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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق ووا للفق وورة (15ب) م وور مرف ووق لو ورار مجل ووس حق وووق اإلنس ووان 1/5
والفقرة  5مر مرفق لرار المجلس 21/16
جمهورية تنزانيا المتحدة
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات إلاراارا ات اةا ا
مبااا يف كلااال اعت وااات إلالتعليقااات الاواردة ماان التإللا اعع يا إليف تقااارير م ااو ا ما اعت ااتة
السااامحل وقااون ار،ساااغ إليف ا كلااال ماان إلتااا ا ا ما اعت ااتة الر ي ا كات ال اال  إلالتقري ار
مقااتيف يف لااجز مااوا تقيااتا داواات ا ع اال لعااتد الجلمااات إللتطاات علاال ال ا الجامااز
يرال العودة إىل الوتا ا اعراعي  إلال يتضمن هذا التقريار أيا آرا أإل إلاهاات ،وار أإل اعرتا اات
مان اع وضاي الساامي وقاون ار،سااغ خبات ماا يارد م هاا يف التقاارير إلالبيا،اات العل يا ال ااادرة
عن اع وضي  إلهو يتَّبع هيجز اعبااد التوايهيا العاما الاي اعتماتها جملا قاون ار،سااغ يف
مقرره   119/17إلعت كُكرت علل حنو م هجحل يف والحل هناي ال مرااع اععلوماات الاواردة
إلالتطورات الي تتت يف تلال ال رتة 
يف التقرير إلرإلعيت يف إعتاد التقرير دإلري االستعرا
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أوال -المعلومات األساسية

واإلطار

 نطاق االلتزامات الدوليةألف 

()1



 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

()2

اوال أت ا اجلول السادق

الت ا ااتيا أإل اال،ض ا اامايف االت اعي ا التإللي ا للقض ااا عل اال مجي ااع
ألجال التميي الع ري ()1972
أإل اةتف
العها ا ا ا اات الا ا ا ا ااتإلي اةا ا ا ا ااا دا ا ا ا اااوقون
االعت ا ا ا ااادي إلاالاتماعي ا ا ا ا إلالثقافي ا ا ا ا
()1976
العهاات الااتإلي اةااا داااوقون اعت،يا
إلالسياسي ()1976
ات اعي ا ا القضا ااا علا اال مجيا ااع ألا ااجال
التميي ضت اعرأة ()1985
قون الط ز ()1991
ات اعي
الربإلتوكول االختيااري الت اعيا قاون
الط ا ا ااز داا ا االغ ال ا ا ارتا ا ط ا ا ااال يف
()2004
اع ازعات اعسل
الربإلتوكول االختيااري الت اعيا قاون
الط ااز دااالغ ديااع ا ط ااال إلاسااتلتل
ا ط ااال يف البلااا إليف اعاواد اردا يا
()2003
ات اعي ا ا ا ا ا قا ا ا ا ااون ا ل ا ا ا ا ااخا كإلي
ارعاع ()2009
االت اعي ا ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا ا وماي ا ا ا ا ا مجي ا ا ا ا ااع
ا ل ا ااخا م ا اان االخت ا ااا القس ا ااري
(توعيع )2008

الت وات إل/أإل
ارعت،ات

إا ا ا ا ا ارا ات الاا ا ا ا ااجو االت اعي ا التإللي ا للقض ااا عل اال مجي ااع
إلالت قيقاات إلاراارا ات ألااجال التميي ا الع ااري اعااادة 14
()3
()1972
العاال 
الربإلتوكول االختياري الت اعي القضا
علل مجيع ألجال التمييا ضات اعارأة
اعادة )2006( 8

2


تقبز
ارارا اعتخذ دعت االستعرا  مل ي تن عليها/مل

الربإلتوكااول االختياااري الثاااي اعل ااا
دالعها ا اات الا ا ااتإلي اةا ا ااا دا ا اااوقون
اعت،ي إلالسياسي  

التعذيب
ات اعي م اهض
الربإلتوكا ا ا ا ااول االختيا ا ا ا اااري الت اعي ا ا ا ا ا
التعذيب 

م اهض
االت اعي ا ا ا التإللي ا ا ا وماي ا ا ا قا ا ااون
مجيا ا ا ااع العما ا ا ااال اعها ا ا اااارين إلأف ا ا ا اراد
أسره 
االت اعي ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا وماي ا ا ا ا مجيا ا ا ااع
ا ل ااخا م اان االخت ااا القس ااري
(توعيع )2008

الربإلتوك ااول االختي اااري الت اعيا ا
ق ا ااون الط ا ااز دا ا االغ ال ا ارتا
ا ط ااال يف اع ازعااات اعساال
(إع ا ا ا ا ااتغ اع ا ا ا ا ااادة 18 )2(3
)2013
س

العه ا ا اات ال ا ا ااتإلي اة ا ا ااا د ا ا اااوقون
اعت،ي إلالسياسي اعادة41
الربإلتوكول االختياري اعل ا دالعهت
الااتإلي اةااا داااوقون االعت ااادي
إلاالاتماعي إلالثقافي
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اوال أت ا اجلول السادق

الربإلتوكول االختيااري الت اعيا قاون
ا ل ا ااخا كإلي ارعاع ا ا ا اع ا ااادة 6
()2009
االت اعي ا ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا ا وماي ا ا ا ا ا مجي ا ا ا ا ااع
ا ل ا ااخا م ا اان االخت ا ااا القس ا ااري
(توعيع )2008


تقبز
ارارا اعتخذ دعت االستعرا  مل ي تن عليها/مل

الربإلتوكااول االختياااري ا إلل اعل ااا
دالعها ا اات الا ا ااتإلي اةا ا ااا دا ا اااوقون
اعت،ي إلالسياسي  
التعذيب 

ات اعي م اهض
الربإلتوكاول االختياااري الت اعيا قااون
الط ز اعتعلا دإارا تقتمي البت ات
االت اعيا التإللي ا وماي ا قااون مجيااع
العمال اعهاارين إلأفراد أسره  
االت اعي ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا وماي ا ا ا ا مجيا ا ا ااع
ا ل ااخا م اان االخت ااا القس ااري
(توعيع )2008

 -1يف عايف  2015لجعت جل قون الط از مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة علال الت اتيا علال
الربإلتوكول االختياري الت اعي قون الط ز اعتعلا داإارا تقاتمي البت اات إلات اعيا الهااي داالغ
محاي ا ط ال إلالتعاإلغ يف جمال التبين علل ال عيت التإلي إلعلل معاهتة جتاارة ا سال إلات اعيا
()4
م وم العمز التإللي رع  189دالغ العمز الت ا للعمال اع ليني ()2011
 -2إليف ع ااايف  2013ل ااجعت اللج ا اعع ي ا د اااوقون االعت ااادي إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا
مجهوري ت ا،يا اعت تة علل ال ور يف التوعيع إلالت تيا علل الربإلتوكول االختياري اعل ا دالعهات
()5
التإلي اةا داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي
 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات 
صلة
اوال أت ا اجلول السادق


عليها
الت ااتيا أإل اال،ض اامايف ات اعي م ع ارمي اردادة اجلماعي إلاععاعب

أإل اةتف

،وايف رإلما ا ساسحل للم جم اجل ا ي التإللي 
()6
درإلتوكول دال مو 
االت اعي ااات اعتعلقا ا د ااالتائني إلا ل ااخا ع ااتميحل
()7
اجل سي  
ات اعي ااات ا يا ا اع رخا ا  12آب/أ س ااط 1949
()8
إلالربإلتوكوالغ ارضافياغ ا إلل إلالثاي اعل قاغ هبا
()10
االت اعيات ا ساسي ع وم العمز التإللي
ات اعي مجاف
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التميي يف جمال التعلي 

ارارا اعتخاذ دعات
مل يُ تن 
عليها
االستعرا 

الربإلتوكااول ارضااايف الثالااق اعل ااا
()9
دات اعيات ا ي لعايف 1949
ات اعيت ا ااا م وما ا ا العم ا ااز التإلليا ا ا
()11
رعما  169إل 189
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باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
ُعر يف 2
 -3أفاد فريا ا م اعت تة القطري (ال ريا القطري) دلغ مارإل التستور الذي أ َّ
تا ارين ا إلل/أكتااودر  2014إلمل يط ارال لتساات تا ااي ارغ مل يتطاارن دالقااتر الجااايف عساالل
الااتإلر القيااادي للمارأة إلاو ااول علاال اةااتمات ا ساسااي إلأعاارب عاان علقا أيضاا إزا مجلا ماان
اعس ااا ز م ه ااا اس ااتبعاد اعي ااز اجل س ااحل إلانويا ا اجل س ااا،ي م اان ا س ااباب ال ااي ُ و اار التمييا ا عل اال
أساسها إلألار إىل ا تمال أغ يجوغ التستور اعقرتال عت فتح الباب أمايف ممارس العمز القسري
()12
من أاز ت يذ اعااريع ارمنا ي الوط ي
 -4إلأعردات اللج ا اعع يا داااوقون االعت ااادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عاان علقهاا إزا جتارمي اعثليا
()13
اجل سي إلأإل ت داختاك خطوات عاال لتعتيز عا،وغ العقودات رللا جترمي اعثلي اجل سي
 -5إلأعردت اللج كاهتا عان علقهاا إزا عاتيف جتارمي الع ا اع ا ي إلاال ت ااب ال إلااحل علال
إلا ا الت تي اات إل ث اات مجهوريا ا ت ا،ي ااا اعت ااتة عل اال و اار إلجت اارمي الع ا اع ا ا ي إلاال ت اااب
()14
ال إلاحل إلضماغ مقاضاة مجيع اجل اة اع عومني
 -6إلال واات جل ا قااون الط ااز مااع القلااا أغ الل اوا ح الت يذي ا لقااا،وغ مجاف ا االجتااار
()15
دا لخا ( )2008مل ت ار يف اجلريتة الر ي إلأإل ت دارسرا يف ،ارها
 -7إلأعاارب فريااا ا م ا اعت ااتة القطااري عاان علق ا إزا عااا،وغ ال ا إلا لعااايف  1971الااذي
ااتد الس اان ال اات،يا للا ا إلا يف اةامسا ا عا اارة لل تا ااة إلالثام ا ا عا اارة سا ا لل ااي إلإزا مرسا اويف
(إع ااتغ) الق ااا،وغ الع ااريف ا ل ااحل لع ااايف  1963ال ااذي مييا ا ض اات اعا ارأة إك جييا ا للاا اريال ال ااذكر
()16
الت ج يف سن ا وال االعت ادي إلالسياسي لألسرة علل مستو ا سرة اععياي

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة

اإلنسان
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق

ار،ساغ
اع سس الوط ي وقون
جل

قون ار،ساغ إلاوج الرليت

()17



اوال أت ا اجلول السادق

أل ( )2006

اوال أت ا اجلول

أل ( )2011

()18
اوالي  

 -8عااال فريااا ا م ا اعت ااتة القطااري إغ جل ا قااون ار،ساااغ إلاوج ا الرلاايت تعاااي ماان
الضع إلال عترة ناا علال ت ياذ تو ايات إلإغ القياود الااتيتة اع رإلضا علال اعي ا،يا تا تر علال
()19
عترة اللج علل أدا عملها د عالي
 -9إلال واات جل ا قااون الط ااز مااع التقااتير العمااز الااتيإلب الااذي يضااطلع د ا اعجتااب
اةااا لاا إلغ ا ط ااال داخااز جل ا قااون ار،ساااغ إلاوجا الرلاايت إلكااررت تو اايتها السااادق
داالغ تضاامن مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة تااوف مااا تااا إليا اعجتااب اةااا ماان ماوارد دااري إلماليا
()20
لجحل يضطلع دعمل علل حنو فعال
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 -10إلألارت م وضاي ا ما اعت اتة لاا إلغ التائاني إىل التو اي الاي عُاتمت إىل مجهوريا
ت ا،ي ا ا ااا اعت ا ا ااتة خ ا ا ااتل االس ا ا ااتعرا ال ا ا ااتإلري الا ا ا ااامز لل الا ا ا ا فيه ا ا ااا يف  3تاا ا ا ارين ا إلل/
أكتاودر  2011داالغ اساتجمال إلضاع خطا عماز إلط يا وقاون ار،سااغ إلأت ات علال التإللا
رط ااتن اةطا ا ( )21إلال وا ات أغ اةطا ا تلخ ااذ يف االعتب ااار ق ااون التائ ااني إلط ااال اللج ااو
()22
إلا لخا عتميحل اجل سي
 -11إلعال ال ريا القطري إغ جل قون ار،ساغ إلاوج الرليت مسا إلل عان ت سايا إلر ات
ت ي ااذ خطا ا العم ااز الوط يا ا وق ااون ار،س اااغ إلع اات ألق اات اجله ااود اعبذإللا ا اليا ا ا الض ااو عل اال
الت ااتيات اعتعلقا دالقااترات إلإلاااود ااا إىل الر اات اع هجااحل إلأإل اال داالغ تتعاااإلغ اوجوما
مااع جل ا قااون ار،ساااغ إلاوج ا الرلاايت إلم ومااات اعتمااع اعااتي الر يسااي دعاات االسااتعرا
الااتإلري الاااامز اعقبااز ماان أاااز إ،اااا آليا ت ساايا ر يا إلإدرا فها مااارت دااالغ اع لارات
()23
إلاعقايي الر يسي يف جمال قون ار،ساغ ضمن خط عمز إلط ي م ق وقون ار،ساغ
 -12إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا عااتيف إ ،اااك ااا الط ااز يف إياات االعتبااار
ا إلل ع اااو ال ُ ض االل دالق ااتر الج ااايف إلأإل اات مجهوري ا ا ت ا،ي ااا اعت ااتة دتجثي ا ا اهوده ااا
لضماغ إدما هذا اواا دالااجز اعت ا إلإ ،ااكه علال حناو تادات يف مجياع اراارا ات إلالقارارات
()24
التاريعي إلارداري إلالقضا ي إلكذلال يف مجيع السياسات إلالربامج إلاعااريع

ثانيا -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان

المعاهدات
 التعاون مع هيئاتألف 

اإلبالغ
 -1حالة

اععاهتة
هيئ

جل القضا علل التميي

ري
الع

اعت وا ا ااات اةتامي ا ا ا
اعترا يف االساتعرا

السادا
-

اللج ا ا اعع ي ا ا دا اااوقون -
االعت ااادي إلاالاتماعي ا
إلالثقافي 
اللج ا ا ا ا اعع يا ا ا ا ق ا ا ااون متوز/يولي 2009
ار،ساغ
اللج ا ا اعع ي ا ا دالقض ا ااا متوز/يولي 2008
علل التميي ضت اعرأة
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آخا اار تقريا اار عاُااتيف م ا ااذ

السادا
االستعرا
-

آخر اعت وات اةتامي 




اردتغ
ال

ت ا االخر تق ا ااتمي التقري ا اار اجل ا ااامع
للتقريرين السادع عار إلالثامن
عار م ذ عايف2007
تارين الثاي،/وفمرب  2012 ا ااز موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
الرادع يف عايف2017

-

-

2014

-

تلخر تقتمي التقرير اةام
م ذ عايف2013
س ا اايُ ور يف التقري ا اار اجل ا ااامع
للتقريا ا ارين الس ا ااادع إلالث ا ااامن
يف عايف2016
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اععاهتة
هيئ
جل

قون الط ز

ات اعي قاون ا لاخا
كإلي ارعاع

اعت وا ا ااات اةتامي ا ا ا
اعترا يف االساتعرا

السادا

آخا اار تقريا اار عاُااتيف م ا ااذ
آخر اعت وات اةتامي 

السادا
االستعرا

 كا،وغ الثاي/ي اير 2015
(دا ا ا ا االغ ات اعي ا ا ا ا ا ق ا ا ا ااون
الط ا ا ا ا ا ااز) تاا ا ا ا ا ا ارين ا إلل/
أكت ا ا ا ا ااودر ( 2008دا ا ا ا ا االغ
الربإلتوك ا ا ا ا ا ا ااول االختي ا ا ا ا ا ا اااري
الت اعي ا ا ا ا قا ا ا ااون الط ا ا ا ااز
دا االغ الا ارتا ا ط ااال يف
اع ازعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات اعسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال
إلالربإلتوك ا ا ا ا ا ااول االختي ا ا ا ا ا اااري
الت اعي ا ا ا ا قا ا ا ااون الط ا ا ا ااز
داا ا ا ا ا ا االغ ديا ا ا ا ا ا ااع ا ط ا ا ا ا ا ا ااال
إلاس ا ا ا ا ا ااتلتل ا ط ا ا ا ا ا ااال يف
البلا إليف اعواد اردا ي )

ك ا ا ا ا ا ااا،وغ الثاي/ي ا ا ا ا ا اااير
( 2012دا االغ ات اعي ا
ق ا ا ا ا ا ا ا ااون الط ا ا ا ا ا ا ا ااز)/
متوز/يولي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2007
(داا ا ا ا ا ا االغ الربإلتوكا ا ا ا ا ا ااول
االختي ا ا ا ا اااري الت اعي ا ا ا ا ا ا
ق ا ااون الط ا ااز دا ا االغ
ال ا ا ا ا ارتا ا ط ا ا ا ا ااال يف
اع ازع ا ا ا ا ا ااات اعس ا ا ا ا ا اال
إلالربإلتوك ااول االختي اااري
الت اعي ا قااون الط ااز
دا ا ا االغ دي ا ا ااع ا ط ا ا ااال
إلاسا ااتلتل ا ط ا ااال يف
البل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا إليف اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواد
اردا ي )
-

يراغ/يو،ي 2006

-




اردتغ
ال

ا ااز موعا اات تقا ااتمي التقريا اار
الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااد يف ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا،وغ
الثاي/ي اير ( 2020داالغ
ات اعي قون الط ز)

ت االخر تق ااتمي التقري اار ا إلي

2011
م ذ عايف

 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مر هيئات المعاهدات

 اعت وات اةتامي 

اععاهتة
هيئ

موعا ا ا اات
التقتمي اعوضو 



التقتمي
تاريخ
()26

اللج اعع ي قون ار،ساغ  2010تاااوي ا عضااا الت اساالي ا ،ثويا إللااا العقودا البت،يا داعتبارهااا عقادا ا  2012طُلبا ا ا ا ا ا اات
()27
()25
معلومات إضافي
مارإلعا إلاريتا يف السجن دسبب العج عن الوفا دالتين
()29
اللج ا ا اعع ي ا ا دالقض ااا علا اال  2010إدم ا ااا االت اعي ا ا يف الق ا اوا،ني ا لي ا ا إلتا ا ااوي ا عض ا ااا الت اس ا االي  2012طُلبا ا ا ا ا ا اات
()30
ا ،ثوي إلار تال القا،وي يف جمال ال إلا إلالعتعات ا سري ( )28معلومات إضافي
التميي ضت اعرأة

 اررا 

اععاهتة
هيئ

اللج اعع ي دالقضا علل التميي ضت اعرأة

6

عتد اررا 
1

()31

اوال 

وار اعتادع مستمر

()32
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 التعاون مع اإلجراءات الخاصةباء 
دعوة دا م 

ارت
ال يارات الي
ال يارات اعوافا عليها من يق 
اعبتأ
ال يارات الي طُلب إارايها

()33



اوال أت ا اجلول السادق

ال
ال ايات السمي
التيوغ اةاراي 
ارعتايف دإارا ات موا ة
ال قر 
اعتعع

الردإلد علل رسا ز االدعا إلال تا ات العاال  ختل ال رتة عيت االستعرا

اوال الراه 

ال
ال قر 
اعتعع
اعياه إلال ر ال حل
الرن
التميي ضت اعرأة
التيوغ اةاراي  
اعها
أُرسلت تسع دت ات إلردت اوجوم علل دت ْني م ها 

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -13أإل اات جل ا ا ق ااون الط ااز د االغ تل ااتم مجهوري ا ت ا،ي ااا اعت ااتة التع اااإلغ التق ااين م اان
م وض ااي ا ما ا اعت ااتة الس ااامي وق ااون ار،س اااغ (اع وض ااي الس ااامي )( )34إل ث اات البل اات عل اال
اسااتختايف أدإلات اعساااعتة التق ي ا الااي اساات تتها ال ريااا اعااارت دااني الوكاااالت اععااين دقضااا
()35
ا تاث إلأعضايه مبا فيه اع وضي

ثالثا -تنفيو االلتزاموات الدوليووة المتعلقوة بحقوووق اإلنسوانا مووع مراعواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -14أفاد فريا ا م اعت اتة القطاري دالغ مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة ا تلات يف عاايف 2013
اعرتب  123دني  149دلتا يف م لر اعساإلاة دني اجل ساني إك الت علال العتما 0.553
إلهااو مااا يعااين أغ ج ا فج اوات كب ا ة ت ااز دااني اجل سااني يف جمااال الت مي ا البا اري إلاسااتمرارا يف
()36
ارجادي إلالتمجني إلال ااط االعت ادي
الت اإلت دني اعرأة إلالراز يف جمال ال
 -15إلرأت اللج ا اعع يا ا دالقض ااا عل اال التمييا ا ض اات اعا ارأة يف دإلرهت ااا الس ااتني أغ ارط ااار
الق ااا،وي جلمهوري ا ا ت ا،ي ااا اعت ااتة ال ااذي يعام ااز ا رمل ا ا معامل ا ا ختتل ا ا ع اان معامل ا ا ا رم ااز
فيمااا يتعلااا داعلجي ا إل يااازة اعمتلجااات إلإدارهتااا إلارل ارا عليهااا إلاال،ت ااا هبااا إلالت اار فيهااا
ي طوي علل متيي إلهو دذلال ميثز ا،تهاكاا وقاون اا بي الابتغ مبوااب اعاواد  ) (2إل(2إل)
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إل(5أ) إل(13ب) إل )1(15إل )2(15إل ) ()1(16إل()1(16ال) م ا اان ات اعيا ا ا القض ا ااا عل ا اال
مجيع ألجال التمييا ضات اعارأة مقارإل ة يف ضاو التو ايات العاما للج ا رعا  21إل 28إل29
إلماان مجل ا مااا كهباات إلي ا اللج ا أغ التإلل ا ي بلااحل نااا أغ تضاامن إللااا أإل تعااتيز مجي اع الق اوا،ني
العرفيا التميي يا الااي حاات ماان ااول اعارأة علاال قااون متساااإلي يف اعا اث إلأغ تضاامن امتثانااا
()37
دالجامز الت اعي القضا علل مجيع ألجال التميي ضت اعرأة
 -16إلكا ااررت جل ا ا قا ااون الط ا ااز ارع ا اراب عا اان علقها ااا إزا اسا ااتمرار التميي ا ا يف القا ااا،وغ
إلاعمارس ا ا ضا اات فئا ااات معي ا ا ما اان ا ط ا ااال إلال سا اايما ضا اات اعراهقا ااات اوواما ااز إلا مها ااات
اعراهقات إلا ط ال اع ادني داعها إلا ط ال كإلي ارعاع إلا ط ال اع ادني د إل ،قا
()38
اع اع الباري /اريتز أإل اعتلترين د إلا ط ال الذين يعياوغ يف الاوار
 -17إلأفاااد ال ريااا القطااري داالغ التمييا اعت ااز د ا إل ،ق ا اع اع ا البااري /اريتز ال يا ال
مجرس ا ا م سسااي ا يف مجاااغ العمااز فهااذه اعمارس ا تسااود يف دعااش لااركات التعااتين الجب ا ة يف
()39
القطا اةا إليف عوة الارط إل ها
 -18إلدعا ااا ال ريا ااا القطا ااري إىل خت ا ااي م ا اوارد كافي ا ا لضا ااماغ جما،ي ا ا تسا ااجيز الا ااوالدات
إلاستخرا لهادة اعيتد( )40إلأإل ت جل قون الط ز دلغ تعمز مجهوري ت ا،يا اعت اتة علال
جتهي ا ا الس االطات اوجومي ا ا التمرك ي ا ا إلاعراف ااا ال ا ا ي مب ااا يل ا ا يف لتس ااجيز ال ااوالدات إلإ ااتار
لهادات اعيتد إلتوف ختمات تسجيز الوالدات إلإ تار لهادات اعيتد جما ،ا لألط اال دإلغ
س اان اةامسا ا إلتع يا ا الو ااتات اعت قلا ا لتس ااجيز ال ااوالدات إلتوس اايع ،طاعه ااا لت قي ااا التلطيا ا
()41
الاامل إلزيادة الوعحل العايف دلمهي تسجيز الوالدات


الشخصي
باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه
 -19دعاا فرياا ا ما اعت اتة القطاري مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة إىل إعارار إلعا اختيااري ر ااحل
()42
لعقود ارعتايف إلال ور يف إللا ها
 -20إلال ظ ال ريا القطري أغ الس ر ميثاز الاتافع الر يساحل إلرا عتاز ا لاخا اع اادني دااعها
إلتااويهه إلأإل اال داالغ تتخااذ مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة خطاوات فوريا للت ااتي للمعتقااتات إلاعواعا
()43
السا تة يف اعتمعات الي يرت ع فيها كث ا خطر االعتتا علل ا ط ال اع ادني داعها

 -21إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان ا عهااا إزا عمليااات القتااز الااي تسااتهت ا ط ااال
اع ادني داعها مبا يف كلال عاتله ارا إعاما الطقاو إلأعردات عان علقهاا إزا التق ا يف
معاجلا ا ا س ااباب اجلذريا ا للع ا ا إلالعقب ااات ال ااي ح ااول دإلغ مقاض اااة اجل اااة اع ع ااومني إله ااحل
عقبات تع إىل اةو إلتواط دعش سلطات التإللا ساب ماا ككار إل ثات اللج ا مجهوريا
ت ا،ي ااا اعت ااتة عل اال اعتم اااد اسا ارتاتيجي ل ااامل تس ااتهت ااعا ااعوكينا ل سا ارا يف الت قي ااا
إلاعت ق القضا ي دالغ مجيع القضايا الي يجوغ ا ط اال اع اادوغ دااعها طرفا ا فيهاا إلرتا ا
()44
سبز إعادة التلهيز إلار ،ا للض ايا
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 -22إلأفاد ال ريا القطري دلغ مجهوري ت ا،يا اعت تة دأدت يف اهودها الرامي إىل الت اتي
للع ااادات إلاعمارس ااات الثقافي ا إلالتقليتي ا الض ااارة م اان عبي ااز تا ااوي ا عض ااا الت اس االي ا ،ثوي ا
إلتعتد ال إلاات إلحتيت جن للعارإل علال تع يا ت ياذ عاا،وغ عقوداات زجباار ( )2004إلعاا،وغ
العقودااات (الااذي ي طبااا علاال الاارب الر يسااحل) إلكتمهااا جي اريف تاااوي ا عضااا الت اساالي ا ،ثوي ا
إل ،ااذت التإللا أيضاا محااتت للتوعيا العاما إلدارامج إعتميا سااعيا م هااا إىل القضااا علاال ةاااهرة
()45
تاوي ا عضا الت اسلي ا ،ثوي
 -23إل ثات جل ا قاون الط از مجهوريا ت ا،ياا اعت ااتة علال ،اار القاا،وغ الاذي يا علاال
جتاارمي تاااوي ا عضااا الت اساالي ا ،ثويا إلضااماغ ارسارا يف الت قيااا إلاعت قا القضااا ي دااالغ
()46
مجيع هذه اواالت إل ول الض ايا علل اةتمات االاتماعي إلالطبي
 -24إلعااال ال ريااا القطااري إغ ممارسا الع ا اجل سااحل إلالبااتي إلالعاااط حل ضاات ا ط ااال ميثااز ماااجل
مت اي يف اعالني اةا إلالعايف مبا يف كلال يف مرافاا جوميا مثاز اعاتار إلالساجوغ إلعات اعتُماتت
خط ا العمااز الوط ي ا ع ااع الع ا ضاات ا ط ااال إلالت ااتي ل ا لل اارتة  2016-2013يف الاارب الريسااحل
فيماا اعتمااتت يف زجباار اةطا الوط يا للت اتي للع ا ضاات ا ط اال لل اارتة  2015-2011إلأُ اارز
دعش التقتيف يف ت يذ االلت امات مبواب تي اال اةطتاني لجان اعاوارد اعخ ا كا،ات ا كافيا
إلجيهت ال ااوغ دالرإلا ه مان االعتاتا اجل ساحل إلالع ا يف سابيز ،ياز العتالا إلالاتع االاتمااعحل
إل تاا أفاراد الااارط إلاعاتعوغ العااموغ إلعضاااة ال الح يف االبيته العوماال إىل التاتريب إل البا ا
()47
ما يساه ،ق القترات يف إفتت اجل اة من العقاب
 -25إلأف اااد فري ااا ا م ا اعت ااتة القط ااري د االغ العقود ا البت،ي ا تلخ ااذ يف أكث اار ا ي اااغ ل ااجز
الضرب داةي را/ ،الع اا الاذي يعتارب ااا ا يف اع ا ل أإل اعترسا أإل يف اجلا ا ات القضاا ي إلهاو مان
التااتاد التلديبي ا الااي حواال دالااتع علاال ،طااان إلاسااع مم اا دفااع مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة إىل رفااش
()48
التو اايات اعقتم ا يف إطااار اسااتعرا عااايف  2011دااالغ م ااع مجيااع ألااجال العقود ا البت،ي ا
إلال وت جل قاون الط از ماع القلاا أغ ا جاايف اع او عليهاا يف التااريعات تباتي تسااحا
ماع ممارسا العقودا البت،يا يف اعاتار دلار االتلديااب اعاربرا إلماع اردااا اللاذين يلجا إلغ إىل هااذه
العقود لاتلديب أط ان الريط أال يس ر كلال عن ُ
تإلث إ اد ا إل ثت اللج التإللا الطار
علاال إللااا مجيااع التا اريعات أإل تعااتيلها ماان أاااز اوواار ال اريح عمارس ا العقود ا البت،ي ا يف كااز
()50

ا إلساط( )49إلعتمت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي تو يات مماتل
 -26إلأعرد اات جل ا ا ق ااون الط ااز ع اان علقه ااا إزا اس ااتمرار ة اااهرة الا ا إلا القس ااري إلتا ا إليج
ال تيااات يف ساان مبجاارة إلكااذلال ال تياااغ يف ،طااان أضاايا ااي عبااز إدرا ساان البلااوغ يف دعااش
ا ياغ إلعلل الر من جترمي عا،وغ ا جايف اةا داجلرا اجل سي ( )1998عمارسا مجياع
ا فعال اجل سي مع ال تاة دإلغ سن الثام عارة ال ُ ور اال ت اب ال إلاحل مي دللت الط ل
اعت إلاا ساان اةامسا عاارة( )51إلأعرداات اللج ا عان علقهااا إزا إلرإلد تقااارير عان تجاارر اااالت
الع ا اجل س ااحل إلاجل ساااي يف غ ااي ،يارإل وسااو لتائ ااني إليااامز كل ااال ال ا إلا د اااركراه إلمح ااز
()52
اعراهقات إلةاهرة إعطا يت الط ل يف إطار عضا التين
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 -27إلأعردت جل قون الط ز عن علقها إزا ممارس الع البتي إلاجل سحل ضت ا ط ال
مبااا يف كلااال اسااتلتل ال تيااات ا ساايا إلأإل اات اللج ا مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة مبااا يلااحل اختاااك
ت ااتاد تض اامن جلمي ااع ا ط ااال اععرض ااني ةط اار االس ااتلتل اجل س ااحل او ااول عل اال اعس ا ااعتة
إلاوماي ا إلتع ي ا ال اارتإليج لعااتيف التس ااامح مطلق اا مااع ة اااهرة الع ا ض اات ا ط ااال يف اع ااتار
إلضااماغ إمجا،ي ا إل ااول الض ا ايا إىل مراك ا محاي ا الط ول ا إلاساات تاث ،وا مت م ا للت قيااا
يف مجي ااع اااالت االعت ااتا اجل س ااحل إلالع ا ا اجل س ااحل ض اات ا ط ااال إلارسا ارا مبقاض اااة اجل اااة
()53
اع عومني إلتوف ختمات اردما إلالتعايف جلميع الض ايا
 -28إلدعاات جل ا قااون الط ااز مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة إىل حااري ا سااباب اجلذريا الجام ا إلرا
ارا لما،يا إلديااع ا ط اال إلاسااتلتل
االساتلتل اجل ساحل لألط ااال ارا جتاريا إلالساايا
ا ط ااال يف البل ااا إليف اعا اواد اردا يا ا إلإىل الوع ااو عل اال جا ا ه ااذه الوا اواهر إلحتي اات ا ط ااال
()54
اععرضني ةطرها إلتقيي ج اعاجل إلإلضع سياسات إلدرامج حتدة انت يف هذا ال تد
َّ

 -29إلأعردت اللج ا اعع يا دااوقون االعت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عان علقهاا إزا ارت اا
عااتد ا ط ااال الااذين يعياااوغ إليعملااوغ يف الا اوار إلتعرضااه لاااي ألااجال الع ا إلفر ااه
ا تإلدة يف او ول علل اةتمات ال ي إلالتعلي إلأإل ت دت سني فر أط ال الاوار يف
()56
او ول علل اةتمات ال ي إلالتعلي ( )55إلعتمت جل قون الط ز تو يات مماتل
 -30إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا ياااب الااوعحل مباااجل االجتااار دا ط ااال
داخليا إلعرب اواتإلد ارا االساتلتل اجل ساحل إلأإل ات دتوسايع ،طاان اجلهاود اعبذإللا لتاوف
()57
التاتريب اعتخ ا دااالغ مجاف ا االجتااار دا ط اال إلدتع يا دارامج التوعيا
إلأإل اات أيضا ا
()58
دضماغ ول ا ط ال الذين إلععوا ض ايا لتجتار علل اوماي إلختمات التع
 -31إلأف اااد ال ري ااا القط ااري د االغ ا إلض ااا يف الس ااجوغ إلمراكا ا اال تج اااز ت ااتعو إىل القل ااا
الاتيت يف ةز إلرإلد تقارير عان ااالت م عوما تتعلاا مبمارسا التعاذيب إلاال ت ااب إلاالدتا از
إلأإل ت اللج دلغ تبذل مجهوري ت ا،يا اعت اتة اهاودا مان أااز إ اتال ،واايف العقوداات إلدالغ
()59
تتوىل جل قون ار،ساغ إلاوج الرليت الر ت اع تو جلميع أماكن اال تجاز

 -32إلأفاد ال ريا القطري دلغ ا ط ال عاد اة ما يودعوغ يف مراكا ا تجااز البااللني اي يف
اع اااطا الااي توااات فيهااا مراك ا ا تجاااز ا ااتاث إليُ ااز ا ط ااال الااذين تقااز أعماااره عاان
()60
الثام عارة يف الليز لج ه خيالطوغ السج ا الباللني أت ا ال هار


القانون
جيم -إلامة العدلا بما في ذلك مسألة اإلفالت مر العقابا وسيادة
 -33أفاد ال ريا القطري دلغ اال تجايف إىل القضاا ال يا ال يوااا حاتيات فيماا يتعلاا مبات
إلااود حااك إلهيئاات عضاا ي تتمتاع داالساتقتلي إلال اها إلإلااود حااك إلهيئاات عضاا ي متلااال
م اوارد كافي ا إلإمجا،ي ا الو ااول إليهااا إلإلاااود الااوعحل إلاععرف ا القااا،و،ني إلتااوفر ا ااامني اع ا هلني
دلعتاد كافي إلإمجا،ي حاكما ا لاخا حاكما عادلا إليف الوعات اعطلاوب دلاش ال وار عان
()61
إلضعه االاتماعحل  -االعت ادي
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اتردني
 -34إللااجعت جل ا قااون الط ااز مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة علاال زيااادة عااتد اعه يااني اعا َّ
تتريبا كافيا يف ،وايف عضا ا تاث إلتعيني عضاة غت ني يف ل إلغ ا ط ال إلضاماغ اول
ه ال القضاة علل التثقي إلالتتريب اع اسبني إلضماغ ما يج حل من اعرافاا إلاراارا ات ل واايف
()62
عضا ا تاث مع ت إليته داعوارد اعت م
 -35إلأعرداات اللج ا عي هااا عاان القلااا إزا عااتيف تااوفر خااتمات اعساااعتة القا،و،ي ا الجافي ا
لألط ا ااال اعخا ااال ني للقا ااا،وغ إللا ااجعت علا اال تقا ااتمي مسا اااعتة عا،و،ي ا ا تراعا اال فيها ااا الج ا ااا ة
()63
إلاالستقتلي إلالتعجيز داعتماد مارإل عا،وغ اعساعتة القا،و،ي
 -36إلرأ م ااو ا م ا اعت ااتة السااامحل وقااون ار،ساااغ أغ مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة هااحل
اعس إلل يف اعقايف ا إلل عن محاي ا لخا اع ادني دااعها إلمجاف ا ارفاتت مان العقااب
ا م ا اار ال ا ااذي يا ا ااجز ع ا اارا ر يس ا اايا م ا اان ع ا ا اار م ا ااع إلعم ا ااع اجل ا ارا ال ا ااي تس ا ااتهت ه ا ااذه
ال ئا ا االاتماعيا ا ال ااي تع اااي ض ااع ا ل ااتيتا عل اال حن ااو خ ااا ( )64إلكثا ا ا م ااا يوااا ا الضا ا ايا
عودات كب ة يف رفع عضاياه أمايف القضا خوف ا من التعر العتتا ات ا،تقامي أإل ع يت من
()65
الو االاتماعحل

دال -الحق في الحياة األسرية
 -37ألااارت جل ا قااون الط ااز دقلااا إىل مااا إلرد ماان تقااارير دااالغ ازدياااد عااتد ا ط ااال
الذين ال يعياوغ يف ك آدا ه إلأإل ت اللج مجهوري ت ا،يا اعت اتة داختااك التاتاد التزما
وماي ا قااون ا ط ااال ا ارإلمني ماان العاايب يف ديئ ا أس اري إلتلبي ا ا تياااااهت إلالعمااز دوا ا
()66
خا علل تع ي التع اعقتيف إىل ا سر البيولواي لت ادي اواا إىل الرعاي خار اع ل
 -38إلال وت هذه اللج ماع القلاا أغ عاتدا كبا ا مان دإلر رعايا ا ط اال متاار ،اااطها
دإلغ أغ تجوغ مسجل أإل أغ ختضع للت تيب الجايف إلأغ ا ط ال يوا لوغ العيب يف اع سسات
دإلغ أي مرااع ا را ارا اريااتا ختف اا عااا ه ااو م ااو علي ا يف ل اوا ح دإلر رعاي ا ا ط ااال
()67
لعايف 2012
 -39إلأعردت اللج عن علقها أيضا إزا إلرإلد تقاارير عان إياتا ا ط اال اع اادني دااعها يف
اعااتار التاخلي ا إلدإلر إي اوا ا ط ااال كإلي اال تيااااات اةا ا إلأغ هااذه الااتإلر إلإغ كا،اات
تاوفر محايا فوريا ليسات مرافااا ل ياوا اع عات كماا كااغ ياراد هباا يف ا از إلي از ا ط ااال
عاان أسااره إليع لااوغ عاان جمتمعااهت ا ليا إللااجعت اللج ا مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة علاال إعااادة
ال ور يف سياس إيتا الط ز اع اب داعها يف متار داخلي إلاختاك مجيع التتاد التزما للا
()68
مشز الط ز دلسرت ع تما قا كلال م او ال ضلل
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التعبير
هاء -حرية
 -40أفاد ال ريا القطري دلغ مارإل عا،وغ اةتمات ارعتمي لعايف  2015ي علل عتيف
الس ااماال ي ل ااخ مبمارسا ا ال ا ا اف م ااا مل يج اان معتم ااتا م اان جملا ا اعتم اااد ال ا ا افيني
اعقارتال إلرأ أغ لاارط االعتماااد سااي دي يف ااال إعارار ماارإل القااا،وغ إىل عمااع ال ا افيني
()69
اعواط ني إل ه من ال افيني اعتطوعني العاملني يف ا طات اركاعي اعتمعي
واو -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومو 
اتية

 -41أعرد اات اللج ا ا اعع يا ا د اااوقون االعت ا اادي إلاالاتماعيا ا إلالثقافيا ا ع اان علقه ااا لج ااوغ
االعت اااد ا الر ااحل ميثااز سااب التقااتيرات أكثاار ماان  90يف اعا ا ماان االعت اااد مبجمل ا
إلأإل اات اللج ا داختاااك تااتاد لتسااوي الوضااع القااا،وي لعمااال القطااا ا الر ااحل ماان خااتل
()70
االاتماعحل  

حسني ةرإل عمله تترجيي ا إلإدرااه يف غططات الضماغ
 -42إلككار فرياا ا ما اعت اتة القطاري أغ ،ساب مااارك اعارأة يف القاوة العاملا تبلا  89يف اعا ا
لجاان أكثاار ماان  53يف اعا ا م ا هن ال يتقاضااني أااارا عاان عملهاان إليعمااز عااتد كب ا ماان ال سااا يف
()71
الر حل الذي يتس داخن ا ا اور إلا،عتايف است قاعات ا من الوةي حل
القطا
 -43إلأفااد فريااا ا ما اعت ااتة القطاري دالغ معوا اع اااا ال ال ة يف عطااا تعااتين الااذهب
تسااتختيف ال بااا السااتخرا الااذهب إلف اال عاان اةامااات اعس ا وع ا ماار الااذي ي طااوي علاال
غاطر ديئي إل ي دال سب لعمال اع اا إلدعا إىل ت وي محتت توعي لضاماغ محايا قاون
()72
عمال اع اا ال ل ة إلاختاكه إارا ات مست ة
 -44إلأعردت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي عن علقها لجوغ معاي
العمز اععرت هبا دإللياا ال ت اذ ت ياذا فعااالا إلأإل ات دالغ تتخاذ مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة تاتاد
لضماغ توف ةرإل عمز آم إل ي إلإ ،اك هاذه التاتاد علال اعيت اعمارسا خ و ا ا يف
()73
الر حل
عطاعحل الب ا إلالتعتين إلالقطا
 -45إلأإل ت اللج  ،سها دلغ تتخذ مجهوري ت ا،ياا اعت اتة خطاوات لتقييات ،طاان تعريا
ااة ااتمات ا ساس ااي ا ال ااي حو اار فيه ااا ارضا ارادات ااي ال ختض ااع نا اذا اوو اار إال اة ااتمات
()74
ا ساسي ا كثر أمهي
 -46إلأعردت اللج عي ها عن القلاا إزا ت ااحل عماز ا ط اال إلم اإللا العتيات مان ا ط اال
()75
أ،اط خطرة إلضارة
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 الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
زاي 
 -47أعرداات اللج ا اعع ي ا داااوقون االعت ااادي إلاالاتماعي ا إلالثقافي ا عاان القلااا إزا لااتة
ضع تلطي الضماغ االاتمااعحل إلأإل ات دإ،ااا ،واايف لاامز للضاماغ االاتمااعحل( )76إلأفااد
ال ريا القطري دلغ حتإلدي التلطي يف جمال اوماي االاتماعي حريف ال قرا مان اومايا الج ايا
لماات ف واايف الضاماغ االاتمااعحل ارل اماحل
يف االت اعر أإل فقتاغ الوةي أإل ها مان اع َّ
ال يامز إال العاملني يف القطا الر حل الذين يااجلوغ أعاز مان  10يف اعا ا مان القاوة العاملا
إلع ااتإلة عل اال كل ااال ال تج ااحل االس اات قاعات ال ااي تق ااتمها معو ا غطط ااات الت االمني للت ااتي
()77
لل االت الطار
 -48إلأعردت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي عن القلا إزا اساتمرار
ا،تاااار ال قاار علاال ،طااان إلاسااع إك أغ  34يف اعا ا ماان السااجاغ يعياااوغ دإلغ مسااتو خ ا
()78
ال قر اعست ت إىل اال تيااات ا ساسي
 -49إلأفااد ال رياا القطاري دالغ ا مان اللاذا حل ال يا ال يتالتر دآتاار تلا اع اا إلال سايما اجل ااا
إلعااال إغ سااو التلذي ا ال ي ا ال ميثااز ماااجل ر يسااي مااع اسااتمرار حااتي خت ااي م اوارد كافي ا ل اربامج
التلذي ( )79إلأإل ت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي دلغ تتخذ مجهوريا ت ا،ياا
اعت تة خطوات ععاجل ماجل ا،عاتايف ا مان اللاذا حل اعا من إلساو التلذيا اعا من إلتلبيا اال تياااات
()80
اللذا ي اعل لألط ال إلال سيما يف م اطا الوس إلاجل وب الارعحل إلالامال الارعحل
 -50إلأعرداات اللج ا عي هااا هاان علقهااا إزا تااتي اااودة السااجن إل،ق ا اةااتمات ا ساسااي
إلارت ااا ال سااب اعئوي ا لسااجاغ اوضاار الااذين يعياااوغ يف ا يااا ال ق ا ة إلأإل اات داالغ تتخااذ
مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة تااتاد عاال ا لضااماغ إمجا،ي ا او ااول علاال سااجن ال ااا ميجاان حمااز
تجل ت مع ضماغ أمن اويازة القاا،وي لجاز لاخ إلاختااك تاتاد كات أإللويا ل ااد اعااردين
()81
إلا لخا الذين يعياوغ يف مساكن ال ق يف متغ ال يح
 -51إلدعااا ال ريااا القط ااري يف معاار إل ااارت إىل ت اااحل الج اول ا يف عااايف  2015إىل حس ااني
انياكااز ا ساسااي للمياااه إلال اار ال ا حل إلت يااذ تااتختت للتعبئا االاتماعيا ( )82إلأإل اات جل ا
قااون الط ااز داالغ حساان مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة ساابز او ااول علاال مياااه الااارب اعلمو ،ا إلمرافااا
()83
ال ر ال حل اع اسب إلتضمن للجميع استتامتها إلتوافرها إلك ايتها إلإمجا،ي حمز تجل تها


الصحة
حاء -الحق في
 -52أعردت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي عن علقهاا إزا عاتيف إلااود
تلطيا ا ا ا ي ل ااامل إلعلا ا ع ااتد ا خ ااا يني يف الرعايا ا ال ا ا ي اعا ا هلني إلارم ااتادات الطبيا ا
إلأإل ات اللج ا داالغ تضاامن مجهوريا ت ا،يااا اعت ااتة تااوف التلطيا ال ا ي الاااامل إلمااا يج ااحل ماان
()84
اععتات الطبي إلاعوة ني يف اعراك ال ي إلختمات الرعاي ال ي يف القر الري ي
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 -53إلتا ا اععلومااات اعتا ا للج ا اعع ي ا دالقضااا علاال التميي ا ضاات اع ارأة إىل حقيااا تقااتيف
حتإلد يف خ ش معتل الوفيات ال اساي ( )85إلأفااد فرياا ا ما اعت اتة القطاري دل،ا ميجان الوعايا
من ا سباب الر يسي الجام إلرا الوفيات ال اسي إلهحل تع إىل ردا ة اةتمات ال ي مبا يف
كلااال عااتيف تاوافر مقااتمحل اةااتمات اعهاارة إلاععااتات ا ساسااي فضاتا عاان إلعااورة اجللرافيااا إلأ اااط
علما ا دوضااع خريط ا طريااا لل اارتة  2020-2016ماان أاااز ارسارا يف خ ااش الوفيااات ال اسااي
إلإلفيااات اعوالياات إلا ط ااال الااي ميجاان الوعايا م هااا إلضااماغ ااول اجلميااع علاال خااتمات ال ا
اجل سي إلارجادي إلأإل ل ال ريا دتخ ي اعوارد التزم لضاماغ ت ياذ التاتختت إلر ات التقاتيف
()86
ا يف إلالوليت إلالط ز
ارجادي إل
من ختل العمز دبطاع عيا ا دا يف جماالت ال
 -54إللااجع ال ريااا القطااري علاال زيااادة اجلهااود ععاجل ا ا سااباب الر يسااي لوفيااات ا ط ااال
()87
دإلغ سن اةامس إلهحل االلتهاب الر وي إلاعتريا إلأمرا ارسهال إلسو التلذي
 -55إلألار ال ريا إىل تسجيز زياادة يف إلفياات اعواليات إلدعاا إىل زياادة فار او اول علال
رعاي اعواليت إلحسني تقتمي اةتمات إىل أكثر اع اطا افتقارا إليها إلكلاال دتوسايع ،طاان تطبياا
()88
الط ز
هنج االو ول إىل كز ط زا الذي يامز مجيع التتختت اعتعلق د
 -56إلأفاااد ال ريااا القطااري داالغ تااوف فاار او ااول علاال اةااتمات اعت اال د ا إل ،ق ا
اع اع ا البا اري إلا ااودة ه ااذه اة ااتمات مل ااظ داالهتم ااايف إلأل ااار إىل اس ااتمرار إمه ااال ا ط ااال
إلاعاراهقني يف اراارا ات الوط يا للت ااتي لل ا إل إلال يا ال عاات ا ط ااال ماان فا إل ،قا
اع اع ا البا اري متخل اا مقار ،ا دعاات الباااللني إلرأ أ ،ا جيااب علاال مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة أغ
تعجز دالتوسع يف تقتمي اةتمات اعتعلق د إل ،ق اع اع الباري لألط ال إلأغ تتجمها يف
اة ا ا ااتمات ال ا ا ا ا ي اعقتما ا ا ا لألمه ا ا ااات إلاعوالي ا ا اات إلا ط ا ا ااال إلأغ تض ا ا اامن تلبيا ا ا ا خ ا ا ااتمات
ال /ار اااد د ا إل ،ق ا اع اع ا البا اري ال تيااااات اع اراهقني اةا ا يف جمااال ال ا
()89
اجل سي إلارجادي إلالتع ال سحل إلاالاتماعحل
 -57إلأفاد ال ريا القطري أيضا دلغ ا تمال تاخي ار اد د ا إل ،قا اع اعا البااري
دااني ال سااا ي ياات مبقااتار الضااع مقار ،ا دالراااال إللااذلال ي بلااحل جلمهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة أغ
تضمن التطرن يف االسارتاتيجيات الوط يا وقاون إلا تياااات ال ساا إلال تياات يف سايان فا إل
()90
،ق اع اع الباري
 -58إلرأ ال ري ااا القط ااري أ ،ا ا ي بل ااحل جلمهوري ا ا ت ا،ي ااا اعت ااتة أغ تا اارتط إدرا التثقي ا ا
اجل سااحل الاااامز القااا علاال ا دل ا يف م اااهج التعلااي االدتااتا حل إلالثااا،وي ا إلسااع داعتباااره ماان
()91
اعمارسات اجليتة
 -59إلرأ ال ريا القطري أ ،ي بلحل جلمهوري ت ا،يا اعت تة أغ تسل دلغ القوا،ني الاي جتاريف
علال حناو مبالار أإل ا مبالار االلاتلال داااجل تقاو فعاليا الاربامج اعتعلقا د ا إل ،قا
اع اعا البااري إلال ا اجل سااي إك حاات ماان عااترة اعاااتللني داااجل إلزدااا ه علاال السااعحل إلرا
()92
درامج اعساعتة اعتعلق د إل ،ق اع اع الباري إلاالست ادة من هذه الربامج
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 -60إلأعرد اات جل ا ا ق ااون الط ااز ع اان علقه ااا غ اةي ااارات اعتا ا ا للمراهق ااات اوا اامتت
،تيج التعر للع اجل سحل تجاوغ حاتإلدة إل هنان يلجالغ يف كثا مان ا يااغ إىل اراهاا
اعلموغ الذي ي ضحل إىل إلفاهتن إل ثت مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة علال أغ تعماز علال خ اش
الوفيات ال اسي اعت ل دإاها اعراهقات إلأغ تضمن يف القا،وغ إلاعمارس االستما دا ما ا
إىل آرا الط لا إلا رتاما يف مجيااع ا اوال ع اات اختاااك عارار اراهااا ( )93إلرأ ال ريااا القطااري
أغ عاتيف إلاااود ت سا مت ا للقاوا،ني إلالسياسااات اعتعلقا داراهاا اعاالموغ يا دي إىل ضااع
()94
فر او ول علل ختمات ايتة يف جمال الرعاي أت ا اراها
 -61إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا ،قا اععلومااات عاان الوسااا ز اوتيثا ع ااع
اوم ااز إلاة اتمات ال ا ي اعت م ا للم اراهقني إلال س اايما يف اع اااطا الري ي ا إل ث اات مجهوري ا
ت ا،يا اعت تة علل توف معلومات إلختمات ا ي للماراهقني إلاعراهقاات يساهز الو اول إليهاا
إلتراعااحل س ا ه إلتت مه ا مبااا يف كلااال تااوف خااتمات تراعااحل الس اري يف جمااال ال ا اجل سااي
()95
إلارجادي مع الرتكي علل الوعاي من اومز إلإتا الوسا ز اوتيث ع ع اومز


التعليم
 الحق فيطاء 
 -62أعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا تقيااي مجهوري ا ت ا،يااا اعت ااتة ل اُو التعلااي
الر ااحل علاال أهنااا ا عااادرة علاال تلبي ا الطلااب اعت اياات يف ةااز إلاااود ،ق ا يف عااتد اعااتار
إلاللوازيف إلاعترسني اع هلني إلأعردات اللج ا عان علقهاا إزا الرساويف إلاعساامهات اعاليا ا الر يا
الي يتفعها ارداا إلإزا ماا يوااا دعاش ا ط اال مان اعودات يف او اول علال التعلاي مباا يف
كلااال عطااع مسااافات طويلا للو ااول إىل اعترسا إلعااتيف إلاااود دارامج التلذيا اعترسااي إلأإل اات
()96
اللج دلغ تضمن التإلل تسجيز مجيع ا ط ال يف التعلي
 -63إلأعردت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي عن علقهاا إزا الق اور
يف انياكااز ا ساسااي التعليمي ا إك الب ا ا مااا ت تقاار اعااتار إىل اعياااه إلمرافااا ال اار ال ا حل
إلاة اا يف الجتااب اعترسااي إلالعااتد ا ااتإلد ماان اعترسااني اعا هلني إلأإل اات اللج ا مجهوريا
ت ا،يااا اعت ااتة دت سااني البيئا اعاديا للمترسا دوسااا ز م هااا ضااماغ تااوف مرافااا م اسااب للمياااه
()97
إلال ر ال حل إلال سيما يف اع اطا الري ي
 -64إلأفاااد ال ريااا ال ُقطااري داالغ تااردي ،وعي ا التعلااي ال ي ا ال مااتعاة علااا دااال ( )98إلككاارت
م وم ا ا م ا اعت ااتة للرتدي ا إلالعل ا إلالثقاف ا (اليو،سااجو) أغ التعلااي ا ساسااحل يبااتأ يف ضااو
ا،طتن السياس التعليمي لعايف  2014مان ال ا ا إلل االدتاتا حل اي ال ا الراداع الثاا،وي
إلسيجوغ جما،ي ا إلستعتمت مجيع اعتار  ،الجتب اعترساي إلساتتعاإلغ اوجوما ماع اجلهاات
اعع ي ا د ااالتعلي م اان أا ااز ح ااتيق اع اااهج التراس ااي يف مجي ااع اعس ااتويات إلس ااتوفر م ااا يل ا يف م اان
()99

معتات إلمواد إلأدإلات لعملي التتري إلتيس ال هو دالعل إلالتج ولوايا
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 -65إلأعردت اللج اعع يا دااوقون االعت اادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عان علقهاا إزا ا،عاتايف
فاار التعلااي أمااايف ا ط ااال كإلي ارعاع ا إلأط ااال اعتمعااات الرعوي ا إلأط ااال التائااني الااذين
يعياوغ يف غي متااديت إلأإل ات اللج ا مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة داختااك خطاوات تضامن التعلاي
اجلااامع لجاف ا ا ط ااال كإلي ارعاع ا متالااي ا مااع اةط ا االس ارتاتيجي للتعلااي الاااامز للجميااع
لعايف  2012إلدضماغ فر مجيع أط ال اعتمعات الرعوي إلأط اال التائاني يف او اول علال
()100
التعلي االدتتا حل إلكلال دوسا ز م ها إ،اا متار مت قل إلداخلي
 -66إلأفاد ال ريا القطري دلغ مجهوري ت ا،يا اعت اتة عات إلضاعت اسارتاتيجي للتعلاي الااامز
للجمي اع( )101إللجاان ي بلااحل دااذل اهااود عاال ا لضااماغ ت يااذها إلماان زيااادة إدمااا اليتااامل
إل ه من ا ط ال الضع ا الذين يراح أغ يجوغ الجث م ه ممن دل سن التعلي االدتاتا حل
()102
مقيت يف اعتار
 -67إلأعردات جل ا قاون الط از عان علقهاا إزا اعمارسا اعتمثلا يف إلا ايف ال تياات داةضااو
الختب ااار اوم ااز كا اارط ُمس اابا لقب ااونن يف اع ااتار إلك ااذلال إزا ط اارد ال تي ااات اووام ااز م اان
اعترس( )103إلأفاد ال ريا القطري دلغ ما يطبا الي ا من دارامج اومايا إلالاربامج اةا ا ل ا اتة
ال تيااات ا مت م ا إلت ض ااحل إىل تعااذر اس ااتي ا متطلبااات التعل ااي ارل امااحل عل اال العتياات م اان
ال تيات إلفيماا ال تا ال الت ا الت ويميا لعاايف  2002جتيا طارد ال تياات اوواماز مان اعترسا
يُوات عيت االساتعرا ماارإل در،اامج داالغ العاودة إىل اعترسا إلهاو ي توار اعوافقا ل ا اتة عاودة
ال تيات اللوايت ا،قطعن عن التراس دسبب اومز إلدعا ال ريا القطري إىل إيات اهتماايف خاا
لتسا ااجيز الا ااذكور ما اان أد ا ااا جمتمعا ااات الر ا ااز إلاعتمعا ااات الا ااي تعا اايب علا اال ال ا اايت الب ا ااري
()104

إلموا لته التراس
 -68إلأعردت اللج اعع ي داوقون االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي عن علقها إزا تجالي
التعلااي االدتااتا حل ا اعبالاارة مثااز الجتااب اعترسااي إلال ا ي اعترسااحل إلالوابااات اعترسااي
إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا ال اوارن اجللرافيا فيمااا يتعلااا دضااماغ التعلااي اجلياات
إلإزا مع ا ااتالت اللي ا اااب إلاال،قط ا ااا ع ا اان التراسا ا ا إلأإل ا اات اللج ا ا ا مجهوريا ا ا ت ا،ي ا ااا اعت ا ااتة
دتخ ااي مااا يج ااحل ماان اعاوارد لت سااني ساابز الو ااول إىل اعااتار يف غتلا اع اااطا اجللرافيا
إلحس ااني ،وعيا ا التعل ااي إلتجييا ا ال و ااايف التعليم ااحل مب ااا يت اايح اس ااتيعاب ا ط ااال إلا س اار ال ااذين
()106
يعتمتإلغ يف عياه علل الرعحل إل يت ا ا إلالتعتين إلال راع
()105

ياء -األشخاص ذوو

اإلعالة

 -69ال وات جل ا قااون الط ااز مااع القلاا أغ ا ط ااال كإلي ارعاعا يتعرضااوغ دقااتر أكاارب
ل يااذا إلالع ا إلالو ا إلارع ااا إلال ساايما يف اع اااطا الري ي ا إل ثاات اللج ا مجهوري ا ت ا،يااا
اعت تة علل اعتماد هنج عا علل قون ار،ساغ يف ت اإلل مسلل ارعاع إلأإل ت دلغ تعماز
()107
التإلل ا ا حتي ااتا عل اال تع ي ا ا ت ي ااذ الق ا اوا،ني إلالسياس ااات اعتعلق ا ا دا ط ااال كإلي ارعاع ا ا

16

GE.16-03604

A/HRC/WG.6/25/TZA/2

إلأإل ت اللج أيض ا دارسرا يف إ،اا انياكز ا ساسي التزما يف ا مااكن العاما الساتيعاب
ا ط ا ااال كإلي ارعاعا ااات اعختل ا ا إلالعما ااز دالتعا اااإلغ ما ااع اعتمعا ااات ا لي ا ا ما اان أاا ااز إلضا ااع
اس ارتاتيجي للتوعي ا العام ا ماان أاااز الت ااتي للمعتقااتات إلاععاااي االاتماعي ا إلالثقافي ا الساالبي
()108
اعتعلق دا ط ال كإلي ارعاع

كاف -األلليات والشعوب األصلية
 -70أعرداات اللج ا اعع يا داااوقون االعت ااادي إلاالاتماعيا إلالثقافيا عاان علقهااا إزا تعاار
العتيت مان اعتمعاات ا ليا الضاعي مباا يف كلاال اعتمعاات الرعويا إلجمتمعاات القا إلعطا
الثمار ل خت القسري من أراضيها التقليتي دلر استلتل هذه ا راضاحل يف ال راعا الواساع
ال طا ااان إلإ،اا ااا حميا ااات ال ا اايت إلتوسا اايع اع ت ها ااات الوط ي ا ا إلالتعا ااتين إلإ،اا ااا الثج ا ااات
العسجري إلالسيا إلالقا لأل ارا التجاريا إلأإل ات اللج ا داو اول علال اعوافقا اوارة
اعسبق إلاعست ة مان ا لاخا اعتضاررين عباز إ،ااا حمياات ال ايت إلإ اتار تاراخي ال ايت
إلإعام اعااريع ا خر علل أراضحل أستفه إلدلغ تضمن مجهوري ت ا،يا اعت تة اول هاذه
اعتمعات ا لي الضعي علل محاي فعلي من التعر ل خت القسري مان ا راضاحل التقليتيا
إلدعت أيضا ا إىل الت قياا يف ااالت ارخات القساري إلماا لااهبا مان ا،تهاكاات إلتقاتمي اجل ااة
()109
إىل العتال إل،ار ،تا ج الت قيا إلتقتمي تعويضات كافي لض ايا ارخت
 -71إلتاا ا اععلوم ااات اعتا ا ا للج ا ا اعع يا ا دالقض ااا عل اال التمييا ا ض اات اعا ارأة إىل أغ ،س ااا
الاعوب ا لي إلال سيما ،سا اعاساي هن من ألت ال ئاات فقارا إلأكثرهاا تعرضاا للتهمايب يف
اعتمااع( )110إلأعرداات جل ا القضااا علاال التميي ا الع ااري عاان علقهااا إزا اععلومااات ال اواردة دااالغ
ت ااع إلضااع جمتمعاات اعاساااي الرعويا اعتضااررة مان عمليااات ارخات إلدااالغ ماا يا ع عان تعاار
هااذه اعتمعااات للتخوي ا إلاالعتقااال إلاالعتااتا البااتي إلاال تجاااز التعس ا حل إلطلباات اللج ا إىل
مجهوري ت ا،يا اعت اتة اختااك تاتاد فوريا ومايا مجاعا اعاسااي إلاختااك خطاوات ملموسا للتو از
إىل ااز ساالمحل لل ا ا إلاختاااك تااتاد ملموس ا لضااماغ إل ااول أد ااا لااعب اعاساااي إىل أراضاايه
()111
التقليتي إلم ح التعويضات اع اسب ع ت الل إليف عن اةسا ر اع عوم

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -72أفااادت م وضااي ا م ا اعت ااتة السااامي لا ا إلغ التائااني داالغ التا ا ملا يف دالبقااا يف
م اااطا حااتدة إلتقااتمي طلااب لل ااول علاال ت اريح خااا يف ااال أراد ملااادرة تلااال اع اااطا
إلأإل ت اع وضاي دتخ يا القياود اع رإلضا علال ت قاز التاا لجاحل يتسال لا تالمني أكارب عاتر
ممجن من فر كسب العيب إلدت يذ تاريعات اتيتة ع ح ت اريح العمز يف اع اطا اوضري
()112
إلم اطا أخر خار اعخيمات
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 -73إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا إزا ،ااترة ال اار اعتا ا لألط ااال إلال ساايما
ا ط ااال التائااني م ااذ فاارتة طويلا يف او ااول علاال التعلااي إلاكتساااب اعهااارات اوياتيا إلإزا
()113

اعخيمات
عتيف ك اي اعساعتة اعقتَّم إىل ا ط ال اع ودني يف
 -74إلأفااادت اع وضااي داالغ السياس ا اوالي ا دااالغ تعلااي ا ط ااال التائااني مبواااب السياس ا
اعتعلق دالتائني لعايف  2003تقضحل دالرتكي يف مواد التعلي اععتة خ ي ا لألط ال التائاني
علاال عااودة الط ااز إىل إلط ا إلا،تمااا يف دلااته ا االحل ماان اتياات ع اات عودتا إليا إللااذلال فااإغ
التعلااي يساات ت إىل اع اااهج اعسااتختم يف دلااتاغ ا ااز إل ثاات اع وضااي علاال التخ يا ماان هااذه
()114
السياس داعتماد تعلي قا اال،تما عوضا عن الرتكي علل العودة إىل الوطن

ميم -الحق في التنميةا والمسائل البيئية
 -75أفاد فريا ا م اعت تة القطري دلغ ال ساد من اعااكز اعت اي الاي تااجز عا قاا يف
إلا الت ميا إل قاون ار،سااغ مباا يف كلاال تقاتمي اةاتمات العاما مثاز الرعايا ال ا ي إلالتعلاي
إلاال تج ااايف إىل القض ااا إلإ ،اااك الق ااا،وغ إلاوق ااون اعت،يا ا إلالسياس ااي إلكك اار أغ مجهوريا ا ت ا،ي ااا
اعت تة لاهتت فضاا ح فويعا تتعلاا دال سااد إلتاا م لارات مجاف ا ال سااد إلت اور ال اا
لل ساااد إىل تااردي الوضااع علاال هااذا ال ااعيت( )115إلأعرداات اللج ا اعع ي ا داااوقون االعت ااادي
إلاالاتماعي ا ا إلالثقافي ا ا ع ا اان علقه ا ااا إزا ع ا ااتيف ت ي ا ااذ ع ا ااا،وغ م ا ااع إلمجاف ا ا ال س ا اااد رع ا ا 11
()116
لعايف  2007ت يذا فعاالا
 -76إلأعرداات جل ا قااون الط ااز عاان علقهااا لجااوغ ال مااو االعت ااادي ال اااتج عاان ال ا اعات
االس ااتخرااي مل ي ااش إىل زي ااادة االس ااتثمار يف الط ااز إللج ااوغ مجهوري ا ت ا،ي ااا اعت ااتة ال ت ا ال
تعتمات علاال التمويااز اعقااتَّيف ماان اجلهااات اعاحنا علاال حنااو م اارط إلأإل اات اللج ا التإللا دإعطااا
ا إللويا ا للقطاع ااات االاتماعيا ا يف غ ااات اعي ا،يا ا إلزي ااادة ه ااذه اعخ ااات زي ااادة هاما ا
()117
لضماغ إعمال قون ا ط ال االعت ادي إلاالاتماعي إلالثقافي
 -77إلأفاد ال ريا القطري دلغ اوجوم تواا حتيات كب ة يف إدارة اعوارد الطبيعي إلياامز
ا اعاارإل إلألاار إىل
كلال الت تيات اعتعلق دإزالا اللاداات إلال ايت ا اعاارإل إلالقا
اسااتختايف عااتد م اان ا هنااار إلاجل ااتاإلل يف اع اااطا اوض اري لل ااتخل عا اوا ي ا م اان غتل ا أ ،اوا
()118
ال ايات ال اعي إلاع لي إل ها مما يث لوا ز ي
 -78إلككر ال ريا القطري أغ مجهوريا ت ا،ياا اعت اتة داتأت تتعار رتاار تلا اع اا دتراا
كب ة فقات ارت عات درااات اوارارة يف م ااطا غتل ا مان الابتد إلمان اعتوعاع أغ يرتاااع هطاول
ا مطار يف ال ز اجلاا إليرت اع يف ال از اعطا إليتوعاع أغ تت ااع الواواهر اجلويا الااتيتة
مثز اجل ا إلال يضا،ات من يق اوتة إلاعتة إلالتواتر إلرأ ال ريا أ،ا جياب علال التإللا أغ
()119
تع ز عترهتا علل التعامز مع تل اع ا
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See country team joint submission for the universal periodic review of the United Republic of
Tanzania, para. 8.
See CRC/C/TZA/CO/3-5, paras. 17-18.
For the recommendation, see A/HRC/19/4, para. 85.13.
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