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أوالف -المقدمة والمنهجية
-1

تلتزم جمهوريةة تززانيةا المتحةدة زتززانيةال فةالوفةاز فةالت ازمةاتهةا الولزيةة والدليميةة والةدوليةة ت ةاه تعزيز

وحماية وإعمال حقوق النسة ة ةةان والشة ة ةةعوت .وتواية ة ةةل التعاون في هذا الصة ة ةةدد م م ل

ويسرها أن تقدم تقريرها الولزي الثالث في إلار آلية االستعراض الدوري الشامل.
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حقوق النسة ة ةةان

وكلفت و ازرة الش ة ة ة ةةوون الدس ة ة ة ةةتورية والقانونية فنعداد التقرير الولزي عن لري إجراز مش ة ة ة ةةاو ار
ُ
لفائدة ال ها

واس ة ة ة ةةعة الزتاق .ونلمت في أبلول/س ة ة ة ةةبتمبر  2020دورة ت دبد معلوما

الفاعلة الحكومية

المعزية بتزفيذ التوي ة ة ةةيا ل من أجل الش ة ة ةةروق في إعداد التقرير الولزي .وأعقث جلس تزليم ث

تش ة ة ةةاور مش ة ة ةةتركة م ممثلي ال ها

جلس ة ة ةةا

الفاعلة الحكوميةل والموس ة ة ةس ة ة ةةة الولزية لحقوق النس ة ة ةانل والقض ة ة ةةاز

ومزلمةا الم تم المةدني في تززانيةا القةاريةة وتززانيةا زن تةار .وتلقةت الو ازرة أيض ة ة ة ة ة ة ة ًال أثزةاز إعةداد التقريرل
مساهما وتعليقا مفيدة من م موعة جها ياحتة مصلحة.

ثانياف -التطورات منذ االستعراض السابق
ألف -معلومات أساسية عن البلد
المناطق اإلدارية
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تززانيةةا هي اتحةةاد بين تززانيةةا القةةاريةةة وتززانيةةا زن تةةار .وزاد عةةدد المزةةال الداريةةة من  30في

عام  2016إلى  31في عام  2020وهي تضم  26مزتقة في تززانيا القارية و 5في تززانيا زن تار.
االنتخابات العامة
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نلمت تززانيا االنتخافا

عام 2019ل ثم االنتخافا

السةادسةة المتعددة األحزات التي بدأ فانتخافا

العامة في  28تشرين األول/أكتوبر .2020

الحكوما

المحلية في

باء -اإلطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
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انض ة ة ةةمت تززانيا في  8نيس ة ة ةةان/أبريل  2020إلى معاهدة مراكش لتيس ة ة ةةير الزفاج إلى المص ة ة ةةزفا

المزش ة ة ة ة ةةورة لفائدة األش ة ة ة ة ةةخا

المكفوفين أو معادي التص ة ة ة ة ةةر أو جوي إعادا

لعام  2013ل مما عزز ويول هذه الفئة إلى المعلوما .
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وفي  13ش ة ة ة ة ة ةةتا /فبرابر 2021ل أدر برلمان تززانيا دانون التعدب

أ،ر في درازة المتبوعا ل
المتزوعة ردم  2لعام 2021

الذي جعل اللغة السة ة ة ة ة ة ةواحليةل في جملة أمورل اللغة القانونية ولغة المحاكم ولغة التشة ة ة ة ة ة ةريعا ل ك زز من

ال هود الرامية إلى تعزيز الويول إلى العدالة.

ثالثاف -تنفيذ التوصيات المقبولة
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لد اعتماد التقرير الولزي الثاني ل سة ةةتعراض الدوري الشة ةةامل في أبلول/سة ةةبتمبر 2016ل دبلت

ير عن التزفيذ  ،ل الفترة
تززانيا تزفيذ  131توي ة ةةيةل وتزفيذ توي ة ةةيتين فش ة ةةكل جزئي .ويقدم هذا القس ة ةةم تقر اً
المشمولة فالتقريرل من عام  2016إلى عام  2020في إلار الم اال

2

المواضيعية التالية.
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الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ()5-134 ،4-134 ،3-134 ،2-134 ،1-134
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نلر تززانيا في التصةةدب على اتفاةية مزاهضةةة التعذبث و يره من ضةةروت المعاملة أو العقوبة

القاس ةةية أو ال إنس ةةانية أو المهيزة ز1984لل واالتفاةية الدولية لحماية حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد

من اال،تفاز القسري ز2006ل .وتعتزم موايلة

أسرهم ز1990لل واالتفاةية الدولية لحماية جمي األشخا
التحث والمشاو ار

والزلر في هذه المعاهدا ز1ل.

تطوير الدستور ()10-134 ،9-134 ،8-134 ،7-134 ،6-134
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بلغت عملية وض ة ة ة الدس ة ة ةةتور مرحلة االس ة ة ةةتفتاز في عام  .2015وتتتلث هذه العملية مس ة ة ةةتقب ً

الكثير من الموارد التقزية والمالية التي تسةةتخدم في الودت الراهن اسةةتخدام ًا اسةةتراتي ي ًا لتزفيذ أنشةةتة إنمائية
أكثر إلحاحاً تتعل بتعزيز وحماية الحقوق المدنية والس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةية واالدتص ة ة ة ةةادية واالجتما ية والثقا ية .ومن
الموكد أن تتوير الدسةتور مسةةلة مهمةل وبما أن الدسةتور الحالي لتززانيا ضةمن ف دارة تمت ال مي فحقوق

النسةانل وهو بوجه التزمية الولزية فادتدارل فنن مسةةلة االسةتفتاز على دسةتور جدبد سةوع يُعاد الزلر فيها
في الودت المزاسث .فالسلتة االدتصادية واالجتما ية تفسح الم ال للسلتة السياسية.

اإلطار المعياري ()44-134 ،40-134 ،12-134 ،11-134
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هزاك دائمة مرف تضم القوانين التي تم سزها وتعدبلها من عام  2016إلى عام  2020وأهدافهاز2ل.
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والقوانين التي جر سة ة ةةزها وتعدبلها وتكفل تحقي المسة ة ةةاواة بين ال زسة ة ةةينل هي دانون المسة ة ةةاعدة

القانونية ردم  1لعام 2017ل ودانون المسة ة ةةاعدة القانونية في زن تار ردم  13لعام 2018ل الذي بزص على

عدم التمييز بين متلقي المسةاعدة القانونية على أسةان نوق ال ز ز3ل .وعليهل تكفل سةلتا
ال زس ة ة ةةاني لد تش ة ة ةةكيل الم ال

التعيين التمثيل

المعزية فالمس ة ة ةةاعدة القانونيةز4ل .وع وة على جلسل بزص دانون األحزات

السةةياسةةية في المادة  258مزه على أن بلتزم الحزت السةةياسةةي ف ملة أمور مزها المسةةةلة ال زسةةانيةز5ل .وفي

عام  2019ل أي ة ة ة ةةدر رئي

القض ة ة ة ةةاز ال ئحة المتعلقة فالقض ة ة ة ةةاز وتتبي القوانين  GN-110زالممارسة ة ة ةةة

والجرازا في القضة ة ةةايا المتعلقة فالفئا

واأللفال واألشخا
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الضة ة ةةعيفةل التي تزص على البت في القضة ة ةةايا المتعلقة فالزسة ة ةةاز

جوي العادة في ضون  6أشهر .
ز6ل

وتعكف تززانيةةا على اسة ة ة ة ة ة ةةتعراض المةةادة  29من دةةانون الزوال لتكون متوافقةةة م درار محكمةةة

االس ة ةةتئزاع في دض ة ةةية الزائث العام ض ة ةةد ريبيكا ز .جيوميل دعو اس ة ةةتئزاع مدني ردم  204لعام 2017

فشة ةةةن سة ةةن الزوال .وهزاك أيض ة ة ًا مزادشة ةةا

جارية يما بتعل فالمي ار  .وي ري إش ة ةراك زعماز الم تمعا

المحلية والزعماز الدبزيين في إلار تزقيح القانون المتعل فمسائل الزوال والمي ار .
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وع وة على جلسل تم في تززانيا زن تار تعدبل دانون القاضة ة ة ة ةةي ردم  3لعام  1985وسة ة ة ة ةةن دانون

محكمة القاضي ردم  9لعام  2017الذي بزص على تقسيم األيول الزوجية فعد فسخ الزوال المدني.

13-134
-14

تتواية ة ةةل ال هود للتصة ة ةةدي للعزف العائلي المحلور فموجث المادة  16من دانون العقوبا

التي

ت رم أعمال عزف عائلي محددة ويعادث على ال رائم مثل األج البدني ال س ة ة ةةيمل والقس ة ة ةةوة على األلفالل
واال تص ة ة ة ة ة ةةاتل والتحرع ال زس ة ة ة ة ة ةةيل واالعتداز ال زس ة ة ة ة ة ةةي الختيرل وس ة ة ة ة ة ةةفا المحارم الذكور أو النا .
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وفي عام  2016ل بلغ عدد شةةكاو العزف العائلي المبلغ عزها في مراكز الشةةرلة  9 176شةةكو وانخف
العدد إلى  3 398شكو في عام .2020
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وفي تززانيةا زن تةارل هزةاك حةاال

تعةدبةل دةانون الجرازا

عزف عةائلي محةددة ال يمكن الفرال عن مرتكبيهةا فكفةالةة فعةد

ال زةائيةة ردم  7لعةام 2018ز7ل .كمةا بزص دةانون األدلةة ردم  9لعةام  2016على أن

تقبل المحاكم األدلة اللكترونية في دضايا العزف العائليل وأن تكون األدلة التي يقدمها القصر مقبولة دون
أي تعقيدا

دانونية تتعل بتقديم أدلة داعمة.

15-134
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تقوم تززانيا فمراجعة السةةياسةةة الولزية فشةةةن كتار السةةن لعام  2003دبل سةةن دانون فشةةةن حماية

ه ةةذه الفئ ةةة .وية ة ة ة ة ة ة ةةدر في تززاني ةةا زن ت ةةار الق ةةانون المتعل فكت ةةار السة ة ة ة ة ة ةةن ردم  2لع ةةام  2020من أج ةةل

حماية حقودهم.

المؤسدددددسدددددة الوطنية لحقوق اإلنسدددددان (،20-134 ،19-134 ،18-134 ،16-134

)21-134
-17

تمت زيادة ميزانية ل زة حقوق النس ة ة ة ةةان والحكم الرش ة ة ة ةةيد  ،ل الفترة المش ة ة ة ةةمولة فاالس ة ة ة ةةتعراض

من  618 981 617,31شةلزاً تززانياً في الفترة  2017-2016إلى  4 325 039 894,48شةلز ًا تززانياً في
ز8ل
الفترة  . 2020-2019وتم تعيين  11موظف ةاً لل ز ةةة في الفترة من  2016إلى  2020ونق ةةل  11موظف ةاً
موه ً إلى الل زة من موسة ة ة ةسة ة ة ةةا
وتسوية الززاعا

أ،ر  .وتواية ة ة ةةل الل زة أيضة ة ة ةاً بزاز دد ار موظفيها في م ال التحقي

والدارة والمسائل الدارية.

ويُكفل اسة ةةتق ل الل زة فموجث دسة ةةتور تززانيا لعام 1977ز9لل والمادة  391من دانون الل زةز10ل.
-18
ودد عزز اسة ة ة ةةتق لها فصة ة ة ةةورة أكبر في عام  2018عن لري تعدبل ال ئحة ردم  89لعام  2018المتعلقة
فالل زة زإجرازا تعيين المفوض ة ة ةةينلل من أجل تعزيز الش ة ة ةةفا ية والمس ة ة ةةازلة في عملية تعيين المفوض ة ة ةةين.

وتتعةاون الل زةة م المزلمةا الدليميةة وهي عضة ة ة ة ة ة ةةو في الرافتةة األفريقيةة ألمانا

وشتكة الموسسا

األفريقية لحقوق النسان .وتوايل موسسا

ز11ل

أيضاً دعم أنشتة الل زة فما يشمل تعزيز مكاتبها الفر ية

-19

الملةالم والوسة ة ة ة ة ة ةةالةل

األمم المتحدة وعدد من الشركاز النمائيين

.

وع وة على جلسل حافلت الل زة على تصزيفها في الفئة "ألف" في عام  2018من دبل التحالف

العالمي للموسسا

الولزية لحقوق النسانل وهو دليل على استق ليتها.

لجان االنتخابات ()17-134
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تواي ة ة ة ة ة ة ةةل الل زةة الولزيةة ل نتخةافةا

برو الحكم الرشةيد .و ،ل االنتخافا

ول زةة االنتخةافةا

في زن تةار تعزيز عمليةاتهمةا التي تلتزم

العامة في عام  2020ل عرضةت اسةتما ار ترشةيح جمي المرشةحين

لمدة  24سة ة ة ةةاعة في أماكن واضة ة ة ةةحة ،اية ة ة ةةة فالل ان والدوائر االنتخابية لتمكين المرشة ة ة ةةحين من مراجعة
أسمائهم وإثارة أي اعتراضا .

-21

وتخض ة ة ة ة ة الحم

االنتخابية لمدونة دواعد السة ة ة ة ةةلوك االنتخابية لعام  2020التي أدرتها وودعت

عليها جمي األحزات الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةية .وعول ت جمي المزازعا

المتعلقة فالحم

االنتخابية فش ة ة ة ةةكل علزي
ز12ل

وعادلل وأحيلت المس ة ة ة ة ةةائل المتعلقة فانتهاك مدونة دواعد الس ة ة ة ة ةةلوك االنتخابية إلى الل ان المعزية

 .ولكل

حزت سةياسةي مسة ل ح المشةاركة في األنشةتة السةياسةية والمعاملة على ددم المسةاواة م سةائر األحزات.
4
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و ،ل عملية االدتراق وفرز وجرد األية ة ةوا

والع نا ل س ة ةةمح لكل حزت س ة ةةياس ة ةةي بتعيين وك ز لتمثيل

وحماية مصالح مرشحيهل عم ً فالمادة  343من دانون االنتخافا
وفي تززانيا زن تارل يعزز دانون االنتخافا

-22

ز13ل

الولزية

.

ردم  4لعام  2018ولوائحه الديمقرالية والمش ة ة ة ةةاركةل

ش ة ة ة ةةةنه ش ة ة ة ةةةن اللوائح االنتخابية للتسة ة ة ة ة يل لعام 2019ل ولوائح االنتخافا

لعام 2020ل ومدونة أ ،ةيا

االنتخافا ل لعام 2020ل ودواعد االلتمان االنتخابية لعام  . 2020وشة ة ةةملت التدابير المعيارية لتعزيز عمل

ل زة االنتخافا في زن تار إلغاز دانون االنتخافا

ز14ل

لسة ةةزة  2018الذي اعتمد عملية التصة ةةويت المتكر
وحدود عمل مرادبي االنتخافا

إي

ردم  11لسة ة ة ةةزة  1984وسة ة ة ةةن دانون االنتخافا

ل وأرسة ةةى إجرازا تو ية الزا،بينل وحدد ية ة حيا

الولزيين والدوليينل وزاد ي ة ة ة ة ة حيا
ز15ل

هذه الل زة في عام  2017إلى تعزيز استق لها
وفي االنتخافا

-23

ردم 4

.

الل زة وعزز تزفيذ مهامها .كما أد

العامة لعام 2020ل شةاركت جمي األحزات السةياسةية المسة لة التالغ عددها 19

حزباً تزاف  15مزها على رئاسةة ال مهورية وتزاف  17مزها على رئاسةة تززانيا زن تار .وشةارك  19حزباً
سة ةةياسة ةةي ًا في المزافسة ةةة على انتخات البرلمان وأعضة ةةاز م ل الزوات في تززانيا زن تار وانتخافا أعضة ةةاز
م ال

المقالعا .

خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان ()30-134
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واي ة ة ةةلت تززانيا تزفيذ ،تة العمل الولزية لحقوق النس ة ة ةةان للفترة  2017-2013التي تض ة ة ةةمزت

نلام إب غ م ّكن أيحات المصلحة من تقديم تقارير عن تزفيذ أنشتتهم.

28-134 ،27-134 ،26-134 ،25-135 ،24-134 ،22-134 ،21-134
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،ضةةعت ،تة العمل الولزية لحقوق النسةةان للتقييم الزهائي في عام  .2017وعرضةةت إن ا از

الختة على الل زة البرلمانية للشوون الدستورية والقانونية في  1تشرين الثاني/نوفمبر 2018

ز16ل

.

23-134
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دعم الش ة ة ة ة ةةركاز النمائيون تزفيذ ،تة العمل الولزيةل فما في جلس برنامح األمم المتحدة النمائي
ز17ل

واالتحاد األوروبي

 .وع وة على جلسل حصة ة ة ةةلت ،تة العمل الولزية على الدعم أيض ة ة ة ة ًا من المزلما

ير الحكومية الدولية والولزيةز18ل.

29-134
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شة ة ة ة ةةاركت مزلما

الم تم المدني في تزفيذ وتقييم ،تة العمل الولزية .ودد ودعت ل زة حقوق

النسة ة ة ةةان والحكم الرشة ة ة ةةيد مذكرة تفاهم م  20مزلمة ير حكومية من تززانيا القارية وتززانيا زن تار لتزفيذ

،تة العمل الولزية.

برامج حقوق اإلنسان ()33-134 ،32-134
-28

نلمت دو ار في العلوم الية حية لموظفي السة ون تشةمل العزايةر المتعلقة فحقوق النسةانل

حيةةث تم تةدريةث  86موظفةاً في عةام  2016في م ةةال المس ة ة ة ة ة ة ةةائةل الداريةة والمتعلقةةة فحقوق النس ة ة ة ة ة ة ةةانل

وتدريث  101في عام  . 2020وع وة على جلسل ير الشة ةةرلة مزه ها التدريبي في عام  2016ليشة ةةمل

متةاد حقوق النسة ة ة ة ة ة ةةان وواجةث االلتزام بهةا أثزةاز أداز واجتةاتهةاز19ل .وفي عةام 2020ل تم تةدريةث  218من

كتار ضتا الشرلة والس ون في م ال حقوق النسان والمساعدة القانونية.
GE.21-11293
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-29

وفي تززانية ةةا زن تة ةةارل ي ري بزة ةةاز دة ةةد ار

وعقة ةةد
موظفي السة ة ة ة ة ة ة ونُ .

دورتة ةةان تة ةةدريبيتة ةةان في

عام 2016ل و 5دو ار تدريبية في عام  2020لكتار ويغار الموظفين فشةن معابير حقوق النسان

ز20ل

.

90-134
-30

األوامر العامة للشةرلة تلزم الضةتا من جمي الرتث فاحترام حقوق النسةان أثزاز أداز واجتاتهمل

ويتحملون فموجث جلس المسة ة ة ة ة ةةوولية عن أي انتهاك .ووجهت إلى عدد من ضة ة ة ة ة ةةتا الشة ة ة ة ة ةةرلة تهم جزائية

فسة ة ةةبث االسة ة ةةتخدام المفر للقوة أثزاز أداز واجتاتهم .ومن األمثلة على جلس ضة ة ةةافي الشة ة ةةرلة الذي تسة ة ةةبث

في وفةاة الصة ة ة ة ة ة ةةحفي دودي موانغةاسة ة ة ة ة ة ةةيل ودةد وجهةت إليةه المحكمةة تهمةة القتةل الختةةل وأدبن وحكم عليةه
فالس ن  15عاماً في عام .2016
34-134
-31

واي ة ةةلت تززانيا اس ة ةةتقتال فعثا

اآلليةة الةدوليةة لتصة ة ة ة ة ة ةري

الموس ة ةس ة ةةا

األعمةال المتتقيةة للمحكمتين ال زةائيتينل والمحكمةة األفريقيةة لحقوق النس ة ة ة ة ة ة ةةان

والشعوتل ومحكمة العدل لشرق أفريقيال والم ل
-32

الدولية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق النس ة ةةان مثل

االستشاري المعزي فالفساد التاف ل تحاد األفريقي.

وفي آجار/مةارن  2019ل دةدمةت تززانيةا مس ة ة ة ة ة ة ةةاعةدا
ز21ل

أعقات إعص ة ة ة ة ةةار إبداي

إ ةاثيةة إلى موزامبي وزمتةابوي وم وي في

 .وتززانيا من البلدان الملتزمة فالمش ة ة ة ة ةةاركة فقوا

الس ة ة ة مل حيث يعمل  1 759من أفرادها العس ة ة ةةكريين في س ة ة ةةت من فعثا

ضتا شرلة وس ون تززانيون في فعثا
-33

وتس ة ة ة ة ة ةةتض ة ة ة ة ة ةةي

في فعثا

األمم المتحدة لحف

األمم المتحدةز22ل .كما يش ة ة ةةارك
ز23ل

حف الس م التافعة لألمم المتحدة

.

تززانيا الجئين من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقرالية ورواندال وتكفل تلبية

احتياجاتهم األسة ةةاسة ةةية فالتعاون م مفوضة ةةية شة ةةوون ال جئين .وفي عام 2019ل اسة ةةتضة ةةافت 305 983

الجئ ًا ولالث ل وزل وبلغ عددهم الجمالي  274 533في عام .2020
37-134
-34

شةةارك كل من ل زة حقوق النسةةان والحكم الرشةةيد ومزلما

االستعراض الدوري الشامل وتزفيذها وفي إعداد هذا التقرير الولزي.

الم تم المدني في نشةةر تويةةيا

حقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة ()35-134
-35

واية ةةلت تززانيا إحراز تقدم في تزفيذ االلتزاما المتف عليها دولياً فشة ةةةن أهداع التزمية المس ةةتدامة.

وبدأ رس ة ة ة ةةمياً في تزفيذ هذه األهداع في عام  2016اس ة ة ة ةةتكماالً للعمل الذي بدأ في س ة ة ة ةةياق جدول األعمال
العالمي السة ةةاب في إلار األهداع النمائية لألل ية .وتزامزت ية ةةيا ة أهداع التزمية المسة ةةتدامة م ية ةةيا ة

الختة الولزية النمائية الخمسة ة ةةية الثانية للفترة  2017-2016والفترة  2021-2020فاعتتارها اللار الثاني

المتوس ة ة ةةي األجل لتزفيذ راية تززانيا النمائية لعام  . 2025وحص ة ة ةةل البلد فالتالي على فري ة ة ةةة لدرال أولويا

،تة التزمية المس ة ةةتدامة لعام  2030في الختة المتوس ة ةةتة األجلل مما يض ة ةةمن إدمال الس ة ةةياس ة ةةا المرتتتة
فةهداع التزمية المس ة ة ة ةةتدامة فص ة ة ة ةةورة جيدة في الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةا الولزية .ودد أد جلس إلى تزفيذ الختة الولزية
النمائية الخمس ةةية الثانيةل وتحقي أهداع التزمية المس ةةتدامة على حد س ةواز .وتم دعم جلس عن لري التو ية

فةهداع التزمية المسةتدامة من  ،ل تزليم سةلسةلة حلقا عمل توعوية فشةةن األهداع النمائية لألل ية لفائدة
الو از ار والدا ار والوكاال وس ة ة ة ة ة ةةلتةا الحكم المحلي لضة ة ة ة ة ة ةمةان تزفيةذ ال وانث المحةددة في أهةداع التزمية

المسة ة ةةتدامة فما بتماشة ة ةةى م تزفيذ الختة النمائية الولزية الخمسة ة ةةية الثانية .وشة ة ةةاركت م موعة واسة ة ةةعة من
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أية ة ة ة ة ةةحات المصة ة ة ة ة ةةلحة من مختلف القتاعا في تزفيذ الختة النمائية الولزية الثانيةل مما أتا الفرية ة ة ة ة ةةة
ألي ةةحات المص ةةلحة ل تفاق على مختلف المس ةةائل المتعلقة فالس ةةياس ةةا والعمليا جا الص ةةلة بتزفيذ أهداع
التزمية المستدامة وريدها والب غ عزها في جمي مراحل تزفيذ الختة النمائية الخمسية الثانية.

وي ري أيضة ًا اسةةتعراض السةةياسةةا
-36
واستعرضت السياسة البيئية الولزية لعام  1997من أجل تضميزها العمل المزا،ي زالهدع 13لل والمسائل

ز24ل

لضةةمان إدمال أهداع التزمية المسةةتدامة في ،تة التزمية
ز25ل

ال زسة ةةانية زالهدع 10لل والحكم الرشة ةةيد زالهدع 16ل

وع وة على جلسل ي ري تزفيذ مشة ةةاري لمكافحة
ز26ل

أثر تغير المزاخ على تحقي أهداع التزمية المس ةةتدامة  1و 2و 3و 4و13

ألراضي مست معا
-37

مياه فحيرة نياساز27ل.

من  ،ل الدارة المس ةةتدامة

واسة ة ة ة ة ة ةةتراتي يةة زن تةار المتعلقةة فةالزمو والحةد من الفقرل 2020-2016ل الراميةة إلى تحقي رايةة

زن تار 2020ل تراعي تحقي أهداع التزمية المس ة ةةتدامة وتزفيذ س ة ةةياس ة ةةا

زن تار ال زس ة ةةانية و،تة التزفيذ

للفترة 2020-2016ل ودد وضةعت فما بتماشةى م الهدع  10من أهداع التزمية المسةتدامة فيية الحد من
أوجه عدم المس ةةاواة .وع وة على جلسل تم تتوير راية زن تار  2050الش ةةاملة ألهداع التزمية المس ةةتدامةل

التي ي ري تزفيذها.

االلتزامات المتعلقة بمعاهدات حقوق اإلنسان ()39-134
-38

وية ة ة ة ة ة ةلةت الةدولةة الم ارحةل الزهةائيةة من الموافقةة على تقةاريرهةا المقةدمةة في إلةار االتفةاةيةة الةدوليةة

لحقوق ز1979ل .األشة ة ة ة ة ة ةخةا

جوي العةادةة ز2006لل واتفةاةيةة حقوق التفةل ز1989لل واالتفةاةيةة الةدوليةة
المعاهدا جا

للقضةاز على جمي أشةكال التمييز ضةد المرأة وسةتقدم هذه التقارير إلى ل ان هيئا

بزهاية عام .2021

الصلة

العنف ضدد النسداء وافطفا( (،55-134 ،54-134 ،71-134 ،51-134 ،41-134

)64-134 ،57-134
-39

توايةةل تززانيا تزفيذ ،تة العمل الولزية لنهاز العزف ضةةد الزسةةاز واأللفال زالفترتين 2018-2017

و 2022-2021ل التي تهدع إلى الحد من العزف ضة ة ة ة ةةد الزسة ة ة ة ةةاز واأللفال بزسة ة ة ة ةةتة  50في المائة فحلول
ز28ل

عام 2022

ومن الزتائح المتاش ة ةرة لختة العمل هذه إنشة ةةاز  16 343ل زة لحماية الزسة ةةاز واأللفال من

مسة ة ة ةةتو القر إلى المسة ة ة ةةتو الولزي .كما ي ري تزفيذ المبدأ التوجيهي لعام  2019المتعل فننهاز العزف
ال زساني في موسسا

-40

التعليم العالي والمتوسيز29ل.

ومن أجةةل تعزيز دةةدرة الموظفين ا لمكلفين فةةننفةةاج القوانين على مكةةافحةةة العزف ض ة ة ة ة ة ة ةةد الزس ة ة ة ة ة ة ةةاز

واأللفالل أنش ةةئت مكاتث ،اي ةةة فالش ةةوون ال زس ةةانية واأللفال في المراف المعزية فننفاج القانونل وبحلول

عام 2020ل تم إنشاز  153مكتت ًا تعمل في الس ون و 420مكتت ًا في مراكز الشرلة.
-41

وي ري في تززانيةا زن تةار تزفيةذ  ،تةة العمةل الولزيةة لنهةاز العزف ض ة ة ة ة ة ة ةةد الزس ة ة ة ة ة ة ةةاز واأللفةال

للفترة  . 2022-2017وأنشة ةةئت ل ان معزية فمسة ةةةلة العزف ال زسة ةةاني في الم تمعا

عددها  388ل زةل وهزاك حم

مسةةتمرة لمكافحة العزف ضةةد الزسةةاز واأللفال

مركز جامعاً في تززانيا زن تار في عام .2020
معزياً فاأللفال و11
اً
-42

ز30ل

المحلية "شة ةةيهيا" ببلغ

وكان هزاك  15مكتت ًا

وع وة على جلسل تم تعزيز وحدة حماية التفل التافعة لو ازرة الصحة بتقديم الدعم االستشاري للضحايا

وبرامح بزاز القد ار لسلتا إنفاج القانون في م ال التصدي لحاال العزف ضد الزساز واأللفال .
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70-134 ،42-134
-43

تتب جمي القوانين التي تحلر العزف ضة ةةد الزسة ةةاز والفتيا ل فما في جلس اال تصة ةةات وتشة ةةويه
والعزف العائلي والعزف ضة ةةد األشة ةةخا

األعضة ةةاز التزاسة ةةلية لعنا

جا

وفي إلار تزسةي السةياسةا

الذبن يعتقد أنهم يمارسة ةةون الشة ةةعوجة.

الصةلة فاتفاةية القضةاز على التمييز ضةد المرأة يما بتعل فالقضةاز على

تشة ةةويه األعضة ةةاز التزاسة ةةلية لعنا ل تواية ةةل تززانيا تزفيذ االسة ةةتراتي ية الولزية لمكافحة تشة ةةويه األعضة ةةاز

التزاسة ة ة ة ة ةةلية لعنا ل و،تة تزفيذها للفترة 2022-2019ل و،تة بلدان شة ة ة ة ة ةةرق أفريقيا لعام  2019المتعلقة

فمكافحة تشويه األعضاز التزاسلية لعنا .
49-134
-44

زاد عدد الدور اآلمزة التي تقدم ،دما

الرعاية االجتما ية لض ةةحايا العزفل حيث كانت توجد 3

مراكز جةامعةة ودارين آمزين في  3مزةال في عةام 2016ل وفي عةام  2020بلغ عةدد المراكز ال ةامعةة 13
ز32ل

وتواية ة ة ة ة ة ةةل تززانيةا تشة ة ة ة ة ة ةةغيةل ،ي هةاتفي للمسة ة ة ة ة ة ةةاعةدة الم ةانيةة لأللفةالل وتم في

مركز في  10مزةال
ًا
عام  2019تقديم المسة ةةاعدة لما م موعه  3 044لف ًل وبحلول فبرابر 2021ل أُحيل ما م موعه 3 763

لف ً تم ربتهم فمقدمي الخدما  .وأنشة ة ةةة البلد  5دور آمزة ودارين لبواز األلفال ضة ة ةةحايا العزف .وع وة

على جلةسل ي ري في جمي الم ةال

التةالغ عةددهةا  184تتبي الجرازا الموحةدة لدارة حةاال حمةايةة التفةل
ز33ل

لعام  2017لتمكين موظفي الرعاية االجتما ية من توفير أماكن آمزة وتقديم الرعاية الزفسية والدعم .

-45

وألل في عةام " 2017برنةامح فةافةا بورا" في تززانيةا زن تةار الةذي بةدعو إلى إشة ة ة ة ة ة ةراك الوالةد في

تربية األلفال.

69-134 ،53-134 ،52-134 ،50-134
-46

في إلار ال هود الرامية إلى إنهاز العزف ضة ةةد األشة ةةخا

الذبن يعتقد أنهم يمارسة ةةون الشة ةةعوجةل

وض ةةعت االس ةةتراتي ية الولزية للقض ةةاز على دتل كتار الس ةةن للفترة  2019-2018و .2023-2022وأد

جلس إلى إنشة ةةاز  14 416م لسة ةاً لكتار السة ةةن على مسة ةةتو القر والمزال والمقالعا واألداليم لضة ةةمان

س مة وأمن كتار السنز34ل.
58-134 ،57-134
-47

ي ري تزفيذ ،تة العمل الولزية لمكافحة االت ار فالتشة ةةر للفترة  2021-2018في تززانيا القارية
ز35ل

وتززانيةا زن تةار

 .ففي تززانيةا القةاريةةل تم في عةام  2019وضة ة ة ة ة ة ة دليةل ولزي لنشة ة ة ة ة ة ةةاز وإدارة دور آمزةة

لض ة ةةحايا االت ار فالتش ة ةةر والزاجين من العزفل وأنش ة ةةئت  6دور إبواز ودور آمزة لض ة ةةحايا االت ار فالتشة ةةر

في  5مزةال ز36ل .كمةا أعد

إجرازا تزفيةذية موحدة لدعم األلفةال ضة ة ة ة ة ة ةحةايا االت ةارل وهزةاك ،تةة عمةل

مشتركة م المزلمة الدولية لله رة لمكافحة االت ار فاألشخا

 ،ل الفترة .2021-2020

-48

وي ري التصة ة ة ة ة ة ةةدي لمرتكبي جرائم االت ةار فةاألشة ة ة ة ة ة ةخةا

-49

وزاد عةدد الةدور اآلمزةة لحمةايةة التفةل في تززانيةا زن تةارل حيةث ارتف عةدد مراكز رعةايةة األلفةال

ل حيةث دةام البلةد فمحةاكمةة  272مزهم في

عام 2016ل و 202في عام 2017ل و 173في عام 2018ل و 30في عام 2019ل و 179في عام .2020
مركز في عام .2020
مركز في عام  2016إلى 230
من 187
اً
اً
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57-134 ،59-134 ،58-134
االعتداز ال زس ة ةةي على ألفال الشة ة ةوارقل فعلى س ة ةةبيل المثالل تم

تبذل تززانيا جهودًا لمز حاال
-50
في  6مزال تزفيذ برنامح لتحدبد هوالز األلفال وإعادتهم إلى أسرهم وم تمعاتهم المحليةل وددمت ،دما

الرعاية األساسية لة ة ة ة ة  5 390لف ً ز 3 852يبيًا و 1 538فتاةلل وأعيد  135لف ً ز 92يبيًا و 43فتاةل إلى

أسةةرهمل وتلقى  821لف ً ز 519يةةبيًا و 302فتاةل إمدادا مدرسةةيةل وحصةةل  75لف ً ز 58يةةبيًا و 17فتاةل
على الدعم االدتصادي المقدم لألسر المعيشية في عام .2020

-51

وع وة على جلسل وض ة ة ةةعت الحكومة في عام ، 2020تة عمل مش ة ة ةةتركة للفترة 2021-2020

-52

المقالعا ل ومكاتث للشةوون ال زسةانية

فشةن ألفال الشوارقل تتضمن المتاد التوجيهية الولزية فشةن إعادة إدمال هوالز األلفال في األسر.
وتم في تززانيا زن تار إنشةاز مراكز جامعة في كل مسةتشة يا

ز37ل

واأللفال في جمي مراكز الشرلةل من أجل التصدي لمسةلة االعتداز ال زسي على األلفال .

حظر التمييز (،36-134 ،100-134 ،47-137 ،46-134 ،45-134 ،43-134

)122-134

يكفل الدس ةةتور والقوانين مش ةةاركة المرأة في جمي مزاحي الحياةل ففي م ال الس ةةياس ةةة على س ةةبيل
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المثالل تولت س ةةيدة مزص ةةث نائتة الرئي

من تشة ةرين الثاني/نوفمبر  2015إلى آجار/مارن 2021ل عزدما

أي ة ةةتحت الرئيس ة ةةة الس ة ةةادس ة ةةة للبلد والقائد األعلى للقوا

كانت هزاك مرش ة ة ة ة ةةحة واحدة لمزص ة ة ة ة ةةث رئي

االنتخافا

ال مهورية ومرش ة ة ة ة ةةحة واحدة لمزص ة ة ة ة ةةث نائث الرئي ل وفي

الولزية لعام 2020ل رش ةةح اثزان من األحزات الس ةةياس ةةية س ةةيدتين لمزص ةةث الرئاس ةةة ورش ةةحت 5

أحزات سياسية سيدا

-54

المس ة ةةلحة .وفي االنتخافا

الولزية لعام 2015ل

لمزصث نائث الرئي .

وتتولى سةيدتان رئاسةة وإدارة ال معية الولزية التي تضةم نسةتة  36,38في المائة من البرلمانيا

مقارنة بزسةةتة  34,6في المائة في عام  .2015وهزاك أيض ةاً تزوق جزسةةاني في سةةلس القض ةازل حيث تشةةكل
الزسة ةةاز نسة ةةتة  41في المائة من دضة ةةاة محكمة االسة ةةتئزاع ز 10سة ةةيدا

من أية ةةل  24داضة ةةياًل و 38في

المائة من دض ةةاة المحكمة العليا ز 31س ةةيدة من أي ةةل  85داض ةةياًل .وهزاك حالي ًا  5نس ةةاز يش ةةغلن مزايةةث
مفوضةا إدليميا من أيةل  26مفوضةاًل أي بزسةتة  19في المائةل و 43امرأة يشةغلن مزايةث مفوضةا
للمقالعا من أي ة ة ةةل  139مفوض ة ة ةاًل أي بزس ة ة ةةتة  31في المائةل و 55امرأة يش ة ة ةةغلن مزاي ة ة ةةث رئيس ة ة ةةا

مقالعا
أميزا

إداريا
-55

وبلديا من أية ة ةةل 184ل أي بزسة ة ةةتة  29في المائة .وهزاك أيض ة ة ةاً  12امرأة يشة ة ةةغلن مزاية ة ةةث

إداريا إدليميا من أي ة ة ةةل 26ل أي بزس ة ة ةةتة  46في المائةل و 36ام أرة يش ة ة ةةغلن مزاي ة ة ةةث أميزا
للمقالعا

من أيل .133

كما تم تمكين الزساز في الخدمة العامة من  ،ل برامح المزح الدراسية في الفترة من عام 2015

إلى شة ة ة ة ة ةةتا /فبرابر 2020ل حيث حصة ة ة ة ة ةةلت  742موظفة حكومية على مزح د ارسة ة ة ة ة ةةيةل وفي عام 2019ل

تم تدريث  66ضافتة س ن و 16ضافتة شرلة في م ال المساعدة القانونية ومكافحة العزف ال زساني.
-56

وتشة ة ة

المادة  337من دانون ال معيا على تسة ة ة يل جمعيا

الزس ة ةةاز وكتار الس ة ةةن من أجل

تعزيز أوضة ةةاق هاتين الفئتين من الزاحيتين االجتما ية واالدتصة ةةادية .وأد جلس إلى تس ة ة يل  170جمعية

بين عامي  2017و 2020مقارنة بتس يل  152جمعية  ،ل الفترة .2016-1955
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وأحرز تقةةدم في تحقي المسة ة ة ة ة ة ة ةةاواة بين ال زسة ة ة ة ة ة ةةين في م ةةال الخةةدمةةة العةةامةةة حيةةث بلغ عةةدد

الموظفةا  225 149موظفةة فحلول آجار/مةارن 2020ل أي بزسة ة ة ة ة ة ةتةة  42,7في المةائةة من إجمةالي عةدد
موظفي الخدمة العامة التالغ  527 281موظفاً.

-58

وتُشة ة ة ة ة ة ة

مشة ة ة ة ة ة ةةا ركةة المرأة في جمي القتةاعةا ل فمةا في جلةس عن لري إنشة ة ة ة ة ة ةةاز وحةدة معزيةة

فمشة ةةاركة المرأة تافعة لو ازرة األشة ةةغال والزقل لتيسة ةةير مشة ةةاركة المرأة ومسة ةةاهمتها في م ال أعمال التشة ةةييدل

حية ة ةةث دربة ة ةةت الوحة ة ةةدة  400امرأة  ،ل الفترة من عة ة ةةام  2016إلى حزيران/بونية ة ةةه  2020على تزفي ة ةةذ
أنشة ةةتة ومشة ةةاري الترقز38ل .وع وة على جلسل تش ة ة

الزسة ةةاز العام

الوي ةةول إلى مزاي ةةث الدارة وي ةةز القرارل فهزاك  3س ةةيدا

عددهم  8أعضازز39ل.
-59

في دتاق األرية ةةاد ال وية على
األري ةةاد ال وية التالغ

بين أعض ةةاز م ل

ويعد التمكين االدتصةادي للمرأة أمر أسةاسةي من أجل القضةاز على التمييز ضةد الزسةاز واأللفال.

ويزفذ ية ةةزدوق العمل االجتماعي التززاني مشة ةةاري تهدع إلى تمكين المرأة ادتصة ةةادياً على مسة ةةتو األسة ةةر
المعيشة ة ة ةةية .ويشة ة ة ةةمل جلس برنام ًا ولزي ًا لشة ة ة ةةتكة األمان االجتماعي النتاجية في إلار المرحلة الثالثة من

برنامح الصة ةةزدوق .والهدع من هذا البرنامح ه و تمكين األسة ةةر المعيشة ةةية الفقيرة من زيادة الد،ل والفر .

وبحلول عام 2019ل تم تسة ة يل حوالي  1 118 741أسة ةرة معيشة ةةيةل حيث اسة ةةتفاد من البرنامح .5 127 730

نسمة ز 52في المائة من النا
-60

و 48في المائة من الذكورلز40ل.

وي ري تعزيز رفاه المراهقا

والش ةةافا من  ،ل برامح المها ار الحياتية والتمكين االدتص ةةادي.

وتم فحلول عام  2020تدريث  8 082ش ة ة ة ةةافة في م اال
تحدبد األهداع .كما اس ة ةةتفاد  1 808ش ة ةةافا

و2020-2019ز42ل.
-61

التو ية الذاتية والقيادة وي ة ة ة ةةز القرار ومها ار

من ي ة ةةزدوق تزمية الش ة ةةتاتز41ل .في الفترة 2017-2016

وفي تززانيا زن تارل تم وض سياسة زن تار ال زسانية لعام  2016التي تدعو إلى المساواة وعدم

التمييزل وهزاك برامح تمكين ادتصة ةةادي للمرأة تاف لمكتث الرئي ل وو ازرة التمكين االدتصة ةةادي واالسة ةةتثمار.

وتعمل الختة االستراتي ية للصحة الن ابية لألمها والمواليد واأللفال والمراهقين في زن تار ز2023-2019ل

على إزالة الف وا بين ال زسةةين في م ال الصةةحة الن ابيةل وي ري تزفيذ أنشةةتة التمكين االدتصةةادي من

 ،ل اسةةتراتي يا السةةياسةةا ال زسةةانية .وت ري أيضة ًا تو ية الم تمعا
والص ة ة ة ة ةةحة الن ابية .كما حدثت زيادة في تقديم الخدما الم ئمة للمراهقينل وزيادة مش ة ة ة ة ةةاركة الذكور في

المحلية فشةةةن البرامح ال زسةةانية

رعاية يحة األمها

واأللفال.

عمل افطفا( ()68-134 ،66-134 ،65-134
-62

ي ري الحةد من عمةل األلفةال عن لري االسة ة ة ة ة ة ةةتراتي يةة الولزيةة للقضة ة ة ة ة ة ةةاز على عمةل األلفال

للفترة  2022-2018فييةةة تقليةةل عمةةل األلفةةال من  29في المةةائةةة إلى  9في المةةائةةة فحلول عةةام 2022ل
ز43ل

فما يشةةمل تزفيذ برنامح للقضةةاز على عمل األلفال في مزارق التتغ في مزتقة تابو ار
تزس ةةي وتعاون ش ةةاملة بهدع زيادة البيانا

وي ري تزفيذ آليا

والمعلوما عن عمل األلفالل من  24في المائة إلى  85في

المائة فحلول عام  2022من أجل اتخاج د ار ار مستزيرة.

-63

ونفةذ ،تةة العمةل الولزيةة للقضة ة ة ة ة ة ةةاز على عمةل األلفةال في زن تةار للفترة 2015-2009ز44لل

وتقوم ل زة العمل بريةةد عمل األلفال كل سةةتة أشةةهرل مما أسةةفر عن سةةحث  100لفل من سةةوق العمل

في عام .2020
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ي ري إنفة ةةاج دوانين حلر عمة ةةل األلفة ةةالل حية ةةث يص ة ة ة ة ة ة ة ةةدر موظفو العمة ةةل أوامر امتثة ةةال وفقة ةاً
للمادة  300من دانون موس ة ة ةس ة ة ةةا العملل والمادة  13من دانون التفلل وتُض ة ة ةةاعف العقوبة في حال عدم
االمتثال .وتلغى تصة ةةاريح عمل المسة ةةتثمرين األجانث الذبن بوظفون األلفالل وهو أمر تحلره المادة 366

من دانون العمالة وع دا

ز45ل

العمل

ويتلث من المحاكم إجتار أي ة ة ة ةةحات العمل الذبن ال يمتثلون ألوامر
ز47ل

موظفي العمل على تزفيذ األوامرز46لل وترف ضة ة ة ةةدهم دعاو جزائية

ودد بتعرض الشة ة ة ةةخص الذي تثبت

إدانته إلى السة ة ة ة ن أو الغرامة أو كليهما .كما تم تحس ة ة ةةين وس ة ة ةةائل تفتيش أماكن العمل لتش ة ة ةةمل التحقيقا

المتعلقة فعمل األلفال في مختلف الم اال
-65

فما في جلس المزاجم والمصان والمزارق.

ويتم في تززانيةةا زن تةةار تةةدريةةث الم تمعةةا

عام  2020حم

المحليةةة في م ةةال مز عمةةل األلفةةالل ونلمةةت في

تو ية ش ة ة ةةملت  600لفل يعملون في زراعة األعش ة ة ةةات التحريةل و 250لف ً يعملون

في بي األح ارل و 15لف ً يعملون في زراعة القرنفل

ز48ل

.

افشخاص ذوو اإلعاقة ()119-134
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اعتمد

تمويل الحكوما

جوي العادةل مثل تعدبل المادة  290من دانون

تززانيا تدابير تشةريعية لفائدة األشةخا

المحلية فحيث تزص على تخصة ة ة ة ة ة ةةيص  2في المائة من إبرادا الم ل
جوي العادة في الم اال

المائة لبرامح التمكين االدتص ةةادي لألش ةةخا

جلةسل فةنن المةادة  343من دةانون االنتخةافةا

ز49ل

من بيزها األشة ة ة ة ةةخا

االسة ة ةةتشة ة ةةاري المعزي فالمسة ة ةةاعدة القانونية

ز50ل

جوو العادةل على تمثيل هذه الفئة في الم ل

ل وتزص لوائح المسة ة ةةاعدة القانونية لعام  2018على أن تكون

زأل

ز51ل

جوي العادة إليها

واسة ةةتمر التركيز  ،ل الفترة المشة ةةمولة فالتقرير على المسة ةةائل جا

العادةل عن لري تزفيذ مختلف السياسا

البةدنيةة

 .ويزص دانون المسة ة ة ة ة ة ةةاعدة القانونية ردم 1

مكاتث مقدمي المساعدة القانونية ميسرة مادياً لويول األشخا
-67

الخاي ةةة فكل مزهم .وع وة على

الولزيةة يعتي الزةا،بين المكفوفين أو جوي العةادةا

ح االسة ة ة ة ة ة ةةتعانة فشة ة ة ة ة ة ةةخص يختارونه لعدالز فةية ة ة ة ة ة ةواتهم

لعام  2017ل الذي يسة ة ة ة ةةتهدع فئا

التالغة  10في

.

التةثير على األشة ةةخا

والبرامح لتمكين هذه الفئةل وشمل جلس ما بلي:

تخصة ة ة ةةيص  2في المائة من البرادا

المحلية لكل م ل

جوي

لتقديم دروض لألشة ة ة ةةخا

جوي العادة من أجل تمكيزهم ادتص ة ة ةةاديًا .وبلغ العدد الجمالي للم موعا التي تلقت األموال  1 150م موعة
وبلغت المتالغ التي يرفت  5 660 774 107,81شلزاً تززانياً؛
زتل

التمكين االدتصة ة ةةادي لألشة ة ةةخا

جوي العادة من  ،ل ية ة ةةزدوق التزمية االجتما ية

التززاني .ودد اس ة ةةتفاد من هذا الص ة ةةزدوق ما م موعه  176 035من األسة ة ةر المعيش ة ةةية الفقيرة لألش ة ةةخا

جوي العادة؛

زلل

توفير التدريث المهزي لألش ة ة ة ة ةةخا

زدل

إع ةةداد دلي ةةل لعم ةةل الص ة ة ة ة ة ة ةةز ةةدوق الولزي لألش ة ة ة ة ة ة ةةخ ةةا

زهةل

بز ةةاز الق ةةد ار من  ،ل برامح تتوير المه ةةا ار فم ةةا في جل ةةس التلم ةةذة الصة ة ة ة ة ة ةز ةةا ي ةةة

ما م موعه  376لالتاً؛

ددرها  202 300 000شلن تز زاني؛
وريادة األعمال.
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وي ري اسة ة ةةتعراض كل من القانون المتعل فاألشة ة ةةخا

جوي العادة ردم  9لعام  2006زالحقوق واالمتيا از ل .والقصة ة ةةد من جلس هو

زن تار المتعل فاألشة ة ةةخا

موازمة هذه القوانين م تش ة ة ة ة ة ةريعا
الخدما

واألشخا

جوي العادة ردم  9لعام  2010ودانون

أ،ر مثل التش ة ة ة ة ة ةريعا

المتعل فم ال العملز52لل والحصة ة ة ة ة ةةول على

العامةز53ل ل وعزد تلقي أدلة من ش ة ة ة ة ة ةةهود ض ة ة ة ة ة ةةعفاز أو معرض ة ة ة ة ة ةةين للتهدبدل فمن في جلس األلفال
جوو العادةز54ل.

81-134 ،65-137 ،56-134 ،22-136 ،87-134 ،79-134 ،76-134 ،74-134 ،72-137
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تقدم تززانيا الدعم الهيكلي لألشة ة ة ة ة ةةخا

جوي العادة عن لري تس ة ة ة ة ة ة يل مزلماتهم وال معيا

جوي المه  .ودد وض ة ة ةةعت متاد توجيهية مش ة ة ةةتركة

والمزلما

ير الحكومية المزش ة ة ةةةة لدعم األش ة ة ةةخا

المزلما

ير الحكومية للزلر في أدوارها وواجتاتها .كما يقدم البلد الدعم من  ،ل إشة ة ة ةراك األشة ة ة ةةخا

فش ة ة ة ة ة ة ةةةن تزسة ة ة ة ة ة ةةي المزلمةا

ير الحكوميةة في عةام 2020ل حيةث تم توجيةه كةل دتةاق إلى التعةاون م

جوي المه في وض السياسا

والختي الولزية.

-70

وتزس ة الحكومة االحتفال السةةزوي فالمزاسةةتا الولزية وتسةةتخدمها للتو ية فحقوق األشةةخا

جوي

المه  .وتشمل هذه المزاستا اليوم الدولي لععادة في  3كانون األول/ديسمبرل واليوم الدولي للتو ية فالمه

في  13حزيران/بونيهل ويوم حقوق النس ة ة ة ةةان في  10كانون األول/ديس ة ة ة ةةمبرل بهدع زيادة الوعي العام فكرامة
ودد ار األشة ةةخا

جوي المه  .ويتم االحتفال بهذه المزاسة ةةتا على المسة ةةتويا الولزي والدليمي والمحليل

مما يضة ة ة ةةمن التو ية على نتاق واس ة ة ة ة فحقوق األشة ة ة ةةخا

جوي المه وتغتية أكبر عدد ممكن من الزان

والم تمعا المحلية .وع وة على جلسل أنش ة ةةئت ل ان ألمن وس ة ة مة األش ة ةةخا

المحلي إلى المستو الدليمي من أجل ريد أمن وس مة هوالز األشخا
-71

جوي المه ل من المسة ةةتو

وتقديم الدعم لهم.

وتتعاون الحكومة م أية ةةحات مصة ةةلحة آ،رين لتوفير المسة ةةتحض ة ة ار الواةية من الشة ةةم

تتلبهةا الم ةال

جوي المه ل وتوفر ع جا

لألشة ة ة ة ة ة ةخةا

التي

السة ة ة ة ة ة ةةرلان والوداية مزةه فالم ةان .أما برنامح

الوداية من سة ة ةةرلان ال لدل الذي أسة ة ةسة ة ةةته الحكومة فالتعاون م مزلمة "الصة ة ةةو الدائم" والمركز الدليمي

للتدريث في م ال األمراض ال لديةل فيوفر الرعاية الصحية في م ال األمراض ال لدية لة  6 499شخصاً
من جوي المه ل حيث بتلقى  3 341مريضة ة ة ةاً ،دمة سة ة ة ةريرية كاملة لفحص سة ة ة ةةرلان ال لدل والتثقي في
م ال الحماية من أشةعة الشةم ل وال راحا

ال راحا

التسةيتةل والحالة إلى المسةتشة يا

الكبر  .ووايةلت تززانيا توفير مسةتحضة ار الوداية من أشةعة الشةم

جمي مستش يا

المقالعا

وتوايل توفير المعدا

السريرية.

الحكومية من أجل إجراز

لألشةخا

جوي المه في

-72

وراجعةت تززانيةا الضة ة ة ة ة ة ة ارئةث بهةدع جعةل المزت ةا

-73

وأنش ة ة ة ة ة ةةئت في تززانيا زن تار يادة لذوي المه في مس ة ة ة ة ة ةةتش ة ة ة ة ة ةةفى مزازي موجا في عام .2020

لضعاع التصر والمزت ا

ال لدية وواةيا

كما أنشئت ل ان في الم تمعا

المحليا

ال زمةة لهةذه الفئةةل مثةل األجهزة المسة ة ة ة ة ة ةةاعدة

الشم ل متاحة بتكلفة زهيدة أو دون تكلفة.

"شيهيا" بهدع التو ية على المستو الشعبي فقضايا العادة.

65-137 ،83-134 ،84-134 ،83-134 ،82-134 ،72-137
-74

جوي المه

توايل تززانيا إعتاز األولوية للتحقي والم حقة في القضايا التي يكون ضحاياها من األشخا
ز55ل

 .وفي عةام  2006ل تم إب غ مراكز الشة ة ة ة ة ة ةةرلةة بودوق  68حةادثةة اعتةداز ودتةلل وتزةادص هذا

العدد إلى  3حاال تم الب غ عزها في عام  .2017وتُ رم جمي أش ة ة ةةكال العزف ض ة ة ةةد األش ة ة ةةخا
المه ل ويتم توجيه تهم جزائية ضةد ال زاة تشةمل القتل والشةروق في القتل واالعتداز والتسةبث في أج بدني
واالت ةةار واال،تت ةةاع .ويلقى القت

12

جوي

على جمي ال ز ةةاة وت ري مح ةةاكمتهمل وفي ع ةةام 2020ل تم الب ةةت
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في  32دضة ة ة ة ة ة ةيةة  11مزهةا أمةام محةاكم القض ة ة ة ة ة ة ةةاة المقيمينل و 17أمةام المحكمةة العليةال و 4أمةام محكمةة
االستئزاع .ووجهت التدابير الدارية والقانونية نحو حماية الفئا

الضعيفةل مثلما أوضح في التقرير.

77-134 ،75-134
-75

األلفال جوي المه الذبن وض ة ة ة ةةعوا في دور إبواز مودتة من أجل س ة ة ة ة متهم أُعيدوا إلى أس ة ة ة ةةرهم

وم تمعاتهم المحليةل وأٌعيد اسة ة ة ة ة ةةتخدام هذه الدور في أ ارضة ة ة ة ة ةةها األية ة ة ة ة ةةلية .وهذا يعك
التص ة ة ة ة ة ة ةةدي لحةةاال

أمزهم وس متهم.

االعتةةداز على األشة ة ة ة ة ة ةخةةا

ن ا تززانيا في

واأللفةةال جوي المه ودتلهمل ممةةا أد إلى اسة ة ة ة ة ة ةةتعةةادة

73-134
بذلت تززانيا جهودًا لزيادة أعداد األش ة ة ةةخا
-76
العليا مثل التعيين في مزايث السفرازز56ل.

جوي المه في مزاي ة ة ةةث ي ة ة ةةز القرار والمزاية ة ةةث

22-136 ،87-134 ،86-134 ،85-134 ،78-134
-77

تقوم الحكومة ول زة حقوق النسةةان والحكم الرشةةيد ومزلما

الم تم المدني بتزليم حم

جوي العادة ومزلما

األشةةخا

مزاية ةرة مسة ةةتمرة تضة ةةم دادة دبزيين وتقليدبين و يرهم من الزعماز الموثرين

ويةةانعي السةةياسةةا ل من أجل تعزيز المعابير الي ابية المتعلقة فاألشةةخا

عمل المعال ين التقليدبين ير المر،ص لهمل كنجراز لحماية األشخا

جوي المه  .كما تمز تززانيا

جوي المه .

23-136
-78

اسة ةةتقبلت تززانيا الخبيرة المسة ةةتقلة المعزية بتمت األشة ةةخا

جوي المه ل السة ةةيدة إكبونوسة ةةا إبرول
ز57ل

التي دامت زيارة ناجحة إلى البلد في الفترة من  18إلى  28تموز/بوليه 2017

.

السجون ()90-134 ،89-134
-79

تواية ةةل تززانيا اتخاج متاد ار للحد من اكتلا الس ة ة ون وتحسة ةةين اللروع المعيشة ةةية .وتم بزاز

سة ة ة ة ة ة زين وي ة ة ة ة ةةيانة  20سة ة ة ة ة ة ز ًا  ،ل الفترة المش ة ة ة ة ةةمولة فالتقرير .وفي الفترة بين س ة ة ة ة ةةبتمبر/أبلول 2016
ونيسةةان/أبريل  2021ألل سة ار ما م موعه  48 820سة يزاً فموجث عفو رئاسةةيل و 5 608عن لري
الفرال المشرو ل و 4 262س يز ًا يدر فحقهم أحكام بتةدية ،دمة م تمعية.

-80

و ،ل الفترة المشةةمولة فالتقرير كان الس ة زاز ال بزالون يحصةةلون على التعليمل وتمكن  3س ة زاز

من التخرل بدرجة فكالوريون في القانونل وهزاك سة ين بدرن للحصةول على درجة الدكتوراه .وع وة على

جلسل يش ة ة ة ةةارك  80في المائة من المدانين في مختلف األنشة ة ة ة ةتة االدتص ة ة ة ةةادية واالجتما ية والترفيهيةز58ل.

وتوجد مراف يةحية في جمي السة ونل وتم بزاز مسةتشةفى عام للسة ون في سة ن أوكونغا في مزتقة دار

وعين ألتاز للعمل يه.
الس مل ّ
-81

وفي تززانيا زن تارل تمت ية ةةيانة  5إية ة حيا

وبزاز مرف واحد لأللفالز59ل .وتم شة ةراز أجهزة

تلفزيون وأجهزة رادبو للسة زازل وإنشةاز مهاج بدالً من الزنزانا ل وتوفير ،دما

الصةحة الن ابية للزسةازل

وتعزيز آلية الش ة ة ة ة ة ةةكاو في السة ة ة ة ة ة ة ونل وتوس ة ة ة ة ة ةةي نتاق برامح إعادة التةهيل فما في جلس برنامح التثقي

في الس ون.
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اللجوء إلى القضاء (التوصيات  91-134و 88-134و)93-134
في إلار جهود تززانيا من أجل تعزيز الويةةول إلى العدالةل وض ة دانون المسةةاعدة القانونية 21

-82

في عام 2017ل ووض ة ةةعت لوائح المس ة ةةاعدة القانونية لعام  2018بهدع مس ة ةةاعدة المعوزين على الوية ةةول
إلى العدالة .وأد تزفيذ القانون إلى إنشةاز مكتث المسة ل الخا

فمقدمي المسةاعدة القانونية على الصةعيد

الولزي وتعيين  209مس ة ة ة ة ة لين مس ة ة ة ة ةةاعدبن في جمي المقالعا  .وتقوم الحكومة بتزس ة ة ة ة ةةي عمل مقدمي
المسة ةةاعدة القانونية من أجل تقديم المسة ةةاعدة القانونية عن لري نلام يشة ةةمل تدريبهم ورية ةةد وتقييم عملهم

لضة ة ة ة ة ةةمان جودة ،دما المسة ة ة ة ة ةةاعدة القانونيةز60لل ويوجد حالي ًا  600من مقدمي المسة ة ة ة ة ةةاعدة القانونيةز61ل.
وتم تقديم المسة ةةاعدة القانونية في مراف االحت از ومراكز الشة ةةرلة والسة ة ون  ،ل الفترة من  2017إلى 2020

حيث تلقت  872امرأة و 10 352رج ً المساعدة القانونية .كما جر زيا ار إلى مراكز احت از األحدا ل
وتلقى  11 524لف ً المساعدة القانونيةز62ل.

-83

ز63ل

العام

وفي عام  2018ل أجر تززانيا إية ة ة ة ة ة حا موسة ة ة ة ة ةسة ة ة ة ة ةةية عن لري إعادة يكلة مكتث الزائث
ز64ل

 .وإنش ة ة ة ة ةةاز دائرة ادعاز ولزية

ز65ل

 .ومكتث الزائث العام

المكاتث الث ثة والحفا على استق لية دائرة االدعاز.

-84

ل بهدع توفير التخص ة ة ة ة ةةص والكفازة في

وتم تسة ة ةري ا لبت في القضة ة ةةايا عن لري نلام االتفاق التفاوضة ة ةةي من أجل تخ ي

وعقد الموتم ار فالفيدبول وتعدبل المادة  33من دانون الجرازا

ز67ل

المدنية

عن ال وانث الفزية والمضةةي ددمًا في البت في القضةةايا اسةةتزادًا إلى األسة

العقوبةز66لل

ل مما يس ة ة ةةمح للمحاكم فالتخلي

الموضةةو ية .ومن أجل زيادة تعزيز

إدامة العدل من  ،ل السةبل البدبلة لتسةوية الززاعا ل يةدر دانون التحكيم  15في  14شةتا /فبرابر 2020

ز68ل

وتم تعيين مس ة ل المحكمينل والمفاوضةةينل والوسةةتازل والمصةةالحينز69ل .ووس ة نتاق ا،تصةةا

.

المحاكم

االبتدائية ومحاكم المقالعا لكي بتس ة ةةزى الفص ة ةةل في القض ة ةةايا أمام هذه المحاكمل فعد أن كانت تزلر في
والودتز70ل.

الساب أمام المحكمة العليال مما بودي فالتالي إلى ا،تصار التكالي

-85

وأنشة ةةئت مراكز عدالة متكاملة لتيسة ةةير سة ةةير العمليا فس ة ة سة ةةة وتوفير ،دما

نموججيةة في  6مزةال  .وتقةدم المراكز ،ةدمةا
الويول إلى ،دما

-86

عدالة جيدة.

المحاكم فصة ةةورة

دةانونيةة في مود أو مبزى واحةد لتمكين المسة ة ة ة ة ة ةةتخةدمين من

ومن أجةةل تعزيز حقوق األلفةةال المخةةالفين للقةةانونل نفةةذ

تززانيةةا االسة ة ة ة ة ة ةةتراتي يةةة األولى لعةةدالةة

األلفال للفترة  2017-2013ل وتقوم بتزفيذ االسة ة ة ة ة ةةتراتي ية الثانية :االسة ة ة ة ة ةةتراتي ية الخمسة ة ة ة ة ةةية لعية ة ة ة ة ة

التدري ي 2025-2024/2021-2020ز71ل .ويةةدر تعميم رئي
هويا

القضةةاز ردم  2لعام  2018فشةةةن حماية

األلفال أمام المحاكمل ووضعت القواعد المتعلقة فمحاكم األحدا

لعام  2019ز2019/154 GNل

لتيس ة ة ة ة ة ةةير وي ة ة ة ة ة ةةول األلفال إلى العدالة وكفالة الح في محاكمة عادلة .وفي عام 2020ل حدد محاكم

يلح ومحاكم مقالعا
-87

لألحدا ل وتوجد حالي ًا  148محكمة لألحدا

في جمي أنحاز البلدز72ل.

ووضة ة ة ةةعت تززانيا زن تار سة ة ة ةةياسة ة ة ةةة المسة ة ة ةةاعدة القانونية لعام  2017ودانون المسة ة ة ةةاعدة القانونية

لعام  2018وأدر اللوائح الخاية ةةة بها في عام  .2019وفي عام 2020ل تُرجم دانون المسة ةةاعدة القانونية

فصة ة ةةيغة متسة ة ةةتةل ووضة ة ةةعت متا د توجيهية لتسة ة ة يل مقدمي المسة ة ةةاعدة القانونيةل ومدونة دواعد الس ة ةةلوك
الخاية بهمل وأُجري تقييم أساسي للمساعدة القانونيةل ونُشر تقرير سزوي عن هذه المساعدة.

-88

ول أر تحسة ة ة ةةن في م ال الموارد التش ة ة ة ةرية يما بتعل فندامة العدل حيث زاد عدد القضة ة ة ةةاة من 6

دضةاة في عام  2016إلى  9دضةاة في عام 2020ل ونُلر في اتخاج تدابير موسةسةية فشةةن عدالة األلفال
وأُنشئت محكمة ،اية لأللفال في عام .2017
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92-134
-89

مزلما

تش ة ة ة ةةمل الموارد التشة ة ة ة ةرية والمادية لزيادة تعزيز س ة ة ة ةةبل الوي ة ة ة ةةول إلى العدالة تعاون الحكومة م

وتس ة ة يل ما م موعه 620

الم تم المدني وتدريث  2 746مسة ةةاعداً دانونياً في جمي المحليا

مسة ة ة ة ةةاعداً دانوني ًا لتقديم المسة ة ة ة ةةاعدة القانونية في المزال الري ية .وفي عام 2018ل دام ال هاز القضة ة ة ة ةةائي
بت ربة المحاكم المتزقلة في مزتقتينز73لل وبحلول عام  2020تم البت في  861دض ةةية عن لري المحاكم
المتزقلة من أجل زيادة التغتية ال غ ار ية فالمحاكم.

-90

كما ي ري اسة ةةتخدام المحاكم االفت ارضة ةةية لتوسة ةةي نتاق الخدما

فنن جمي سة ة

ز74ل

القضة ةةائية .وفي الودت الراهنل

المحكمة العليا م هزة فمراف لتزليم موتم ار فالفيدبو ل وتم البت يما م موعه 14 641

دضة ة ة ة ةةية عن لري محاكم افت ارض ة ة ة ة ةةية .كما بوجد  948مبزى محكمة في جمي أنحاز البلدل وش ة ة ة ة ةةيد

40

محكمة جدبدة حدبثة في الفترة من  2016إلى  .2020وتوجد محاكم ابتدائية في  799م لسة ة ة ة ة ة ةاًل ومحاكم

محلية في  118مقالعة .وأنش ة ة ةةئت محاكم دض ة ة ةةاة مقيمين في  31مزتقةل و 22دائرة تافعة للمحكمة العليا
في جمي أنحاز البلدز75ل.

ويوجد في تززانيا زن تار  259مقدم مسةاعدة دانونية و 13برنام اً تلفزيونياً وإجا ياً عن المسةاعدة
-91
ز76ل
القانونية .وهزاك أيضاً  136مساعداً دانونياً مس ً .
94-134
-92

زاد عدد محاكم األحدا في تززانيا زن تار حيث كانت هزاك  3محاكم لأللفال في عام 2016ل
ز77ل

وتم إنشة ة ة ة ةةاز محكمة واحدة لأللفال في عام  2017ليصة ة ة ة ةةتح العدد  4محاكم

 .وع وة على جلسل ي ري

تزفيذ الختة االستراتي ية للس ون في زن تار للفترة  2021-2016من أجل تحسين ظروع الس ون.
95-134
-93

تحق تززانيا على وجه السة ة ة ة ةةرعة في جمي االعتدازا التي بتعرض لها الصة ة ة ة ةةحفيون من  ،ل

نلام عدالة أنشئ لنصاع جمي المشتكين والضحايا دون تمييز.

حرية التعبير والرأي والحق اي الحصو( على المعلومات ()96-134
ّ
-94

تعةةالح ادعةةازا

التةةد،ةةل في حريةةة التعبير في تززانيةةا عن لري إجرازا

دض ة ة ة ة ة ة ةةائيةةة أو دعةةاو

إدارية .ودد رفعت  6دضة ة ة ة ة ة ةةايا في المحكمة العليا ومحكمة العدل لشة ة ة ة ة ة ةةرق أفريقيا تتعل فاألحكام والقوانين

المتعلقة بوسائي الع م.
-95

ود،لةت الحكومةة في حوار م العةاملين في وس ة ة ة ة ة ة ةةائي الع م وعةدلةت فع

التشة ة ة ة ة ة ةريعةا ز78ل.

لضة ة ة ةةمان تعزيز وحماية حرية التعبير والح في الحصة ة ة ةةول على المعلوما  .وال تتد،ل الحكومة في عمل

وسةةائل الع مل مثلما بتضةةح من تعددية هذه الوسةةائلل ففي عام  2020بلغ عدد الصةةحف  250يةةحيفةل

وهزةةاك  44محتةةة تلفزيونيةةةل و 198محتةةة إجا يةةةل و 440محتةةة تلفزيونيةةة على النترنةةتل و 23رادبو
على النترنتل و 120مدوناً.

-96

وفي تززانيا زن تارل تكفل سة ةةياسة ةةة البث الجاعي في زن تار لعام  2016حرية التعبير والح في

الحصة ة ة ة ة ة ةةول على المعلومةا  .وهزةةاك أيض ة ة ة ة ة ة ةاً عةدد من الموسة ة ة ة ة ة ةس ة ة ة ة ة ة ةةا

الع ميةةة العةةاملةةة فمةةا في جلةس

" "WAHAMAZAونادي الصحافة في زن تار ونادي بيمتا للصحافة و" "ODEYJOو"."TAMWA
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حرية التجمع وتكوين الجمعيات ()98-134 ،97-134
-97

ي ري تعزيز حريةة الت م وتكوين ال معيةا ل وهي ح دسة ة ة ة ة ة ةةتوري في تززانيةال حيةث يسة ة ة ة ة ة ةةمح

-98

ردم  337عن لري القانون ردم  3لعام  2019من

لألحزات السياسية بتزليم اجتماعا

ومواكث عامة وفق ًا للقوانين واللوائح والجرازا

وفي عام 2019ل تم تعدبل دانون ال معيا

أجل تمكين كل فرد من االنض ة ة ةةمام إليها فحريةل ويقوم مس ة ة ة ل ال معيا

تس يل ال معيا
-99
لتثقي

المعمول بها.

ال مهور فش ة ة ةةةن

بتو ية وتثقي

وإدارتها .كما بتضمن التعدبل تعريف ًا واضح ًا لل معيا .

وفي عةةام 2020ل اعتمة د

مةةا م موعةةه  252مزلمةةة م تم مةةدني

الل زةةة الولزيةةة ل نتخةةافةةا

الزا،بين في البلدل حيث بلغ عددها  245مزلمة في تززانيا القارية و 7مزلما في تززانيا زن تار.

وع وة على جلةةسل وجهةةت الل زةةة الولزيةةة ل نتخةةافةةا

لمراةتة االنتخافا

العامة لعام 2020ل وتم است م  114للتاً.

ويش ةةتر القانون على مزلما

-100

دعوة للمرادبين المحليين والةةدوليين للتقةةدم فتلتةةا

الم تم المدني أن تودي أعمالها فش ةةفا ية وأن تخضة ة للمس ةةازلة

عن األموال الواردة من المانحينل فيية تحقي األهداع وال ها

لتمكين المزلما من العملل وزاد عدد المزلما

فحلول أبلول/سبتمبر .2020

تززانيا البيئة ال زمة

المسة ة ة ة ة ة ةةتفيدة .و ية

المسة ة لة من  8 047مزلمة عام  2015إلى 10 745

ويتم توفير بيئة آمزة وتمكيزية ل مي األحزات الس ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ةةية في تززانيا زن تار من  ،ل القانون

-101

ردم  1لعةام  2017المتعل فمكتةث الل زةة االنتخةابيةة في زن تةارل وتعةدبةل دةانون األحزات السة ة ة ة ة ة ةيةاسة ة ة ة ة ة ةيةة

لعام  2018الذي بزص على ح األحزات الس ة ة ة ياسة ة ةةية في المشة ة ةةاركة في االنتخافا  .ويسة ة ةةتكمل جلس عن
لري مدونة أ ،ةيا

األحزات السياسية التي وضعت في عام .2020

99-134
-102
الرئي

الل زةةة االنتخةةابيةةة في زن تةةار معزيةةة في المقةةام األول فكفةةالةةة ح موالزي زن تةةار في انتخةةات

وأعضة ة ةةاز م ل

الزوات عن لري انتخافا

حرة ونزيهةل وجلس فاتخاج تدابير معيارية وإدارية على

الزحو المشار إليه في الفق ار  20و 22و 23و 97و 99و.101

حقوق ملكية افراضي ()102-134
-103

حسةزت تززانيا تقديم الخدما من أجل توضةيح حقوق ملكية األ ارضةي عن لري تشةكيل الم ل

المزازعا

المتعلقة فاأل ارضةةي .وشةةكلت الحكومة أيض ةاً ل زة تضةةم ثماني و از ار دتا ية لمعال ة الززاعا

االستشاري الولزي لألراضي

ز79ل

ل واستحدا

نلم إلكترونية لدف الفواتير المتصلة فاألراضي وتسري تسوية

على األراضي في  975درية.

اسة ةةتراتي ية شة ةةملت نشة ةةر نلام معلوما متكامل لدارة األ ارضة ةةي بوفر الخدما

-104

وتمت تد،

-105

وأنشة ة ة ة ةةئت ل زة لأل ارضة ة ة ة ةةي في تززانيا زن تارل وأد اسة ة ة ة ةةتعراض دانون حيازة األ ارضة ة ة ة ةةي ردم 6

المتعلقة فاألراضي وتو ية ال مهور فسياسا

األراضي والقوانين واللوائح جا

ز80ل

الصلة

.

لعام  2018فشةةن مزح تعويضةا عن األ ارضةي إلى تعزيز إدارة األ ارضةي .وشةمل جلس زيادة عمليا مسةح

األ ارضةةي ز 1 612عملية مسةةحل وإي ار األ ارضةةي زمزح  447عقد إي ارل وإعداد الخرائي زرسةةم ، 619ريتةل.
كمةةا حةةدثةةت زيةةادة في التزميةةة الحضة ة ة ة ة ة ةريةةة والري يةةة من عةةام  2016إلى عةةام  2020حيةةث تم تتوير  5بلةةدا

وتحسين  4مساحا مفتوحة.
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المتعلقة فاأل ارض ة ة ة ة ةةيل زيد عدد القض ة ة ة ة ةةاة في محاكم

-106

ومن أجل التع يل فالفص ة ة ة ة ةةل في المزازعا

مزازعا

األ ارض ة ة ةةي من محكمة واحدة في عام  2016إلى  4محاكم في عام 2020ل وتمت تس ة ة ةةوية 832

األ ارض ة ة ةةي من  5دض ة ة ةةاة في عام  2016إلى  6دض ة ة ةةاة في عام 2020ل وزاد عدد المحاكم التي تزلر في

نزاع ًا على األراضي فحلول عام .2020
103-134
-107

ي ري اسةةتعراض سةةياسةةة األ ارضةةي في تززانيا لعام  1995لمعال ة دضةةايا عدم المسةةاواة في نلام

حيازة األ ارضة ة ةةي بين المرأة والرجلل والحصة ة ةةول على األ ارضة ة ةةي دون تمييزل والقيود التي تفرضة ة ةةها العادا

والممارسا
-108

الثقا ية.

وفي تززانيا زن تارل وضة ةةعت سة ةةياسة ةةة األ ارضة ةةي لعام  2018التي تتضة ةةمن اسة ةةتراتي ية السة ةةياس ةةة

العامة فشةن المسائل ال زسانية والفئا

الضعيفة.

التعليم (،113-134 ،112-134 ،109-134 ،117-134 ،103-134 ،38-134

)116-134 ،114-134
-109

تزفةذ تززانيةا سة ة ة ة ة ة ةيةاسة ة ة ة ة ة ةةة التعليم الم ةاني ل مي األلفةال على مس ة ة ة ة ة ةةتو التعليم االبتةدائي والثةانوي

وتخصةةص  24مليار شةةلن شةهريًا لهذا الغرض ز 10,3مليون دوالر أمريكيلل ويةرفت مبلغًا مقداره 945 987
مليار ش ة ة ة ةةلن من عام  2016إلى آت/أ س ة ة ة ةةت  . 2019ودد أد هذا االس ة ة ة ةةتثمار إلى زيادة عدد الت ت

الملتحقين فالمةدارن االبتةدائيةة الحكوميةة من  8 342 284في عام  2016إلى  10 460 785في عام 2020ل
والت ت المسة ة ة ة ة لين في المدارن الثانوية العامة من  1 469 589في عام  2016إلى  2 172 257في

عام 2020ز81ل.
-110

كمةةا تزفةةذ تززانيةةا برنةةامح تحسة ة ة ة ة ة ةةين جودة التعليم الثةةانوي بهةةدع تمكين الفتيةةا

من  ،ل التعليم

الثانوي والمها ار الحياتية والحد من الحواجز التي تحول دون تعليم الفتيا عن لري تيسة ة ة ةةير وية ة ة ةةولهن
إلى المدارن الثانويةز82ل.

-111

وتم تحس ة ة ة ةةين بيئا

التدري

والتعلم على مس ة ة ة ةةتو التع ليم التقزي والمهزي من  ،ل إعادة تةهيل

معدا التدريث في  40كلية تدريثل وتزويد كلية أروش ة ة ة ةةا التقزية فمعدا تعليمية جدبدةل وبزاز وإعادة تةهيل 10

مراكز مهزية دادرة على اس ة ة ة ة ة ةةتيعات  5 000لالث .كما عزز بيئة التدري

والتعلم في التعليم العالي عن

لري زيادة القروض الممزوحة لت ت التعليم العالي من  341مليار شةلن في عام  2016إلى  450مليار

شلن في عام .2020
-112

وتزفةةذ تززانيةةا زن تةةار أيض ة ة ة ة ة ة ةًا سة ة ة ة ة ة ةيةةاس ة ة ة ة ة ة ةةة التعليم الم ةةاني ونفةةذ ،تةةة تتوير التعليم في زن تةةار

للفترة  .2018-2017ودد أنشةةئت مدارن ،ايةةة للبزا فارتف عدد المدارن من مدرسةةة واحدة في عام 2016

مركز علميًا في عامي  2019و 2020لتش ة ي الفتيا على د ارس ةةة
ًا
إلى  3مدارن في عام 2020ل وأنش ةةئ 22

العلومز83ل وهزاك أيضًا برامح تغذية مدرسيةل وتم إنشاز مزصتين تعليميتين على النترنت في عام .2020
111-134
-113

وح ّسة ة ة ة ة ة ةزةةت مراف الميةةاه والصة ة ة ة ة ة ةةرع الصة ة ة ة ة ة ةةحي في المةةدارن وتم بزةةاز  6 629دورة ميةةاه بين
ُ

عامي  2015و .2020وتم بزاز  247مرفق ًا للغسة ة ة ةةيل في عام 2020ل ويسة ة ة ةةتمر تشة ة ة ةةييد دو ار المياه في
المدارن .وأجري في عام  2018تقييم لشتكا مياه المدارن والصرع الصحي في تززانيا زن تار.
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110-134 ،115-134
-114
التدري

تواية ة ة ةةل تززانيا االسة ة ة ةةتثمار في دتاق التعليم فيية تعزيز التعليم لل مي عن لري تحسة ة ة ةةين بيئة

والتعلم في التعليم األسة ةةاسة ةةي والتعليم الثانوي .وتم بين عامي  2015و 2020بزاز  2 898فصة ة ً

دار للمعلمين و 76داعة اجتماق و 16مبزى إدارياً .وتمت ييانة 65
و 6 629دورة مياه و 535نزالً و 61اً
مةةدرس ة ة ة ة ة ة ةةة ثةةانويةةة دةةديمةةة و 17كليةةة معلمين .كمةةا تم ت هيز  1 696مةةدرس ة ة ة ة ة ة ةةة فةةةجهزة مختب ار

والكيمياز واألحياز.
-115

للفيزيةاز

وكان عدد المدارن االبتدائية  17 174مدرسة ة ة ة ة ة ةةة في عام  2016ز 16 109مدرسة ة ة ة ة ة ةةة حكومية

و  1 065مدرس ة ةةة ،اي ة ةةةل وبلغ العدد  18 152مدرس ة ةةة في عام  2020ز  16 406مدرس ة ةةة حكومية

و  1 746مدرسةةة ،ايةةةل .وكان عدد المدارن الثانوية  4 759مدرسةةة في عام  2016ز 3 614مدرسةةة

حكومية و 1 145مدرس ة ةةة ،اي ة ةةةل وبلغ العدد  5 143مدرس ة ةةة في عام  2020ز 3 863مدرس ة ةةة حكومية
و 1 280مدرسة ،ايةل.

-116

كما أنشة ة ة ة ة ة ةةة

تززانيا زن تار مرك اًز للتدريث المهزيل ومدارن م تمعيةز84لل وشة ة ة ة ة ة ةةيد

جدبدة في المزال الزائية والمكتلة فالسكان في عام .2020

 8مدارن

120-134 ،118-134
-117

تواية ة ة ةةل تززانيا تزفيذ اسة ة ة ةةتراتي ية التعليم الشة ة ة ةةامل ز 2017-2012و2021-2018ل .وأنشة ة ة ةةئت

الخاي ةةة تس ةةتوعث  640لالتاًز85لل واش ةةتر أدوا تعليمية

مدرس ةةة ثانوية جدبدة للت ت جوي االحتياجا
للت ت جوي االحتيةةاجةةا

فتريقةةة برايل وتوفير مةةدربين على ك مل

الخةةاي ة ة ة ة ة ة ةةةل فمةةا في جلةةس متبوعةةا

وعدادا

يوتيةل وعصي بيضازز86ل.

-118

وفي تززانيا زن تارل ددم الدعم للمدارن التي تضة ة ة ةةم جوي االحتياجا

زن تةار الحكوميةة فةةجهزة مسة ة ة ة ة ة ةةاعةدة وآال

الخاية ة ة ةةةل وزود جامعة

ولور برنةام ةان يسة ة ة ة ة ة ةةتهةدفةان األلفةال جوي العةادةة في
برايّ .

المةةدارن التي تقبةةل األلفةةال جوي االحتيةةاجةةا

الخةةاي ة ة ة ة ة ة ةةة وتتتلةةث معلمين وأدوا

العادةز87ل .كما لور برامح تعليمية شاملة لمستو الشهادة الثانوية والدبلوم.

لتعليم األلفةةال جوي

مياه الشرب المأمونة والنظيفة ()105-134 ،104-134
-119

زاد نسةةتة األشةةخا

الذبن يحصةةلون على مياه الشةةرت الزليفة واآلمزة في المزال الري ية من 47

في المائة عام  2015إلى  70,1في المائة عام  2020ل وزاد

الزس ةةتة في المزال الحضة ةرية من  74في

المائة عام  2015إلى  84في المائة عام  .2020وتم تزفيذ  1 423مش ة ة ة ة ة ةةروعاً مائي ًا في الفترة من 2015
إلى 2019ل مزها  1 268مشروع ًا في المزال الري ية و 155مشروع ًا في المزال الحضريةز88ل.

-120

وتمكزت س ة ةةلتا المياه والص ة ةةرع الص ة ةةحي الحضة ة ةريةل فحلول آجار/مارن 2020ل من توفير الربي

فشة ةةتكة الصة ةةرع الصة ةةحي والتخلص من مياه الصة ةةرع فاسة ةةتخدام مركتا ،اية ةةة لزقل المخلفا إلى محتا

المعال ةل وتم تحقي هدع الربي فخدمة الصة ة ة ة ة ةةرع الصة ة ة ة ة ةةحي بزسة ة ة ة ة ةةتة  30في المائة فحلول تش ة ة ة ة ة ةرين األول/

أكتوبر 2020ز89ل .وع وة على جلةةسل تمةةت ية ة ة ة ة ة ةيةةانةةة  ، 1 384ازنةًا لتزقيةةة الميةةاه فةةالفحم و 103آفةةار فحلول
عام  2020لتحسين الزلافة الصحية فالحد من انتقال األمراض من الحيوانا إلى التشر عن لري المياهز90ل.
-121

وتةسة ة ةسة ة ةةت هيئة تزليم الخدما العامة في زن تار في عام  2016لضة ة ةةمان توفير مياه الش ة ةةرت

الزليفةةة واآلمزةةة .وزاد إنتةةال الميةةاه من  55 406 606من أمتةةار مكعتةةة في عةةام  2016إلى 749 415 608

بئر وبزاز ، 7زانا
أمتار مكعتة في عام  .2020كما تم حفر ً 64ا
18
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نظاو الرعاية االجتماعية ()106-134
تدعم تززانيا كفالة وتبزي األلفال الضة ة ةةعفاز عن لري توفير الرعاية األس ة ة ةريةل وال تش ة ة ة

-122

على تقديم

الرعاية في موس ة ة ةسة ة ةةا  .وتمت كفالة  57لف ً في الفترة 2017-2016ل و 37لف ً في الفترة .2020-2019

وتم تبزي  21لف ً في الفترة 2017-2016ل و 24لف ً في الفترة  .2020-2019ووضة ة ة ةةعت السة ة ة ةةلتا

المحلية برنام ًا أللقت عليه "الشة ةةخص المزاسة ةةث"ل بهدع وض ة ة األلفال المشة ةةردبن تحت رعاية شة ةةخص
الئ تحدده السلتا  .وي ري تزفيذ البرنامح في  4مزال ز92ل.
ونلمة ةةت حم

-123

للتو ية ةةة في م ة ةةال مهة ةةا ار

األبوة واألمومة ةةة الي ة ةةابية ةةة في الم تم المحلي

فةةاسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدام دليةةل التةةدريةةث على األبوة واألمومةةة لعةةام  2017والمتةةاد التوجيهيةةة الولزيةةة لألبوة واألمومةة

لعام 2020ز93ل.
-124

لحماية األلفال وتقديم الدعم للدور اآلمزة لحماية األلفال.

وأُنشة ة ة ة ة ة ةةئت في تززانيا زن تار وحدا

ويوجد هاتف م اني للمس ة ة ةةاعدة " " 116لعب غ عن العزف ال زس ة ة ةةانيل وأنش ة ة ةةئت م ال

محليا

المقالعا  .كما تقدم المراكز ال امعة في مس ة ة ةةتش ة ة ة يا

المقالعا

لأللفال في كل

ومكاتث الش ة ة ةةوون ال زس ة ة ةةانية

والتفل التافعة لمراكز الشرلة المشورة في م ال الرعاية االجتما ية للضحايا والمشتكين.

46-137 ،69-137
-125

في إلار ال هود الرامية إلى توس ة ة ة ة ة ةةي نلام الرعاية االجتما يةل وض ة ة ة ة ة ةةعت تززانيا متاد توجيهية

لتشةخيص حاال األلفال الضةعفاز ورعابتهم ز2019لل إلى جانث متاد توجيهية لنشةاز وتشةغيل دور كتار

الس ة ة ةةن ز 2019لل وتواي ة ة ةةل تدريث موظفي الرعاية االجتما ية في  40مزتقة لتمكيزهم من تحدبد أش ة ة ةةخا

جدبرين فالثقة يس ة ةةتفاد مزهم في تعزيز حماية وس ة ة مة األلفال المعرض ة ةةين للختر .ومكن التدريث من تحدبد

هوية  295ش ة ةةخصة ة ةاًل ووضة ة ة  527لف ً تحت رعاية أش ة ةةخا
تززانيا توفير الضةةروريا زالغذاز والملت

جدبرين فالثقة .وع وة على جلسل تواي ة ةةل

والمةو والرعاية الصةةحيةلل حيث تلقى  349من كتار السةةن ز149

رج ً و 200امرأةل هةةذه الخ ةةدمةةا في  13دار رعةةايةةة؛ ووضة ة ة ة ة ة ةع ةةت برامح تتعل ففص ة ة ة ة ة ة ةةل األلف ةةال .وفي
الفترة  2016-2015إلى عام 2020ل أنفقت تززانيا مبلغ  2 579 386 570شلزاً لتلبية هذه االحتياجا .

-126

و يما بتعل فالتدابير المتخذة لتوفير السة ةةكن ميسة ةةور التكلفةل أعد تززانيا ،رائي لمزال مختارة

في عام  2016لتس ة ة ة ةري مسة ة ة ةةح األ ارضة ة ة ةةي ورسة ة ة ةةم الخرائي والتختيي ل سة ة ة ةةتفادة من األ ارضة ة ة ةةي؛ وتمكين
األش ة ة ةةخا

فالسياسا
-127

من الحص ة ة ةةول على س ة ة ةةكن الئ وبةس ة ة ةةعار معقولة كم ك أو مس ة ة ةةتةجرين؛ وواي ة ة ةةلت التو ية
ز94ل

والقوانين واللوائح المتعلقة فاألراضي

.

وع وة على جلةسل تم تقةديم التو يةة في م ةال الرهن العقةاري وملكيةة الوحةدا

المشة ة ة ة ةةتركة .وأُنشة ة ة ة ةةئت أرب تعاونيا

سة ة ة ة ةةكزيةل وجر تحدبث المعلوما

السة ة ة ة ة ة ةةكزيةة/الملكية

المتعلقة فالتعاونيا

السة ة ة ة ةةكانية

مثل أنواق المزازل التي ش ة ة ة ة ةةيد ل ومص ة ة ة ة ةةادر الد،ل والمتاد التوجيهية المتعلقة فالمواد ل وإدارة ال معيا

التعاونية الس ة ةةكانية .وأعد مش ة ةةروق وثيقة فش ة ةةةن معابير الس ة ةةكان ومتاد توجيهية بهذا الش ة ةةةن؛ وتم توفير

تكزولوجيةا

السة ة ة ة ة ة ةةكن مزخف

يزاعة التوت.
-128

التكلفةة لعةامةة ال مهور وية ة ة ة ة ة ةغةار العةاملين في البزةازل فمةا في جلةس آليةا

وتزفةذ تززانيةا زن تةار القةانون المتعل فشة ة ة ة ة ة ةةوون كتةار السة ة ة ة ة ة ةةن ردم  2لعةام  .2020وتم تفعيةل هذا

القانون فننشاز دارين للرعاية السكزية لكتار السن .وفي عام 2016ل ددمت الرعاية لة  125شخصاً في دور
الرعاية السكزيةل وكان عددهم  126شخصاً في عام .2020

GE.21-11293
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الصحة ()105-134
-129

الميزانية المخص ة ة ةصة ة ةةة لبرامح وأنشة ة ةةتة دتاق الصة ة ةةحة

لضة ة ةةمان توفير الرعاية الص ة ة ةحيةل زاد

بزسة ةةتة  13في المائة من الفترة  2017-2016إلى 2020-2019ل حيث ارتف المتوسة ةةي السة ةةزوي لعنفاق
الفعلي بزستة  35في المائةز95ل.

وأد جلس إلى زيادة فر

-130

الحصول على الرعاية الصحية في جمي أنحاز البلد م زيادة عدد المراف

الصة ةةحية من  7 680في عام  2016إلى  8 458في عام  2020أي ما يعادل زيادة بزسة ةةتة  10,1في المائة.
وزاد عدد المس ةةتش ة يا من  263مس ةةتش ةةفى في عام  2016إلى  369مس ةةتش ةةفى في عام 2020ل وزاد عدد

المراكز الصةحية من  758في عام  2016إلى  926في عام 2020ل وزاد عدد المسةتويةفا

من 6 658

مس ةةتوي ةةفاً في عام  2016إلى  7 163مس ةةتوي ةةفاً في عام  . 2020وتش ةةمل األردام زيادة عدد مس ةةتش ة يا
الم ال

مسةةتش ة يا

،دما

-131
عمليةا

من  77مسة ة ة ة ةةتشة ة ة ة ةةفى في عام  2015إلى  147مسة ة ة ة ةةتشة ة ة ة ةةفى في عام 2020ز96ل .كما تم بزاز 8
مركزيةز97ل .وإعادة تةهيل  23من المسةةتش ة يا

يحية متخصصة للغاية من  5مستش يا
وتحسة ة ةةزت ،دما

المركزيةز98ل .وزاد عدد المسةةتش ة يا

في عام  2015إلى  9مستش يا

ز99ل

في عام 2020

.

التخص ة ة ةصة ة ةةا الدةيقة في مسة ة ةةتشة ة ةةفى موهمبيلي الولزي المركزي الذي بوفر

زرق الكلىل وفي معهةد موهمبيلي ل ارحةة العلةامل وفي معهةد جةاكةايةا كيكويتي للقلةث حيةث ت ر

جراحة القلث المفتو ل وفي مستشفى بزيامين مكافا الذي ي ر عمليا
-132

التي تقدم

ز100ل

زرق الكلى

.

وفي تززانيا زن تارل ارتف عدد المراف الصة ةةحية من  158في عام  2016إلى  167في عام .2020

وبلغت نس ة ةةتة األلتاز إلى المرض ة ةةى  1:6 272في عام  2017وتحس ة ةةزت إلى  1:4 445في عام 2020ز101ل.

وبلغت نستة الممرضين إلى المرضى  1:1 258في عام  2020مقارنة بة ة ة ة ة  1:1 324في عام  .2016كما زاد

عدد العاملين الصةحيين المعيزين من  662في عام  2016إلى  785في عام  .2020وزاد عدد اال،تصةايةيين
مثل ألتاز الزس ة ةةاز وألتاز القلث وا،ص ة ةةائي العيون واألش ة ةةعةل وتراجعت نس ة ةةتة المراف الص ة ةةحية التي تفتقر إلى
األدوية األساسية من  66في المائة عام  2016إلى  10في المائة عام 2020ز102ل.

108-134 ،107-134
-133

يما بتعل فالص ة ة ةةحة الن ابيةل انخفض ة ة ةةت و يا

األمها من  556حالة وفاة لكل 100 000

مولود حي في عام  2016إلى  197لكل  100 000مولود حي في عام  .2020وتراجعت و يا

المواليد

من  25لكل  1 000مولود حي في عام  2016إلى  7لكل  1 000مولود حي في عام  .2020وتراجعت
و يا

األلفال دون سن سزة واحدة من  43لكل  1 000مولود في عام  2016إلى  9لكل  1 000مولود

في عام 2020ل كما انخفض ة ةةت و يا

األلفال دون س ة ةةن الخامس ة ةةة من  67حالة وفاة لكل  1 000مولود

في عام  2016إلى  11حالة وفاة لكل  1 000مولود في عام .2020

-134

و ،ل الفترة 2020-2019ل تمكزت نستة  81في المائة من الزساز الحوامل من القيام بة ة ة ة ة ة  4زيا ار

إض ة ة ةةا ية لعيادا ما دبل الوالدة مقارنة بزس ة ة ةةتة  39في المائة في الفترة 2016-2015ل مما يعزي أن المزيد من

الزسةاز الحوامل بتلقين رعاية ومشةورة جيدة فشةةن الترق اآلمزة لتحدبد الزسةل .كما زاد عدد الزسةاز الحوامل ال تي

بلة ةةدن في مراف الرعة ةةاية ةةة الص ة ة ة ة ة ةةحية ةةة من  64في المة ةةائة ةةة في الفترة  2016-2015إلى  83في المة ةةائة ةةة في

الفترة  .2020-2019ويرج جلس إلى التحسةةيزا

التي أد،لت على تقديم الخدما الصةةحية .وتحق جلس أيضةًا

عن لري تزفيذ الختة االس ة ة ةةتراتي ية الولزية لخارلة التري الرامية إلى تحس ة ة ةةين الص ة ة ةةحة الن ابية وي ة ة ةةحة
األمها والمواليد وية ة ة ة ةةحة التفل والمراه في تززانيا ز2020-2016ل .والتزمت تززانيا أيض ة ة ة ة ةًا فاالسة ة ة ة ةةتراتي ية
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العالمية لص ة ة ة ةةحة المرأة والتفل والمراه للفترة 2030-2016ل لتوجيه التد،

في إلار الختة الموحدة الثالثة

لضمان عدم ترك أي أحد ،لف الركث في سياق تحقي أهداع التزمية المستدامة فحلول عام .2030

-135

وانخفضة ة ة ة ةةت نسة ة ة ة ةةتة و يا

األمها في تززانيا زن تار من  277لكل  100 000مولود حي في

عةةام  2016إلى  166لكةةل  100 000مولود حي في عةةام 2019ز103ل .وانخف

معةةدل و يةةا

المواليةةد

من  73لكة ةةل  1 000مولود حي في عة ةةام  2015إلى  53لكة ةةل  1 000مولود حي في عة ةةام 2020ل
ويتم التص ة ةةدي لو يا

األلفال عن لري زيادة الخدما

ز104ل

مركزين في عام  2016إلى  8مراكز في عام 2020

والمراكز الص ة ةةديقة للش ة ةةتات حيث زاد عددها من

.

برامج التنمية ()124-134 .121-134
-136

ن حةةت تززانيةةا في تزفيةةذ رايةةة التزميةةة 2025ل وحققةةت هةةدفهةةا المتمثةةل في أن تكون من البلةةدان

المتوسةةتة الد،ل دبل  5سةةزوا

في تموز/بوليه .2020

من التاريخ المسةةتهدعل حيث يةةزف البزس الدولي تززانيا ضةةمن هذه الفئة

123-134
-137

اتخةذ

تززانيةا من  ،ل هيئةة البرادا

التززانيةةل المكلفةة بتحصة ة ة ة ة ة ةيةل البرادا ل تةدابير لمعةال ة

التهرت الضريبي ونشر شعار "حرر إيصاالً كلما فعتل واللث إيصاالً كلما اشتريت" .كما تكافح التهرت
الض ةريبي عن لري تعري

دافعي الض ةرائث فالزلم الض ةريبية وأهمية دف الض ةرائثل وتحسةةين السةةياسةةا

ال متعلقة ببيئة األعمال الت ارية للش ة ةةركا

تحصيل الضرائثل و،ف

الص ة ةةغيرة والمتوس ة ةةتةل وتحقي المركزية الض ة ةرائث فيية تيس ة ةةير

نستة الضرائث من أجل تش ي المزيد من الزان على دف الضرائث لوعاً.

 -138وتم أيض ة ًا تعزيز نلام تحصةةيل الض ةرائث وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة التحص ةيلز105ل .وأد
تدابير السيترة على النفاق العام إلى زيادة متوسي التحصيل الشهري من  850مليار شلن في عام 2015

إلى  1,3تريليون شة ة ة ة ة ة ةةلن في تشة ة ة ة ة ة ةرين األول/أكتوبر  .2020وفي كةانون األول/ديسة ة ة ة ة ة ةةمبر 2019ل بلغةت
البرادا

 1,987تريليون شلنل وهو أعلى مستو في تاريخ تحصيل البرادا

-139

وأنش ةةة تززانيا زن تار إدارة للس ةةياس ةةة الضة ةريبية والمالية في عام  2019تزلم س ةةياس ةةا التحص ةةيل

الشهرية في البلدز106ل.

الضة ة ةريبي والدارةل فما في جلس فرض ديود لمز التهرت الضة ة ةريبي .كما عدلت القوانين الضة ة ةريبية فيية الحد

من التهرت الض ة ة ةريبيز107ل .وتشة ة ةةمل ال هود األ،ر لمكافحة التهرت الض ة ة ةريبي فرض عقوبا شة ة ةةدبدة على
المتهربين من الضةرائثل وتزليم حم

تو ية ضةريبيةل وتتسةيي الجرازا ل وتعزيز القدرة التزليميةل وإنشةاز

نلم إلكترونية لتس يل دافعي الضرائثل وتزليم مزتديا

ز108ل

أليحات المصلحة فشةن المسائل الضريبية

.

125-134
-140

تزفذ تززانيا االس ةةتراتي ية الولزية لتغير المزاخ لعام  2012التي تتض ةةمن تدابير لكل دتاق فش ةةةن
ز109ل

التخ ي من آثار تغير المزاخ .وهزاك أيضة ة ة ًا عدة مشة ة ةةاري تركز على آثار تغير المزاخ
الةدعم االسة ة ة ة ة ة ةةتراتي ي المقةدم لتززانيةا في م ةال االسة ة ة ة ة ة ةةتعةداد لخف االنتعةاثةا الزةاجمةة عن إ ازلةة الغةافةا

وتدهورها فحلول عام 2022ز110ل ل والدارة المس ةةتدامة أل ارض ةةي مس ةةت معا
تغير المزةاخ في حوض فحيرة يكتوريةال والتكي

على الصمودز111ل.
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-141
الدراسا

-142

وأدرجت تززانيا مس ة ة ة ة ةةائل تغير المزاخ في جمي المزاهح الد ارس ة ة ة ة ةية مزذ عام 2015ل فما في جلس
ز112ل

العامة وال غ ار ية
وشة ةةيد

.

 5جدران في تززانيا زن تار كنجراز لتخ ي

حدة تسة ةةرت المياه المالحة وحماية المزال

السة ة ة ة ةةكزيةز113لل وتم تشة ة ة ة ةةييد جدارين لحماية المزال الز ار يةز114ل .وهزاك حم

مسة ة ة ة ةةتمرة للتو ية بتغير

المزاخ عن لري بث  26برنام ًا تلفزيوني ًا و 90برنام ًا إجا ي ًا  ،ل الفترة المشةةمولة فالتقريرل فضة ً عن
إنشاز نوادي مدرسية للبيئةز115ل.

101-134
 -143تقوم و ازرة المالية والتختيي حالي ًا فاسةةتعراض السةةياسةةة السةةكانية الولزية لعام  2006واسةةتراتي ية
تزفيةذهةا من أجةل م ارعةاة التغيي ار التي تحةد دا،ليةاً وعلى الصة ة ة ة ة ة ةةعيةد العةالمي من  ،ل تقييم المتغي ار
السة ة ة ةةكانيةل فض ة ة ة ة ً عن الدبزاميا
االسة ة ة ةةتعراض جها

االجتما ية واالدتصة ة ة ةةادية والتحديا

التي تحد

أثزاز تزفيذها .وت ري

فاعلة حكومية و ير حكومية من أجل تزسة ة ة ةةي وتوجيه السة ة ة ةةياسة ة ة ةةا واالسة ة ة ةةتراتي يا

والب ارمح األ،ر على نحو يضمن تحقي التزمية المستدامة.
-144

وفي الودت الراهنل تقوم عدة جها

لعام  2006ل وتمكزت هذه ال ها
،دما

ي ة ة ة ة ةةاحتة مص ة ة ة ة ةةلحة بتزفيذ الس ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ةةة الولزية للس ة ة ة ة ةةكان

من تحدبد هدع مشترك نحو ،ف

و يا

األمها ل وتة ة ةةحسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةية ة ةةن

الص ة ة ةةحة الن ابيةل والحد من األمراض المزقولة عن لري االتص ة ة ةةال ال زس ة ة ةةيل ومكافحة فيرون

نقص المزاعة التشةرية/البدزل وتمكين الشةتات والمعودين وكتار السةن والزسةازل وتوفير فر
عن تهيئة البيئة للتزمية المستدامة.

العملل فض ً

تدابير مكااحة الفساد ()128-134 ،127-134 ،126-134
-145

تتعامل تززانيا فصة ة ة ة ةرامة م دض ة ة ة ةةايا ال فس ة ة ة ةةاد عن لري ض ة ة ة ةةمان اس ة ة ة ةةتكمال المرحلة الثالثة من

االسة ة ة ة ةةتراتي ية و،تة العمل الولزيتين لمكافحة الفسة ة ة ة ةةاد للفترة 2022-2017ل التي بدأ تزفيذها مزذ تموز/

بوليه 2017ز116ل .وتزلر االسة ةةتراتي ية والختة أيض ة ةاً في وض ة ة راية التزمية لعام 2025ل ويشة ةةرع على
تزفيذهما المكتث المعزي فمز ومكافحة الفس ة ة ة ةةاد .كما تزفذ تززانيا برنام اً ألل عليه "العمل المس ة ة ة ةةتدام من
أجل مكافحة الفساد في تززانيا" بهدع إلى التصدي للفساد على جمي المستويا ز117ل.

-146

وتشة ة ة ةةمل ال هود األ،ر في هذا الم ال العمليا

المتعلقة فالعمال الوهميين والتهرت الضة ة ة ةريبي

والت ت الوهميين  ،ل الفترتين  2017-2016إلى  2019-2018ل والتي مكز ة ة ةةت من اسة ة ة ة ة ة ةةتع ة ة ةةادة

ما م موعه  167,78مليار ش ةةلن .وجر تتت النفاق العام المتعل بة ة ة ة ة ة ة ة ة 353ز118ل .مش ةةروعاً تزموياً بين
عامي  2016و 2020الذي بلغ  68 547 157 193,3ش ة ة ة ة ةةلزاً تززانياً .وفي الفترة 2020-2019ل فحص

مكتةث مز ومكةافحةة الفسة ة ة ة ة ة ةةاد أنلمةة ت مي البرادا في البلةديةا وم ةال

المقةالعةا في  20مزتقةة وددم

المشة ةةورة فشة ةةةن الزتائحز119ل .وفي الفترة  2020-2019اسة ةةتعاد المكتث ما م موعه 96 021 886 014,97

ش ةةلزاً من  ،ل ري ةةد اس ةةتخدام األموال العامة في مش ةةاري التزمية .كما أجر المكتث د ارس ةةة  ،ل الفترة بين

عامي  2018و 2020عن مس ة ة ةةةلة الفس ة ة ةةاد ال زس ة ة ةةي في موسة ة ة ةس ة ة ةةا التعليم العاليل الذي من ش ة ة ةةةنه إعادة
التزمية الشخصيةز120ل.

-147

وي ري تزفيذ اس ةةتراتي ية زن تار المتكاملة لمكافحة الفس ةةاد وال رائم االدتص ةةادية لعام  2018على

المس ة ة ة ةةتويين الولزي والقتاعي .وال هود المبذولة لمكافحة الفس ة ة ة ةةاد من دبل وكالة مكافحة الفس ة ة ة ةةاد وال رائم

مركز
االدتصة ة ة ةةادية في زن تار شة ة ة ةةملت إنشة ة ة ةةاز مركز اتصة ة ة ةةال هاتفي م اني في عام  2018وإنشة ة ة ةةاز 43
اً
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لمكافحة الفس ةةادل والتثقي

فش ةةةن الفس ةةاد في جمي المحليا "ش ةةيهيا" التالغ عددها  195محليةل وتم  ،ل

الفترة المشة ة ة ة ة ة ةةمولةة فةالتقرير بةث  35برنةام ة ًا تلفزيونية ًا و 148برنةام ة ًا إجا ية ًا ولتةاعةة  14 792كتيتة ًا وم لة
فشةن مكافحة الفسادز121ل.
129-134
-148
بةةدأ

أنشة ةةة

الهيئة القضة ةةائية في تززانيا دائرة في المحكمة العليا لمكافحة الفسة ةةاد وال رائم االدتصة ةةادية

عملهةةا في  7تموز/بوليةةه  .2017وتم وضة ة ة ة ة ة ة دواعةةد زإجرازا ل في عةةام  2016لمكةةافحةةة ال ريمةة

االدتصةادية والمزلمة زشةعتة مكافحة الفسةاد وال رائم االدتصةاديةلل من أجل تسةري البت في دضةايا الفسةاد

الختيرة في ض ة ة ةةون  9أش ة ة ةةهر .وتم فحلول نهاية عام  2020تحدبد  127دض ة ة ةةية تتعل فالفس ة ة ةةاد والزلر

في  380للتاً لعفرال فكفالةل وبلغت نستة البت في القضايا  95في المائة.

التسجيل الشامل للمواليد ()15-136 ،14-136
-149

درر تززانيا عن لري الوكالة المعزية فالتس ة ة ة يل والعس ة ة ةةار والوي ة ة ةةاية إعفاز رس ة ة ةةوم تس ة ة ة يل

المواليد في إلار برنامح تس ة يل المواليد دون سةةن الخامسةةة

ز122ل

 .ونتي ة لذلسل ارتف تس ة يل المواليد دون

الخامسة ة ة ة ةةة من  13في المائة عام  2016في  3مزال إلى  55في المائة عام  2020في  18من مزال

البلةد التةالغ عةددهةا  26مزتقةة .وزاد عةدد األلفةال المسة ة ة ة ة ة ة لين من  139في عةام  2016إلى  7 443في

عام  .2020وتم أيضة ًا تعزيز تسة يل األلفال دون الخامسةة في عام  2019عن لري إنشةاز مزصةة على
النترنت لتس يل المواليد والو يا .
-150

وفي عام  2017ل تمت مراجعة عملية التسة ة ة ة يل المدني وإحصة ة ة ةةازا

إلى جعلها المركزية عن لري نقلها من الحكومة المركزية إلى سة ة ة ةةلتا

األحوال المدنيةل مما أد

الحكم المحلي من أجل تس ة ة ة ة يل

المواليد والو يا ز123ل .وتقوم الحكوما المحلية بتس ة يل األلفال دون الخامسةةة عن لري موظفي الرعاية
االجتما ية في الم ال
وتزلم حم

-151

تحت إشراع موظفي الرعاية االجتما ية الدليميين.

تو يةةة عةةامةةة فةةةهميةةة تسة ة ة ة ة ة ة يةةل المواليةةد  ،ل المعةةارض الت ةةاريةةة والمهرجةةانةا
ز124ل

الولزية التي بتم في أثزائها تسة ة ة ة ة يل ألفال المدارن الذبن تتراو أعمارهم بين  7و 17سة ة ة ة ةةزة

حم

-152

تو ية عن لري وسائل التوايل االجتماعي والمزشو ار

والبرامح الجا ية والتلفزيونية.

 .وهزاك

وأية ة ة ةةدر تززانيا زن تار دانون تسة ة ة ة يل المواليد لعام  2018الذي عزز نلام التسة ة ة ة يل المدني

وإحصة ة ةةازا

األحوال المدنية .وأنشة ة ةةئت مكاتث تس ة ة ة يل في  11مقالعة فحلول عام 2020ل وهزاك تو ية

عامة مسة ة ة ة ةةتمرة فةهمية تس ة ة ة ة ة يل المواليد عن لري تزليم برامح تو ية وبرامح تلفزيونية وإجا يةل وتم تزفيذ

أربعة برامح تو ية في عام .2020

رابعاف -اإلنجازات وأاضل الممارسات والتحديات والمعوقات
اإلنجازات وأاضل الممارسات
-153

س لت تززانيا إن ا از مهمة  ،ل الفترة المشمولة فالتقرير:
زأل

عام 2020؛
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دفز تززانيةةا من بلةةد فقير إلى الشة ة ة ة ة ة ةريحةةة الةةدنيةةا من البلةةدان المتوسة ة ة ة ة ة ةتةةة الةةد،ةةل في
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زتل

مستقر سياسياً يعمه السلم واألمن؛
اً
فقيت تززانيا بلداً

زلل

ن حت تززانيا في تزفيذ ،تة العمل الولزية األولى لحقوق النسة ة ة ةةانل 2017-2013ل

التي سة ة ةةاهمت في التزام مختلف أية ة ةةحات المصة ة ةةلحة فحقوق النسة ة ةةان والشة ة ةةعوتل وأد كذلس إلى تعميم

مزلور حقوق النسان في مختلف السياسا
زدل

والتشريعا

والبرامح النمائية؛

ددمت تززانيا اس ة ة ةةتع ارض ة ة ةةها الولزي التوعي إلى ا ل معية العامة لألمم المتحدة فش ة ة ةةةن
ز125ل

أهداع التزمية المسة ة ة ة ةةتدامة ردم  4و8ل 10ل 13ل  16و 17في تموز/بوليه 2019

في م اال

أ،ر ؛

زهةل

ل وال تزال تفعل جلس

يما بتعل فنعمال الح في التزميةل ش ة ة ة ة ةةرعت تززانيا في تزفيذ التحول إلى التص ة ة ة ة ةةزي

ةغير و4 410
فةنشةةئت  8 477مصةةزعًا شةةملت مصةةزعين كبيرين و 460مصةةزعًا متوسةةتًا و 3 406مصةةزعًا ية ًا
ةغير للغاية .وأد جلس إلى زيادة العدد الجمالي للمصة ة ة ة ة ة ةةان من  52 633في عام 2015
مص ة ة ة ة ة ةةزعًا ي ة ة ة ة ة ة ًا
إلى  61 110في عام  2020ل وبالتالي معال ة القضايا المتعلقة فالتوظي .
زول

في عةام  2020ل كةانةت تززانيةا من البلةدان ال ارئةدة في أفريقيةا في كهربةة الري

ززل

واية ة ة ة ة ة ةلةت تززانيةا فةالتعةاون م شة ة ة ة ة ة ةةركةائهةا تزفيةذ إلةار دةانوني لحمةايةة الثروة التبيعيةة

تغتية بلغت  74في المائة؛

بزسة ة ة ة ة ة ةتةة

ال .ودد أمكن تحقي جلس عن لري سةةن القانون  449المتعل
والموارد التبيعية واسةةتخدامها اسةةتخدام ًا فعا ً

فةالثروة والموارد التبيعيةة زالسة ة ة ة ة ة ةيةادة الةدائمةةل الةذي يس ة ة ة ة ة ة ةةاعةد على تزفيةذ دسة ة ة ة ة ة ةةتور تززانيةا ودرار ال معيةة

العامة  1803زالدورة الس ةةافعة عش ةرةل الص ةةادر في  14كانون األول/ديس ةةمبر  1962فش ةةةن الس ةةيادة الدائمة

على الموارد التبيعية؛
ز ل

ش ة ةةرعت تززانيا في تحس ة ةةين بزيتها التحتية للزقل عن لري تش ة ةةييد ،تو س ة ةةكس حدبد

ةياس ة ةةية تربي جمي أنحاز البلدل وأعاد

إحياز الزادل ال وي الولزي فش ة ةراز  8لائ ار جدبدة و 4رادا ار ل

وتش ةةييد  37 000كيلومتر من الترق والمدرجا في المتا ار ك زز من ال هود الرامية إلى تيس ةةير إعمال
الحقوق االجتما ية واالدتصادية؛
ز ل

واية ة ة ة ة ة ةلةت تززانيةا كهربةة الري

عن لري وكةالةة التةادةة الري يةةل وبزةاز محتةة بوليون

نيريري للت ةةاد ةةة الكهروم ةةائي ةةة التي سة ة ة ة ة ة ةةتمكن البل ةةد من تولي ةةد الكهرب ةةاز ف ةةةسة ة ة ة ة ة ةع ةةار زهي ةةدة ل سة ة ة ة ة ة ةةتخ ةةدام
المززلي والصزاعي.

التحديات والقيود
-154

عادة ما تكون الز احا مص ةةحوبة بتحديا

م الشركاز الولزيين والدليميين والدوليين:
زأل

ال بزال مفهوم الحقوق والواجتةا

الم تم التززاني .ويفكر التع

متسة ة ة ة ة ة ةةاوية ت اه فعضة ة ة ة ة ة ةةهم التع

التثقي

العام والتو ية المستمرة؛
زتل

وعقتا ل لكن تززانيا تواي ةةل التص ةةدي لها فالتعاون
والموازنةة بيزهمةا من المهةام ال ةاري العمةل عليهةا في

في الحصة ة ة ة ة ة ةةول على المزي ةةد من الحقوق دون إدراك أن عليهم واجت ةةا

وت اه أمتهم ومزتقتهم والم تم الدولي .ويد،ل جلس فالتالي في إلار

تحول البلد للتو إلى فئة البلدان المتوسة ة ةتة الد،ل من الشة ة ةريحة الدنيا في عام .2020

وال بزال هزةاك الكثير الةذي بتعين عملةه لتمكين البلةد من التحول إلى فئةة البلةدان المتوسة ة ة ة ة ة ةتةة الةد،ةل من

الشة ة ة ة ة ة ةريحةة األعلىل والتقةدم تةدري يةاً نحو تحقي رايةة ،تةة التزميةة الولزيةة لعةام 2025ل و،تةة االتحةاد
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األفريقي لعةةام  2063ل وتحقي أهةةداع التزميةةة المسة ة ة ة ة ة ةتةةدامةةة لعةةام  2030التي تزتوي على تحقي حقوق
النسان والشعوت .ويتوايل العمل في هذا الم ال؛
زلل

هزةاك نقص في اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام تكزولوجيةا المعلومةا

واالتص ة ة ة ة ة ة ةةاال في المزةال الري يةة

دةد يعوق تحقي التزميةة االجتمةا يةة واالدتصة ة ة ة ة ة ةةاديةة لموالزيهةا .وجلةس من الم ةاال
معال تها في سياق موايلة تزفيذ مختلف المشاري جا

الصلة.

التي تعمةل تززانيةا على

خامساف -افولويات الوطنية الرئيسية
•

وض وتزفيذ ،تة عمل ولزية ثانية فشةن حقوق النسان.

•

تقديم تقارير الدولة الترع إلى الل ان المعزية.

•

زيادة تقديم المساعدة القانونية والويول إلى العدالة.

•

ترجمة القوانين واألنلمة القائمة من الن ليزية إلى السواحلية.

•

االستخدام الفعال للتكزولوجيا من أجل تعزيز الح في التزمية.

•

الشروق في تزليم حملة ولزية لتعزيز الحقوق والواجتا .

•

تزفيذ الختة الولزية الثالثة للتزمية الخمسةية فما بتماشةى م راية التزمية لعام 2025ل وأهداع التزمية
المستدامة لعام 2030ل و،تة االتحاد األفريقي لعام  2063يما بتعل فحقوق النسان والشعوت.

سادساف -توقعدات الددولدة المعنيدة بشدددددددددأن بنداء القددرات وطل دات الددعم التقني والددعم
الذي تلقته
-155

تواية ةةل الدولة التعاون م مفوضة ةةية األمم المتحدة لحقوق النسة ةةانل وموس ة ةسة ةةا

والش ةةركاز النمائيينل والموس ةس ةةا الماليةل والمزلما

الدوليةل والمزلما

األمم المتحدةل

ير الحكومية المحلية والدوليةل

فيية الحصة ةةول على المسة ةةاعدة التقزية والدعم لبزاز القد ار في ميدان حقوق النسة ةةان والشة ةةعوتل من أجل
تحقي أولوياتها الولزية الرئيسية في م ال تعزيز وحماية حقوق النسان.
Notes
Note that the URTratified the Convention on the Rights of the Child on 1st June 1991 and the Rome
Statute on 20th August 2002.
Legislation enacted and amended in Tanzania Mainland is attached as Annexture-1 and legislation
enacted amended in Zanzibar is attached as Annexture-2.
Section 44 of Cap. 21.
Section 1 of the Schedule to Cap. 21.
Section 6A (2) of Cap. 258.
The Penal Code, Cap. 16 was amended by the Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act No 2
of 2016 whereby Female Genital Mutilation (FGM) of a person above 18 years is prosecuted as an
offence of grievous bodily harm and The Evidence Act, Cap. 6 was amended to require a child of a
tender age to testify without making an oath or affirmation but before giving such evidence.
Section 151 of the Criminal Procedure Act, No. 7 of 2018 through Misc. Amendment Act, No. 1 of
2021.
A chart depicting increase in the budget allocation for the CHRAGG is attached as Annexture-3.
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Article 130 (2) of the Constitution of the URT, 1977 provides that the CHRAGG shall be an
autonomous department and shall not be bound to comply with directive or orders of any person or
any department of government, or any opinion of any political party or of any public or private sector
institution.
Section 14 (1) stipulates that except as provided by the Constitution, the Commission shall be an
independent department and the Commissioners shall not, in the performance of their functions, be
subject to the direction or control of any person or authority.
CHRAGG headquarters is in Dodoma and branch offices are in Zanzibar, Mwanza, Lindi and Dar es
salaam.
Complaints can be raised under Section 40 of the National Election Act, Cap. 343 and Section 42(8)
of the Local Government Election Act, Cap. 292. Candidates who were aggrieved by the decision of
the Returning Officer were allowed to lodge appeals to the Commission for redress.
Section 57 of Cap, 343.
The early voting system considers segments of the society which would be otherwise unable to vote
on the designated day such as the police and persons involved in the voting process itself.
This was done through the Establishment of the Zanzibar Electoral Commission Office Act, No.1 of 2017.
Achievements of the NHRAP include mainstreaming the NHRAP into Action Plans of all MDAs,
LGAs, CSOs and Trade Unions. The NHRAP enhanced human rights knowledge to the public
through human rights education and training whereby 2,249 people including public servants and
representative of CSOs were trained on human rights approaches. Public servants trained were from
MDAs, LGAs, the Judiciary-Magistrates, secondary school teachers and tutors. 19,230 copies of the
NHRAP were disseminated to the general public and the NHRAP led to incorporation of human right
education in primary and secondary school curriculum and established 254 Human Rights Clubs in
secondary schools.
The EU supported aspects of Business and Human Rights and Prisons Visits.
These included SOMO and Dignity.
The module is being taught in all police courses including basic recruitment, leadership, on-job
training, and other special training sessions.
This was funded by the Government, the Red Cross and Cornel University.
The relief aid included 22 tons of rice, 200 tons of maize and 16 tons of drugs.
These are MINUSCA, MONUSCO, UNAMID, UNFIL, UNISFA and UNMISS.
These include UN Missions in Darfur, the Democratic Republic of Congo, South Sudan, Seychelles
and Liberia.
The Government has also been reviewing the Women and Gender Development Policy (2000), the
National Ageing Policy (2003), the Nation Cultural Policy (1997), the National Sports Policy (1995),
the Youth Development Policy (1996) and the National Investment Policy (1996) which will be
aligned with the SDGs.
Tanzania also began preparing the National Adaptation Plan which intends to achieve SDG.13 on
climate change.
SDG.1 (No poverty), SDG.2 (Zero hunger), SDG.3 (good health and wellbeing), SDG.4 (quality
education) and SDG.13 (climate change).
This will improve natural resource management and livelihoods of lake Nyasa community through
sustainable land management systems.
This activity was supported by UNICEF, UN WOMEN, UNFPA, TCRF and WILDAF.
The Government launched National Campaigns in 2019 to create awareness on women and children
protection namely “Twende Pamoja”, “Ukatili Tanzania Sasa Basi” and ‘‘Kampeni ya Kutokomeza
Mimba na Ndoa za Utotoni.’’
These programs are Funded by the Government. UN Agencies and C SO’s.
These activities are supported by UN Agencies and UNICEF.
These activities were supported by UNICEF, UN WOMEN and UNFPA.
This activity was funded by UNICEF.
These activities were funded by the Government and Help Age International.
The Committee on Anti-Human Trafficking has been established where Police Personnel are trained
on handling human trafficking issues, sensitization on human trafficking in school clubs and mass
media. Focal person at the National level work with INTERPOL to coordinate the investigation of all
matters on trafficking of human being.
Regions of Arusha (1), Dar es Salaam (1), Mwanza (1), Kigoma (1), and Mara (2.).
This activity has been supported by Action Aid.
The involvements of women in road works in Tanzania play a great role in achieving a coherent
vision for economic development and poverty alleviation as well as to; increase gender balance in
women participation and contribution in the Construction Industry, increase income and reduce
family dependency; and honour the Beijing Protocol.
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The Director General of the Tanzania Meteorological Authority is woman and permanent
representative of the URT to the United Nation’s World Meteorological Organisation. The
Meteorological Management also has a Gender Committee which advises management on gender
issues.
Statistics on Women Economic Empowerment is attached as Annexture-4.
This is under the Prime Minister’s Office.
A total of 3,306,274,000TZS was disbursed to 915 youth economic groups consisting of 2,203 young
male and 1,808 young female. Through this program 100 adolescent girls in Kaliua and Uyui Districts
in Tabora Region have been facilitating to establish economic groups. Currently there are 10 groups
already established and each group has received 2,000,000 TZS as a start-up capital. In addition to
that, with young mother’s program the project will be replicated in other districts in Tabora Region
which have high teenage pregnancy prevalence.
These activities were funded by ILO and Japan Tobacco International.
It is being reviewed with the intention of developing a subsequent Action Plan.
Section 5.
Through prescribed Form No. ccc 10 made under Order 21 rule 11 of the Civil Procedure Code, Cap.
33.
Under sections 78(4), 80(3) and 83(3), of the Employment and Labour Relations Act which creates
criminal offences for contravening with the specified provisions.
This was Supported by UNFPA and the Government Budget Fund.
Section 61(3)(b).
Schedule 1(1)(g).
Section 5(6)(g).
Sect. 88 (1)–(5) of the Employment Act No. 11/2005.
Sect. 101 (1) and (2) of Public Service Act No.2/2011 on access of the services in the buildings to the
persons with disability.
Sect 134 (1) and (2) and 135 of the Evidence Act no.9/2016.
The Police Force has formed a Multi-Agency Task Force which is composed of prosecutors and
investigators in order to fast track investigation of cases. In combating incidences against persons
with albinisms police use both proactive and reactive measures. The trial of these cases is prioritised
through special sessions and completed within few days from commencement of hearing.
H.E Ambassador Dr. Abdallah Possi serving in Germany is a PWA and his brother Dr. Ally Possi
also a PWA is a Deputy Permanent Secretary. There are affirmative measures for PWAs to become
Members of the Parliament through the special seats window and PWAs serve as Directors, constitute
Boards of Trustees and the National Council of Persons with Disabilities.
During her visit, the Government facilitated a number of meetings at the level of Ministers, Speaker
of the Parliament and other senior Government officials. The facilitation of her visit is a clear
testimony of the commitment of Tanzania commitment to cooperating with the special mechanisms in
the promotion and protection of human rights, specifically the rights of PWAs.
These include agriculture and small-scale industries such as shoe making industry, soap industry,
handicraft industry and furniture making industry in prison areas. Also participating in spiritual
services, playing games and sports particularly playing football and draft.
The Correctional Centres are at Kinumoshi, Hanyegwa Mchana, Kengeja, Tungamaa) and the
Children Facility is at Hanyegwa Mchana.
In 2020 during Legal Aid Week 529,079 women and 412,436 children were educated on various laws
including land laws, GBV, matters of inheritance and succession. Thus a total of 941,315
beneficiaries.
1. The Ministry of Constitutional and Legal Affairs (MOCLA) signed an MOU with the Prisons on
Access to Legal Aid Guidelines which has led to establishment of legal aid desks in prisons, training
of 18 prison officers as Focal Persons providing legal aid, installation of 18 video conference facilities
in the prisons thus enable trials and appeals to proceed. The MOCLA also trained 160 Police Officers
in 14 Regions on provisions of legal aid services to women and children in detention places.
Legal Aid is in the form of legal representation, drafting of legal documents and capacity building.
Vide G.N No.48 of 2018.
Vide G.N No 49 of 2018.
Vide G.N No.50 of 2018.
Vide the Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, No. 4 of 2019.
Via the Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.3) Act No. 8 of 2018.
The objective is to obtain fair resolution of disputes by an impartial arbitral tribunal without undue
delay or incurring of unreasonable expense and Regulations to guide the process have been
developed.
This is coordinated by the Ministry of Constitutional and Legal Affairs.
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This was through enactment of Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, No. 3 of 2016.
The strategy has been established to align relevant policies, laws and practices with the national,
regional and international standards and norms with respect to child justice in Tanzania. It also seeks
to guide and coordinate policy and legal and procedural reforms deemed necessary from a “systempoint-of-view” in order to improve child justice. It aims to sustain the momentum of the progressive
reforms achieved during the implementation of the First Child Justice Strategy 2013-2017; and to
continue to create a more fair and effective child justice system in Tanzania.
The Judiciary provides a child-friendly environment in all Court buildings as old Court buildings
were renovated and painted with drawings. 40 New Modern Court buildings were constructed
between 2016 and 2020 and have also considered a friendly environment for children.1,019 Judicial
officers, Prosecutors, Police Officers and Social welfare officers have been trained from 2017 to 2020
on how to handle juvenile cases. Juvenile Courts are also having Magistrates knowledegable of the
Rules and Procedures applicable in Juvenile Courts.
Mwanza and Dar es Salaam.
The use of video conferences has expedited trial of cases, increased efficiency, transparency, saved
time and costs to litigants and enhanced access to justice.
This was through support of the World Bank.
A graph with statistics on legal aid in Zanzibar is attached as Annexture-5.
The establishment of Children’s Court at North Unguja-2017.
These include GN.No.133/2018 with the Electronic and Postal Communications (Online Content)
Regulations, (GN.No.538) published on 17/7/2020. The Government also amended the Electronic and
Postal Communications (Radio and Television Broadcasting Content) Regulations (GN. No. 134) of
2018.
Established by section 17(1) of The Land Act, Cap 113.
Practical Guidelines to improve and strengthen the application of Alternative Dispute Resolution
Mechanisms at Ward Tribunal and Village Land Council were prepared and the initiatives to review
the system on legal and institutional challenges to enhance accessibility are underway.
NBS This is Tanzania 2020.
The programme aims at among other things increasing access to education particularly for girls and women.
There are ongoing joint education reviews to rate progress and provide recommendations on
improvements in the education sector. Community schools are also being built in Pemba. The
Education Policy of 2016 is being reviewed. The Zanzibar Education Development Plan (II) is being
harmonized with other plans.
In Ndagoni, Pemba.
In Patandi area – Arusha Region.
Statistics on Education concerning Persons with Disability is Attached as Annexture-6.
This is compared with no programs for children with disabilities in 2016.
The Government is also conducting an advocacy strategy to “lift carrying of waters from the woman
head.”
The Rural Water Agency (RUWASA) is responsible for Construction of Water projects and provision
of Water Supply and sanitation in rural areas in collaboration with the Community Based Water
Supply and Sanitation Organization CBWSOs. The Water Utilities and Regulatory Authority
(EWURA) monitor and regulating the Water Supply and Sanitation services. The Basins Water
Boards which is responsible for Management of Water Resources to ensure the sustainability of
Water Supply through protection of Water resources.
The Ministry of Livestock and Fisheries initiative.
68,000 water metres were installed which is 30% of the desired coverage. Also 9 new water wells
were constructed and 22 old wells maintained. There was also construction of 2 huge water tanks, a 2
million litre tank and a 1 million litre tank.The 2 million litre tank is located in Saateni area and the 1
million litre tank is in Mnara wa Mbao area.
Mwanza, Dar es salaam, Arusha and Iringa.
These aim at providing positive parenting education to parents/guardians and establishment of
parenting Groups to protect children. The activity is financed by Government and UNICEF.
Related activities include curtailing land disputes; regularization of urban unplanned settlements
through issuing land titles; strengthening security of tenure for sustainable land use to ensure that land
is being utilised to promote rapid social and economic development.
The nominal figure in TZS and figures on health budget allocation are attached as Annexture-7.
2020-Tanzania in Figures by the National Bureau of Statistics (NBS) and the Ministry of Health,
Community Development, Gender, Elderly and Children.
Construction of Referral eight (8) Hospitals in the Regions of Njombe, Geita, Simiyu, Songwe,
Katavi, Kwangwa, Chato and Ligula.
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Rehabilitation of 23 Regional Referral Hospitals such as Mount Meru, Dodoma, Temeke, Ilala,
Mwananyamala, Iringa, Kagera, Mawenzi, Sokoine, Ligula, Bombo, Manyara, Mara, Maweni,
Mbeya, Sekou Toure, Shinyanga, Singida, Songea, sumbawanga, Tabora, Temeke and Tumbi.
There has been an increase in availability of medicine and facilities as Bugando Zonal Referral
Hospital which was equipped with brachy therapy, renal dialysis, CT – Scan, KCMC Referral
Hospital equipped with MRI and CT Scan with 128 slice, free distribution of 47,382,746 mosquito
nets countrywide, distribution of 586,420 litres of pesticides countrywide for Malaria Vector Control
which is locally produced in the URT.
There has also been construction of emergency building (EMD) at Tabora Referral Hospital (Kitete),
Rukwa, Mara, Mbeya, Iringa, Kilimanjaro (Mawenzi), Ruvuma and Tanga (Bombo)Connection of
Telemedicine system to four referral hospitals such as Amana, Mbeya, Muhimbili and Ocean Road
Cancer Institute.
This is beyond the WHO target of 1:10,000 population.
These accomplishments were facilitated by policy and administrative measures such as the
development of the Training Master Plan of 2016-2020, development of Quality Improvement Plan,
the revised Human Resource Development Plan 2019/20-2020/24, development of the Zanzibar
Digital Health Strategy and its implementation plan of 2020-2024. Amendment to the Zanizbar Food,
Drugs and Cosmetics Act No. 3 of 2017, enactment of the Mnazi Moja Hospital Act. No. 3 of 2016
which makes the hospital autonomous in providing services and establishment of the Community
Health Strategy of 2020-2025.
This is due to an increase in number of women attending at least one Anti Natal Clinic (ANC) from 86%
in 2016 to 92% in 2019 as a result of facility delivery which has increased from 62% in 2016 to 65.8% in
2019, establishment of a Maternal Prenatal Death Review Committee, review of Standard Operation
Procedures related to (RMNCAH) and establishment of Basic Emergency Obstructive Care (BEOC) and
Basic Emergency Obstructive Comprehensive Care (BECMOC). There has also been improvement of
integrated management of new born and childhood services and increase of public facilities which
provide RMNCAH services. This initiative is supported by UNICEF, ADB and USAID.
These achievements were also facilitated by the construction of a maternal and health care centres and
District Hospitals including a peadiatric centre at Kivunge Hospital with 140 bed capacity
contributing to improvement of maternal and child health services in the Northern Region of Unguja.
Policy guidelines and strategic communications have been developed and reviewed to accomplish this
including development of the Quality Assurance Strategic Plan in 2020, review and development of
the Human Resource Development Plan 2019/20-2024/25, Development of Required Staffing
2020/21-2024/25, reviewed Community Health Strategy of 2019-2024 and development of Zanzibar
Digital Health Strategy of 2020-2025.
These include supervising integrity of the staff entrusted with collection of revenue, strengthening of
tax laws, improved ICT systems including Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS),
widening the taxpayers base, reducing tax exemptions and preventing tax evasion loopholes.
The non-tax revenue increased from TZS 688.7 in 2014/2015 to TZS 2.4 trillion in 2018/2019. The
revenue in Local Government increased from TZS 402.66 billion in 2015/2016 to TZS 661 billion in
2018/2019. This has led to increase in internal revenue from TZS 11.0 trillion in 2014/2015 to TZS
18.5 trillion in 2018/2019.
These laws include, the Value Added Tax Act No 4/1998, the Petroleum Lev Amendment of tax laws
aiming to curb tax evasion (the value Added Tax Act no 4/1998, The petroleum levy Act no 1/1995
Hotel Levy Act no. 1/1995, Port service Act, Stamp Duty Act no 7/2017, public Finance Management
Act No 12/2016.
These activities have been supported by the Government, the African Development Bank (ADB), the
IMF and NORAD.
These are being implemented by the Vice President’s Office (Environment).
This project aims to reduce and slow down the use of emission from deforestation and forest
degradation.
This Activity is funded by the Global Environmental Facility (GEF).
During commemoration of Environment Day, there is a competitive program that involves students
from all school levels, institutions, and universities.
3 walls are in Kilimani area with 1 wall the length of 100metres and 2 walls the length of 60metres.
2 walls at 25 metres each have been constructed in Kiswapanza and Pemba.
These activities are supported by the Government, Adaption Fund, UNDP, LDCF and UNEP.
It promotes efficiency, transparency, and accountability in the Public and Private sectors; effective
enforcement of anti-corruption measures; capacity building of watchdogs and oversight institutions,
and effective political leadership in the fight against corruption.
The project is supported by DFID. BSAAT is comprised of four components. These include, end-toend criminal justice reform, normalising accountability through work with civil society and
strengthening fiduciary risk assurance.
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These include water, infrastructure, health, and education projects.
Further, System Analysis in Public Procurement was done within 89 Councils which were advised on
the proper methods to be used in Procurement.
The PCCB and advised on strategies to prevent and monitor implementation of the strategies.
8 meetings between the public and private sector were held by 2020 as well as 2 outreach programs
and 14 prevention of corruption interventions.
There is no fee for first instance registration which is within 90 days of birth. However, late
registration after this period attracts a nominal fee.
Decentralisation was facilitated by amending the Births and Deaths Registration Act, Cap. 108
through Act No. 4 of 2019.
Registration during Registration Campaigns was funded by the Government of the United Republic of
Tanzania by providing fee waiver for new born and children below 5 years during campaign,
Government of Canada, UNICEF, and TIGO mobile phone company.
SDG No.4 is quality education, No. 8 is Decent Work and Economic Growth, No.10 is Reduced
Inequalities, No. 13 is Climate Action, No. 16 is Peace Justice and Strong Institutions and No. 17 is
Partnerships for the Goals.
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