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تجميع بشأن جمهورية تنزانيا المتحدة
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

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

الددوري الشد د د د د د ددامدع والتقرير تجماع للمعلومداي الواردة في تقدارير هجرداي المعداهدداي واإل ار اي الخداةد د د د د د ددة

وغجرها من وثائق األمم المتحدة ذاي الصلة ،وهو مقدم في شكع مو ز تقجدا بالحد األقصى لعدد الكلماي

ثانيا -نطاااق االلتزامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات واله لااات الاادوليااة لحقوق
( )2 ( )1
اإلنسان
-2

ذكر فريق األمم المتحددة القرري أن مووريدة تازانادا المتحددة رر في سد د د د د د د من المعداهدداي الددولادة

دجر إلى أن لديه تراكم أعمال غجر ماجزة فاما يتعلق بتقديم تقاريره إلى
األسدداسدداة التسددع لحقوق اإلنسددان ،مشد ا

هجراي المعاهداي ذاي الص د د د د د ددلة ورغم تقديم األمم المتحدة الدعم في إعداد التقارير المتعلقة بتاقجذ اتقا اة حقوق
األشدخا ذوي اإلعاقة ،واتقا اة القضدا على ماع أشدكال التمججز ضدد المرأة ،واتقا اة حقوق الرقع ،فنن
هذه التقارير لم تقدم بعد

-3

()3

وفي عام  ،2017ذكري الخبجرة المسد ددتقلة المعااة بتمتع األشد ددخا

ذوي الموق بحقوق اإلنسد ددان

أن موورية تازاناا المتحدة لم تص دددق بعد على اتقا اة مااهض ددة التعذيب وغجره من ض ددرول المعاملة أو العقوبة

القاساة أو الالإنساناة أو الموجاة
-4

()4

وأش د د دداري مقوض د د دداة األمم المتحدة لش د د ددهون الال رجن إلى أن موورية تازاناا المتحدة تعودي في

عام  2011باالنضدمام إلى االتقا اة المتعلقة بوضدع األشدخا

عديمي الجاسداة واالتقا اة المتعلقة بخق

حاالي انعدام الجاساة ،وأنوا كرري هذا التعود في عام  ،2019ومع ذلك فوي لم تاضم بعد إلى تلك االتقا ااي

( )5

وذكر فريق األمم المتح دددة القرري أن مووري ددة تازانا ددا المتح دددة لم تو دده بع ددد دعوة دائم ددة إلى
-5
()6
المكلقجن بوالياي في إرار اإل ار اي الخاةة لمجلس حقوق اإلنسان
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ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()7

-6

ذكري الخبجرة المسد ددتقلة المعااة بتمتع األشد ددخا

ذوي الموق بحقوق اإلنسد ددان أن م ار عة قانون

السدحر وقانون األدوية التقلجدية والبديلة سدتدرف في ةرة العمع الورااة الثاناة لحقوق اإلنسدان ()2022-2018

وأوة بأن تستخدم موورية تازاناا المتحدة االستعراض الجاري لوذين القانونجن كقرةة للتقكجر في السحر في

البلد وأن تتخذ ةرواي للتخفاف من أس د د ابه الجذرية وماع الممارسد دداي الضد ددارة التي يهدي إلجوا وأوة د د

أيضا باستعراض اإلرار التشريعي لضمان التصدي بشكع كا
-7

لالتجار بأعضا األشخا

ذوي الموق

()8

والحظ فريق األمم المتحدة القرري أن لجاة حقوق اإلنسددان والحكم الرشددجد اعتمدي في القرة أل

وفقا للم ادئ المتعلقة بمركز المهسدسداي الورااة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسدان (م ادئ باريس) ومع ذلك،

وا و اللجاة ة ددعوباي في اةونة األةجرة في الوفا بمس ددهولااتوا برريقة مس ددتقلة ونزيوة ،بس ددبب ملة أمور

بجاوا تخفاضاي المجزاناة وعمل
-8

اللجاة بدون مقوضجن لمدة ساتجن

()9

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أنه مع انتوا مدة الخرة الورااة لحقوق اإلنس د ددان في عام ،2017

بدأي ةد ددااغة ةرة ديدة عام  ،2018وذلك بود

إدراف إ ار اي لتاقجذ التوةد ددااي المابثقة عن االسد ددتعراض

الجمعاة الورااة قبع تقديموا للموافقة الاوائاة علجوا

()10

الدوري الشددامع السددابق ومع ذلك ،وحتى /ذار/مار  ،2021كان

الخرة ال تزال تاتظر اسددتع ارضددوا في

رابعا -تنف ذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع م ار اة القانون الدولي
اإل نساني الواجب التطب ق
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطا ات
-1

المساواة و دم التم ز
-9

()11

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن إنقاذ س ددااس دداي اس دداناة تمججزية ال يزال يش ددكع عائقا رئاس دداا

أمام تحقجق المساواة بجن الجاسجن

-10

()12

وذكر أيض د دا أن تجريم العالقاي الجاس د دداة المثلاة أدى إلى التمججز وزاد من ض د ددع

وتوماش المثلااي

والمثلججن ومزدو ي المجع الجاسدي وماايري الووية الجاسداناة وحاملي ةدقاي الجاسدجن ،مما أثر سدل ا على
حصولوم على الخدماي اال تماعاة

-11

وفي عام  ،2018أعرب

()13

مقوضة األمم المتحدة الساماة لحقوق اإلنسان عن انزعا وا إ از الباان

الذي أعلن فاه المقوض اإلقلامي لدار السدالم عن تشدكجع لجاة لتعقب واعتقال المثلججن وتشدجاع األشدخا

على اإلبالغ عن المشدت ه في كونوم مثلججن وحذري المقوضدة السداماة من أن ذلك قد يتحول إلى ما يشد ه
مراردة السد د دداحراي ويمكن تقسد د ددجره على أنه ترةام لل اام بأعمال عا

وترهجب وتامر ومضد د ددايقة وتمججز

ضددد من ياظر إلجوم على أنوم من المثلااي أو المثلججن أو مزدو ي المجع الجاسددي أو ماايري الووية الجاسدداناة
وأش د د دداري إلى تزايد تعرض هذه القرة للعا

وأن المدافعجن عن حقوق ههال األشددخا

والمض د د ددايقة والتمججز في موورية تازاناا المتحدة ماذ س د د دداتجن،

في الصددحة وفي حااة ةالاة من التمججز والعا

واالعتقال التعسدقي

باتوا هم أيض د دا يسد ددتودفون بصد ددورة متزايدة ،بع ويعتقلون وتضد ددما الخرة التي أعلاتوا موورية تازاناا المتحدة

محاوالي "لعالف" المثلججن  -وهي ممارس د د ددة أدانتوا لجاة مااهض د د ددة التعذيب وماظمة الص د د ددحة العالماة باعت ارها
ضدارة وغجر أةال اة وال تسدتاد إلى أي أسدا

علمي وحذري المقوضدة السداماة من أن هذه الممارسدة يمكن

أن تزيد من وةم المثلااي والمثلججن ومزدو ي المجع الجاسي وماايري الووية الجاساناة

2
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GE.21-11177

A/HRC/WG.6/39/TZA/2

-2

التنمية والب لة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان
-12

()15

ذكري الخبجرة المسد د د ددتقلة المعااة بتمتع األشد د د ددخا

ذوي الموق بحقوق اإلنسد د د ددان أن االسد د د ددتقرار

السددااسددي وفر أسداسدا متجاا للامو في العقد الماضددي ،لكن المكاسددب اال تماعاة واالقتصددادية لوذا الامو لم تصددع
إلى غالباة السكان
-13

()16

والحظ فريق األمم المتحدة القرري حدوث تحسددن في التصدددي للقسدداد من ةالل م ادراي شددمل

تعزيز و ود وقدرة مكتب ماع القسد د دداد ومكافحته وهجرة مكافحة القسد د دداد والجرائم االقتصد د ددادية في زنج ار ،واعتماد

أرر تشد د دريعاة وتاظاماة ،مثع قانون مدونة قواعد السد د ددلوف للمسد د ددهولجن في القرا العام ( ،)2016ومدونة قواعد
السددلوف للمسددهولجن في القرا العام (م ار ة تضددارل المصددال ) ،2020 ،ومدونة قواعد السددلوف للمس ددهولجن في

القرا العام (تعود الازاهة) 2020 ،ومع ذلك ،ال تزال هااف حا ة إلى بذل المزيد من الجوود للتص د د د دددي
للكسب غجر المشرو والرشوة

-14

()17

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن الع اي الرئاسد د دداة التي تعترض التصد د دددي للتحدياي البجراة
األرر السدااسداة والمهسدسداة ،وعدم كقاية التمويع ،وضدع

وتاجر المااخ هي ضدع

التاسدجق بجن أةدحال

المص د د ددلحة ،ومحدودية اعتماد التكاولو ااي والممارس د د دداي المبتكرة والحظ القريق القرري اإلنجازاي التي تحقق
في ك

دجر إلى أن ثمة اتجاهاي تتعلق بنزالة
االتجار غجر المش د ددرو بالحااة البرية والص د ددجد غجر المش د ددرو  ،مش د د ا

الااباي وتدهور األراضي والتصحر وإدارة الاقاياي
-3

()18

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
-15

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن وضد د ددع االسد د ددتراتاجاة الورااة وةرة العمع لماع تاذية نزعة

الترر والترر العااف ( )2025/2024- 2021/2020ق ددد ب دددأ في ع ددام  ،2017لكاو ددا لم تق دددم إلى
مجلس الوز ار للموافقددة علجوددا إال عددام  2021وأعدداق ذلددك تقددديم فريق األمم المتحدددة القرري الدددعم لماع

الترر العااف

()19

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان لى شخصه
-16

الحظ

()20

الخبجرة المس د ددتقلة المعااة بتمتع األش د ددخا

ذوي الموق بحقوق اإلنس د ددان أن ثمة دعواي

إلى تاقجذ عقوبة اإلعدام بمرتكبي الجرائم الماقذة ضد د د د ددد األشد د د د ددخا

ذوي الموق وفي هذا الصد د د د دددد ،تق

الخبجرة المسددتقلة إلى انب األمجن العام لممم المتحدة في التشددديد على أن عقوبة اإلعدام ال مكان لوا في

القرن الحادي والعشرين
-17

()21

وفي عام  ،2021رلب

اللجاة المعااة بحقوق اإلنس د د د د د ددان إلى موورية تازاناا المتحدة الرد على

التقارير التي تقجد بوقو حاالي اعتقال واحتجاز تعس ددقججن لمعارض ددجن س ددااس ددججن ونش ددرا ومتظاهرين وة ددحقججن

معارضددجن ،وتقديم معلوماي عن الخرواي المتخذة لضددمان التحقجق القوري والقعال في ماع ادعا اي االعتقال

واالحتجاز التعسقججن وتقديم الجااة إلى العدالة
-18

()22

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن ممارسددة تشددويه األعضددا التااسددلاة األنثوية ال تزال ماتش درة

على نراق واسد ددع رغم تجريموا فرغم أن موورية تازاناا المتحدة اعتمدي اسد ددتراتاجاة ورااة لمكافحة تشد ددويه

األعضدا التااسدلاة األنثوية ( )2022-2019وإعالنا عبر الحدود ،وعززي االسدتجابة الصدحاة وإنقاذ القانون،
وأش ددرك

زعما دياججن ووس ددائع إعالم وغجرهم من المهثرين ،إال أن تلك الم ادراي كان

وتعاني من نقم التمويع
GE.21-11177
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ذوي الموق بحقوق اإلنسد ددان أن التدابجر التي

وذكري الخبجرة المسد ددتقلة المعااة بتمتع األشد ددخا

اتخدذتودا مووريدة تازانادا المتحددة والمجتمع المددني أدي مجتمعدة إلى انخقداض عددد الوجمداي المبل عاودا

ذوي الموق في البلد غجر أن هذا التقدم ضعاف للااية ،ألن األس ال الجذرية لوذه الوجماي

ضد األشخا

لم تعالج معالجة كاملة ومن الضددروري تقعجع اإلرادة السددااسدداة والجوود الالزمة للتصدددي لمسد ال الكاماة و ار
هذه الوجماي ،بما في ذلك التمججز والخرافاي والسحر والققر

-20

ذوي الموق بحقوق اإلنسددان أن الخو

وذكري الخبجرة المسددتقلة المعااة بتمتع األشددخا

قائما في ماارق مختلقة من البلد ،مما دفع األشخا

()24

ذوي الموق وأسرهم إلى مواةلة التما

كثجر ما يخش د ددى األش د ددخا
المال ئ وباإلض د ددافة إلى ذلك ،ا

ما زال

الحماية في

ذوو بالموق الذين يعاش د ددون في المال ئ من

نظر لالعتقاداي الس دائدة التي تربط بجاوم وبجن السددحر ،واسددتمرار األسددارجر ،ومسددتوياي
العودة إلى قراهم ،ا

الققر غجر ا لمتااسد د د د ة التي يوا وونوا وأوةد د د د  ،في ملة أمور ،بتعزيز عمع الشد د د ددررة المجتمعاة ودور
اللجان األمااة في كع قرية

-21

()25

وأشد د د ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى اعتماد االسد د د ددتراتاجاة الورااة للقضد د د ددا على ظاهرة قتع

ك ار السدن في تازاناا ( ،)2023-2019وذكر أن هااف انخقاضدا رفاقا في الوجماي وأعمال العا
عاوا ضد كبجراي السن ،فاما يتعلق بالعا

-2

الجاسي والمعتقداي المرت رة بممارسة السحر

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-22

()26

المبل

()27

أش ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى اس ددتمرار القلق إ از التدةع في اس ددتقاللاة ونزاهة القض ددا ،

والتحدياي التي يوا ووا فاما يتعلق بتوفجر محاكم مسددتقلة ومحايدة وإتاحة الوةددول إلجوا ،وبمسددتوى الوعي

والمعرفدة القدانونججن ،وتوفجر عددد كدا

المااسب ،با
-23

من المحدامجن المههلجن ،وإمكدانادة إ ار محداكمدة عدادلدة وفي الوقد

الاظر عن الوضع اال تماعي واالقتصادي

وفي تموز/يولا دده  ،2020ذكر المقرر الخ ددا

الجمعااي ،والمقرر الخا

()28

المعاي ب ددالحق في حري ددة التجمع الس د د د د د ددلمي وتكوين

المعاي بحالة المدافعجن عن حقوق اإلنس د د د د ددان ،والمقرر الخا

وحمدايدة الحق في حريدة الرأي والتعبجر ،أن التعدديالي التي أدةلد

مهةر على قدانون إنقداذ الحقوق والوا داي
ا

األسدداسدداة ،والذي باي يترلب من أي شددخم يسددعى إلى االنتصددا
بمو ب دسد ددتور موورية تازاناا المتحدة أن يثب

إلى العددالدة

()29

المقرر الخدا

التعديالي يتااق

القانوني من انتواكاي حقوق اإلنسددان

أنه تضد ددرر شد ددخصد دداا ،حال

دعاوى ناابة عن الضدحايا ،وذلك في بجرة تتسدم بضدع

المعاي بتعزيز

/لااي المسدا لة وضدع

دون تقديم الماظماي تقديم

إمكاناة وةدول الضدحايا

وفي رسد د د د د د ددالدة مو ودة إلى مووريدة تازانادا المتحددة ،مهرةدة  24حزيران/يوناده  ،2020ذكر

المعاي بدالحق في حريدة التجمع السد د د د د د ددلمي والحق في حريدة تكوين معاداي أن اعتمداد تلدك

مع الققه القضددائي الوراي في هذا الشددأن ويام الدسددتور على عااةددر الوةددول إلى

الع دددال ددة بمو ددب الم ددادة  )6(13وفي الم ددادتجن  )2(26و ،)3(30اللتجن تعرا ددان األفراد الحق في اتخ دداذ

إ ار اي قانوناة لض د د ددمان حماية الاظام الدس د د ددتوري كما تعرجوم هذا الحق في حالة انتواف أي من الحقوق

الماصد د د ددو

علجوا في الدسد د د ددتور وفي عام  ،1994فسد د د ددري المحكمة العلاا في تازاناا ،في قضد د د دداة القس

كريس د ددتوفر متكجال ض د ددد المدعي العام ،أحكام المادتجن  )3(30و )2(26من الدس د ددتور ،ورأي عدم اش د ددت ار
و ود عاص ددر من عااة ددر المص ددلحة الش ددخص دداة في المس ددائع التي توم الجموور وتوة ددل
هدذا القرار بعدد أن نظري في بع

الظرو

اال تمداعادة الودامدة التي توا ده المجتمع التازاني ،مثدع اإللمدام

بالاواحي القانوناة وقلة الموارد الالزمة لمعالجة الدعاوى القضائاة ،وهي ظرو

4
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ال تزال قائمة

()30
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وأشددار فريق األمم المتحدة القرري إلى اعتماد قوانجن وسددااسدداي ولوائ تام على زيادة التاسدجق

واإلش د د ار على مقدمي ةدماي المس د دداعدة القانوناة ،بمن فجوم المس د دداعدون القانونجون ،الذين يعملون في ماارق
نائاة يصعب الوةول إلجوا

-25

()31

وذكر فريق األمم المتحددة القرري أن الاظدام القدانوني يسد د د د د د ددتادد إلى حدد كبجر إلى القدانون العدام،

ومع ذلك يربق القانون العرفي في المسددائع الشددخصدداة واألس درية ويمكن أن يهدي ذلك إلى إدامة المعايجر
اال تماعاة التمججزية أو تعزيزها ،وإلى ماع وةول الاسا واألرقال والقراي الضعاقة إلى العدالة

-26

وذكري الخبجرة المسددتقلة المعااة بتمتع األشددخا

()32

ذوي الموق بحقوق اإلنسددان أن مكتب المدعي

ذوي الموق،

العام حدد ة د د د د ددعوباي التحقجق والمالحقة القض د د د د ددائاة فاما يتعلق باالعتدا على األش د د د د ددخا

بما في ذلك االفتقار إلى المعلوماي الكافاة والموثوقة ،والمعتقداي ال ارسددخة في مجال السددحر ،والمواقع الاائاة

والمعزولة التي تقع فجوا الوجماي ورغم أن االسد د د ددتخدام الحكام لتشد د د دريعاي متعددة ،بما في ذلك قانون العقوباي

وقانون مكافحة االتجار باألشخا

في حاالي االعتدا على األش ددخا

( )2008وقانون الرقع ( ،)2009قد يعزز ،على األر  ،اإلرار التشريعي
ذوي الموق ،فنن الخبجرة المس ددتقلة لم تحتج بوا وأوةد د الخبجرة المس ددتقلة

بأن تكقع موورية تازاناا المتحدة ،في ملة أمور ،االسد ددتخدام الحكام للتش د دريعاي للتصد دددي الكامع لجماع

أنوا الوجماي ضد األشخا

ذوي الموق ،بما في ذلك االعتدا اي التي تود

من سددم المصددال بالموق ،كما أوة د
الموق وتوثاقوا بدقة وعلى نحو سريع

-3

()33

بالتحقجق في ماع الجرائم المزعوم ارتكابوا ضددد األشددخا

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-27

إلى االستحواذ على أ از

ذوي

()34

في رسالة مو وة إلى موورية تازاناا المتحدة بتاريخ  9تموز/يولاه  ،2018أعرل القريق العامع

المعاي باالحتجاز التعس ددقي وغجره من المكلقجن بوالياي في إرار اإل ار اي الخاة ددة عن قلقوم إ از القجود
المتزايدة المقروضد د ددة على ممارسد د ددة الحق في حرية التعبجر وتكوين الجمعااي والحق في التجمع السد د ددلمي،

بسبع ماوا اعتماد وتاقجذ مجموعة تشريعاي تتعلق بالحق في حرية التعبجر
-28

()35

وفي الرس د د د ددالة نقس د د د ددوا ،أعرل الخب ار عن قلقوم إ از قانون الجرائم اإللكتروناة ( ،)2015وقانون

اإلحص ددا اي ( ،)2015وقانون الوة ددول إلى المعلوماي ( ،)2016وقانون ةدماي اإلعالم ( ،)2016ولوائ

(عن المحتوى الشد د د د د د د كي) لالتصد د د د د د دداالي اإللكترونادة والبريدية ( )2018وهذه القوانجن ،التي اعتمددي دون
تش د دداور مع المجتمع المدني ،تما الس د ددلرة التاقجذية س د ددلراي تقديرية واس د ددعة الاراق لتقججد الحق في حرية

التعبجر وهي تمثع قجدا غجر متااس د د د ددب وغجر ض د د د ددروري على ممارس د د د ددة الحق في حرية التعبجر والحق في

المعلوماي ،األمر الذي يتعارض مع معايجر القجود المسد ددموا بوا على حرية التعبجر بمو ب القانون الدولي
لحقوق اإلنس د د د د ددان ويقتقر معظم هذه القوانجن إلى ض د د د د ددماناي اإل ار اي القانوناة الوا ة ويقرض عقوباي
ش د ددديدة على األفراد المتومجن بخرقوا ،ومن بجاوا عقوباي مش د ددددة بالس د ددجن وغراماي عالاة

األمم المتحدة القرري أن هذه القوانجن تما
ممارسة المواراجن للحرياي األساساة

-29

()37

()36

وذكر فريق

موورية تازاناا المتحدة سد د د ددلراي واسد د د ددعة بشد د د ددكع مقر لتقججد

وأش د ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى اس د ددتمرار القلق بش د ددأن قانون الحص د ددول على المعلوماي،

الذي يام على تمكجن الجموور من الوة ددول إلى المعلوماي التي تحتقظ بوا الس ددلراي العامة ،بما في ذلك

ما يتعلق بن ار اي الرعن في ق ارراي حائزي المعلوماي ،التي تاروي على تضد ددارل في المصد ددال  ،إذ أن القرار
الاوائي ،في معظم الحاالي ،يقع على عاتق الوزير المس ددهول عن الش ددهون القانوناة وباإلض ددافة إلى ذلك،

فنن شدة العقوبة على نشر المعلوماي ةرأ ال يوازيوا حكم يقضي بالمسا لة عن حجب المعلوماي

()38
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-30

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن الم ادئ التو جواة لتاسدجق الماظماي غجر الحكوماة الصدادرة في

عام  ،2020اسدتكماال لقانون الماظماي غجر الحكوماة لعام  ،2002بصدااته المعدلة في  2005و،2019

ض د دداق الحجز المدني والديمقراري ألنوا فرضد د د ش د ددرورا يتعجن على الماظماي غجر الحكوماة الوفا بوا وهي
شرو مستعصاة

()39

ورلب اللجاة المعااة بحقوق اإلنسان إلى موورية تازاناا المتحدة أن تقدم معلوماي عن

مدى االمتثال للمادة  22من العود الدولي الخا
أدةل

بالحقوق المدناة والسددااسدداة ،أي عن) (أ) التعديالي التي

على قانون الماظماي غجر الحكوماة لعام 2002؛ (ل) الم ادئ التو جواة لتاس د ددجق الماظماي غجر

الحكوماة ،الصد ددادرة في عام 2020؛ (ف) التعديالي التي أدةل على قانون إنقاذ الحقوق والوا اي األسد دداسد دداة
اللجاة إلى الدولة التعلجق على الش د د د دواغع التي تقجد بأن الس د د د ددلراي المقررة المماوحة

لعام  1994ورلب

لمسد د ددجع الماظماي غجر الحكوماة ومترل اي اإلبالغ المالي الحالاة للماظماي غجر الحكوماة قوض د د د عملااي
تلك الماظماي المستقلة والقعالة

-31

()40

وفي تشد درين األول/أكتوبر  ،2020أعرل المتحدث باسد ددم مقوضد ددة األمم المتحدة السد دداماة لحقوق

اإلنسد د د د ددان عن قلقه إ از تقلم الحجز الديمقراري في موورية تازاناا المتحدة فقد اشد د د د ددتد قمع األة د د د د دواي
المعارضة في القترة التي س ق

انتخاباي  28تشرين األول/أكتوبر  ،2020بجاما كان يتعجن التمسك بالحق

في حرية التعبجر وفي المشاركة السااساة ،ولاس قمعه

-32

وفي تش د د درين الثاني/نوفمبر  ،2020قال

()41

مقوضد د ددة األمم المتحدة السد د دداماة لحقوق اإلنسد د ددان إنوا

مازعجة من التقارير التي تقجد باسد د ددتمرار ترهجب ومضد د ددايقة زعما المعارضد د ددة وأعضد د ددائوا في أعقال االنتخاباي

العامة التي ري في البلد وحث

والتجمع السلمي
-33

()42

ورلبد

السد ددلراي التا ازناة على احترام وتاسد ددجر ممارسد ددة الحق في حرية التعبجر

ير عن التقددم
اللجادة المعاادة بحقوق اإلنسد د د د د د ددان إلى مووريدة تازانادا المتحددة أن تقددم تقر ا

المحرز في ضد د د د ددمان أن تكون القوانجن التي تاظم الحق في حرية التجمع السد د د د ددلمي ،بما في ذلك قانون األح ازل
الس د د د ددااس د د د دداة (المعدل) لعام  ،2019متوافقة تماما مع المادة  21من العود الدولي الخا

والسد د د ددااسد د د دداة

()43

بالحقوق المدناة

وذكر القريق القرري التابع لممم المتحدة أن القانون يما مسد د د ددجع األحزال السد د د ددااسد د د دداة

سدلراي ،من بجاوا إلاا تسدججع األحزال ،ورلب المعلوماي ،وتعلجق العضدوية في األحزال ويقجد القانون

حرية األحزال السد ددااسد دداة في االضد ددرال بأنشد ددرة مثع تاظام التجمعاي

()44

ورلب

اللجاة المعااة بحقوق

اإلنس ددان إلى موورية تازاناا المتحدة التعلجق على االدعا اي المتعلقة بما يلي) (أ) الو ود غجر المتااس ددب

للشدررة في التجمعاي السدلماة؛ رف

ما المعارضدجن السدااسدججن والماظماي التي تاتقد الحكومة تصداري

لعقد تجمعاي؛ (ف) اعتقال المعارضدجن السدااسدججن قبع االحتجا اي المخرط لوا ورلب

الدولة أن ترد على االدعا اي المتعلقة باالستخدام المقر للقوة لتقريق التجمعاي السلماة

-4

حظر جميع أشكال الرق
-34

اللجاة أيضدا إلى

()45

()46

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن موورية تازاناا المتحدة هي بلد مصد د د د د دددر وعبور ومقصد د د د د ددد

للر ال والاسا واألرقال المتجر بوم الذين يستالون في الخدمة المازلاة ،وفي تجارة الجاس ،وفي قراعاي

الزراعة التجارية وة ددجد األس ددماف والتعدين وفي عام  ،2018كان نحو  336,000ش ددخم يعانون أش ددكال

رق معاةد د د درة ولم ير أر أي تحس د د ددن على األرقام المرلقة ماذ عام  2013وتوقق
المواض د د د د دداعي المعاي بمكافحة االتجار باألش د د د د ددخا

أنش د د ددرة القريق العامع

الذي تقوده الحكومة ،والذي كان مس د د د د ددهوال عن تاقجذ

تدةالي مكافحة االتجار وتش دداجع ةرة العمع الورااة لمكافحة االتجار بال ش ددر ( ،)2021-2018بس ددبب

القجود المالاة
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جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف مل ادلة ومواتية
-35

()48

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أنه على الرغم من س ددن قانون العمالة وعالقاي العمع ()2019

وقانون مهس دس دداي العمع ( )2019واللوائ المص دداح ة لوما ،لم تص د
الحد األدنى لم ور في القرا الخا

بعد ،رغم تقعجع أمر األ ور في مهس دسدداي العمع عام 2013

وقال إن المجلس العالي واالقتصادي واال تماعي ،المكل
ملة أمور ماوا عدم كقاية المجزاناة

-36

ظرو العمع مواتاة بعد ولم يس ددتعرض

()50

بضمان العمالة ومعايجر العمع ،ضعاف بسبب

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن تأثجر الاقاباي محدود على الس ددااس دداي ،رغم تس ددججع العديد

ماوا ،وذلك بسد ددبب ضد ددع

إلمام أعضد ددائوا بقوانجن العمع وعدم كقاية مواراتوم التقاوضد دداة وأدى ذلك إلى

عدم ممارسة حق الاقاباي العمالاة في التقاوض الجماعي ممارسة كاملة
-37

()49

()51

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أنه على الرغم من وضد ددع االسد ددتراتاجاة الورااة للقضد ددا على

عمع األرقال ( ،)2022-2018التي تضد ددما

اسد ددتراتاجااي تتعلق ،في ملة أمور ،باإلدماف اال تماعي

للعمال األرقال وإعادة إدةالوم إلى المدار  ،فنن قوانجن عمع األرقال ال تزال غجر مر قة إلى حد كبجر

-2

الحق في الضمان االجتما ي
-38

()52

()53

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن مخرراي الضد د د ددمان اال تماعي اإللزاماة القائمة تاري أقع

من  10في المائة من السكان وال يتمتع أكثر من  90في المائة من السكان ،بمن فجوم ماع العاملجن في
القرا غجر الرسمي تقري ا ،والعاملون لحسابوم الخا

-3

الحق في مستوى معيشي الئق
-39

والعارلون عن العمع ،بتاراة الضمان اال تماعي

()54

()55

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن  13,5ملجون ش ددخم يعاش ددون تح

ةط الققر اس ددتقادوا من

تاقجذ الس ددااسد دة الورااة للحماية اال تماعاة ،وس ددااس ددة الحماية اال تماعاة في زنج ار ،والمرحلة الثاناة من

ش كة األمان اال تماعي اإلنتا اة ،وأن كع ذلك أسوم في الحد من الققر

()56

ذوي الموق بحقوق اإلنس د ددان بأن تكقع موورية

-40

وأوة د د الخبجرة المس د ددتقلة المعااة بتمتع األش د ددخا

-41

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن إمكاناة الحص د ددول على مااه الش د ددرل قد زادي بارراد غجر

تازاناا المتحدة تاراة ذوي الموق في ب ارمج مكافحة الققر ،بسبع ماوا تربجق تدابجر ةاةة بشأنوم

أن مرافق الصد ددر الصد ددحي المحسد دداة متاحة ألقع من نصد د

ممارساي التاو في الع ار في الماارق الريفاة
-4

الحق في الصحة
-42

()58

()57

السد ددكان ،كما أن زيادة هامشد دداة سد دجل

()59

ذكر فريق األمم المتحدة القرري أن مخصصاي المجزاناة لقرا الصحة أقع بكثجر من الموةى

به في المعايجر الدولاة وأن الوةول إلى الخدماي الصحاة محدود بسبب الع اي المالاة ومن المر

يعاني معظم األشخا
-43

في

الضعقا من ةر م ال كبجرة على الرعاية الصحاة من جوبوم الخاةة

وأش ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى أن  80في المائة من الوالداي تم

()60

أن

في المرافق الص ددحاة

عام  2019ورغم حدوث انخقاض في معدالي وفااي األرقال دون سن الخامسة واألرقال حديثي الوالدة،
ظع العدد القعلي ثابتا بسبب الزيادة السكاناة
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-44

والحظ فريق األمم المتحدة القرري اعتماد الخرة الورااة للعمع واالس د د د د ددتثمار المعجلجن من أ ع

ترور إيجاباا،
ا
ةدحة المراهقجن ورفاهوم في عام  2020للتصددي للتحدياي الصدحاة للمراهقجن وشدكع ذلك

نظر لعددم كقدايدة قددرة الخددمداي الص د د د د د ددحادة المالئمدة للمراهقجن وتمويدع التددةالي المتعلقدة بقجرو
ا
ال شرية التي تستود

-45

المراهقاي والشاباي

()62

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن حوالي نص

نقم الماداعدة

الاسا والقتااي المتزو اي أو المرت راي بقرين

الالئي تتراوا أعمارهن بجن  15و 49س دداة ال يس ددترعن اتخاذ ق ارراي بش ددأن رعايتون الص ددحاة واس ددتخدامون

االتصددال الجاسددي وتمثع حاالي الحمع غجر المقصددودة ثلث حاالي الحمع

لماع الحمع ،وال يسددترعن رف

وياتوي ثلثددا هددذه الحدداالي تقري دا بدداإل ودداض ومعظم حدداالي اإل ودداض غجر مددأمونددة ،رغم أن اإل ودداض
قانوني في ظع ظرو

محددة ،بس د د ددبب قوانجن اإل واض غجر الواض د د ددحة وعدم الوعي بنمكاناة الحص د د ددول

على اإل واض بصورة قانوناة في ظع تلك الظرو
-46

()63

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحول تدابجر التصدي لقجرو

نقم المااعة ال شدرية على الصدعجد الوراي نحو تلباة احتاا اي أشدد القراي ضدعقا ،فنن التمججز ضدد المصدابجن

بالقجرو

س ددن الموافقة على اةت ار فجرو

دتمر ووفري م ار عة التشد دريعاي الراماة إلى ةق
ما زال مس د ا

نقم

المااعة ال شدرية إلى  15سدداة ،والموافقة على سددااسددة االةت ار الذاتي لقجرو

نقم المااعة ال شدرية لمشددخا

نقم المااعة ال شد درية ،مثع التقجام الجاسد دداني لالسد ددتجابة الورااة لقجرو

نقم المااعة ال شد درية ،أسد دداسد دا

الذين تبل أعمارهم  15سد د د دداة فما فوق ،والموافقة على االسد د د ددتراتاجااي الورااة األةرى المتصد د د ددلة بقجرو
لتسريع التدابجر الالزمة للقضا على اإليدز ،بحلول عام  ،2030بوةقه توديدا للصحة العامة
-47

وأوة د الخبجرة المسددتقلة المعااة بتمتع األشددخا

()64

ذوي الموق بحقوق اإلنسددان بأن تكقع موورية

تازاناا المتحدة توفجر واقي الش دمس ،بسددبع ماوا توفجر دعم قوي إلنتا ه محلاا؛ وتوفجر التدريب والمعلوماي
عن الموق والمس د د د ددائع الص د د د ددحاة ذاي الص د د د ددلة ألمواي األرقال ذواي الموق وأس د د د ددرهم فور والدة أرقالوم؛

واالس د د د د ددتمرار في تس د د د د ددوجع الحص د د د د ددول على عالف س د د د د ددرران الجلد ،بما في ذلك العالف الكاماائي والعالف
التكالاف غجر الم اشد د د درة أو ،عاد الضد د د ددرورة ،من ةالل تقديم الدعم المالي

اإلشد د د ددعاعي ،عن رريق ةق

لضد ددمان الحصد ددول القوري على العالف؛ توفجر تقجاماي س د دريرية مجاناة ،في مجالي رب األمراض الجلدية

وردب عجون ،لمشد د د د د د دخدا

ذوي الموق ،إضد د د د د د ددافدة إلى الاظداراي واأل وزة التكجافادة وغجرهدا من المعجاداي

ال ص درية؛ والاظر في ررا اس ددتراتاجاة ورااة للوقاية من س ددرران الجلد مماثلة لتلك التي تم ررحوا لمنوا
العشرة األةرى من السرران األكثر شجوعا التي تهثر على التازانججن

-48

وذكر فريق األمم المتحددة القرري أن مووريدة تازانادا المتحددة لم تقرض أي إغالق ةالل دائحدة

مرض فجرو

كوروندا (كوفجدد )19-في عدام  2020وكداند

عن انتشد د ددار القجرو  ،ولكاوا توقق
وفي عام  ،2021رلب

قدد أرلعد

في البددايدة على المعلومداي العدامدة

عن ال اام بذلك في أيار/مايو  ،2020وبعد ذلك ةد د دددري بااناي في

حزيران/يوناه  2020تشجر إلى القضا على فجرو
-49

()65

كوفجد 19-في البلد

()66

اللجاة المعااة بحقوق اإلنسدان إلى موورية تازاناا المتحدة أن تسدتججب

للش د د د دواغع المتعلقة بعدم اتخاذ السد د د ددلراي تدابجر فورية وفعالة لماع انتشد د د ددار كوفجد 19-وباان التدابجر التي

تعتزم الدولة اتخاذها في هذا الصدد
-5

الحق في التعليم
-50

الحظ

()67

()68

ماظمة األمم المتحدة للترباة والعلم والثقافة (الجونسد ددكو) ضد ددرورة تشد ددجاع موورية تازاناا

المتحدة على تكريس الحق في التعلام كحق من حقوق اإلنسد ددان في الدسد ددتور ،والاظر في تعديع قانون التعلام

لعام  1978من أ ع اعتماد التعلام االبتدائي والثانوي المجاني حتى سدن الثاناة عشدرة ،على أن تكون تسدع
ساواي ماوا إلزاماة ،إضافة إلى ما ال يقع عن ساة واحدة من التعلام المجاني واإللزامي قبع االبتدائي

8
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GE.21-11177

A/HRC/WG.6/39/TZA/2

وأش د د د د ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى إحراز تقدم في تعمام التعلام االبتدائي من ةالل اعتماد

-51

سااسة التعلام بدون رسوم في عام  ،2016فزادي نسب االلتحاق بالمدار إلى  95,7في المائة عام ،2020
دون تقاوتاي كبجرة بجن الجاسجن وزاد ةافي االلتحاق بالتعلام الثانوي كما زادي نس ة الوةول إلى التعلام
نس د ة الق ار ة مع القوم من  8,1في المائة عام  2013إلى  38,7في المائة عام 2019

العالي وتحس ددا

ومع ذلك ،ال تزال هااف حا ة إلى تركجز أقوى على نتائج التعلم على ماع مستوياي التعلام لضمان اكتسال
األرقال والش ال المواراي والكقا اي الضرورية للتوظاف

-52

()70

وفي رس ددالة مو وة إلى موورية تازاناا المتحدة بتاريخ / 18ل/أغس ددرس  ،2017أعرب

المقررة

الخاةد د ددة المعااة بالحق في التعلام ،والمقررة الخاةد د ددة المعااة بحق كع إنسد د ددان في التمتع بأعلى مسد د ددتوى

ممكن من الصحة البدناة والعقلاة ،والقريق العامع المعاي بمسألة التمججز ضد المرأة في القانون والممارسة،

عن قلقوم إ از زعم ماع القتااي الحوامع والشاباي من الذهال إلى المدرسة أو إ ار االمتحاناي ،وهو ماع
والمعتقداي والقوالب الامراة التمججزية والوةددم

يقوم على المواق

()71

في  22ش ا /فبراير 2018

()72

وأرسددل

رسددالة أةرى تثجر هذه المسددألة

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن االسد ددت ارتاجاة الورااة للتعلام الشد ددامع ( )2021-2018وفري

-53

إرشدداداي بشددأن التعلام للقراي الضددعاقة وباي األرقال ذوو اإلعاقة والمراهقون والمراهقاي الماقرعون عن

الدراسة يحصلون على فر

تعلم بديلة غجر أن نوعاة التعلام ،والوةول إلى الوااكع األساساة ،واأل وزة

المساعدة ،ومواد التعل م ،وعدم حصول المتعلمجن على شواداي ،ما زال
وأوةد د د د د

-54

الخبجرة المسد د د د ددتقلة المعااة بتمتع األشد د د د ددخا

تمثع تحدياي ةرجرة

()73

ذوي الموق بحقوق اإلنسد د د د ددان بأن تكقع

موورية تازاناا المتحدة توفجر تس د د ددوجالي معقولة للرالل ذوي اإلعاقة عن رريق توفجر معجااي بص د د درية،

وأ وزة تكجافاة وم واد مربوعة بأحر كبجرة في ماع المدار ؛ وضد د د ددمان التدريب الماوجي للمدرسد د د ددجن

على االحتاا اي الخاةة لمرقال ذوي الموق؛ وتسوجع الوةول إلى فر

التدريب المواي

()74

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن المدار أغلق لمدة ثالثة أش د د د د ددور بس د د د د ددبب ائحة كوفجد19-

-55

وةالل تلدك القترة ،واة د د د د د ددع  2,5ملجون رقدع ،بمن فجوم أرقدال ال رون ،تعلموم في المازل ،بمس د د د د د دداعددة برامج
تعلامادة عبر اإلذاعدة والتلقداز وعداد  97في المدائدة من األرقدال إلى المددار عقدب حمالي الحدث على العودة

إلى المدرس د ددة ويجري وض د ددع اس د ددتراتاجاة ديدة للتعلام في مجال التأهب واالس د ددتجابة لحاالي الروارئ ،بما في
ذلك الحلول الرقماة أو القائمة على التكاولو اا ،لضمان حصول ماع األرقال على تعلام جد

()75

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء
-56

()76

أش د د ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى اإلرار التاظامي القائم لتعزيز وة د د ددول المرأة إلى الموارد

اإلنتا اة ،وذكر أن حصد ددول الاسد ددا على الموارد ما زال ضد ددعاقا ،وأنون ممثالي تمثجال غجر متااسد ددب في
القرا غجر الرسد د د د د ددمي وبمو ب القانون العرفي ،ال يحق للمرأة الحصد د د د د ددول على أرض زو وا بعد وفاته

وقد تحتاف المرأة إلى موافقة زو وا على اي فوائد اقتصادية من األراضي المسجلة باسمه
-57

()77

وأشد د ددار فريق األمم المتحدة القرري إلى عدم و ود أي أحكام قانوناة محددة بشد د ددأن االغتصد د ددال

الزو ي والعا

العائلي رغم تجريم ماع الجرائم الجاس د دداة ض د ددد الاس د ددا والقتااي بمو ب قانون العقوباي

وبجاما يحظر قانون الزواف ( )1971اسد د د ددتخدام أحد الزو جن العقوبة البدناة ضد د د ددد الزوف اةةر ،فنن قانون
العقوباي ال يتضد د د د ددمن أي حكم مقابع لمعا ة مرتكبي العا

العائلي وأضد د د د ددا

أن القانون العرفي لعام 1963

يسم بممارساي عرفاة تضر بالاسا والقتااي ،بما في ذلك االغتصال الزو ي
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وقال فريق األمم المتحدة القرري إن اعتماد ةرط العمع الورااة إلنوا العا

-58

للقترة  2022-2017أمر دير بالثاا

وماذ  ،2019/2018تضما

ض ددد الاس ددا واألرقال

الم ادئ التو جواة الورااة للتخراط

والمجزندة تعلامداي للو ازراي والحكومداي المحلادة بدندراف تددةالي ومجزاناداي لتاقجدذ هدذه الخرط غجر أن تاقجدذ

بجر على تمويع المانحجن ويقتقر إلى اسد د د ددتراتاجااي لالسد د د ددتثمار المسد د د ددتدام
الخرط ال يزال يعتمد اعتمادا ك ا

وأش ددار القريق القرري إلى ض ددرورة تعزيز /لااي التخراط والمجزنة واةلااي المهسد دس دداة على الص ددعجدين اإلقلامي
والوراي لضمان التاقجذ القعال للخرط

()79

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن مكتب ماع القساد وماظماي حقوق المرأة أرلقا حملة تتعلق

-59

بمخارر القسدداد الجاسددي ردا على تزايد عدد التقارير عن التحرش الجاسددي و"االبتزاز الجاسددي" غجر أن المعايجر
اال تماعاة السلباة واالفتقار إلى بااناي د اقة تكش

-2

األطفال

عن مدى االبتزاز يعاقان التقدم

()80

()81

-60

أشدار فريق األمم المتحدة القرري إلى حكم المحكمة العلاا الصدادر عام  2016ومقاده أن الزواف

دون سددن  18عاما غجر دسددتوري ،وهو ما أيدته محكمة االسددتراا
الزواف ما زال في مرحلة م كرة وفي زنج ار ،عدل

في عام  ،2019وذكر أن تا ا قانون

قواعد محكمة القضد د ددا الشد د ددرعي عام  2019لتشد د ددمع

قضددايا األرقال ،وتحقجق ملة أمور بجاوا موا مة تعريف الرقع لاشددمع ماع األشددخا
عشد درة وإلاا قاعدة كان

تسد ددم بزواف األرقال غجر أن ضد ددع

تحديد زواف األرقال وماعه قانونا
-61

()82

نظم تسد ددججع الزواف يجعع من الصد ددعب

وذكر فريق األمم المتحدددة القرري أن العقوبددة البدددناددة لمرقددال في المازل والمدددرس د د د د د د ددة ال تزال

شد ددائعة ،وهي مث ط رئاسد ددي للتعلم وسد ددبب للتسد ددرل من المدار
الص د د د د ددقو

دون سددن الثاماة

ورغم أن اسد ددتخدام المعلمجن للعصد ددي في

الدناا من المدار االبتدائاة مقجد بمو ب لوائ التعلام المتعلقة بالعقوبة البدناة الص د د د د ددادرة عن

و ازرة التعلام ( ،)2002فنن العقوبة البدناة تحظى بتأيجد واسع الاراق كن ار تأديبي والحظ القريق القرري
أن موورية تازاناا المتحدة الحظ

السابق عام 2016
-3

()83

األشخاص ذوو اإل اقة
-62

التوةداة بحظر ماع أشدكال العقوبة البدناة الصدادرة عن االسدتعراض

()84

ذكر فريق األمم المتحدددة القرري أن األشد د د د د د دخددا

ذوي اإلعدداقددة مددا زالوا ،رغم التقدددم المحرز،

وتمججز في ملة أمور ماوا الحصددول على الخدماي الصددحاة والتعلام والمشدداركة
ا
يوا وون ةددعوباي ووةددما

في الحااة العامة
-63

()85

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن مش د د ددرو ةرة عمع ورااة لمش د د ددخا

موافقة مكتب رئاس الوز ار ماذ أوائع عام 2020

-64

وأوة د د د د

()86

الخبجرة المس د د د ددتقلة المعااة بتمتع األش د د د ددخا

ذوي الموق بحقوق اإلنس د د د ددان بأن تربق

موورية تازاناا المتحدة ،في ملة أمور ،الحصد د د ددة التي حددها قانون األشد د د ددخا

والتي يتوقع بمو بوا أن يمثع األشددخا

من  20شخصا
-4

()87

األقليات والشعوب األصلية
-65

ذوي الموق ياتظر

ذوي اإلعاقة (،)2010

ذوو اإلعاقة  3في المائة من موظقي الشددركاي التي توظ

أكثر

()88

في رسد ددالة مو وة إلى موورية تازاناا المتحدة ومهرةة  11تش د درين األول/أكتوبر  ،2019أعرل

أربعة من المكلقجن بوالياي في إرار اإل ار اي الخاةد د د د ددة عن قلقوم إ از مزاعم العا

واإلةال القسد د د د ددري

والمضايقاي التي تهثر على مجتمعاي الماساي والقشع المزعوم في حماية حقوق الماساي في أراضجوم وأقالاموم
10
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ومواردهم التقلجدية ،فضد ددال عن حقوقوم في الصد ددحة والاذا والما  ،من بجن أمور أةرى وأعربوا عن قلقوم

أيض د دا من أن عقودا من عملااي اإلةال القسد ددري والتش د دريد المتتالاة ،وتقلم الحجز الحجوي لشد ددعول الماسد دداي،

ضار للااية على الحقاظ على
تأثجر ا
وانعدام الحماية من المصال التجارية والخاةة على أراضجوم المت اة أثري ا
ثقافة الماس د د د دداي الرعوية وهذه الظواهر تودد حالاا و ود ههال الاا

الذين يعانون من األمراض وس د د د ددو التاذية

ووفااي األرقال التي يمكن الوقاية ماوا نتاجة لعدم إمكاناة الوةول إلى المراعي ونقا المااه وحظر اللجو إلى
زراعة الكقا

-5

()89

المهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
-66

()90

ذكري مقوض د د د دداة األمم المتحدة الس د د د دداماة لش د د د ددهون الال رجن أن ثمة تااقض د د د دداي كبجرة بجن قانون

الال رجن ( )1998وسددااسددة الال رجن لعام  2003إذ تتضددمن سددااسددة الال رجن ،التي كان
تدابجر تقججدية تشدمع فرض قجود على فر

اعتماد الال رجن على الذاي ،وسدااسدة اإليوا الجبري ،واشدت ار

تعلام الال رجن في المااهج الدراساة لبلد الماشأ
-67

األكثر ترباقا،

()91

وأشدداري المقوضدداة إلى اإلبالغ بانتظام عن حاالي إعادة قس درية وماذ عام  ،2018ظل

حركة

رالبي اللجو مقجدة للااية في ماع نقا الدةول واالس ددت ال الرئاس دداة على الحدود ،ولم تتمكن المقوض دداة
من تاقجذ عملااي م ار ة روتجااة للحدود ويقتقر نظام اللجو الوراي إلى اإلنص ددا

معدالي الرف

كثجر فاما يتعلق برالبي اللجو الذين فروا من بلدان يعتر على نراق واس د د د د ددع بمواراجوا
ا

كال رجن على الصعجد العالمي

-68

والش ددقافاة ،وترتقع فاه

()92

وذكر فريق األمم المتحدددة القرري أندده على الرغم من الرل دداي التي و ووددا األمجن العددام لممم

المتحدة ومقوضاة األمم المتحدة لشهون الال رجن بتعلجق العودة الروعاة لال رجن البورونديجن ةالل ائحة
كوفجد ،19-فنن العملاة استمري

-6

ديمو الجنسية
-69

()93

()94

ش د د ددجع

مقوض د د دداة األمم المتحدة لش د د ددهون الال رجن موورية تازاناا المتحدة على توس د د دداع نراق

تسد ددججع الموالجد لاشد ددمع ماع الال رجن المولودين في البلد با

الاظر عن أعمارهم من أ ع ماع حاالي

انعدام الجاس دداة وأش دداري المقوض دداة إلى التوة ددااي ذاي الص ددلة المدعومة من االس ددتعراض الس ددابق ،وإلى

اسددتمرار برنامج تسددججع الموالجد وإة ددار الشددواداي لمرقال دون سددن الخامسددة المولودين في البلد ،مذكرة

بأنوا مسددتعدة لتقديم الدعم الالزم لضددمان توسدداع نراق برنامج تسددججع الموالجد بحجث يشددمع ماع األرقال

وال الاجن الال رجن المولودين في البلد ،بما في ذلك الال رجن الذين يعاشد د ددون في المسد د ددتورااي القديمة الثالث

أو في قرى كااوما ،التي اسد ددتضد دداف
وش ددجع

حوالي  70 000ال ئ من أةد ددع بوروندي وةد ددلوا في عام 1972

أيضد دا موورية تازاناا المتحدة على ض ددمان تس ددججع موالجد وذرية الموا رين التاريخججن من زر

القمر أو الموزامبجق أو العرل المولودين في زر زنج ار والذين لم تسد ددجع والدتوم بعد ألن اسد ددجتوم ال تزال
غجر محددة وكان ذلك نتاجة تحدياي تتعلق بنث اي الجاساة بسبب ارت اروم ببلد /ةر وهجرة أسالفوم قبع

االسددتقالل وشددجع المقوضدداة كذلك موورية تازاناا المتحدة على ضددمان تسددججع موالجد األرقال المولودين

ةارف إرار الزواف في أرةبجع زنج ار
-70

()95

وذكر فريق األمم المتحدة القرري أن موورية تازاناا المتحدة أوقق إةدار شواداي مجالد ألرقال

ال رجن ألسد ال تتعلق بالصددحة العامة بسددبب ائحة كوفجد 19-وباإلضددافة إلى ذلك ،لم تعالج الحكومة بعد
الوثائق القانوناة ألكثر من  6 200رقع ولدوا لمواراجن تازانججن متجاسد د د ددجن فاتتوم عملاة تسد د د ددججع الموالجد
وتجااسوم ألس ال مختلقة
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()96
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المعرضددجن

اللجاة المعااة بحقوق اإلنسدان بالعدد الكبجر من عديمي الجاسداة واألشدخا

وإذ نوه

-71

ير عن التدابجر التشدريعاة
 فقد رلب إلى موورية تازاناا المتحدة أن تقدم تقر ا،لخرر انعدام الجاسداة في الدولة

 بما في ذلك،وغجرها من التدابجر المتخذة من أ ع) (أ) توفجر ض ددماناي كافاة للحد من انعدام الجاس دداة وماعه
 بسبع ماوا وضع إ ار اي مكرسة وفعالة لتحديد حاالي انعدام الجاساة؛ (ل) ضمان حصول،فقدان الجاساة
 بما في ذلك،بالحقوق المدناة والسددااسدداة
)97(

الاظر عن الوضع القانوني للوالدين

) من العود الدولي الخا3(24  وفقا للمادة،كع رقع على اسدداة
ما الجاساة لمرقال المولودين ألبوين عديمي الجاساة با

Notes
1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41

GE.21-11177

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for the United Republic of Tanzania will be
available at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TZIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.1–134.15, 134.37, 134.39–134.41,
135.1, 137.1–137.31, 137.47–137.53 and 137.60–37.61.
United Nations country team submission for the universal periodic review of the United Republic of
Tanzania, para. 1.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 20.
UNHCR submission for the universal periodic review of the United Republic of Tanzania, p. 1.
United Nations country team submission, para. 2.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.16, 134.18–134.33, 134.35, 134.56,
134.123, 134.126–134.129 and 137.44–137.45.
A/HRC/37/57/Add.1, paras. 25–26, 29 and 102 (b) and (d).
United Nations country team submission, para. 4.
Ibid., para. 5.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.47, 137.33 and 137.42–137.43.
United Nations country team submission, para. 6.
Ibid., para. 11.
See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23817&LangID=E (accessed
on 18 May 2021).
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.25, 134.101, 134.121 and 134.125.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 9.
United Nations country team submission, para. 19.
Ibid., para. 13.
Ibid., para. 14.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.43, 134.57–134.58, 134.89–134.90,
134.94, 137.32, 137.54–137.59 and 137.62.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 61.
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 16.
United Nations country team submission, para. 9.
A/HRC/37/57/Add.1, paras. 96–97.
Ibid., paras. 69 and 103 (a)–(b).
United Nations country team submission, para. 54.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.91–134.93 and 137.66.
United Nations country team submission, para. 20.
See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26117&LangID=E (accessed
on 18 May 2021). See also United Nations country team submission, para. 21.
See
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25391
(accessed on 18 May 2021).
United Nations country team submission, para. 20.
Ibid., para. 22.
A/HRC/37/57/Add.1, paras. 58, 62–63 and 105.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.17, 134.94–134.95, 134.97–134.100,
136.1–136.2, 136.4–136.8, 136.24–136.25 and 137.67–137.68.
See
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23933,
p. 5.
Ibid., pp. 2–3. See also United Nations country team submission, para. 25.
United Nations country team submission, para. 25.
Ibid., para. 24.
Ibid., para. 26.
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 26.
See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26429&LangID=E (accessed
on 18 May 2021).

12

A/HRC/WG.6/39/TZA/2

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

73
74
75
76

77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88

89

90
91
92
93
94
95

96
97

13

See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26489&LangID=E (accessed
on 18 May 2021).
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 25.
United Nations country team submission, para. 26.
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 25.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/2, paras. 134.57–134.58.
United Nations country team submission, para. 28.
For the relevant recommendation, see A/HRC/33/12, para. 134.65.
United Nations country team submission, para. 32.
Ibid., para. 33.
Ibid.
Ibid., para. 49.
For the relevant recommendation, see A/HRC/33/12, para. 137.46.
United Nations country team submission, para. 34.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.102–134.105, 134.124 and 137.69–
137.70.
United Nations country team submission, para. 34.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 110 (a).
United Nations country team submission, para. 41.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.107–134.108, 134.118 and 136.3.
United Nations country team submission, para. 35.
Ibid., para. 36.
Ibid., para. 37.
Ibid., para. 38.
Ibid., para. 39.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 108.
United Nations country team submission, para. 40.
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 10.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.38 and 134.109–134.117.
UNESCO submission for the universal periodic review of the United Republic of Tanzania, para. 15.
United Nations country team submission, para. 42.
See
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23260.
See
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23657.
United Nations country team submission, para. 43.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 109 (b)–(c) and (e).
United Nations country team submission, para. 44.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.36, 134.45, 134.48–134.53, 134.61–
134.64, 134.70–134.71, 134.122, 136.10–136.13, 136.16–136.20, 137.34, 137.36–137.41 and 137.63–
137.64.
United Nations country team submission, paras. 52–53.
Ibid., para. 30.
Ibid., paras. 7 and 10.
Ibid. para. 10.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.55, 134.59, 134.66–134.68, 134.106 and
136.21.
United Nations country team submission, para. 29.
Ibid., para. 47.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.118–134.120 and 137.33.
United Nations country team submission, paras. 55–56.
Ibid., para. 57.
A/HRC/37/57/Add.1, para. 110 (b).
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 134.72–134.88, 136.9, 136.22–136.23,
137.65 and 137.71.
See
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24872.
For the relevant recommendation, see A/HRC/33/12, para. 137.72.
UNHCR submission, p. 2. See also United Nations country team submission, para. 60.
UNHCR submission, p. 3.
United Nations country team submission, para. 58.
For relevant recommendations, see A/HRC/33/12, paras. 136.14–136.15.
UNHCR submission, pp. 2–3, referring to A/HRC/33/12, paras. 136.14 (Poland) and 136.15 (Turkey).
See also A/HRC/33/12/Add.1, p. 5.
United Nations country team submission, para. 59.
CCPR/C/TZA/QPR/5, para. 22.

GE.21-11177

