Directors and Heads of Departments from Municipal and District
Councils in 21 Regions. 272 Link Officers from implementing Ministries and actors were trained on
monitoring and evaluation of the Action Plan. Training sessions were held in 30 Regions.
This is being coordinated by the President’s Office-Good Governance Unit.
Public servants involved in corrupt practices in Tanzania Mainland who had disciplinary measures against
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them from 2005-2015 are 61; the number of corruption cases filed before the Court of law are 887;
convicted culprits 271; reported grand corruption cases 93 and money rescued is Tsh. 6,778,619,377.
The objective of the awareness campaigns is to on the rights, responsibilities and obligations of individuals
before the law especially in places which offer public services. Over the period 2011-2014, the PCCB
carried out several community awareness activities that promote human rights. These involved employees
in both private and public sectors, students and the general public. The activities include radio and
television programs, seminars, public meetings, media programs, forming anti-corruption clubs and during
exhibitions.
The legislation was enacted in adherence to the Good Governance Policy adopted in 2011.
The authority is an independent an autonomous agency mandated to oversee education on Anti-corruption
and prevention of corruption and economic crimes.
The purpose of this hotline is to give room to children who face violence to report. The service is free of
charge. The number of calls made from July 2013–December 2013 total 7000; from January 2014–
December 2014 total 13,802 and from January 2015 to July 2015 total 8,593. Therefore a Total Sum of
29,395 calls were made.
In 2 municipal of the Mainland namely being Ilala District in Dar es Salaam (at Amana Hospital), and at
the Hai District Hospital in Kilimanjaro Region.
It outlines the list of activities to be carried out during the lifespan of the roadmap some of these activities
include development of TV soaps and radio dramas as reported in our Convention on the Rights of the
Child report.
5 Regions having 1 center and with 1 Region having 2 centers.
Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP’s) in order to operationalise the Police Gender and
Children’s Desks have been developed. A three-year Action Plan (2013–2016) for six pilot regions has
been established.
A total of 335 health care staff in Tanzania Mainland Districts and 10 health staff in Tanzania Zanzibar
were trained.
60 magistrates, 110 police officers and 111 prison officers.
The Plan is for the period of 2016-2020.
It was established in August, 2014 and 60 awareness programs on the eradication of violence against
women have been conducted to date.
As per the requirements of the National Policy Guidelines for the Health Sector Prevention and Response
to Gender Based Violence 2011 it is paramount to save lives first. In acute conditions like bleeding and
rape survivors who need to obtain post exposure prophylaxis within 72 hours, they are provided with
emergency services and contraceptive to prevent unexpected pregnancy within 120 hours from the assault.
The aim of establishing these groups is to make parents take their role and responsibility of parenting by
imparting them with parenting skills.
Section 131 of the Act provides for a sentence of not less than thirty years and corporal punishment.
Section 131(3) provides that a person convicted for the offence of rape of a girl under the age of ten years
shall be sentenced to life imprisonment.
Section 126(1) of the Act provides a sentence of life imprisonment or a sentence of not more than thirty
years.
The State Party has, undertaken sensitization of rights holders and duty bearer through the media and
community meetings, including training journalists and teacher and at school events; meeting with
traditional leaders; capacity building for key duty beareres including Police Gender and Children’s Desk
training with specific modules on FGM; making elimination of FGM a priority and providing safe places
for girls to stay during FGM performance periods. This service has been provided by Sisters of Charity
Masanga Centre in Tarime, Mara Region in December 2013. Enhancement of the law enforcement strategy
includes enhancement of skills in evidence collection and introduction of child friendly interview skills to
law enforcers.
Amongst the objective of the policy is to address the issues of violence against children including FGM
strategies to curbing the practice.
Over the review period, 120 school teachers were trained in Tarime District and 1,190 journalists from
across the country have also been trained on reporting GBV including FGM as reported in the State Parties
consolidated 3rd, 4th and 5th CRC Report.
Article 66(1)(b) of the Constitution of the United Republic of Tanzania requires that women representation
in the National Assembly should be not less than 30%. Article 67(1) of the Constitution of Zanzibar also
requires that women representation in the House of Representatives should be 40%.
Speech by His Excellency, Jakaya Mrisho Kikwete, the then President of the UTR, when he was
dissolving the 10th Parliament of the United Republic of Tanzania, in July 2015.
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This Policy has a specific statement indicating the State’s commitment to increase access to education,
facilities and infrastructure for children with disabilities and those with “special needs”, including children
with albinism.
The overall goal of the Inclusive Education strategy 2012-2017 is to ensure that all children, youths and
adults in Tanzania have equal access to quality education in inclusive settings. Moreover, the IE Strategy
strives to achieve education policies and programmes that are informed by inclusive values and practices;
teaching and learning respond to the diverse needs of learners; ensure educational support is available to all
learners; professional capabilities for inclusive education are widened and strengthened; and community
ownership of and participation in inclusive education is enhanced.
Its objectives include early intervention; Capacity building of teachers of pupils with special needs and
Material support to enable these students to learn smoothly.
These include the Child Survival and Development Policy of 2001 and the Zanzibar Education Policy of
2006. The latter provides that inclusive education shall be promoted to ensure that children with special
needs (which include children with disabilities) get equal opportunities; barriers to learn are addressed and
diverse range of learning needs are accommodated. Slow learners and highly gifted children shall be
identified and given opportunities to learn at their own pace. Children with disabilities and others with
special needs shall, to the greatest extent possible, be able to attend a local where they will receive quality
education alongside their peer without disabilities/special needs.
These have been established at various Government institutions and at Government Ministerial level in
Tanzania Mainland and Tanzania Zanzibar. For instance, the Most Vulnerable children Committee within
the Ministry of Health and Social welfare.
It is celebrated on the 13 of June, each year.
These are situated at Shinyanga- Buhangija, Kigoma- Kabanga and Misungwi.
Mara, Shinyanga, Mwanza and Tabora.
The establishment of a national advisory committee on anti-trafficking in the context of the AntiTrafficking in Persons Act (2008) brings together relevant actors from Zanzibar and the Mainland. This
enabled the implementation of objective No. 6 which related to child trafficking. In the wards there are
committees responsible for monitoring issues of children including VAC and child trafficking. These
committees are trained by IOM and the police to understand issues of trafficking and the steps need to be
taken by different stakeholder including the families on how to eliminate the problem on one hand while
being to capacitate families economically on the other.
40 Police Officers were trained between 2013 and 2014.
The journalists trained were from Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kigoma, Mwanza and Zanzibar.
For example, the Police Force and Auxiliary Service Act, CAP 322, The Police Force Service Regulations
1995 and Police General Orders provide. Part IV of the Regulations provides for disciplinary offences
which include among others the ill treatment of suspects, discharging fire arms without orders and provides
for the procedure of the disciplinary proceedings.
Also, 13 Officers, 2 inspectors and 54 Officers of different ranks had severe warnings issues against them.
From January 2014 up to July 2015, total cumulative transfers to household beneficiaries were 984,121
families which amounted to Tsh. 87,580,246,745.
Section 3(1)(a) provides that a person convicted of an offence punishable by imprisonment for a term not
exceeing three years, with or without the option of a fine or (1)(b) imprisonment for a term exceeding three
years but for which the Court determines a term of imprisonment for three years or less, with or without the
option of a fine, to be appropriate, the Court may, subject to this Act, make a community service order
requiring the offender to perform community service. Community service shall comprise unpaid public
work within a community, for the benefit of that community, for a period to be fixed by the Court but not
exceeding the term of imprisonment for which the court would have sentenced the offender.
The amendments pertain to Section 4 and 6(3)(d) of the National Parole Board Act, [Cap. 400 RE. 2002].
Presidential Amnesty is provided under Article 45 of the Constitution of the United Republic of Tanzania,
1977.
The National Prosecution Services Act No. 27 of 2008 has established the Forum and Section 16 (4) of the
Act calls for regular inspection visits of Prison, Police Cells and Remand Prisons with all actors involved in
the administration of criminal justice.
The implementation strategy of 2014 list objectives which require the Government to: ratify International
Conventions on matters related to corrections; improve system for observance of Human Rights Standards
in prisons; enhance professional correctional worker skills on fundamental Human Rights issues; ensure
offenders live in safe, decent and under healthful custody; ensure adequate rehabilitation programmes and
services to prisoners; strengthen use of non-custodial measures to reduce over congestion; improve
provision of essential health care to staff and inmates; strengthen gender equity in the provision of
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opportunities in service; improve living and working conditions of prisons staff; improve working
relationship between prison service and other stakeholders; improve legal framework for prison service for
prison service; enhance good governance and dynamism in prison service; and reduce transmission of HIV
in working place.
At Kilwa, Mbarari, Kasungamil, Bukoba, Igunga, Musoma, Maswa, Segerea, Lindi, Sumbawanga and
Korogwe Wazo-DSM, Iringa, Bukoba, Musoma, Babati, Ubena, Songea, Shinyanga, Singida, Kitai and
MtegowaSimba-Morogoro.
Isanga, Ukonga, Arusha, Maweni-Tanga, Uyui, Keko, Segerea, Ruanda-Mbeya, Butimba-Mwanza,
Lilungu-Mtwara, Lindi and Karanga-Kilimanjaro.
These include draft Regulations on Child Protection, draft Regulations on Children’s Residential Homes,
draft Regulations on Adoption, draft Regulations on Day Care Centers and draft Regulations for effective
function of Children’s Court that was established in 2013 in Tanzania Zanzibar. In Tanzania Mainland the
Retention Homes Regulations (2012), Foster Care Placement Regulations (2012), Apprenticeship
Regulations (2012), Child Employment Regulations (2012), Adoption of Children Regulations (2012),
Approved School Regulations (2012), the Day Care Centers and Crèches Regulations (2014), Juvenile
Court Rules (2014) and the Child Protection Regulations (2015) were enacted.
For example Temeke and Mbeya in 2013/2014 where a total number of 202,738 children were registered
and in Mwanza in 2015 a total number of 82,734 children were registered up to September 2015. RITA
has established the program of 6-18 birth registration initiatives whereas a total number of 17,996 children
were registered from 2012 to September 2015. This registration was free. Also, awareness rising campaigns
have been carried out in Mbeya and Mwanza Regions and more campaigns are planned to be expanded to
cover other regions of Mara and Simiyu. RITA continues to educate Local leaders from the Village, Ward
and District levesl. The State has improved birth registration coverage, including allocation of
implementation funds for the Under 5 birth registration and the 6-18 birth registration. Access to birth and
registration is implemented through the under 5 National Birth Registration Strategy which is pioneered to
increase, expand, and achieve national coverage in regions. In particular, a Memorandum of Understanding
(MoU) between Local Government Authorities, Ministry of Health and Ministry of Constitutional and
Legal Affairs has been signed to work together to enhance the registration process is in place.
Notably, the training for professionals is an on-going process. A team of 24 TOT’s from the Judiciary and
64 officers from the Police and NGOs working with the Police have been trained to replicate the training to
Police and Court professionals. Training was also held for 7 Judges, 82 Magistrates, 41 Advocates, 80
Social Welfare Officers and 3 Instructors from the Institute of Judicial Administration. In addition, the
Police and NGO trainers have trained 1,267 Police Officers working at the Gender and Children Desks.
There is 1 of Juvenile Court with three Magistrates. 654 children in conflict with the law have been
provided with legal assistance where as successive bail were 366 were granted bail. 288 children were
acquitted and 144 children who are in conflict with the law were diverted from the formal justice system.
There is also an approved school in Mbeya region. In Tanzania Zanzibar there is a Child Justice Reform
Strategy 2013- 2018 which is aimed at among others things implementing the Children Act No. 6 of 2011.
The Government has also development the children legal aid scheme whereas every child who cannot
afford legal representation if afforded an advocate. Tanzania Zanzibar is also in the final stage of
establishing the community rehabilitation program and specific officers who include social workers, police,
and Magistrates are provided with specialized training.
The State has adopted the National Action Plan for the Elimination of Child Labour (2009-2015). This plan
strives to scale up the prevention of, and it provides responses to, the worst forms of child labour in the
country. In this context, the worst forms of child labour constitute exploitation and gross violation of
human rights for boys and girls, with detrimental physical, emotional and mental consequences to the child.
The overall objective of the plan is to reduce the prevalence and incidents of child labour and worst forms
of child labour at the household and community levels and in all sectors of the national economy both in
rural and urban areas in the short run; and putting in place the requisite economic, social, policy and
institutional foundations for elimination of all forms of child labour in longer term.
The National Human Rights Action Plan also calls to extend micro-credit schemes and training to the rural
and urban poor population to promote income-generating activities and discourage child labour.
A total of 875 officers (25 in each districts in the Mainland) officers from 35 Districts out of 128 districts in
the Mainland were covered in the training.
At the National level it is under the Ministry responsible for Labour matters; at the District level there are
Child Labour Elimination Committees under the leadership of the District Executice Office and Child
Labour Sub-Committees at the village level are under the Village leadership. Other Government child
labor monitoring systems include the National Bureau of Statistics, the Department of Social Welfare
through the most vulnerable children data management system and TASAF.
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It has created a large impact at field level in 20 villages at Sikonge and Urambo Districts by reducing the
adverse effects of child labor by providing school supplies, desks, tables and stationeries to 1800 children,
26 shallow wells in schools, and support interschool sports and games whereby a total of 3300 school
children have been enrolled and participate in this competition. Through conditional loans catalyzed by
PROSPER, mothers have been able to do business and meet education requirements of their children and
other house hold requirements. In 2014, 1,530 women from vulnerable households were trained in business
entrepreneurship out of which 984 received loans and 784 youth have been trained in good agricultural
practice.
The State’s collaboration with Plan International and WEKEZA succeeded to prevent 3,016 children
between the age of 5-13 from child labour and about 2,232 children were rescued from the child labour,
provided with school facilities and were taken back in schools and technical school.
Among them 2079 were girls and 2988 were boys.
This included distribution of wall posters, flyers, banners, newsletters and sharing them with different
stakeholders, service providers and public schools.
These include Social Welfare Officers, Police Officers, Immigration Officers, Community Development
Officers, Planning Officers, Teachers, Magistrates, Community Services Workers, and Child Care
Workers.
The goal of this plan is to establish an MVC response which is Government led and community- driven,
that constitutes a multi-sectoral response and commitment which facilitates MVC access adequate care,
support and protection and access to basic social services through increasingly mainstreamed and
sustainable Government lead systems. The plan has four strategic objectives which are to: strengthen the
capacity of household and communities to protect care and support MVC, increase access to effective
gender responsive child protection services within a well-resourced child protection system that has the
best interest of the child at its core, improve access and utilization of primary health care and education
including early childhood care and development services and strengthen the coordination and leadership,
policy and service delivery environment.
The project targets the following categories of children: a child who is alone and at risk, lives, sleeps,
works and eats on the streets without adult supervision and care; a child who is part- or fulltime on the
street but goes “home” in the evenings; a child who is begging with their parents/other care on the streets; a
child who has just arrived on the streets; a child who lives in poverty or is a victim of family breakdown
and thus is at risk of migrating to the street; children living in the slums; and a child engaged in domestic
work, brothels and other types of child labour.
Other initiatives include: adoption of the regulations on foster care, children homes, adoption, retention
homes, apprentices and child employment in 2014 and development of the guideline for Psychosocial Care
and Support Services for Most Vulnerable Children and Youth in Tanzania in 2014. Further, in February
2014 SOS Children’s Villages Tanzania launched the national “Care for Me” Campaign embedded with
“quality care to every child”. This campaign is a collaboration with the Division of Social Welfare at the
Ministry of Health.
The Legislation was amended through the Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, No. 3/2013.
Sourced from the Minister of Education Budget Speech 2015/2016.
Cluster II of MKUKUTA-II and MKUKUZA II) establish the target for improving education standards.
A total of 12,476 teachers out of which 8,400 are science and mathematics teachers, this contributed to 9.4
percent increase in performance in science subjects. 4,074 teachers who teach the compulsory general
subjects (mathematics, biology, English and Kiswahili) had capacity building training and as a result the
performance of ordinary level students had from 23.4 percent from 2012 to 2013.
In the year 20142/2015 construction of about 125 classes was completed and rehabilitation of 59 classes
was also completed.
The number of female trained and untrained teachers outnumbers male teachers. Also the capacity of 350
teachers from Unguja and Pemba in 2014/2015 was increased.
Sourced from the Zanaibar Minister of Education and Vocational Training Budget Speech 2015/2016. In
respect of Zanzibar, the State Party has established three Gender and Children Desks in three regions: at the
Madema Police Station in the Urban West Region (Unguja); at the Mwera Police Station in the South
Region (Unguja); and at Chakechake Police Station in Pemba. Currently, the State Party is working to
establish another Gender and Children Desk at the Mahonda Police Station in the North Region (Unguja).
Immunisation is against polio, tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, measles, hepatitis ‘’B’’ and any
other immunizable diseases.
www.mwananchi.go.tz
The UN System in Tanzania.
The Ministry of Health and Social Welfare in implementing its support to Maternal Mortality Reduction
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Project by seeking assistance from the African Development Bank (ADB) for projects in Mtwara, Mara and
Tabora.
Increasing cooperation between MOEVT and development partners in education sector, where promotion
of primary education has been supported by grants and loans from the following international donors,
these include: SIDA, UNICEF, UNESCO, GPE, OPEQ Fund, CDC, WHO, CARE International, JICA,
MDM, Imperial College of Science and Technology from UK, Milele Zanzibar Foundation, BADEA, ADB
and USAID.
The One-UN System through the Office of the Regional Coordinator funded the second consultative
workshop on the preparation of the National UPR Report as well as the final workshop made of a small
team to finales the Report and ensure it is in compliance with the guidelines. ICESCR.
This is through the President’s Office-Planning Commission.
This provides for sustainable management and adequate operation and transparency regulation of water
supply and sanitation services, and provides for the establishment of water supply, sanitation authorities
and community owned water supply organizations, as well as for the appointment of service providers.
Water supply is being improved in Dar-es-salaam and water projects have been completed in 8 Regions, 6
Districts and 2 townships. There are ongoing projects in 13 Regions and 27 Districts and small towns.
Implementation of these projects has increased the availability of water in both rural and urban areas; from
73% in 2005 to 86% in 2014 in urban areas and an increase from 53% in 2005 to 67.6% in 2014 in rural
areas. The State continues to improve water services through rehabilitation of infrastructure and covering
electricity charges for the operation of national water projects in 7 Regions. Further, on 15 th May, 2015 a
water laboratory in Mwanza was awarded certificate of accreditation by the Southern African Development
Community Accreditation Services (SADCSS).
It also aims at constructing toilets and provides safe and clean water to schools.
This initiate aims to drill 10 boreholes, and renovate 30 boreholes as well as to construct toilets and provide
clean water for washing hands and provide a clean environment in schools. There is also a project to build
50 boreholes by Ras-al Khaymah and to date 44 boreholes have been constructed.
The Employment and Labour Relations Act No. 6 of 2004 and the Labour Institutions Act No. 7 of 2004 in
Tanzania Mainland and the Labour Relations Act No. 1 of 2005 and the Employment Act No. 11 of 2005
in Tanzania Zanzibar.
Human Rights and Business as an emerging human rights issue is considered in Chapter 4-2.4.2 of the
National Human Rights Action Plan.
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