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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرض د حالددة حقددوإل اانسددا ن مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة ن اجللسددة العاشددرة املعقددودة ن 9
ديف الدداام ن و ارة الشد و الدسددتورية
أيار/مدايو  .2016وتدرأو وف هدد مجهوريددة تنزانيددا املتحددة األمد ُ
والقانونيدة األسدتاس سديفو .إ .مكدوم .واعتمدد الفريدق العامدال ن جلسدتخل التاسدعة عشدرة املعقددودة
ن  12أيار/مايو  2016التقرير املتعلق جبمهورية تنزانيا املتحدة.
 -2ون  12كددانو الينا/.يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة ن مجهوريدة تنزانيدا املتحددةو بورونددج والصديف وفندزويال
(مجهورية  -البوليفارية).
 -3ووفقد دا للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار لد د حق ددوإل اانس ددا  1/5والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت الوثااق التالية لغرض استعراض احلالة ن مجهورية تنزانيا املتحدةو


(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدَّم وفقا للفقرة (15أ) ( )A/HRC/WG.6/25/TZA/1؛


(ب) جتميع للمعلومات أع ّدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقد ا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/25/TZA/2؛


(ج) موجز أع ّدتخل مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقد ا للفقدرة (15ج)


(.)A/HRC/WG.6/25/TZA/3
 -٤وأحيلد إىل مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة عددن طريددق اجملموعددة الينالثيددة قاامددة أسد لة أعد ّد ا
س ددلفا إس ددبانيا وأملاني ددا وبلريك ددا واجلمهوري ددة التش دديكية وس ددلوفينيا والس ددويد ولي تنش ددتاين
واملكسيك واململكة املتحددة ليياانيدا العىمد وآيرلنددا الشدمالية والندرويو وهولنددا والوليدات
املتحدة األمريكية.وهذه األس لة متاحة عل الشبكة اسارجية لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5سك ددر الوف ددد أ التوص دديات ال دديت قُبلد د أثن دداء الس ددتعراض األخ ددري الب ددالد ع ددددها 107
توصيات قد ُمجِّع ن  23الا مواضيعيا وأُدرج ن خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا .

 -6ومند ددذ سلد ددك السد ددتعراض أجري د د انت ابد ددات ليد ددة ووطنيد ددة .ول د د ّدما كشد ددف اللرن د ددة
دتم سلددك بنرددا ن 20
النت ابيددة لزربددار وجددود خمالفددات أمددرت بتنىدديم انت ابددات جديدددة فد ّ
آسار/مارو .2016
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 -7ويددنق قددانو مراجعددة الدسددتور (الفصددال  83مددن القدوانيف) علد الشددفافية واألخددذ بدآراء
ومددنف أفدراد الشددعب فرصددة للتعبددري عددن آرااهددم
الشددعب ن مجيددع مراحددال عمليددة مراجعددة الدسددتورُ .
للرنة مراجعة الدستور.
وخ ّفدض بنسددبة  2ن املااددة "اقتادداع الضدريبة
 -8ون عدام ُ 2015رفددع احلددد األدل لوجددور ُ
مددن املنبددع مددن رواتددب سوج الدددخال املددن فض .وبااضددافة إىل سلددك ُشددرع ن تشددغيال صددندوإل
تعويضات العمال وأُدخل تعديالت عل قوانيف الضما الجتماعي.
دول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل
 -9وأمثرت اجلهود الرامية إىل تضدميف القدانو الدوطا اليوتوك ه
الافددال بشد بيددع األطفددال واسددتغالل األطفددال ن البغدداء ون املدواد ااباحيددة سد َّدن قددانو مكافحددة
ج دراام الفضدداء احلاسددويب لعددام  2015الددذج حيمددي احلددق ن اسصوصددية واألمددن الش صددي ن
الفضداء الرقمدي وحيمدي األطفدال مدن جدراام مددن قبيدال السدتغالل ن املدواد ااباحيدة .وحيىدر هددذا
القانو أيضا أعمال اارهاب واابادة اجلماعية واجلراام ن حق اانسانية.
 -10وأُطلقد د خا ددة عم ددال وطني ددة ملراقب ددة املالري ددا ومكافحته ددا ( .)2020-201٤وأنش د د
وس َّن ن ربار قدانو مكافحدة
صندوإل است ما .للتصدج لفريوو نقق املناعة البشرية/اايد ُ
ووضدع بدرامو ملندع انتقدال الفدريوو مدن األم
فريوو نقق املناعة البشرية واايد لعدام ُ 2013
إىل الافال.
 -11ومت ّكن هي ات املعاهدات سات الصلة من النىر ن ثالثة تقدارير للدولدة الادري و درج
تنفيذ التوصيات املنبينقة عن سلك.
وسدنَّ تشدريعات مددن قبيددال
 -12و درج إعددداد خادة العمددال الوطنيدة الينالينددة ملكافحددة الفسدادُ .
قددانو يايددة ال ددمبلِّغيف والشددهود لعددام  2015وقددانو مكافحددة الفسدداد واجل دراام القتصددادية ن
ربار لعام  2012الذج أنشد وجبدخل هي دة مكافحدة الفسداد واجلدراام القتصدادية ن ربدار.
وأنش وحدة اس داد األصول ومصادر ا .وكان كمةٌ ملكافحة الفسداد واجلدراام القتصدادية
ن طور الت سي .
 -13وتقيِّم احلكومة إمكانية التصديق عل التفاإل املتعلق بامتيا ات احملكمة اجلناايدة الدوليدة
وحص ددانا ا واادم دداج الكام ددال لنى ددام روم ددا األساس ددي ن التش د دريعات احمللي ددة والتص ددديق عل د د
التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوإل مجيددع العمددال املهدداجرين وأفدراد أسددرهم والتفاقيددة الدوليددة حلمايددة
مجيددع األش د اا مددن الختفدداء القسددرج واتفاقيددة مناهضددة التعددذيب و ددريه مددن ضددروب املعاملددة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
اصددال تنفيددذ خاددة العمددال الوطنيددة ملنددع واست صددال العنددف بالنسدداء واألطفددال .وأُطلددق
 -1٤وتو ه
خ ددط ر دددة ددا .لتش ددريع األش د اا عل د ااب ددال ع ددن ح ددالت العن ددف باألطف ددال والتم دداو
املساعدة .وأنش ما موعخل سبعة وأربعو مركزا من املراكز اجلامعة لل دمات لصاحل األطفال
ضحايا اايذاء .مكا ايواء ضحايا العنف القاام عل نوع اجلن .
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 -15وتواصال تنفيذ خاة العمال الوطنيدة ملندع واست صدال املمارسدة املتمينلدة ن تشدويخل األعضداء
التناسددلية لانددا وكددذلك خاددة العمددال الوطنيددة للتعريددال باست صددال هددذه املمارسددة و ريهددا مددن
املمارسات التقليدية الضارة وخاة العمال الوطنية حلقوإل اانسدا ّ .أمدا السياسدة الوطنيدة املتعلقدة
برعايددة الافولددة وتنشد تها الدديت تتصددد لتشددويخل األعضدداء التناسددلية لانددا فقددد كاند ن طددور
العتماد وااقرار.
الس ددحر (الفص ددال  18م ددن الق د دوانيف) وق ددانو الا ددب
 -16وج ددرت مراجع ددة ق ددانو مكافح ددة ِّ
السددحر ومددا يتصددال بددخل مددن
التقليدددج والاددب البددديال لعددام  2012اللددذين يهدددفا إىل مكافحددة ِّ
عمليات قتال .وجرت أيضا مراجعة السياسدة الوطنيدة املتعلقدة بالشدي وخة لعدام  2003وصديا ة
مشروع قانو حلماية املسنيف.

درل يددادة مسددتمرة ن عدددد النسدداء ن مناصددب صددنع الق درار والضدداالع ب د دوار
وسد ِّ
ُ -17
وَخد نسداء يشدغلن منصدب
قيادية .ففي عام  2015كان هعشر نساء يشغلن منصب و ير ه
نااددب و يددر و 32ام درأةا يشددغلن منصددب قد ة
داض ن احملكمددة العليددا وَخ د نسدداء يشددغلن منصددب
قد ة
داض ن كمددة السددت ناي و 53ام درأة يشددغلن منصددب مفددوض عل د صددعيد املقاطعددة وسددبع
نسدداء يشددغلن منصددب مفددوض علد صددعيد ااقلدديم .وبااضددافة إىل سلددك وللمددرة األوىل شددغل
امرأة منصب نااب الراي وأخر منصب نااب املدعي العام .
 -18وبتدددابري مددن قبيددال سياسددة التعلدديم والتدددريب لعددام  201٤واس د اتيرية التعلدديم الشدداملة
للفد د ة ُ 2017-2012كف ددال لوطف ددال سوج ااعاق ددة احلص ددول علد د التعل دديم .وأنشد د ن دار
ووض ددع مب ددادي توجيهي ددة للتع ددري املبك ددر علد د
الس ددالم مرك د ٌدز ل دددعم التعل دديم وتزوي ددده ب دداملواردُ .
األطفددال سوج الحتياجددات اساصددة والتدددخال املبكددر لصدداحلهم .ون ربددار واصددل احلكومددة
ووضدع نىدام
تنفيذ القانو املتعلق باألش اا سوج ااعاقة (احلقوإل والمتيا ات) لعام ُ 2006
تعليم شامال للرميع.
 -19وعاجل د خمااددات املعاشددات التقاعديددة الوطنيددة الش دوا ال املتعلقددة بددذوج ااعاقددة ن مكددا
العمال ووضع مبادي توجيهية ألصحاب العمال بش كيفية دعم املوظفيف سوج ااعاقة.
ُ
 -20وأُطلق خاة العمال الوطنية ملكافحدة الجتدار باألشد اا ( ،)2017-2015وجتدرج
صدديا ة لدوااف لتنفيددذ قددانو مكافحددة الجتددار باألشد اا لعددام  .2008وقُدددِّم دورات تدريبيددة
بش حتديد وكشف من يُ ّدع أهنم يتاجرو ن البشر وضحاياهم.
 -21وملعاجلة مس لة اكتىاظ السرو أُع ّدت مذكرة مفاهيمية لتعديال قانو ال اافدراج
املشروط لعام  199٤حىت يُتاه ملزيد من السرناء قضاء عقوبات اسدمة اجملتمعية .ومن املمكن
أ حيى السرناء بعفو رااسي .وأنش املنتد الوطا للعدالة اجلناايدة ملعاجلدة مسد لة الكتىداظ
وص ِّمم اس اتيرية ن عام  201٤من أجال تنفيذ السياسة الوطنية للسرو .
ن السرو ُ .
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املهمشدو والضدعفاء ن خادة العمدال الوطنيدة حلقدوإل اانسدا بد هنم
 -22ويُع َّدري األشد اا َّ
األشد اا سوو الحتياجددات اساصددة والنسدداء واألطفددال واملسددنو واألطفددال امل ددالفو للقددانو .
واسددتُ دم صددندوإل تنزاني دا للعمددال الجتمدداعي م ددن أجددال تددوفري احلمايددة الجتماعيددة لوش د اا
ووض ددع ل دوااف لتنفي ددذ ق ددانو الاف ددال (الق ددانو رق ددم  .)21واعتُم دددت السد د اتيرية
َّ
املهمش دديفُ .
الوطنية اصال قضاء األطفال (.)2017-2013
 -23وحتىد ددر ل د دوااف قد ددانو الافد ددال (اسد ددت دام األطفد ددال) لعد ددام  2012اسد ددت دام األطفد ددال
دو سد ددن الرابعد ددة عشد ددرة .واسد ددتمر تنفيد ددذ خاد ددة العمد ددال الوطنيد ددة للقضد دداء عل د د عمد ددال األطفد ددال
( .)2015-2009ومن د د هدع نى د ددام رص د ددد عم د ددال األطف د ددال مش د دداركة األطف د ددال ن الق د ددوة العامل د ددة.
واتُّد ذت تدابري اهناء عمال األطفال ن الصناعات الست راجية.
 -2٤وتواصال تنفيذ خاة العمال الوطنية الينانية احملدَّدة التكداليف لفااددة أشدد األطفدال ضدعفا
( )2017-2013واساددة السد اتيرية اجملتمعيددة لعددام  2013اللتدديف تعاجلدا مسد لة األطفددال
الذين يعيشو ويعملو ن الشوارع.
 -25واسددتمر تنفيددذ املددادة  19مددن قددانو الصددحة العامددة لعددام  2009الدديت تُلددزم كددال ام درأة
حامال بتلقي لقا التحصن من مرض الكزا و ريه من األمراض املعدية .ويُلزم هذا القانو أيضا
الوالدين واألوصياء باحلرا عل حتصيف أطفاهلم.
 -26ويك ُفد دال الدس ددتور احل ددق ن حري ددة التعب ددري وحري ددة الترم ددع جلمي ددع األشد د اا ددن ف دديهم
املدافعو عن حقوإل اانسا واملعارضو السياسيو والصحفيو .
 -27واستمر تنفيدذ بدرامو مكافحدة الفقدر وأيّددت احلكومدة أهدداي التنميدة املسدتدامة الدواردة
ن خاددة التنميددة املسددتدامة لعددام  .2030وندُ ّفددذت خا دة التنميددة الوطنيددة عل د مددد  15عام دا.
واستمر تنفيذ السياسة الزراعية الوطنية لعام  2013اليت تعاجل مسد ليت األمدن الغدذااي والتغذيدة
وسياسددة الددرج الوطنيددة لعددام  2010الدديت تقددر باسددتحالة السددتغناء عددن الددرج لزيددادة اانتاجيددة
واانتاج ن سياإل الت فيف من تقلبات الاق وانعدام األمدن الغدذااي .وتعدز تاندك السياسدتا
اللتزام بتحقيق الكتفاء الغذااي والستدامة الغذااية ن سياإل تغري املناخ.
 -28ول يدزال تشددييد وإصددال اهلياكدال األساسددية للميدداه يزيدد مددن فددرا احلصدول علد القدددر
الكان من مياه الشرب النىيفة وامل مونة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -29أشارت كوستاريكا إىل يادة متينيال املرأة ن الساحة السياسية ولكنها أعرب عن قلقهدا
إ اء عدم إمكانية حصول املرأة عل الوظااف واسدمات الصحية .وأعرب كوستاريكا أيض ا عدن
قلقها إ اء الفساد والجتار باألش اا والعقوبة البدنية واافالت من العقاب.
 -30وش د ّددت كوبددا عل د الزيددادة الكبددرية ن عدددد النسدداء ن املناصددب القياديددة والتوفّددق ن
إصال الدستور واعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا .
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 -31وأثن د د قد دديا عل د د مجهوريد ددة تنزانيد ددا املتح دددة اطد ددالإل خاد ددة العمد ددال الوطنيد ددة حلقد ددوإل
اانسددا ددري أ القلددق ظددال يسدداورها بش د انتهاكددات حقددوإل اانسددا ول سدديّما منهددا تلددك
املرت هكبة ن حق النساء واألطفال.
 -32وأعرب اجلمهوريدة التشديكية عدن تقدديرها للعدرض الدذج ق ّدمتدخل مجهوريدة تنزانيدا املتحددة
وق ّدم توصيات.
ورحب د الدددامبرح ددنف اجلنسددية لنحددو  160 000لج د ة ن عددام  201٤وبالتقدددم احملددر
-33
ّ
ن ال تعزيز حقوإل النساء والفتيات عل الر م من استمرار وجود فروة واسعة بيف اجلنسيف.
ورحب مصر بصيا ة دستور جديد واعتماد خاة العمال الوطنيدة ملندع واست صدال العندف
-3٤
ّ
بالنساء واألطفال والس اتيرية الوطنية اصال قضاء األطفال.
ورحب ينيا الستوااية باعتماد تدابري لتحسيف إمكانية الوصول إىل العدالدة واسددمات
-35
ّ
الصحية وباملبادرات املت ذة لتعزيز احلق ن املشاركة ن الش و العامة.
 -36وأشددارت الفلبدديف إىل التحددديات الدديت ل تدزال قاامددة فيمددا يتعلددق بددزواج األطفددال والعنددف
بالنس دداء واحلص ددول عل د التعل دديم .وحينّ د مجهوري ددة تنزاني ددا املتح دددة عل د مواص ددلة حتس دديف إطاره ددا
حد لزواج األطفال.
املعيارج وشن يالت توعية عامة لوضع ٍّ
 -37وأشادت فنلندا باللتزام بردع الفسداد والسدتينمار ن التعلديم .وأشدارت إىل أ عددد النسداء
ن املناصب القيادية ن الو ارات وعل الصعيد احمللي ل يزال من فض ا.
 -38وق ّدم فرنسا توصيات .
السدحر وقدانو الادب التقليددج والادب البدديال
ونوه ابو راجعة قانو مكافحة ِّ
ّ -39
السددحر وباسددتحدا مراكددز
وبإنشدداء  15م د و للندداجيف مددن عمليددات القتددال املرتباددة ب عمددال ِّ
حلماية األطفال املصابيف بالدمهق.
ورحبد أملانيددا بدداجلهود الراميددة إىل احلددد مددن العنددف خددارج القضدداء والعنددف باألشد اا
-٤0
ّ
املصابيف باملهق ري أ القلق ل يزال يساورها إ اء حقوإل النساء والفتيات.
 -٤1وهن د د ت اند ددا مجهوريد ددة تنزانيد ددا املتحد دددة عل د د إج د دراء انت ابد ددات عامد ددة حد ددرة ونزيهد ددة ن
عددام  2015وعل د صدديا ة دسددتور جديددد وإنشدداء صددندوإل اسددت ما .ملكافحددة فددريوو نقددق
املناعة البشرية/اايد .
 -٤2وأشدارت واتيمدال إىل أ الفسداد يندال حتددي ا مدا بدر يقدوض تنميدة األفدراد واجلماعدات
وأعرب عن أملها ن أ يتم قريب ا إنشاء كمة للب ن اجلدراام املتصدلة بالفسداد حسدبما قالتدخل
مجهورية تنزانيا املتحدة.
 -٤3وأشددارت هدداييت إىل التقدددم احملددر ن ددال العدالددة ومكافحددة الفسدداد ومكافحددة تشددويخل
األعضاء التناسلية لانا ومنف اجلنسية لعدد كبري من الالج يف.
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 -٤٤وأش ددادت هن دددوراو ب دداجلهود املبذول ددة لتنفي ددذ التوص دديات َّ
املقدم ددة خ ددالل اجلول ددة األوىل م ددن
الستعراض الدورج الشامال وأشارت بوجخل خاا إىل اعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا .
 -٤5وهنّ ت اهلند مجهورية تنزانيا املتحدة علد إجدراء خدام انت ابدات متعدددة األحدزاب ن
تشد درين األول/أكت ددوبر  2015وعلد د ا دداس إجد دراءات إ ابيد دة لض ددما متك دديف املد درأة ومب ددادرات
مناهضددة لتشددويخل األعضدداء التناسددلية لانددا وم يِّدددة حلمايددة األش د اا املصددابيف بدداملهق وعل د
ضما املساواة بيف اجلنسيف ن ا الصحة والقتصاد.
 -٤6وأثن إندونيسيا علد مجهوريدة تنزانيدا املتحددة اجدراء انت ابدات عامدة ن عدام 2015
وصدديا ة دسددتور جديددد واعتمدداد خاددة العمددال الوطنيدة حلقددوإل اانسددا وبددذل جهددود لالنضددمام
إىل صكوح حقوإل اانسا .
أج تشدريعات بشد عناصدر
 -٤7وأعرب آيرلندا عن قلقهدا أل قدانو العقوبدات ل يتضدمن ّ
ورحب آيرلنددا بدإجراء انت ابدات عدام  2015ن ظدروي سدلمية بيدد أهندا
مكونة للعنف املنز ّ .
أعرب عن قلقها إ اء القيود املفروضة عل حرية الترمع.
ورحب إيااليا بتررمي تشويخل األعضاء التناسلية لانا  .وبااضدافة إىل سلدك أشدارت
-٤8
ّ
إيااليددا إىل أ الس ددبب الرايسددي ال ددذج نددع مجهوري ددة تنزاني ددا املتحدددة م ددن التصددديق عل د اتفاقي ددة
مناهضة التعذيب هو إبقاؤها عل عقوبة ااعدام.
ة
دإخالا ن تندداول مس د لة تنفيددذ
 -٤9ودع د اليابددا مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة إىل السددتمرار بد
سياسددتها التعليميددة بوسددااال منهددا اعتمدداد خمصصددات جديدددة مددن امليزانيددة هلددذا الغددرض .وأعرب د
اليابددا عددن قلقهددا مددن اسددتمرار تعددرض حقددوإل امل درأة لنتهاكددات جسدديمة ددا فيهددا العنددف املنددز
وتشويخل األعضاء التناسلية لانا .
 -50وأشارت الكوي إىل اللتزام حبقوإل اانسا ر م مجيدع التحدديات املترلدي ن اعتمداد
الدسددتور اجلديددد وقددانو الش د و القضددااية وخاددة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا و يددادة عدددد
النساء ن املناصب العليا.
 -51ودعد لتفيددا إىل تشدديد ااجدراءات مددن أجدال التصدددج لنتشدار ظدداهرة واج األطفددال
وتعزي ددز التع دداو م ددع ااجد دراءات اساص ددة .وحينّد د مجهوري ددة تنزاني ددا املتح دددة علد د الوف دداء بالتزامه ددا
السابق بكفالة التمتع الكامال حبرية التعبري وحرية الترمع وتكوين اجلمعيات.
 -52وأشادت ليبيا باجلهود الرامية إىل تعزيز عمال جلنة حقوإل اانسا واحلكم الرشيد با داس
تدابري لتعزيز مواردها املالية والبشرية واعتماد نىام إلك و .للشكاو .
ورحب مد شقر ا اعتمدتخل بالقوانيف واللوااف والسياسات والديامو واملشداريع ن دال
-53
ّ
حقوإل اانسا .
 -5٤وأشدارت ماليزيددا إىل أوجدخل التحسدن مدن قبيددال الزيدادة ن احلددد األدل لوجدور والسدتينمار
ن الصددحة العامددة .وشددرع مجهوريدةه تنزانيددا املتحدددة علد إيددالء حقددوإل املدرأة والافددال مزيدددا مددن
الهتمام وعل توفري السكن الالاق.

8

GE.16-12097

A/HRC/33/12

 -55ورحبد د مل ددديف باعتم دداد سياس د ة
دات للتعل دديم واحلماي ددة الجتماعي ددة ومكافح ددة الجت ددار
ّ
بالبشدر .وحيند مجهوريدةه تنزانيددا املتحددة علد صديق مددا يكفدي مددن املدوارد للتصدددج ثدار تغددري
املناخ ول سيّما آثاره عل األمن الغذااي.
 -56وأشارت ما إىل مسااال من مجلتها حتسن متينيال املرأة ن مناصب صدنع القدرار ومراجعدة
درع مجهوري دةه تنزانيددا املتحدددة عل د التصددديق عل د مجيددع الصددكوح
قددانو مكافحددة ِّ
السددحر وشد ّ
الدوليددة حلقددوإل اانسددا الدديت ليس د بعد ُدد طرف دا فيهددا .وناشدددت مددا اجملتمددع الدددو أ يدددعم
اجلهود اليت تبذهلا مجهورية تنزانيا املتحدة.

 -57وأشددادت موريشدديوو بدداجلهود الراميددة إىل حتقيددق املسدداواة بدديف اجلنسدديف ددا فيهددا اسا دوات
املت ذة من أجال منع تشويخل األعضاء التناسدلية لاندا والقضداء علد هدذه املمارسدة وأعربد عدن
أملها ن أ يواصال الدستور اجلديد الذج سيُعتمد قريبا تعزيز حقوإل املرأة والقضاء عل التمييز.

 -58واع ف د د املكس دديك باعتم دداد خا ددة العمد ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا وبإلغ دداء الرسد ددوم
املدرسية ن التعليم البتدااي .وأشارت إىل اجلهود الرامية إىل اعتماد دستور جديد.
 -59وأعرب د منغولي ددا ع ددن تق ددديرها اط ددالإل خا ددة العم ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا وتعزي ددز
درع مجهوريدةه تنزانيددا املتحدددة علد مواصددلة تعزيددز
قدددرات امل سسددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا ؛ وشد ّ
وياية حقوإل املرأة والافال واألش اا سوج ااعاقة.
 -60وأشاد املغرب بتنفيذ خاة العمدال الوطنيدة حلقدوإل اانسدا وبتعزيدز جلندة حقدوإل اانسدا
واحلكم الرشيد.

 -61وأشادت مو امبيق باملق حات املقدَّمة ن سياإل الدستور اجلديد الديت متدنف املدرأة حقوقدا
متسدداوية مددع حقددوإل الرجددال ن امل دريا وال كددة واملسددااال املتعلقددة باألراضددي .وناشدددت مو امبيددق
أفيد ب مجهورية تنزانيا املتحدة قد ق ّدمتها.
اجملتمع الدو أ يستريب لالبات الدعم اليت ه
 -62وأشارت ناميبيدا إىل ااصدال اهلدام للقدوانيف وترمجتهدا إىل اللغدة السدواحيلية واستفسدرت
عن الدروو املست لصة من خاة العمال الوطنيدة ملندع واست صدال العندف بالنسداء واألطفدال الديت
انقض مد ا م خرا.

 -63وأعرب نيبال عن تعاطفها مع مجهورية تنزانيا املتحدة حلاجتها إىل دعم تقا ومدا مدن
اجملتمددع الدددو األوسددع وأشددادت بعمليددة املراجعددة الدقيقددة الدديت اتُّبعد ن وضددع الدسددتور اجلديددد
الذج يُنتىر إجراء استفتاء فيخل.
 -6٤وأعرب د هولندددا عددن قلقهددا إ اء الق دوانيف الصددادرة م د خرا بش د وسددااط ااعددالم الدديت
تنتهك حرية التعبري وإ اء انعدام الد قراطية الشاملة واملشروعة ن ربار.

 -65وأشارت النرويو إىل استمرار ارتفاع عدد احلالت املبلَّد عنها فيما يتعلق بالعنف القداام
عل نوع اجلن والعنف باألطفال؛ وأشدارت أيضد ا إىل الوقدف الختيدارج لتابيدق عقوبدة ااعددام
ملدة  20عاما باعتباره م شرا إ ابيا.
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 -66وأعرب ُعمدا عدن ارتياحهدا لسدت دام اسد اتيريات وخادط اجتماعيدة واقتصدادية مدن
أجال مكافحة الفقر واعااء األولوية ملشداريع إمباايدة َّدددة و صديق ميزانيدة لك ٍّدال منهدا سدعيا
إىل رفع مستو العيش.
ورحب باكستا بتعزيز امل سسات الوطنية حلقدوإل اانسدا وأعربد عدن تقدديرها للتددابري
-67
ّ
املت ذة بغية متكيف املرأة وياية األطفال واملسنيف واألش اا سوج ااعاقة.
ورحبد د بنم ددا بس ددن قد دوانيف لتعزي ددز وياي ددة حق ددوإل اانس ددا وبد داللتزام بزي ددادة امليزاني ددة
-68
ّ
امل صصة لوطفال.
 -69وأثن إثيوبيا عل مجهورية تنزانيا املتحدة خاصةا ألهنا تنفذ الرؤية امبداء تنزانيدا لعدام 2025
والس اتيريات الوطنية للنمو واحلد من الفقر ومبادرات مراقبة املالريا والوقاية منها.
 -70وأعرب بولندا عن تقدديرها للرهدود املبذولدة مدن أجدال ضدما تدوفري التعلديم جلميدع األطفدال
ورحبد باعتمداد تشدريعات حتىدر اسدت دام األطفدال دو سدن الرابعدة
ن فيهم األطفال سوو ااعاقة ّ
عشرة وبتنفيذ خاة سات صلة هبذا املوضوع.
 -71وأثن د اليتغ ددال عل د مجهوري ددة تنزاني ددا املتح دددة جلهوده ددا الرامي ددة إىل ت ددوفري تعل دديم جي ددد.
ورحبد بدداللتزام القددوج كافحددة التمييددز والعنددف باألشد اا املصددابيف بدداملهق وحبصددول الدولددة
ّ
ة
عل مركز بلد ُمل ةد لعقوبة ااعدام حبكم الواقع.
ورحب مجهورية كوريا باعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا وباجلهود الرامية إىل
-72
ّ
خفض الوفيات النفاسية .وأعلن أهنا عل استعداد للمسامهة ن يادة حتسيف اهلياكال األساسية
حلقوإل اانسا .
ورحب د د الس ددنغال بش ددفافية العملي ددة النت ابيد ددة وب د دإدراج مكافح ددة الفس دداد ن املد ددنهو
-73
ّ
املدرس ددي ال ددوطا وبإنش دداء مراك ددز تُع ددر حبق ددوإل امل درأة ن املن دداطق الريفي ددة وبا دداس ت دددابري حلماي ددة
األش اا املصابيف باملهق.
 -7٤وردا علد بعددض التوصدديات سكدر وفددد مجهوريددة تنزانيددا املتحددة أ قددانو العقوبددات دِّدرم
تشويخل األعضاء التناسلية لانا وأشار إىل خاة العمدال الوطنيدة ملندع تشدويخل األعضداء التناسدلية
لانددا باعتبارهددا مبددادرةا مددن املبددادرات الراميددة إىل وقددف تلددك املمارسددة .وأشددار آخددر استقصدداء
أجرج بش صحة السكا إىل أ هذه املمارسة بدأت ت اجع.
 -75وأوض ددف الوف ددد أ التص ددديق علد د اتفاقي ددة مناهض ددة التع ددذيب مسد د لةٌ تتعل ددق بالسياس ددة
العامددة إس إ عقوبددة ااعدددام عقوب دةٌ قانوني دةٌ .وحيىددر الدسددتور التعددذيب جبميددع أشددكالخل و د ِّدرم
قانو العقوبدات بعدض أشدكال التعدذيب .وتل ّقد جلندة حقدوإل اانسدا واحلكدم الرشديد شدكاو
تتعلق بالتعذيب .وهناح سبال انتصاي متاحة لضحايا التعذيب.
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 -76وكمددا سددبق ااشددارة ل تدزال إمكانيددة التصددديق علد التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوإل
مجيددع العمددال املهدداجرين وأف دراد أسددرهم قيددد التقيدديم .ون ضددو سلددك انضددم مجهوريددة تنزانيددا
املتح دددة إىل أُط ددر منىم ددة العم ددال الدولي ددة اساص ددة حبماي ددة حق ددوإل العم ددال ددن ف دديهم األجان ددب
واحمللي ددو  .ول تد دزال قي ددد التقي دديم أيضد د ا إمكانيد دةُ التص ددديق علد د التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجي ددع
األش اا من الختفاء القسرج.
وردا عل البيانات املتعلقة بعقوبة ااعددام سكدر الوفدد أ تددابري ا ُّ دذت حلمايدة حقدوإل
ّ -77
املتهمدديف جب دراام يعاقهددب عليهددا بااعدددام تشددمال التمينيددال االزامددي وضددمانات احملاكمددة العادلددة.
ويتمتددع املدددانو أيضدا بدداحلق ن اسددت ناي ق درارات إدانددتهم .ول كددن ا دداس موقد ة
دف بش د مسد لة
وقف تابيق عقوبة ااعدام لكوهنا مس لة تتعلق بالسياسة العامة.
 -78و ِّرم قدانو العقوبدات ال تصداب جبميدع أشدكالخل ويعد ي ااطدار القدانو .بال تصداب
إسا كددا الزوج ددا منفصددليف .و ّأم ددا ال تصدداب الزوج ددي فهددو مفه ددوم ريددب عل د تمددع تنزاني ددا
وإطارهددا القددانو .وهددو خمددالف للقواعددد والقدديم الينقافيددة .فعندددما يتددزوج ش صددا يصددبحا كيان د ا
واحدا ومن مث يستحيال عل املرء أ يتصور كيف كن عنداذ ألحدمها أ يغتصب ا خر.
 -79ول كددن توجيددخل دع دوات داامددة إىل ااج دراءات اساصددة بيددد أ الالبددات املوجهددة مددن
ددد مدن املقدررين
ااجراءات اساصة تُقيَّم عادةا عل أساو كدال حالدة علد حددة .وقدد ار البلدد ع ٌ
اساصيف التابعيف ملنىمات إقليمية ودولية.
 -80ومت بالفع ددال تنفي ددذ خا ددة العمد ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانسد ددا ال دديت أُطلق د د عد ددام 2013
واسددتغرق أربددع سددنوات وحددا وق د استعراض دها .و ددرج تنفيددذ رؤيددة إمبدداء تنزانيددا لعددام 2025
للت فيف من حدة الفقر.
 -81وجددر التحقيددق ن جدراام ارتُكبد ن حددق أشد اا مصددابيف بدداملهق وخضددع مرتكبوهددا
للمقاضاة .وأنش مكتب ملعاجلة املسااال املتعلقة باألش اا سوج ااعاقة واألش اا املصابيف
باملهق.
 -82والتزم د احلكوم ددة بت ص دديق امل دوارد الال م ددة للمس ددااال املتعلق ددة حبق ددوإل اانس ددا مين ددال
الصحة والتعليم وياية املدرأة والافدال وللم سسدة الوطنيدة حلقدوإل اانسدا  .كمدا التزمد بضدما
أ تنعم ربار بالسالم واهلدوء وب تىال هذه اجلزيرة جزءا مستقرا من الحتاد.
 -83وأش د ددارت سد د درياليو إىل تنفي د ددذ أكين د ددر م د ددن  50ن املاا د ددة م د ددن التوص د ديات املنبينق د ددة ع د ددن
درع مجهوريدة تنزانيدا املتحددة علد تيسدري
الستعراض الدورج الشدامال الديت حىيد بالت ييدد .وش ّ
عمال اسبرية املستقلة املعنية س لة متتع األش اا املصابيف باملهق حبقوإل اانسا .
ورحبد سدنغافورة بالتددابري الراميدة إىل تعزيدز يايدة املدرأة ومكافحدة العندف بالنسداء واألطفدال
-8٤
ّ
رحب باعتماد السياسة اجلديدة للتعليم والتدريب وباس اتيرية التعليم الشامال للرميع.
كما ّ
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 -85وأعرب د سددلوفينيا عددن قلقهددا املسددتمر إ اء حددالت التمييددز املبلَّددد عنهددا ول سدديّما التمييددز ن
حددق املراهقددات احلوامددال واألطفددال املصددابيف بدداملهق وإ اء الفر دوات بدديف اجلنسدديف ن التنميددة البش درية
واستمرار أوجخل عدم املساواة عل أساو نوع اجلن ن ال الصحة اارابية والقتصاد.
ورحبد جندوب أفريقيدا بإلغدداء الرسدوم املدرسدية ن املدددارو البتداايدة والينانويدة وأشددارت
-86
ّ
نتااو كبرية ا اليت دي إىل التعريال خباة التنمية.
إىل املبادرة املسماة
ٌ

 -87وأشادت إسبانيا شاركة املرأة ن احلياة السياسدية وبوقدف تابيدق عقوبدة ااعددام حبكدم
الواقع وبالقانو الذج أُقر م خرا بش إقامة العدل .وأشدارت إسدبانيا إىل التقددم احملدر ن دال
ياية األش اا املصابيف باملهق.
 -88وأشددادت دولددة فلسددايف بالتقدددم احملددر بواسدداة خمتلددف التدددابري واملبددادرات الدديت ا ُّ ددذت
منددذ السددتعراض الدددورج الشددامال األول؛ وأشددارت إىل أوجددخل التحسددن ن نوعيددة التعلدديم وإمكانيددة
احلصددول عليددخل ولكنهددا أعربد عددن قلقهددا املسددتمر إ اء أوجددخل القصددور الدديت تناددوج عليهددا اهلياكددال
األساسية للتعليم.
 -89وأشاد السودا بالتاورات التشريعية ول سيّما منها سن قانو مكافحة جدراام الفضداء
احلاس ددويب وق ددانو إدارة الك د دوار واعتم دداد خا ددة العم ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا  .وأش ددار إىل
املبادرات الرامية إىل توفري فرا احلصول عل خدمات الرعاية الصحية.
 -90وهن ت سوا يلند الدولة الادري علد النردا ن إجدراء انت ابدات عدام  2015وإصددار
العديددد مددن القدوانيف املتعلقددة حبقددوإل اانسددا وإدماجهددا ن التشدريعات احملليددة .وأشددارت سدوا يلند
إىل أنخل جترج ترمجة مجيع القوانيف الوطنية إىل اللغة السواحيلية.
 -91وأشدادت السدويد بدداجلهود الديت بُدذل منددذ السدتعراض الددورج الشددامال السدابق لضددما
احلقوإل اانسانية للمرأة والافال؛ بيد أهنا أشارت إىل أ بعض املشاكال ل تزال ماروحة.
 -92وأشادت سويسرا باساة الوطنية حلقوإل اانسا وأعرب عن قلقهدا إ اء العندف والتمييدز ن
حق املرأة والقمع العنيف لبعض املىاهرات ومضايقة املدافعيف عن حقوإل اانسا واعتقاهلم.
ورحب د طاجيكسددتا باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا وقددانو مكافحددة
-93
ّ
جراام الفضاء احلاسويب الرامي إىل حتسيف سالمة الشباب ن فيهم األطفال.
 -9٤وأشارت تو و إىل التدابري التشريعية املت ذة لتعزيز ياية حقدوإل اانسدا وأعربد عدن
تقددديرها ل مجددة الق دوانيف إىل اللغددة الس دواحيلية والتعدداو اجليددد مددع هي ددات املعاهدددات .وأشددادت
تو و باساة الس اتيرية املتوساة األجال املتعلقة بالتينقيف ن ال حقوإل اانسا .
ورحبد تركيددا تلددف اجلهددود املتعلقددة حبقددوإل اانسددا وأعربد
-95
ّ
رحب د
امل سسددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا ركددز العتمدداد ألددف كمددا ّ
بش و الافال بيد أهنا لحى أ من الضرورج تنفيذ بعض التدابري
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 -96وأشددارت أو ندددا إىل اجله ددود املبذولددة لس ددن تش دريعات تتعلددق حبق ددوإل اانسددا والعم ددال
املنرددز فيمددا يتعلددق خباددة العمددال السد اتيرية الوطنيددة الينالينددة ملكافحددة الفسدداد .وقالد أو ندددا إ
القلق ل يزال يساورها إ اء استمرار قتال األش اا املصابيف باملهق وانتشار العنف املنز .
 -97وأقددرت أوكرانيددا بالنراحددات واارددا ات الدديت حققتهددا مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة اسددترابةا
لتوصديات السدتعراض الددورج الشدامال األول .وأشدارت إىل التحدديات الديت تعد ض ضدما احلددق
ن الغذاء بسبب اجلفاي ودع إىل صيق ما يكفي من املوارد من خالل التمويال املقددم مدن
اجلهات املاحنة.
 -98وأشددارت اململكددة املتحدددة ليياانيددا العىم د وآيرلندددا الشددمالية إىل القيددود الدديت فُرض د
عل حرية التعبري وعل األحزاب السياسية والصحفييف خالل انت ابات عام  .2015وأعربد
عن قلقها إ اء إلغاء النت ابات ن ربار وشرع عل إنشاء جلنة انت ابية مستقلة.
 -99وأعرب الوليات املتحدة األمريكية عدن قلقهدا إ اء قدرار إلغداء النت ابدات واسدت دام قدانو
مكافحددة ج دراام الفضدداء احلاسددويب القدداء القددبض عل د األف دراد والسددت دام املفددرط للقددوة مددن جانددب
داارة األمن والعنف القاام عل نوع اجلن والجتار باألش اا وقوانيف وسااط ااعالم.
 -100وهن د د ت أورو د دواج الدولد ددة الاد ددري عل د د جهودهد ددا الراميد ددة إىل تنفيد ددذ أهد ددداي التنميد ددة
املستدامة وشرع عل بذل مزيد من اجلهود لتحسديف إمكانيدة احلصدول علد الرعايدة الصدحية
وامليدداه والتعلدديم .كمددا شددرع عل د تنفيددذ التوصدديات الدديت قدددمتها اللرنددة املعنيددة بالقضدداء عل د
التمييز ن حق املرأة.
 -101وأشارت مجهورية فنزويال البوليفارية إىل اعتماد سياسة احلماية الجتماعيدة لعدام 201٤
ن ربار واساة الس اتيرية املتوساة األجال بش التينقيف ن دال حقدوإل اانسدا وخادة
العمال الوطنية حلقوإل اانسا .
 -102وأشدداد الدديمن بإنشدداء اللرنددة التنزانيددة اصددال الق دوانيف مددن أجددال مراجعددة نىددام العدالددة
املدنيددة والقضددااية واجلناايددة وااطددار القددانو .لفددض املنا عددات عل د األراضددي والق دوانيف املتعلقددة
بالرعاية الجتماعية وقضاء األحدا .
 -103وأش ددادت مب ددابوج باعتم دداد خا ددة العم ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا وب داجلهود املبذول ددة
للنهددوض حبقددوإل امل درأة ووضددع خرياددة طريددق للتوعيددة بددالعنف القدداام عل د نددوع اجلددن وبتشددويخل
األعضداء التناسددلية لانددا وعدددم التمييددز ن األشد اا املصددابيف بدداملهق كمددا أشددادت باعتمدداد
سياسات واس اتيريات قااعية وبإلغاء الرسوم املدرسية.
ورحب اجلزاار بسن عدة قوانيف متعلقة حبقوإل اانسا وبالتقددم احملدر ن مسدااال مدن
ّ -10٤
قبيددال العدالددة املدنيددة وتسددوية املنا عددات عل د األراضددي والضددما الجتمدداعي والصددحة ومكافحددة
املالريا وفريوو نقق املناعة البشرية/اايد وتعزيز حقوإل املرأة والافال.
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 -105وأش ددارت أنغ ددول إىل التق دددم احمل ددر ن حتس دديف ف ددرا الس ددتفادة م ددن النى ددام التعليم ددي
والزيادة الكبرية ن عدد النساء ن مناصب صنع القرار .وأعرب أنغول عن قلقها إ اء التحدديات
املاثلددة ن ددال الصددحة وفيمددا يتعلددق باألش د اا املصددابيف بدداملهق واألش د اا سوج ااعاقددة
وحينّ الدولة الاري عل إيالء الفتيات احلوامال مزيدا من الهتمام.
 -106وأشادت األرجنتيف باعتماد اساة الس اتيرية املتوساة األجال بش التينقيف ن ال
حقوإل اانسا وأشارت إىل اجلهود املبذولة ملكافحة العنف القاام عل نوع اجلن والتمييدز ن
حق النساء والفتيات.
 -107وأشدادت أسد اليا بداجلهود املبذولددة لتعزيددز قددرات جلنددة حقددوإل اانسدا واحلكددم الرشدديد.
درع مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة علد يايددة حقددوإل مجيددع األشد اا أيّد ا كددا مدديلهم اجلنسددي
وشد ّ
وأعرب عن قلقها إ اء تقييد حرية التعبري خاصةا ن وسااط ااعالم.
ورحب النمسا باجلهود املبذولة لصيا ة دستور جديدد دري أهندا أعربد عدن قلقهدا إ اء
ّ -108
عدددد مددن الق دوانيف القمعيددة مينددال قددانو مكافحددة جدراام الفضدداء احلاسددويب وقددانو ااحصدداءات
وإ اء املعلومات اليت تفيد بتعرض الصحفييف للمضايقة والتعذيب واملوت.
 -109وأشارت بنغالديش إىل خمتلف أوجخل التحسن والتقددم احملدر ين ن دال الصدحة وضدما
حقددوإل امل درأة واألش د اا سوج ااعاقددة كمددا أشددارت إىل املبددادرات الراميددة إىل احلددد مددن العنددف
بالنسدداء واألطفددال .واع ف د بددنغالديش بالصددعوبات والتحددديات الدديت تواجههددا مجهوريددة تنزانيددا
املتحدة ن ال التعليم ويواجهها األطفال احملرومو من رعاية الوالدين.
ورحب د بوقددف تابيددق عقوبددة
 -110واع ف د بلريكددا بالتقدددم احمل در ن ددال حقددوإل الافددال ّ
ااعدددام حبكددم الواقددع .ويسدداور بلريكددا القلددق إ اء التقددارير الدديت تشددري إىل أ الصددحف واحملاددات
ااساعية أُجيت عل تعليق عمليا ا.
ورحبد بوتددا بدداساوات املت ددذة لتنفيددذ توصدديات السددتعراض الدددورج الشددامال بددد ها
ّ -111
رحبد بددإعال الدولددة الاددري أهنددا سددتوفر التعلدديم
ن خادة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا كمددا ّ
البتدددااي والينددانوج اندا اعتبددارا مددن عددام  .2016وأعربد بوتددا عددن تقددديرها مل تلددف التدددابري
الرامية إىل مكافحة الفساد.
 -112واستفسرت بوتسوانا عن موعد إجراء الستفتاء اقرار الدستور املق  .ورحبد بقدانو
الافددال ولكنهددا أشددارت إىل أ مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة حباجددة إىل بددذل مزيددد مددن اجلهددد ملعاجلددة
حقوإل الافلة وحقوإل األطفال املصابيف باملهق.
ورحبد
 -113وقال بوركينا فاسو إهنا عهددت ظداهرة ا دام بعدض املسدنات مارسدة السدحر ّ
بوضع قانو حلماية املسنيف ن فيهم أول ك النساء.
ورحب
 -11٤وأشادت بوروندج باعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا وآلية متابعتهاّ .
بتقوية اللرنة الوطنية حلقوإل اانسا نحها قدرا أكي من املوارد املالية والبشرية.
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 -115وأش ددارت ك ددابو ف ددريدج إىل خا دديت العم ددال املتعلقت دديف حبق ددوإل اانسد دا والعن ددف بالنس دداء
ورحب بتررمي تشويخل األعضاء التناسلية لانا و شاركة املرأة ن احلياة السياسية.
واألطفال ّ

 -116وأشددادت كندددا بددإجراء النت ابددات العامددة ن تشدرين األول/أكتدوبر  2015بيددد أهنددا أ ّكدددت
قلقها إ اء إلغاء النت ابات ن ربار .وأشارت كندا إىل الستضافة الكر ة لالج يف.

درع مجهوريددة أفريقيددا الوسددا الدولددة الاددري عل د اعتمدداد وقددف ر ددي لتابيددق عقوبددة
 -117وشد ّ
ااعدددام وعل د تس دريع عمليددة إلغااهددا كمددا شددرعتها عل د نشددر الل دوااف سات الصددلة بقددانو مكافحددة
الجتار باألش اا.
السددحر.
 -118واع ف د تشدداد بالتقدددم احملددر ن ددالت الصددحة والعدددل والتعلدديم ومكافحددة ِّ
وأشادت باس اتيرية إصال قضاء األحدا ن تنزانيدا القاريدة ون ربدار وبالتعداو مدع آليدات
حقوإل اانسا .
 -119و ّنوه شيلي خبايت العمدال املتعلقتديف حبقدوإل اانسدا والعندف بالنسداء واألطفدال .وأشدارت
إىل التق د دددم احمل د ددر ن د ددال تعزي د ددز حق د ددوإل امل د درأة واملس د ددنيف واألش د د اا سوج ااعاق د ددة واألش د د اا
املصابيف باملهق.
 -120وأشددارت الصدديف إىل التقدددم احملددر ن ددال احلددد مددن الفقددر ووضددع امل درأة والوقايددة مددن
ورحب بتنفيذ خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا وبإنشداء صدندوإل اسدت ما .ملكافحدة
املالرياّ .
فريوو نقق املناعة البشرية/اايد .
ورحب د بدداجلهود الراميددة
 -121وأشددارت الكونغددو إىل اعتمدداد خاددة العمددال ملكافحددة الفسدداد ّ
إىل القضاء عل التمييز ن حق املرأة وشرع عل يادة المتينال لصكوح حقوإل اانسا .
 -122وأشدداد اجلبددال األسددود باألنشدداة الراميددة إىل حتسدديف نىددام الرعايددة الصددحية .وأثددر عل د
مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة لنتهاجهددا سياسددة عدددم التسددامف إطالق دا مددع أعمددال العنددف باألطفددال
واستفسر عن ااجراءات اليت ا ُّ ذت للتحقيق ن حالت الستغالل اجلنسي لوطفال ومقاضداة
مرتكبيخل والقضاء عل واج األطفال والزواج املبكر والزواج القسرج.
 -123وأش ددادت اليا ي ددال بتنفي ددذ خا ددة العم ددال الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا  .وأش ددارت إىل اللت دزام
كافحة الفساد والتحاور مع اجملتمع املد..
 -12٤وس ّكددر وف ددد مجهوريددة تنزاني ددا املتحدددة بتعليقات ددخل الس ددابقة عل د ق ددانو مكافحددة ج دراام الفض دداء
ديق النىددام ااحصددااي
احلاسددويب .وأوضددف أ قددانو ااحصدداءات الددذج كددا الغ درض مددن س دنِّخل تنسد ُ
الوطا يرمي إىل ضما توفري إحصاءات عالية اجلودة وإنشاء مسدتودع ر دي لاحصداءات والتقدارير.
أج آراء بش تعديال سلك القانو عن طريق السلاات امل تصة.
وقال الوفد إنخل ينبغي توجيخل ّ
 -125وق ددد أنشد د بالفع ددال آلي ددة تنس د ةديق لتنفي ددذ نت ددااو الس ددتعراض ال دددورج الش ددامال وه ددي ض ددع
لسلاة املدعي العام الذج ُخ ِّول لخل مهمة تنسيق عملية التنفيذ بالتشاور مع أصحاب املصلحة.
 -126و ّأمددا رفددع السددن الدددنيا للددزواج فتلددك مسد لة حساسددة نىدرا لرتباطهددا باملشدداعر والتقاليددد
والدين .و رج إعداد ورقة بيضاء والنىر ن ا اس تدابري تشريعية ملعاجلة املس لة.
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 -127وج ددر التص ددال بفري ددق األم ددم املتح دددة ال ُقا ددرج ن مجهوري ددة تنزاني ددا املتح دددة ك ددي يقد د ّدم
األموال واملساعدة التقنية لتدارح الت خري ن تقدمي التقارير إىل هي ات املعاهدات.
 -128وواص ددل احلكوم ددة تنفي ددذ السياس ددة الوطني ددة للمي دداه لع ددام  2002هبد ددي ي ددادة نس ددبة
السكا الذين حيصلو علد ميداه الشدرب امل موندة والنىيفدة إىل  87ن املاادة ن املنداطق احلضدرية
و 67ن املااة ن املناطق الريفية.
أج شد ق بصددورة دري قانونيددة .فرميددع عمليددات
 -129ولدي مددن سياسددة احلكومدة أ تاددرد ّ
نقددال السددكا ندُ ِّفددذت وفق دا للقددانو الددذج ق د ّدم تعويضددات ن مجيددع احلددالت الدديت حددد فيهددا
انتهاح للقانو .
 -130ويتضمن الدستور املق حكما دَّدا ينق بوضو عل حقوإل املرأة واملسدااال املتعلقدة
باملريا وال كة .وستُعا هجل هذه املسااال بعد اعتماد الدستور املق .

 -131وفيمد ددا يتعلد ددق بالنت اب د ددات ن ربد ددار سك د ددر الوفد ددد أ النت اب د ددات الد دديت أجري د د ن
آسار/مدارو  2016كاند حدرة ونزيهددة وشدفافة وشداملة ومينّلد جلميددع ف دات الشدعب .وأتيحد
املشاركة جلميع األحزاب ولكن بعض األحزاب اختارت مقاطعة النت ابات.
 -132وبش مس لة امللكية وحيا ة األراضي فيما يتعلق بالشدعوب األصدلية والرعداة واملدزارعيف
سك ددر الوف ددد أ مجي ددع األشد د اا املنح دددرين م ددن أص ددال أفريق ددي س ددكا ٌ أص ددليو وأ الدس ددتور
وااطار القانو .حيميا حق مجيع األش اا ن التملك.
 -133وسكر الوفد أ املينليدة اجلنسدية وااجهداض يشدكال خمالفدة للقدانو  .وأعدرب عدن شدكره
جلميع الوفود عل مشاركتها ن الستعراض.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

**

 -13٤نظرت جمهورية تنزانيا المتحدة في التوصيات الواردة أدناه التي تحظى بتأييدها:
1-13٤

(شيلي)؛

تكثيفف الجهفود الراميففة الفى التعفديق علففى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب

 2-13٤النظففر فففي التعففديق علففى اتفاضيففة حقففوق الضفففل ،واتفاضيففة مناهبففة
التع يب ،واالتفاضية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
(الفلبين)؛
 3-13٤مواص ففلة النظ ففر ف ففي امكاني ففة التع ففديق عل ففى اتفاضي ففة مناهب ففة التعف ف يب،
واالتفاضية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (موزامبيق)؛
__________

**
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 ٤-13٤النظر في امكانية التعديق على اتفاضية مناهبة التعف يب ،واالتفاضيفة
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (أوكرانيا 
)؛
 5-13٤النظ ففر ف ففي التع ففديق عل ففى االتفاضي ففة الدولي ففة لحماي ففة حق ففوق جمي ففع
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الكونغو 
)؛
6-13٤

النظر في اعتماد الدستور الجديد في أضرب وضت ممكن (توغو)؛

7-13٤

اجراء االستفتاء في الدستور (الكويت)؛

 8-13٤االستمرار في عملية وضع الدستور ،التي ينبغي أن تكون شففافة وأن
تشمل التشاور مع المجتمع المدني (النمسا)؛
 9-13٤المبي في وضع العيغة النهائيفة لمشفروع الدسفتور واتخفاو خضفوات
لجعففل أحكامففم المتعففلة بحقففوق الم فرأة فففي مسففائل المي فراف والتركففة والحففق فففي
األراضي ضابلة للتضبيق (بوركينا فاسو)؛
 10-13٤تعزيز حظر التع يب في الدستور الجديد ،ال ي ال يزال رهن اإلضرار
(اسبانيا)؛
 11-13٤مواصففلة تحسففين القففوانين واللففوائا الوينيففة المتعلقففة بحمايففة وتعزيففز
حقوق اإلنسان (ياجيكستان)؛
 12-13٤اجراء مراجعة عامفة للتشفريعات الوينيفة بهفد مواءمتهفا مفع صفكو
حقففوق اإلنسففان التففي تكففون تنزانيففا يرف ف ا فيهففا ،لبففمان المسففاواة بففين الجنسففين
(هندوراس)؛
 13-13٤حظر وتجريم أعمال العنف المنزلي (تركيا)؛
 1٤-13٤مكافحففة هففاهرة الففزواك المبكففر والففزواك القسففري بتعففديل التش فريعات
وات العلة وفق ا ل لك (ضبرص)؛
 15-13٤وضففع العففيغة النهائي ففة لقففانون حمايففة المس ففنين ،بمففن فففيهم النس ففاء
المتهمففات بممارسففة السففحر ،وضففمان تضبيففق ه ف ا القففانون تضبيق ف ا صففارم ا (بوركينففا
فاسو)؛
 16-13٤االسففتمرار فففي تعزيففز الموسسففات واوليففات الوينيففة لحقففوق اإلنسففان
من أجل زيادة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد (نيبال)؛
 17-13٤تحس ففين أداء اللجنف ففة الوينيف ففة لالنتخابف ففات ولجنف ففة االنتخاب ف فات فف ففي
زنجبففار ،وضففمان تحقيففق الشفففافية والنزاهففة التففامتين فففي عملياتهففا المتعلقففة بعففنع
القرار (الجمهورية التشيكية)؛
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 18-13٤تعزيز استقالل اللجنة الوينيفة لحقفوق اإلنسفان واسفتقالليتها بمنحهفا
ما يلزم من الموارد لكي تتم ّكن من العمل بفعالية (شيلي)؛
 19-13٤مواص ففلة جهوده ففا ف ففي مج ففال تعزي ففز ض ففدرات لجن ففة حق ففوق اإلنس ففان
بتزويدها بالموارد المالية والبشرية ،وتوسيع نضاق تلفك الجهفود مفن خفالل التعفاون
مع المنظمات اإلضليمية وموسسات األمم المتحدة (ليبيا)؛
 20-13٤توييد اإلنجازات التي تحققت في مجال حماية حقوق اإلنسان عفن
يريففق زيففادة المففوارد الماليففة المخععففة للجنففة حقففوق اإلنسففان والحكففم الرشففيد
(السنغال)؛
 21-13٤مواصففلة جهودهففا الراميففة الففى تعزيففز دور الموسسففات الوينيففة لحقففوق
اإلنسان وتنفي الخضة الوينية لحقوق اإلنسان (اليمن)؛
 22-13٤مب ففاعفة جهوده ففا الرامي ففة ال ففى تنفيف ف خض ففة العم ففل الويني ففة لحق ففوق
اإلنسان (السودان 
)؛
 23-13٤التمفاس الففدعم مففن المجتمفع الففدولي لكففي تمبفي ضفدما فففي جهودهففا
الرامية الى تنفي خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسان (بوتان)؛
 2٤-13٤تففوفير مففا يكفففي مففن المففوارد للتوعيففة بحقففوق اإلنسففان ولتنفي ف خضففة
العمل الوينية لحقوق اإلنسان (أوغندا)؛
 25-13٤تسفريع وتيفرة جهودهفا الراميفة الفى تنفيف خضفة العمفل الوينيفة لحقفوق
اإلنسان للفترة ( 2017-2013دولة فلسضين)؛
 26-13٤بف ل المزيفد مففن الجهفود مففن أجفل انجففاز خضفة العمففل الوينيفة لتعزيففز
وحماية حقوق اإلنسان (( )2017-2013غينيا االستوائية)؛
 27-13٤ضففمان التنفي ف الفعففال لخضففة العمففل الوينيففة مففن أجففل تعزيففز حقففوق
اإلنسان في تنزانيا (ليبيا)؛
 28-13٤ض ف ففمان التنفيف ف ف الفع ف ففال لخض ف ففة العم ف ففل الويني ف ففة لحق ف ففوق اإلنس ف ففان
(موريشيوس 
)؛
 29-13٤احراز مزيد من التقدم في تنفي خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسفان
مففع المشففاركة الكاملففة للجهففات المتعففددة صففاحبة المعففلحة ،بمففا فيهففا المجتمففع
المدني (اندونيسيا)؛
 30-13٤انشاء آلية تنسيق رسمية بشأن المعايير والموشرات الرئيسية لحقوق
اإلنسان في خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسان (غواتيماال)؛
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 31-13٤االسففتمرار فففي تخعففيك مففا يكفففي مففن المففوارد البشفرية والماليففة بغيففة
تنفي سياسات وبرامج حقوق اإلنسان تنفي ا كامالا (الفلبين)؛

 32-13٤مواص ففلة الجه ففود الت ففي تبف ف لها الحكوم ففة لت ففوفير م ففا يل ففزم الم ففوهفين
المكلَّفين بإنفاو القانون من تدريب في مجال حقوق اإلنسان (معر)؛
 33-13٤النظ ففر ف ففي توس ففيع نض ففاق الت ففدريب المنهج ففي عل ففى حق ففوق اإلنس ففان
ليشمل جميع أفراد الشرية وموهفي السجون (موريشيوس)؛
 3٤-13٤تق ففديم ال ففدعم ال ففدولي الرام ففي ال ففى تحس ففين حال ففة حق ففوق اإلنس ففان
(الكويت)؛

 35-13٤مواصلة استعراض السياسات من أجل التنفيف الفعفال ألهفدا التنميفة
المستدامة (باكستان 
)؛
 36-13٤مواصلة تعزيز حقوق النساء والفتيات والمسنين واأليفال (باكستان)؛
 37-13٤التنسف ففيق عف ففن كثف ففب مف ففع المجتمف ففع المف ففدني ولجنف ففة حقف ففوق اإلنسف ففان
والحكففم الرشففيد وغيرهمففا مففن الجهففات الرئيسففية صففاحبة المعففلحة مففن أجففل تبففادل
اوراء بشأن تنفي توصفيات االسفتعراض الفدوري الشفامل ورصفد هف ا التنفيف بشفكل
منهجي (سويسرا)؛
 38-13٤زي ففادة توييف ففد الب ف فرامج والسياسف ففات الناجح ففة ،ال ّسف ففيما فف ففي مجف ففال
الحقففوق االضتعففادية واالجتماعيففة والثقافيففة ،مففع التشففديد علففى سياس فتها الرشففيدة
المتعلقة بتوفير التعليم للجميع (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 39-13٤تقديم التقارير المتأخرة الى اللجنفة المعنيفة بحقفوق اإلنسفان واللجنفة
المعنية بحقوق األشخاص ووي اإلعاضة (سيراليون)؛
 ٤0-13٤اتخففاو تففدابير ملموسففة لتنفيف التوصففيات التففي ضف ّدمتها اللجنففة المعنيففة
بالقباء على التمييز ضد المرأة في آوار/مارس ( 2016سويسرا)؛
 ٤1-13٤اعتمففاد تففدابير تش فريعية وسياسففاتية لمكافحففة جميففع أشففكال التمييففز
والعنف بالمرأة (ايضاليا)؛
 ٤2-13٤مواصلة اتخاو تفدابير فعالفة لسفد الفجفوات بفين الجنسفين ففي مجفال
التنميففة البش فرية والقبففاء علففى أوج فم عففدم المسففاواة علففى أسففاس نففوع الجففنس فففي
مجال العحة اإلنجابية والتمكين والنشاط االضتعادي (ناميبيا)؛
 ٤3-13٤مواصلة تحسفين أمفن المفواينين ،وتعزيفز حمايفة الفتفات البفعيفة بوجفم
خففاص مثففل النسففاء واأليفففال ،وتعزيففز المسففاواة ،والتعففدي للتمييففز مففع التركيففز علففى
التمييز العنعري أو الديني والتمييز في حق األشخاص المعابين بالمهق (أوكرانيا)؛
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 ٤٤-13٤تسريع اإلجراءات المتخ ة لتعفديل التشفريعات بهفد تعزيفز المسفاواة
بين الرجال والنساء واأليفال في مسائل الميراف والتركة (مدغشقر)؛
 ٤5-13٤االسففتمرار فففي بف ل جهففود ملموسففة للقبففاء علففى جميففع أشففكال التمييففز
والعنف بالنساء واأليفال (جمهورية كوريا
)؛
 ٤6-13٤اتخاو تدابير ملموسة للقباء على جميع أشكال التمييز في حق المفرأة،
والحيلولففة دون وضوعهففا ضففحية للعنففف المنزلففي ،وتعزيففز مشففاركتها فففي جميففع جوانففب
الحياة ،بما فيها المجاالت السياسية واإلدارية واالجتماعية االضتعادية (ماليزيا)؛
 ٤7-13٤اعتماد تدابير وات يابع سياسي وتشريعي تشفمل تفدابير فعالفة لعفالا
الفت ففات الب ففعيفة وته ففد ال ففى حمايته ففا م ففن التميي ففز الق ففائم عل ففى أس ففاس المعتق ففد
والقوالب النمضية الثقافية (هندوراس)؛
 ٤8-13٤اإلنف ففاو الت ففام لجمي ففع الق ففوانين القائم ففة الت ففي تحظ ففر العن ففف بالنس ففاء
والفتيففات ،بمففا فففي ولففك االغتعففاب وتشففويم األعبففاء التناسففلية ل نففاف والعنففف
السحر (كندا)؛
المنزلي والعنف باألشخاص ال ين يعتقد أنهم يمارسون ِّ
 ٤9-13٤مواص ففلة الجه ففود المب ول ففة تع ففديا للممارس ففة الب ففارة المتمثل ففة ف ففي
تش ففويم األعب ففاء التناس ففلية ل ن ففاف ،وض ففمان التحقي ففق الف ففوري ف ففي جمي ففع هف ف ه
الحاالت ومقاضاة مرتكبيها وضفمان حعفول البفحايا علفى الخفدمات االجتماعيفة
والضبية الالزمة (ضبرص)؛
 50-13٤بف ف ل المزي ففد م ففن الجه ففود الرامي ففة ال ففى وض ففع ح ففد للعن ففف بالنس ففاء
واأليفففال ،والقبففاء علففى الممارسففات البففارة مففن ضبيفل تشففويم األعبففاء التناسففلية
السحر (النرويج)؛
ل ناف وضتل النساء المتهمات بممارسة ِّ
 51-13٤مواءمففة السياسففات الوينيففة مففع اتفاضيففة القبففاء علففى جميففع أشففكال
التمييز ففي حفق المفرأة ،ال سفيما فيمفا يتعلفق بالقبفاء علفى الممارسفة المتمثلفة ففي
تشويم األعباء التناسلية ل ناف (كوستاريكا)؛
 52-13٤مواص ففلة مكافح ففة الممارس ففات التقليدي ففة الب ففارة م ففن ضبي ففل تش ففويم
السحر (اثيوبيا)؛
األعباء التناسلية ل ناف وأعمال القتل المرتبضة بممارسة ِّ
 53-13٤اعتمففاد مزيففد مففن التففدابير المحففدَّدة لمنففع ممارسففة تشففويم األعبففاء
التناسلية ل ناف (اسبانيا)؛
 5٤-13٤اتخاو خضوات بشأن األيفال بمن فيهم االيفال المعابون بفالمهق،
خاصةا فيما يتعلق باالستغالل الجنسي وجميع أشكال التمييز (كوستاريكا)؛

 55-13٤تحس ففين فعالي ففة الت ففدابير الرامي ففة ال ففى حماي ففة األيف ففال الب ففعفاء م ففن
االعتداء الجنسي وحماية األيفال المعابين بالمهق (كابو فيردي)؛
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 56-13٤التعففاون مففع الخففارك لوضففع وتنفي ف خضففة شففاملة ترمففي الففى معالجففة
المشاكل التي يواجهها األشخاص المعابون بالمهق وتشمل :تنظفيم حملفة لتوعيفة
عامة الجمهفور؛ وتقفديم خفدمات الرعايفة العفحية ،بمفا ففي ولفك العفالك المجفاني
للوضايففة مففن السففريان؛ وتففوفير آليففات الحمايففة؛ والتحقيففق فففي أعمففال العنففف التففي
يتعرضون لها ومقاضاة مرتكبيها وجبر ضحاياها (سيراليون)؛
 57-13٤مواصففلة تنفي ف االسففتراتيجيات الراميففة الففى مكافحففة االسففتغالل الجنسففي
لأليفال ،بما ففي ولفك االتجفار باأليففال ،وضفمان محاسفبة المسفوولين عفن اسفتغالل
األيفال ،وتوفير الموارد الكافية إليواء األيفال البحايا واعادة تأهيلهم (ماليزيا)؛
 58-13٤اتخففاو تففدابير للتعجيففل باعتمففاد خضففة عمففل وينيففة لمكافحففة االتجففار
باألشففخاص ،خاص فةا النسففاء واأليفففال ،بهففد منففع ه ف ه الجريمففة واعففادة تأهيففل
البحايا ومقاضاة الجناة (المكسيك)؛
 59-13٤تكثيففف الجهففود الراميففة الففى منففع االعتففداء الجنسففي عل فى األيفففال،
ال سيما األيفال ال ين يعيشون في الشوارع ،والتحقيق في تلك الحاالت لمعاضبة
الجناة ،وتقديم المساعدة والحماية الى البحايا (المكسيك)؛
المعرضففين
 60-13٤اتخففاو الخضففوات الالزمففة لبففمان حعففول جميففع األيفففال َّ
لالستغالل الجنسي على الحماية والمساعدة (تركيا)؛
 61-13٤تعزيز الجهود الرامية الى انهاء زواك األيفال والزواك المبكر والزواك
القسري ،ال سيما في صفو الفتيات (ملديف)؛
 62-13٤تسف فريع الخض ففوات الرامي ففة ال ففى وض ففع ح ففد لف فزواك األيف ففال وال ففزواك
القس ففري ،ومراجع ففة ض ففانون ال ففزواك لع ففام  ،1971وتش ففديد التشف فريعات وانفاوهف فا
للحمايففة مففن تشففويم األعبففاء التناسففلية ل نففاف ،والتعففاون فففي ه ف ا السففياق مففع
منظمففات المجتمففع المففدني علففى العففعيد المجتمعففي (المملكففة المتحففدة لبريضانيففا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 63-13٤اعتمففاد التففدابير الالزمففة لوضففع حففد للممارسففة المتمثلففة فففي الففزواك
المبكر والزواك القسري (األرجنتين)؛
 6٤-13٤بف ل ضعفارا الجهفد لمواصفلة تعزيفز ضفدرة سفلضات انففاو القفانون علفى
مكافحة العنف بالنساء واأليفال وزيفادة الفدعم الف ي ِّ
تقدمفم الموسسفات الحكوميفة
وات العلة الى البحايا (سنغافورة)؛
 65-13٤تعزيففز نظففام رصففد عمففل األيفففال لكفالففة سففحب األيفففال مففن سففوق
العمل تمشيا مع حملة منظمة العمل الدولية (جنوب أفريقيا)؛

 66-13٤التنفي التام لخضة العمل الوينية للقباء على عمل األيفال (بلجيكا)؛
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 67-13٤اتخففاو جميففع التففدابير الكفيلففة ببففمان انفففاو ضففوانين العمففل ولوائحففم
القائمففة التففي تحظففر اسففتخدام األيفففال دون سففن الرابعففة عشففرة فففي أي ضض فاع مففن
القضاعففات وتحظففر اسففتخدامهم دون سففن الثامنففة عشففرة فففي المنففاجم والمعففانع
والمزارع (بلجيكا)؛
 68-13٤ب ف ل مزيففد مففن الجهففود للقبففاء علففى عمففل األيفففال ،ال سففيما عففن
يريق البفرامج مح َّفددة األهفدا مفن ضبيفل تحفويالت الفدخل المشفروية بااللتحفاق
بالمدرسة (البرازيل)؛
 69-13٤مواصففلة الجهففود المب ولففة لمكافحففة جميففع أشففكال العنففف والتمييففز
التي تمارس في حق المرأة ،وال سيّما تشويم األعباء التناسلية ل ناف (فرنسا)؛
 70-13٤انفففاو القففوانين التففي تجف ِّفرم العنففف القففائم علففى نففوع الجففنس وتشففويم
األعباء التناسلية ل ناف (أستراليا)؛

 71-13٤زيففادة جهودهففا فففي مجففال مكافحففة العنففف والعنففف المنزلففي بالنسففاء
واأليفال والرامية الى استتعالهما (السويد)؛
 72-13٤حماية األشخاص المعابين بالمهق (الكونغو)؛
 73-13٤اشف فرا األش ففخاص المع ففابين ب ففالمهق ف ففي ص ففنع القف فرارات المتعلق ففة
بحمايتهم وبحقوضهم (الجمهورية التشيكية)؛
 7٤-13٤مواصف فلة الجه ففود الرامي ففة ال ففى ض ففمان س ففالمة األش ففخاص المع ففابين
بففالمهق ومنففع وصففمهم وممارسففة التمييففز فففي حقهففم ،بمففا فففي ولففك تنفي ف ب فرامج
لتوعية الرأي العام (فرنسا)؛
 75-13٤ضمان فعالية مراكز توفير الحماية الموضتة لأليفال المعابين بالمهق
في جميع أنحاء البلد (غابون)؛
 76-13٤تكثيففف حمففالت التثقيففف والتوعيففة لمنففع وصففم األشففخاص المعففابين
بالمهق وممارسة التمييز في حقهم (ألمانيا)؛
 77-13٤تحسين الهياكل األساسية لمراكز ايواء األشفخاص المعفابين بفالمهق
مففن خففالل تزويففدها بميففاه الشففرب وب فأبواب يمكففن غلقهففا ،وبتففوفير انففارة وسففالمة
كافيتين (هايتي)؛
 78-13٤حماي ففة مجموع ففة األش ففخاص المع ففابين ب ففالمهق لمن ففع جف فرائم القت ففل
والتشففويم مففن خففالل البففدء بتنظففيم حملففة تثقيففف وتوعيففة ترمففي الففى منففع وصففمهم
وضمان سالمتهم وتيسير حعولهم على فرص التعليم والعمل (هندوراس)؛
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 79-13٤اتخاو خضوات فورية لتغييفر المواضفف مفن األيففال المعفابين بفالمهق
وضمان حماية حقوضهم اإلنسانية (ملديف)؛
 80-13٤تعزيز التدابير الرامية الى ضمان حماية األشخاص المعابين بالمهق،
بضففرق منه ففا التعجيففل ب ففالتحقيق فففي جمي ففع الحففاالت ومقاض ففاة الجنففاة ومكافح ففة
اإلفالت من العقاب بفعالية (سلوفينيا)؛

 81-13٤رصففد فعاليففة الحمايففة المففوفَّرة لألشففخاص المعففابين بففالمهق وضففمان
المحاسبة على جميع أعمال العنف التي ترتكب في حقهم (الجمهورية التشيكية)؛
 82-13٤االستمرار في اعضاء األولوية للتحقيق ففي الحفاالت التفي يكفون فيهفا
األشخاص المعابون بالمهق هم البحايا ومقاضاة الجناة (جنوب أفريقيا)؛
 83-13٤تعزيففز حمايففة األشففخاص المعففابين بففالمهق خاص فةا مففن خففالل حظففر
وتجريم جميع أشكال العنف بهم (أوغندا)؛
 8٤-13٤اجراء تحقيق كامل ففي االنتهاكفات التفي ترتكفب ففي حفق األشفخاص
المعف ففابين بف ففالمهق وضف ففمان مقاضف ففاة المسف ففوولين عف ففن تلف ففك الج ف فرائم (الواليف ففات
المتحدة األمريكية)؛
الس ففحر
 85-13٤اعتم ففاد ت ففدابير فوري ففة لوض ففع ح ففد لالعتق ففاد بوج ففود عالض ففة ب ففين ِّ
والمهق ،بغية التوضف عن ضتل أو تشويم األيفال ال ين يولدون بالمهق (أوروغواي)؛
 86-13٤تضبيق حظر صريا على الممارسفات والضقفوس التقليديفة التفي تجعفل
السالمة البدنية لألشخاص ،وال سيّما األشخاص المعابين بالمهق ،عرضة للخضر
(األرجنتين)؛
 87-13٤بف ف ف ل المزي ف ففد م ف ففن الجه ف ففود الرامي ف ففة ال ف ففى التع ف ففدي لعملي ف ففات ضت ف ففل
األشخاص المعابين بالمهق ،وال سيّما األيفال ،بضرق منها تشديد القوانين وشن
حمالت للتوعية بحقوق األشخاص المعابين بالمهق (بوتسوانا)؛
 88-13٤مواصلة تعزيز السياسات والبرامج الرامية الى تعزيز امكانيفة الوصفول الفى
العدالة وسبل االنتعا فيما يتعلق بانتهاكات حقفوق األشفخاص الف ين يعيشفون حالفة
من حاالت البعف ،بمن فيهم األشخاص المعابون بالمهق (البرازيل)؛
 89-13٤تعزيففز الجهففود المب ولففة فففي اصففالل النظففام العقففابي ،بمففا فففي ولففك
تضوير السجون وهرو االحتجاز (معر)؛
 90-13٤تعزيز تفدابير محاسفبة المفوهفين المكلففين بإنففاو القفانون واالسفتمرار
في تحسين هرو العيش في السجون (جنوب أفريقيا)؛
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 91-13٤اتخاو التدابير الالزمة لتحسين أداء العدالة ككل ،خاصةا فيمفا يتعلفق
بالوصول الى العدالة والحفق ففي محاكمفة عادلفة ،والسفعي الفى تنفيف االسفتراتيجية
عر (فرنسا)؛
الخمسية ل صالل التدريجي لقباء الق ّ
 92-13٤زيفادة المفوارد البشفرية والماديفة بسففخاء لبفمان الوصففول الفى العدالففة
في المنايق الريفية (اسبانيا)؛
 93-13٤اعتماد تدابير أكثر مالءمةا لأليفال في النظام القبائي (الجزائر)؛
 9٤-13٤تعزيز تنفيف السياسفة الوينيفة للسفجون علفى جميفع المسفتويات ،والعمفل
عل ففى انش ففاء مزي ففد م ففن المح ففاكم ودور االحتج ففاز الخاص ففة باألح ففداف ،ال س ففيّما ف ففي
زنجبار (النمسا)؛
 95-13٤التحقيففق الف ففوري ف ففي جمي ففع االعتففداءات عل ففى الع ففحفيين وضففمان
وصول البحايا الى العدالة وحعولهم على جبر مناسب (التفيا)؛
 96-13٤معالجة الشواغل المتعلقة بشكاوا التدخل في حرية التعبير (أستراليا)؛
 97-13٤ضمان كامفل للحفق ففي حريفة التجمفع وتكفوين الجمعيفات ،والحفرص
علفى تقففديم مففن يف ّدعى ارتكففابهم النتهاكففات حقففوق اإلنسففان فففي هف ا السففياق الففى
العدالة (سويسرا)؛
 98-13٤تهيتة وصفون بيتفة آمنفة ومالئمفة يمكفن فيهفا ألعبفاء األحفزاب السياسفية
وأفراد منظمات المجتمع المفدني كاففةا أن يمارسفوا حقفوضهم بمفا فيهفا حقهفم ففي حريفة
التجمع ،على نحو يتيا المعارضة المشروعة والسلمية (آيرلندا)؛
 99-13٤احت فرام وضففمان الحففق العففالمي للمففواينين فففي زنجبففار فففي انتخففاب
حكومتهم عن يريق انتخابات حرة ونزيهة ح ّق ا (الواليات المتحدة األمريكية)؛

 100-13٤مواصلة تنفي التدابير الرامية الفى تعزيفز مشفاركة المفرأة ففي المجتمفع
(اليابان)؛
 101-13٤التخضففيل عل ففى الع ففعيدين اإلضليم ففي وال ففويني لالرتق ففاء بالس ففكان م ففن
خالل ادراجهم في االستراتيجيات االضتعادية واالجتماعية والسياسية ،بالتشاور مفع
جميع الجهات صاحبة المعلحة (هايتي)؛

 102-13٤اتخ ف ففاو خض ف ففوات لتوض ف ففيا الح ف ففق ف ف ففي األراض ف ففي وحال ف ففة اس ف ففتخدام
األراضففي ،مففع مراعففاة جميففع أصففحاب المعففلحة المتففأثرين بعففنع الق فرارات وات
العلة بحيازة األراضي واستخدامها (فنلندا)؛
 103-13٤تيسففير الحعففول علففى التعلففيم والتمتففع بففالحق فففي األراضففي ،خاص فةا
فيما يتعلق بالنساء والسكان في المنايق الريفية (هايتي)؛
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 10٤-13٤تحسين امكانية الحعول على مياه الشفرب المأمونفة واالسفتفادة مفن
مرافق العر العحي المالئمة (ملديف)؛
 105-13٤تسريع الجهود الجارية لبمان الحعول على الميفاه النقيفة والمأمونفة
وخدمات الرعاية العحية في جميع أنحاء البلد (زمبابوي)؛
 106-13٤اتخاو التفدابير الالزمفة لحمايفة حقفوق األيففال المحفرومين مفن البيتفة
األسرية وتعزيز الفدعم المق َّفدم الفى األسفر البيولوجيفة للحيلولفة دون ايفداع األيففال
خارك المنزل (بنغالديش)؛
والرضع واأليفال التي يمكفن
 107-13٤تسريع وتيرة الحد من وفيات األمهات ُّ
تفاديها في البلد (جنوب أفريقيا)؛
الرضففع والمواليففد وخفبففها فففي
 108-13٤تنفي ف تففدابير فعالففة لتفففادي وفيففات ُّ
سياق خريضة الضريق للفترة ( 2020-2016أنغوال)؛
 109-13٤تضبي ففق الت ففدابير القانوني ففة واإلداري ففة المتخف ف ة لع ففالا نظ ففام التعل ففيم
الش ففامل للجمي ففع  ،وفقف فا لسياس ففة التعل ففيم والت ففدريب المعتم ففدة ف ففي ع ففام 2014
(غينيا االستوائية)؛
 110-13٤الحفاظ علفى مسفتويات االسفتثمار ففي التعلفيم الشفامل للجميفع وزيادتهفا
اوا أمكن ولك (البرتغال)؛
 111-13٤مواصلة جهودها الرامية الى تحسفين البيتفة الماديفة للمفدارس بوسفائل
منهففا تففوفير مرافففق ميففاه وصففر صففحي مناسففبة ،وضففمان التحففاق جميففع األيفففال
بالمدارس (دولة فلسضين)؛
 112-13٤مواصلة تنفي استراتيجية التعليم للفترة ( 2017-2012السودان)؛
 113-13٤ب ل المزيد من الجهود الرامية الفى تنفيف اسفتراتيجية التعلفيم لبفمان
توفير التعليم لجميع الشرائا السكانية (ياجيكستان)؛
 11٤-13٤تحسين امكانية حعول األيفال على التعليم (الجزائر)؛
 115-13٤تخع ففيك م ففا يكفف ففي م ففن الم ففوارد لتحسف ففين امكاني ففة الوص ففول الف ففى
المدارس في جميع المنايق الجغرافية (بنغالديش 
)؛
 116-13٤مواصلة تضويرهفا التعلفيم مفن أجفل رففع معفدالت االلتحفاق بالمفدارس
االبتدائية (العين)؛
 117-13٤اتخاو تدابير ضويفة لتعزيفز نوعيفة التعلفيم عمومفا وصفون حقفوق النسفاء
والفتيات بفعالية (العين 
)؛
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 118-13٤تحس ففين ف ففرص األيف ففال ووي اإلعاض ففة ف ففي الحع ففول عل ففى التعل ففيم
(الكونغو)؛ 
 119-13٤متابعففة التففدابير التش فريعية المعتمففدة لعففالا حقففوق األشففخاص ووي
اإلعاضة (غينيا االستوائية)؛
 120-13٤مواصلة ايالء األولوية لتنفيف التشفريعات والسياسفات الوينيفة لكفالفة
حعف ففول األيفف ففال ووي اإلعاضف ففة علف ففى التعلف ففيم وضف ففمان تلبيف ففة النظف ففام التعليمف ففي
الحتياجاتهم (سنغافورة)؛
 121-13٤مواصففلة الجهففود الراميففة الففى تحقيففق األهففدا اإلنمائيففة وفق فا للر يففة
التي حددتها تنزانيا (عمان)؛
 122-13٤مواص ففلة تعزي ففز حق ففوق المف فرأة وادم ففاك البع ففد الجنس ففاني ف ففي بف فرامج
التنمية االضتعادية واالجتماعية (السنغال)؛
 123-13٤مكافحة التهرب البريبي وتعزيز نظام جبي البرائب من أجل تمويل
مشاريع التنمية وتحسين تقديم الخدمات (كوبا)؛
 12٤-13٤تنفي الر ية الوينية اإلنمائية لعام  2025واالستراتيجيتين الوينيتين
لتحقيق النمو والحد من الفقر (كوبا)؛
 125-13٤تعزيففز اسففتراتيجيات التخفيففف مففن آثففار تغيفر المنففاو والتكيففف معهففا،
ونشر تلك االستراتيجيات من خالل البرامج المدرسية (هايتي)؛
 126-13٤ب ل جهود لمكافحة الفساد (الكويت)؛
 127-13٤مواصففلة تعزيففز الجهففود الراميففة الففى مكافحففة الفسففاد ال ف ي يففوثر فففي
جميع مجاالت المجتمع ويعوق التنمية على الععيدين الفردي والويني (اثيوبيا)؛
 128-13٤وض ففع اللمس ففات األخي ففرة عل ففى خض ففة العم ففل االس ففتراتيجية الويني ففة
الثالث ففة لمكافح ففة الفس ففاد ،وتعزي ففز نض ففاق عم ففل مكت ففب من ففع الفس ففاد ومكافحت ففم
(المغرب)؛
 129-13٤مواص ففلة الجه ففود الرامي ففة ال ففى التع ففدي للفس ففاد والتعجي ففل بإنش ففاء
محكمة عليا للبت في ضبايا الفساد الخضيرة (بوتان).
 -135وتحظى التوصية التالية بتأييد جمهوريفة تنزانيفا المتحفدة التفي تعتبفر أن التوصفية ضفد
نف ت بالفعل:
1-135
(التفيا).
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 -136وسففتقدم جمهوريففة تنزاني ففا المتحففدة ردودا عل ففى التوصففيات التاليففة ف ففي وضففت مناس ففب
ال يتجاوز موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر :2016
 1-136كفالفة أن يراعفي مشفروع ضفانون خفدمات اإلعفالم لعفام  2015الحفق
ف ففي حري ففة التعبي ففر المكف ففول بموج ففب العه ففد ال ففدولي الخ ففاص ب ففالحقوق المدني ففة
والسياسففية مراعففاةا تامففة وأن تسف ِّفهل أحكام فم عمففل وسففائل اعففالم مسففتقلة وتعدديففة
تشمل المواينين العحفيين (الجمهورية التشيكية)؛
 2-136اعتم ففاد ص ففيغة منقح ففة لق ففانون الحع ففول عل ففى المعلوم ففات ومش ففروع
ضففانون خففدمات اإلعففالم وتنفي ف هما مففن خففالل عمليففة شففاملة تتماشففى مففع القففانون
الدولي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الدانمر )؛
 3-136تنفي األحكام الواردة في بروتوكول مابوتو الخاص باالتحاد األفريقي
ف ففي اي ففار تشف فريعاتها الويني ففة ،وم ففن جملته ففا األحك ففام المتعلق ففة بح ففق المف فرأة ف ففي
اإلجه ففاض الضب ففي ف ففي ح ففاالت االعت ففداء الجنس ففي واالغتع ففاب وس فففال المح ففارم
معرضة للخضر (النرويج)؛
وعندما تكون حياة األم أو الجنين َّ
 ٤-136ض ففمان امتث ففال التشف فريعات لاللتزام ففات الدولي ففة ف ففي مج ففال حق ففوق
اإلنسففان بوسففائل منهففا مراجعففة ضففانون مكافحففة ج فرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون
اإلحعاءات (ألمانيا)؛
 5-136تعففديل جميففع القففوانين التففي تتعففدا علففى حريففة العففحافة ،وال سففيما
ضانون اإلحعاءات وضانون مكافحة جرائم الفباء الحاسوبي (بلجيكا)؛
 6-136تعففديل التش فريعات المعتمففدة مففوخرا بشففأن مكافحففة ج فرائم الفبففاء
الحاسوبي للتأكد من عدم انتهاكها حقوق اإلنسان ،واعادة صفياغة مشفروع ضفانون
الحعففول علففى المعلومففات ومشففروع ضففانون خففدمات اإلعففالم لعففام  2015حتففى
يتماشى مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومع أسمى معاييرها (السويد)؛
 7-136ضففمان اتسففاق اإليففار القففانوني وانفففاو القففوانين ،بمففا فففي ولففك ضففانون
مكافحفة جفرائم الفبفاء الحاسففوبي وسفائر القفوانين التففي تمفس اإلعالميفين ،اتسففاضا
تامفا مففع حقففوق اإلنسففان والحريففات األساسفية المنعففوص عليهففا فففي دسففتور تنزانيففا
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 8-136اج ف فراء اسف ففتعراض شف ففامل ،تش ف فار فيف ففم الجهف ففات الرئيسف ففية صف ففاحبة
المعففلحة والمجتمففع المففدني ،لقففانون مكافحففة ج فرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون
المتعلقين بخدمات
المقترحين
مشروعي القانون ْين
اإلحعاءات ،الساريين حالي ا ،ول
ْ
ْ
ْ
اإلعالم والحعول على المعلومات ،سعيا الى الوفاء بااللتزامات في مجال حقوق
اإلنسان (المملكة المتحدة لبريضانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
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 9-136تعديل ضانون عام  2002المتعلق بالضب البديل لمنع الففمداوين مفن
اي اء األشخاص المعابين بالمهق (اسبانيا)؛
 10-136تعيين سفن الثامنفة عشفرة سفنّ ا دنيفا للفزواك والتعفويت لكفال الجنس ْفين
دون تفبيل أحدهما على اوخر (هايتي)؛
 11-136استعراض التشريعات بغيفة اعتمفاد سفن الثامنفة عشفرة سفنّ ا دنيفا لفزواك
الفتيان والفتيات علفى حفد سفواء ،علفى النحفو المنعفوص عليفم ففي اتفاضيفة حقفوق
الضفل (بنما)؛
 12-136تعديل ضانون الزواك لعام  ،1971ورفع السن الفدنيا لفزواك الفتيفات،
ومنع زواك األيفال والزواك المبكر والزواك القسري (بولندا)؛
 13-136النظففر فففي تعففديل ضففانون ال ففزواك لعففام  1971واعتمففاد سففن الثامن ففة
عشرة سنّا دنيا لزواك الفتيان والفتيات ،وفقا للمعايير الدولية (النمسا)؛

 1٤-136تففوفير خففدمات تسففجيل المواليففد واصففدار شففهادات المففيالد مجان فا
لجميع األيفال دون سن الخامسفة مفن أجفل تحقيفق التغضيفة الشفاملة وزيفادة وعفي
الجمهور بأهمية تسجيل المواليد (بولندا)؛

 15-136تسف فريع الجه ففود فيم ففا يتعل ففق بتس ففجيل الموالي ففد م ففع ض ففمان اص ففدار
شهادات الميالد مجان ا لجميع األيفال (تركيا)؛
 16-136رفع السن الدنيا لزواك الفتيات الى  18عاما (سيراليون 
)؛

 17-136رفففع السففن الففدنيا للففزواك مففن أجففل االمتثففال للمعففايير الدوليففة لحقففوق
الضفل ،ومنع زواك األيفال والزواك المبكر والزواك القسري (أستراليا)؛
 18-136اعتمفاد سففن الثامنففة عشففرة سفنّا دنيفا لففزواك الرجففال والنسففاء علففى حففد
سواء ،ووضع خضة عمل وينية لمنع زواك األيفال ومعالجة عواضبم (سلوفينيا)؛
 19-136منففع زواك األيفففال برفففع السففن الففدنيا ل فزواك الفتيففات الففى  18عام فا
الجنسين نفس الشرط المتعلق بسن الزواك (بوتسوانا)؛
بحيث يضبَّق على
ْ
 20-136منففع الممارسففة المتمثلففة فففي زواك األيفففال والففزواك المبكففر والففزواك
القس ففري وتق ففديم المس ففوولين عنه ففا ال ففى العدال ففة ،وول ففك بتع ففديل ض ففانون ال ففزواك
لعففام  1971ليعتمففد سففن الثامنففة عشففرة سففن ا دنيففا ل فزواك الفتيففان والفتيففات دون
اسففتثناء وجعففل ه ف ا القففانون متسففق ا مففع ضففانون الضفففل لعففام  ،2009ال ف ي يعف ِّفر
أي شخك دون سن الثامنة عشرة (كندا)؛
الضفل بأنم ّ
 21-136حظر جميع أشكال العقوبة البدنية (السويد)؛
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 22-136تقديم الدعم المالي والهيكلي لمنظمفات المجتمفع المفدني مفن أجفل
تنظففيم حمففالت توعيففة لمكافحففة التمييففز فففي حففق األشففخاص المعففابين بففالمهق
(هايتي)؛
 23-136توثيق التعاون مع جميع الجهات صاحبة المعلحة لمكافحفة التمييفز
والعنففف باألشففخاص المعففابين بففالمهق ،وال سففيما مففع الخبيففرة المسففتقلة المعني فة
بمسففألة تمتففع األشففخاص المعففابين بففالمهق بحقففوق اإلنسففان ،مففع االحت فرام التففام
الستقالل واليتها (البرتغال)؛
 2٤-136ضمان حرية التعبير وحريفة تكفوين الجمعيفات مفن خفالل تعفديل ضفوانين
(أي ضففانون مكافحففة جفرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون اإلحعففاءات
وسففائل اإلعففالم ْ
لعام  ،2015وضانون العحف لعام  ،)1976وتوفير بيتة تتيا لمنظمفات المجتمفع
المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان ووسفائل اإلعفالم العمفل بحريفة وفقفا لدسفتور
جمهوري ففة تنزاني ففا المتح ففدة واع ففالن األم ففم المتح ففدة بش ففأن الم ففدافعين ع ففن حق ففوق
اإلنسان (هولندا)؛
 25-136العمففل بنشففاط عل فى تحقيففق ديمقراييففة شففاملة ومشففروعة فففي زنجبففار
بدعم عملية معفالحة تفبفي الفى تشفكيل حكومفة تعبّفر حقف ا عفن الوحفدة الوينيفة،
حسبما ما يقتبيم دستور زنجبار (هولندا).
 -137ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد جمهورية تنزانيا

المتحدة:

 1-137التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة
أو العقوبف ف ففة القاسف ف ففية أو الالانسف ف ففانية أو المهينف ف ففة وعلف ف ففى بروتوكولهف ف ففا االختيف ف ففاري
(كوستاريكا 
)؛
 2-137التعف ففديق علف ففى اتفاضيف ففة مناهبف ففة التع ف ف يب وبروتوكولهف ففا االختيف ففاري
(الجمهورية التشيكية 
)؛
3-137
(سلوفينيا)؛

التعف ففديق علف ففى اتفاضيف ففة مناهبف ففة التع ف ف يب وبروتوكولهف ففا االختيف ففاري

٤-137
(أوروغواي 
)؛

التعف ففديق علف ففى اتفاضيف ففة مناهبف ففة التع ف ف يب وبروتوكولهف ففا االختيف ففاري

 5-137التوضيفع والتعففديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعف يب وغيففره مففن ضففروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (اندونيسيا 
)؛
 6-137التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة
أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (ضبرص 
)؛
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 7-137االنبمام الى اتفاضية مناهبة التع يب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (فرنسا 
)؛
 8-137التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة
أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (الكونغو 
)؛
 9-137التوضيفع والتعففديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعف يب وغيففره مففن ضففروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (ألمانيا 
)؛
 10-137التعديق على اتفاضية مناهبة التع يب (الدانمر 
)؛
 11-137التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة
أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (الجزائر 
)؛
 12-137التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة
أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة (النمسا 
)؛
 13-137التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة
أو العقوبففة القاسففية أو الالانسففانية أو المهينففة وبروتوكولهففا االختيففاري بهففد انشففاء
آلية وينية لمنع التع يب (بنما 
)؛
 1٤-137التعففديق علففى اتفاضيففة مناهبففة التع ف يب واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة
حقففوق جميففع العمففال المهففاجرين وأف فراد أسففرهم واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة جميففع
األشخاص من االختفاء القسري ،واالنبمام الى ه ه االتفاضيات (سيراليون)؛
 15-137التعففديق علففى اتفاضيففة مناهبففة التع ف يب واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة
جميففع األشففخاص مففن االختفففاء القسففري واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة حقففوق جميففع
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (كابو فيردي)؛
 16-137التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة
أو العقوب ف ففة القاس ف ففية أو الالانس ف ففانية أو المهين ف ففة وبروتوكوله ف ففا االختي ف ففاري ،وعل ف ففى
االتفاضي ف ففة الدولي ف ففة لحماي ف ففة حق ف ففوق جمي ف ففع العم ف ففال المه ف ففاجرين وأفف ف فراد أس ف ففرهم
(غواتيماال)؛
 17-137اتخاو التدابير الالزمة للتعديق على اتفاضية مناهبة التعف يب وغيفره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة واالتفاضية الدولية
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (مدغشقر)؛
 18-137التعففديق فففي أضففرب وضففت علففى المعاهففدات الدوليففة الهامففة لحقففوق
اإلنس ففان ،وال س ففيّما االتفاضي ففة الدولي ففة لحماي ففة جمي ففع األش ففخاص م ففن االختف ففاء
القسري (اليابان)؛
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أي تحف ف ففظ عل ف ففى االتفاضي ف ففة الدولي ف ففة لحماي ف ففة جمي ف ففع
 19-137التع ف ففديق دون ّ
األشخاص من االختفاء القسفري ،الموضعفة ففي عفام  ،2008واالعتفرا باختعفاص
اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري في تلقي البالغات ودراستها (بنما)؛
 20-137التعف ففديق علف ففى االتفاضيف ففة الدوليف ففة لحمايف ففة جميف ففع األشف ففخاص مف ففن
االختفاء القسري ،واتفاضية مناهبة التع يب وبروتوكولها االختياري (ايضاليا 
)؛
 21-137التعف ففديق علف ففى االتفاضيف ففة الدوليف ففة لحمايف ففة جميف ففع األشف ففخاص مف ففن
االختفاء القسري الموضعة في عام ( 2008فرنسا)؛
 22-137اتخاو جميع الخضوات الالزمة لكي تعبا جمهورية تنزانيفا المتحفدة
دولفةا يرففا ففي المعاهفدات التاليفة :االتفاضيفة الدوليفة لحمايفة حقفوق جميفع العمففال
المهفاجرين وأففراد أسففرهم؛ واتفاضيففة مناهبففة التعف يب وغيففره مففن ضففروب المعاملففة
أو العقوب ففة القاس ففية أو الالانس ففانية أو المهين ففة؛ واالتفاضي ففة الدولي ففة لحماي ففة جمي ففع
األشخاص من االختفاء القسري (غانا)؛ 
 23-137التعف ففديق علف ففى االتفاضيف ففة الدوليف ففة لحمايف ففة حقف ففوق جميف ففع العمف ففال
المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛
 2٤-137مواصفلة الجهفود الراميفة الفى التعفديق علفى االتفاضيفة الدوليفة لحمايفة
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اندونيسيا 
)؛
 25-137التعديق على اتفاضية منظمة العمل الدولية رضم ( 169النرويج 
)؛
 26-137النظر في التعديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحفق بالعهفد
الففدولي الخففاص بففالحقوق المدنيففة والسياسففية الهففاد الففى الغففاء عقوبففة اإلعففدام
وتضبيق وضف اختياري رسمي لتضبيق عقوبة اإلعدام (ناميبيا 
)؛
 27-137التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي
الخفاص بففالحقوق المدنيفة والسياسففية ،الهففاد الفى الغففاء عقوبفة اإلعففدام ،واعففالن
وضف اختياري رسمي لتضبيق عقوبة اإلعدام ،ثم الغا ها (أوروغواي 
)؛
 28-137التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الهاد الى الغاء عقوبة اإلعدام (بلجيكا 
)؛
 29-137التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي
الخ ف ففاص ب ف ففالحقوق المدني ف ففة والسياس ف ففية ،اله ف ففاد ال ف ففى الغ ف ففاء عقوب ف ففة اإلع ف ففدام
(الجبل األسود 
)؛
 30-137اعتماد وضف اختياري رسمي لتضبيق عقوبفة اإلعفدام بغفرض التعفديق
على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (أستراليا 
)؛

GE.16-12097

31

A/HRC/33/12

 31-137التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النرويج 
)؛
 32-137االنتقال الى الغاء عقوبة اإلعدام بحكم القانون (اسبانيا)؛
 33-137وض ففع تشف فريعات ش ففاملة لمكافح ففة التميي ففز ت ففنك عل ففى تعزي ففز الحماي ففة
القانونيففة لألف فراد المنتمففين الففى أشففد الفتففات ضففعف ا ،بم فا فيهففا األشففخاص المعففابون
بففالمهق؛ والمثلي ففات والمثليففون ومزدوج ففو الميففل الجنس ففي ومغففايرو الهوي ففة الجنس ففانية
وحففاملو صفففات الجنسففين؛ والمسففنات؛ والرعففاة والقناصففون وملتقضففو الثمففار ،وأف فراد
المجتمعات المحلية وات االحتياجات الخاصفة؛ واألشفخاص ووو اإلعاضفة (السفويد)؛


 3٤-137اعتمففاد تش فريعات محف َّفددة تكفففل للم فرأة المسففاواة فففي األسففرة وفففي
المجاالت االجتماعية واالضتعادية والسياسية (اسبانيا)؛
 35-137س فن ضففانون غيففر تمييففزي بشففأن المسففائل المتعلقففة بالتركففة والمي فراف
والحق في األراضي (النرويج)؛
 36-137التعجي ففل باعتم ففاد وتنفيف ف ض ففوانين للتع ففدي لجميف فع أش ففكال العن ففف
بالنساء والفتيات ،بما فيها االغتعاب الزوجي وتشفويم األعبفاء التناسفلية ل نفاف
(الدانمر )؛
 37-137تشففجيع المبففادرات مففن ضبيففل سففن تش فريعات لمنففع العنففف المنزلففي
واالغتعاب الزوجي (اليابان)؛
 38-137تجريم االغتعاب الزوجي والعنف الجنسي (سلوفينيا)؛
 39-137تجريم االغتعاب الزوجي والعنف المنزلي ،وتزويد المكاتفب المعنيفة
بالش ففوون الجنس ففانية ف ففي مراك ففز الش ففرية بم ففا يكف ففي م ففن الم ففوهفين والتجهيف فزات
لبمان اإلبالغ عن حاالت العنف والتحقيق فيها على النحو الواجب (التفيا)؛
 ٤0-137ضففمان تعففديل القففوانين وات العففلة مففن أج فل معالجففة ضبففايا العنففف
المنزلففي واالعتففداء الزوجففي علففى النحففو المالئففم وكفالففة مقاضففاة جميففع مففن ي ف ّدعى
أنهم جناة (أوغندا)؛
 ٤1-137سن ضانون شامل لمكافحفة التمييفز يهفد الفى منفع ومكافحفة جميفع
أشكال العنف بالنساء والفتيات والمعاضبة عليها ،بما فيها العنفف المنزلفي والعنفف
الجنسي واالنتهاكات التمييزية للحق في التعليم (ألمانيا)؛
 ٤2-137الغفاء تجفريم المثليفة الجنسفية واعتمفاد تفدابير عاجلفة لتعفديل القففانون
الجنائي تحقيق ا له ا الغرض (أوروغواي)؛
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 ٤3-137اتخف ففاو خضف ففوات عاجلف ففة لتعف ففديل ضف ففانون العقوبف ففات والغف ففاء تج ف فريم
العالضات الجنسية بين البالغين من نفس نوع الجنس بالتراضي بينهم (شيلي)؛
 ٤٤-137تنفي خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسان بفعاليفة والفدعوة علنف ا الفى
الك ففف ع ففن مهاجم ففة األش ففخاص ووي اإلعاض ففة ،واألش ففخاص المع ففابين ب ففالمهق،
والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغفايري الهويفة الجنسفانية وحفاملي
صف فففات الجنسف ففين ،واألشف ففخاص ال ف ف ين يتعايشف ففون مف ففع فيف ففروس نقف ففك المناعف ففة
والمعرضف فين ل ص ففابة ب ففم والمع ففابين ب ففم فعف فالا ،وال ففى الك ففف ع ففن
البشف فرية/اإليدز
ّ
االعتداء عليهم وممارسة التمييز في حقهم (كندا)؛
فومتين تعن ففى برص ففد
 ٤5-137انش ففاء آلي ففة ويني ففة مس ففتقلة مش ففتركة ب ففين الحك ف ْ
السياسات العامة في مجال حقوق اإلنسان (المغرب)؛
 ٤6-137توسيع نضاق الرفاه االجتماعي واتاحتم للمستفيدين (معر)؛
 ٤7-137االستجابة لجميع الضلبات المعلَّقة العادرة عن اإلجفراءات الخاصفة
وتوجيففم دعففوة دائمففة الففى جميففع المكلفففين بواليففات فففي ايففار اإلجفراءات الخاصففة
(التفيا)؛
 ٤8-137النظر في توجيم دعوة دائمة الفى جميفع المكلففين بواليفات ففي ايفار
اإلجراءات الخاصة (أوكرانيا)؛
 ٤9-137توجيف ففم دعف ففوة دائمف ففة ومفتوحف ففة الف ففى المكلفف ففين بواليف ففات فف ففي ايف ففار
اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (شيلي)؛
 50-137توجي ففم دع ففوة دائم ففة ال ففى المكلف ففين بوالي ففات ف ففي اي ففار اإلجف فراءات
الخاصة (مدغشقر)؛
 51-137توجيم دعوة دائمة الى جميع المكلفين بواليات في ايار اإلجراءات
الخاصة (جمهورية كوريا)؛
 52-137توجيم دعوة دائمة الى جميع المكلفين بواليات في ايار اإلجراءات
الخاصة (الجبل األسود)؛
 53-137الغففاء األحكففام التففي تجف ِّفرم المثليففة الجنسففية ،بهففد احت فرام مبففاد
المساواة وعدم التمييز احتراما كامالا (فرنسا)؛
 5٤-137الغاء عقوبة اإلعدام (كوستاريكا)؛

 55-137اعتمففاد وضففف اختيففاري رسففمي لتضبيففق عقوبففة اإلعففدام كخضففوة أولففى
نحو الغائها نهائي ا (فرنسا)؛
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 56-137اعتماد وضف اختياري رسمي لتضبيق عقوبة اإلعدام (سلوفينيا)؛
 57-137التعجيل باإلجراءات الرامية الى الغاء عقوبة اإلعدام (توغو)؛
 58-137اعتماد وضف اختياري لتضبيق عقوبة اإلعدام بهد الغائها (أنغوال)؛
 59-137النظففر فففي اتخففاو جميففع الخضففوات الالزمففة العتمففاد وضففف اختيففاري
لعمليات اإلعدام بحكم القانون بهد اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام (ايضاليا)؛
 60-137النظر ففي اتخفاو خضفوات نحفو الغفاء عقوبفة اإلعفدام والتعفديق علفى
اتفاضية مناهبة التع يب ،وتكثيف جهودها لتنفي التوصيات َّ
المقدمة أثنفاء عمليفة
االسففتعراض الففدوري الشففامل األول ،بمففا فيهففا التوصففية بالتعففديق علففى االتفاضيففة
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (منغوليا)؛
 61-137الغاء عقوبة اإلعدام رسمي ا في جميع الحاالت والظرو  ،والتعفديق
على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (البرتغال)؛
 62-137اعتماد وضف اختياري رسمي لتضبيق عقوبة اإلعفدام واجفراء دراسفات
ومناضشات للنظر في الغاء ه ه العقوبة (شيلي)؛
 63-137حظ ففر العن ففف المنزل ففي واالغتع ففاب الزوج ففي واض فففاء ص فففة الج ففرم
عليهما (غواتيماال)؛
 6٤-137تحسين امكانية وصول ضحايا عنف العشير الفى العدالفة بضفرق منهفا
فزوجيين وغيرهمفا مفن أشفكال عنففف
سفن تشفريعات تعتفر باالغتعفاب والبففرب ال ْ
العشير (آيرلندا)؛
 65-137تعزيز الجهود الرامية الى حماية حقوق األشفخاص المعفابين بفالمهق
وغيرهم من الفتات البعيفة واألضليات (أستراليا)؛
 66-137مكافحففة اإلفففالت مففن العقففاب علففى الج فرائم التففي ترتكففب فففي حففق
األضليففات الجنسففية ،وضففمان صففون حقهففم فففي التجمففع وتكففوين الجمعيففات وكفالففة
حقهم في المعاملة المتساوية في الحعول على الخدمات العحية والوصفول الفى
العدالة (النرويج)؛
 67-137صون حرية التعبير والحق في الحعول على المعلومات ،على النحو
الواجففب ،فففي مجففال مكافحففة نففوع ناشففإل مففن اإلج فرام فففي سففياق ج فرائم الفبففاء
الحاسوبي ،من خالل اعتماد لوائا مناسبة وتنفي ها (البرتغال)؛
 68-137اتخاو التفدابير المناسفبة ففي القفانون والممارسفة علفى السفواء لبفمان
ُّ
تمكن أفراد المجتمع المدني ،وخاصةا المدافعين عن حقفوق اإلنسفان ،مفن العمفل
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في بيتة آمنة ومواتية خالية من األعمال االنتقامية ،وازالة القيود التي تعوق عملهم
بوسففائل منهففا ضففمان حقهففم فففي حريففة التعبيففر وحريففة التجمففع وتكففوين الجمعيففات،
وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (فنلندا)؛
 69-137زي ففادة الت ففدابير المتخف ف ة لمكافح ففة التش ففرد وانع ففدام الس ففكن الالئ ففق
وميسففور التكلفففة ،ال سففيما للفتففات البففعيفة مثففل األشففخاص ال ف ين يعيشففون فففي
الفقر واألمهات العازبات (ماليزيا)؛
 70-137تش ففجيع وض ففع اي ففار ض ففانوني يكس ففب الثق ففة ف ففي الق ففوانين المتعلق ففة
بالملكي ففة ،وال س ففيما حي ففازة األراض ففي والحماي ففة م ففن عملي ففات اإلخ ففالء القس ففري،
واالعت فرا بحقففوق الشففعوب األصففلية والرعففاة والقناصففين وملتقض في الثمففار ،علففى
النحو الموصى بم سابقا (المكسيك)؛
 71-137اإلنعففا فففي حمايففة الحقففوق والمعففالا المشففروعة لألضليففات مففن
الشعوب األصلية واتخاو اجراءات سريعة في ه ا المجال (كابو فيردي)؛
 72-137العم ففل ،ضبف ففل االس ففتعراض الف ففدوري الشف ففامل المقب ففل ،علف ففى تمكف ففين
ملتمسي اللجوء والالجتين من الحعول على عمل والتمتع بحرية التنقل (كندا).
 -138جميففع االس ففتنتاجات و/أو التوص ففيات ال ففواردة ف ففي هف ف ا التقري ففر تعبِّففر ع ففن موض ففف
الدولة (الدول) التي َّ
ضدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغي أالّ يفهفم أنهفا تحظفى

بتأييد الفريق العامل ككل.
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