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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااا ا ن
جمهورية تنزانيا المت دة*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
-1
أ ّ
()1
الدوري الشا ا ا ااام  .وهو يلخص  36ورقة معلومات مقدمة من الجهات صا ا ا اااححة الم ا ا ا اال ة  ،امتثاالً لل د
األق ااع لعدد الالمات الواردة في هذا التقرير .ويت اامن فرعاً مس ااتقالً لمس اااهمة الم سا اس ااة الو ة ل قوق

اء علع التقيد الاام بمحادئ باريس.
اإلنسان المعتمدة ب ً

َّ
ثانيا -المعلومات
المقدمة من المؤسااااسااااة الوونية ل قوق اإلنسااااان المعتمدة نا ا
على التقيد الكامل بملادئ باريس
-2

ذكرت لج ة حقوق اإلنسا ااان وال لر الرأا اايد أن تمهورية ت مان ا المت دة (الدولة قيد االسا ااتعراض)

لر تمتث اللتماماتها المتعلقة باإلبالغ ف ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بال قوق االقت ا ا ا ا اااد ة واالتتماع ة
والثقاف ة ،واتفاق ة الق ا اااء علع تم ع أأا االاز التمييم ةا ااد المرأة ،واتفاق ة حقوق األأا ااخاص ذوي اإلعاقة،

ولر تقدم بعد تقاريرها التي فات موعدها(.)2
-3

وفي إأاارة إلع طةة العم الو ة الساابقة ل قوق اإلنساان ،التي انتهي في عام  ،2017ذكرت

اللج ة أنه كاني ه اك أوته ق ااور في إدماا األنشااةة الم

ااوص عليها في الخةة ةاامن إ ار اإلنفاق

المتوسط األت  .ولر تُعتمد بعد طةة العم الو ة الثان ة ل قوق اإلنسان للفترة . 2022-2018

*

ت در هذه الوث قة من دون ت رير رسمي.
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وذكرت اللج اة أن ه ااك انخفااة ا ا ا ا ا ا ااً في الهجماات علع األأا ا ا ا ا ا اخااص ذوي المهق ،ولا هر لوا
-4
()4
يواتهون الوصر بسبب نقص المعرفة بالمهق في بعض المجتمعات الم ل ة .
-5

وأأ ااارت اللج ة إلع س اان قانون أ ا ون كحار الس اان لعام  2020في زنجحار وذكرت أنه لر يتر بعد

-6

وذكرت اللج ة أن الت د ات الرئ سا ة في الساجون تتمث في االظتظاو وساوء نوع ة الةعام المقدم

-7

وفي حين الحظي اللج ة اإلنجازات التي ت ققي ،بما في ذلك إنشاااء أاامحة ملاف ة الفساااد والجرائر

سن تشريع مماث في البر الرئ سي لت مان ا(.)5

للسج اء .
()6

االقت ا ا ا ا ا ا اااد اة التاابعاة لم لماة الوال اة العل اا في ت مان اا ،فقاد ذكرت ،في تملاة أمور ،أناه كاان ه ااك تا طير في

إنهاء الق ا ا المتعلقة بالفساد وأن قدرات اللجان المع ة بال ماهة وم سسات الرقابة كاني غير كاف ة(.)7
-8

وفي إأ ا ااارة إلع المحادرات ذات ال ا االة الجديرة بالث اء مث الخةة االس ا ااترات ج ة للق ا اااء وقانون

المسا ا اااعدة القانون ة لعام  ،2017ذكرت اللج ة أنه كان ه اك نقص في المو فين الق ا ا ااائيين ،مما تسا ا ا بب
في ت طير إنجاز الق ا ا(.)8

-9

وفي إأ ا ا ااارة إلع عدة تشا ا ا اريعات ،ذكرت اللج ة أن العاملين في وس ا ا ااائط اإلعالم اأ ا ا ااتاوا من أن

-10

وذكرت اللج ة أن الشاار ة رف ااي لحات بعض األحماس الس ا اس ا ة لممارسااة حريتها في التجمع

التشريعات َّ
حدت من حرياتهر الدستورية وعرَّةتهر للرقابة ولعقوبة أديدة(.)9

بسا ا اابب االلتحاط في تةبيق األحلام الدسا ا ااتورية ذات ال ا ا االة ،وقانون قوات الشا ا اار ة والخدمات المسا ا اااعدة

وقانون األحماس الس اس ة لعام .)10(1992
-11

وف ما يتعلق بس ا اسااة الخةة الو ة إلدارة اسااتخدام األ ارةااي ( )2033-2013واإل ار التش اريعي

القاائر لل اد من الم ااز اعات علع األ ارة ا ا ا ا ا ااي ،ذكرت اللج اة ،في تملاة أمور ،أناه ال توتاد طةط لمعظر المادن
والقرى .كما لر تان مش اااركة المجتمعات الم ل ة كاف ة في اتخاذ الق اررات بشا ا ن المس ااائ المتعلقة باأل ارة ااي،
ال عن ال ماعات بين الرعاة والم امرعين(.)11
وال ماعات ال دود ة المستمرة حوز األراةي الم جوزة ،ف ً

-12

وفي معرض إأارة لسن قانون الم اه وال رف ال

ي لعام  2019من بين قوانين أطرى ،ذكرت

-13

وذكرت اللج ة أن الت د ات ما زالي قائمة في ال

ااوز علع الخدمات ال ا ة ،وهي ت ش ا عن

-14

وذكرت اللج ة أنه علع الرغر من الت سي ات الم ققة لافالة ال

-15

وذكرت اللج ة أنه علع الرغر من التةورات اإل جاب ة ،بما في ذلك طةة العم الو ة بشا ا ا ا ا ا ا ن

اللج ة أن ه اك تفاوتاً في ال
عدم كفا ة عدد المراظم ال

وز علع طدمات الم اه في الم ا ق ال

رية والريف ة(.)12

ة والمستوصفات والمو فين واألدوية والمعدات الةب ة

.

()13

وز علع التعل ر ،ال يماز ه اك

نقص في المو فين الم هلين وتدريب م تظر م دود للمعلمين أث اء الخدمة(.)14

الع ف ةد المرأة والةف  ،فإن الع ف الج ساني ال يماز قائماً

.

()15

َّ
المقدمة من الجهات األخرى صاحلة المأل ة
ثالثا -المعلومات
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()16

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان

()17

في معرض اإلأااارة إلع التوصا ات ذات ال االة التي نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق ،ذكرت
-16
م ظمة العفو الدول ة أن الدولة قيد االسا ا ا ااتعراض لر ت ا ا ا اادق بعد علع اتفاق ة م اه ا ا ا ااة التعذيب واالتفاق ة
2
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الدول ة ل ما ة تم ع األأا ااخاص من االطتفاء القسا ااري( .)18وذكر مركم ت مان ا للسا ااالم والمسا اااعدة القانون ة

والعدالة أن التوصا ات ذات ال الة ال اادرة عن االساتعراض الساابق بشا ن الت اديق علع اتفاق ة م اه اة

التعذيب لر ت فذ وأن ت فيذ هذه التوص ات س ساهر في الق اء علع التعذيب(.)19
-17

وذكرت الورقا ة المشا ا ا ا ا ا ااتركااة  3أن البروتوكوز االطت اااري الثاااني المل ق بااالعهااد الاادولي الخاااص

باال قوق المادن اة والسا ا ا ا ا ا ا ااسا ا ا ا ا ا ا اة ،الهاادف إلع إل ااء عقوباة اإلعادام ،لر ا ا ا ا ا ا ا ّادق عل اه
المشا ا ااتركة  8أن اتفاق ة الشا ا ااعوس األصا ا اال ة والقبل ة( 1989 ،رقر  )169لر ا ا ا ّادق عليها بعد( .)21ودعي
 .وذكرت الورقاة

()20

ال ملة الدول ة للق اء علع األسل ة ال ووية إلع الت ديق علع معاهدة حظر األسل ة ال ووية(.)22

وذكرت الورقة المشااتركة  10أن التوص ا ة التي نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق بش ا ن ت ساايق
-18
ت فيذ التوصا ا ا ات ورص ا اادها قد ُنفذت تمئ اً .ورغر اتخاذ بعض الخةوات ،بما في ذلك تعيين مديرية م ددة
ل قوق اإلنسان داط و ازرة الش ون الدستورية والقانون ة ،لر تان ه اك آل ات رصد كاف ة(.)23

-19

وذكرت م ظمة العفو الدول ة أن الدولة قيد االسا ا ا ا ا ا ااتعراض لر تقدم تقاريرها التي فات موعدها إلع

اللج ة المع ة ب قوق اإلنس ا ا ا ا ااان واللج ة المع ة ب قوق األأ ا ا ا ا ااخاص ذوي اإلعاقة ،علع الرغر من ت ييدها
لتوص ة بالق ام بذلك في االستعراض السابق(.)24

با  -اإلوار الووني ل قوق اإلنسان

()25

ذكرت الورقة المشااتركة  10أن التوص ا ات التي نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق بش ا ن عمل ة
-20
()26
مراتعة الدس ا ا ا ا ااتور لر ت فذ  .وذكرت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  17أنه م ذ س ا ا ا ا اان قانون مراتعة الدس ا ا ا ا ااتور في

عام  ،2011كاني الدولة قيد االسااتعراض ب اادد ص ا اغة دسااتور تديد .وقد حدد مشااروأ الدسااتور أحلاماً
هااماة تعاالع بعض أوتاه الق ا ا ا ا ا ا ااور في القوانين الو اة ،بماا في ذلاك األحلاام المتعلقاة باال ا ا ا ا ا ا ااوز علع
الج س ة .ومع ذلك ،فقد ترى ت تي االستفتاء علع اعتماد مشروأ الدستور(.)27

-21

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  10أن التشا ا اريع المتعلق ب ما ة كحار الس ا اان لر س ا اان بعد واعتبرت أن

التوص ات ذات ال لة التي نالي ت ييداً في االستعراض السابق لر ت فذ بعد

.

()28

وأأارت الورقة المشتركة  10إلع التوص ات ذات ال لة التي نالي ت ييداً في االستعراض السابق
-22
واعتبرت أنها ُنفذت تمئ اً ،وذكرت أن طةة العم الو ة ل قوق اإلنس ااان للفترة  2017-2013قد انتهي
دون ت فيذها علع ال و المالئر .كما أن طةة العم الجديدة للفترة  2022-2018لر ت فذ بعد(.)29
-23

وذكرت الورقة المشا ااتركة  10أنه علع الرغر من اعتماد الخةط والس ا ا اسا ااات ذات ال ا االة ،كاني

ه اك ت د ات مال ة وتا ولوت ة في ت قيق أهداف الت م ة المستدامة(.)30

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدم التمييم
-24

()31

ذكرت م ظمة "أ لق أا ااعبي" ) (SMPFأن الدولة قيد االسا ااتعراض لديها نظام قانوني وق ا ااائي

علماني لل ظر في الق ا ااا ا الج ائ ة والمدن ة علع الس ا اواء .ومع ذلك ،ملن إحالة بعض الق ا ااا ا المدن ة،

GE.21-11185

3

A/HRC/WG.6/39/TZA/3

مث الق ا ا ا ااا ا المتعلقة بالمواا والةالق والميرال ،إلع الم اظر اإلسا ا ا ااالم ة (م اظر الق ا ا ا اااة الشا ا ا اارعيين)،

مما قد سفر عن نتائع تمييمية ةد المرأة(.)32
-25

وذكرت الورقة المش ا ا ا ااتركة  12أن الم لمة األفريق ة ل قوق اإلنس ا ا ا ااان والش ا ا ا ااعوس قد نظرت في فتوى

-26

وذكر االت ااد الهول ادي للجمم اات المع اة باانادمااا المثليين والمثل اات أناه علع الرغر من الجهود

متعلقة بقانون التشا ا اارد ،وال س ا ا ا ما المادة  177من قانون العقوبات ،وأأا ا ااارت إلع أن القانون عاقب الفقراء فعل ًا،
بمن فيهر المشت لون بالج س ،وأن له أث ًار تمييميًا علع األأخاص المهمشين ،حيث ي تهك حقهر في الت م ة(.)33
التي تبذلها الدولة قيد االسا ا ااتعراض ،فإن األقل ات الج سا ا ا ة ال تماز تعاني من الوصا ا اار والتمييم والع ف في
أل إساءات لفظ ة واعتداءات بدن ة ،وعدالة ال وغاء ،وحاالت االغت اس الت

-27

ة(.)34

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  4أنه كاني ه اك حملة علع مجتمع الم ر والم ظمات العاملة مع هذا

المجتمع ،بما في ذلك الم ظمات التي تت دى لفيروط نقص الم اعة الحشرية/اإليدز(.)35

الت م ة والبيئة واألعماز التجارية وحقوق اإلنسان
-28

()36

ذكر مركم ت مان ا للسا ااالم والمسا اااعدة القانون ة والعدالة أن الدولة قيد االسا ااتعراض نفذت تمءاً من

رؤية الت م ة الو ة لعام  2025واالسااترات ج ات الو ة لل مو وال د من الفقر ،ف االً عن سا اسااات ت فيذ

أهداف الت م ة المس ااتدامة .وبالتالي ،فإن التوصا ا ات ذات ال االة التي نالي ت ييداً في االس ااتعراض الس ااابق
لر ت فذ إال تمئ اً ،مما سمح ب دول انتهاظات ل قوق اإلنسان(.)37
-29

وفي إأ ا ا ا ا ااارة إلع البوادر اإل جاب ة ذات ال ا ا ا ا االة ،بما في ذلك توق ع اتفاق باريس ،ذكرت الورقة
 .وذكرت

المشا ا ا ااتركة  10أن آثار ت ير الم اخ أا ا ا االلي تهديداً ل ا ا ا ا ار الم تجين مث الممارعين والرعاة
الورقة المشا ااتركة  6أن مجتمعات الشا ااعوس األصا اال ة مهددة بت ير الم اخ نظ اًر العتمادها علع الةب عة في
()38

توفير ساب ع شاها ،وةاعف تمثيلها السا اساي وارتفاأ معدالت الفقر لديها( .)39وذكرت الورقة المشاتركة 13

أن الجهود المبذولة لت فيذ توصا ة نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق بشا ن التخف ر من آثار ت ير الم اخ
والتا ر معه لر تان كاف ة(.)40
-30

وذكرت الورقة المشااتركة  13أن الدولة قيد االسااتعراض ركمت علع الت ا ع دون إيالء االعتحار

-31

وذكرت الورقة المش ااتركة  13أن ال فا ات الس ااائلة من المئبق ،المس ااتخدمة في ص ا اعة التعدين علع

-32

وذكرت الورقة المشااتركة  13أن الدولة قيد االسااتعراض ب اادد إبرام اتفاق الساات ااافة طط أنابيب

ونق ا عن مسا ا ا ا ا ا ا ولين
الواتااب لالحت ااا ااات التي يلمم اتخاااذهااا امتثاااالً لقااانون اإلدارة البيئ ااة لعااام ُ .2004
حلوميين قولهر إن المشا ا ا اااريع ملن أن تم ا ا ا ااي قدماً بي ما جري ،في تملة أمور ،االةا ا ا ا ةالأ بتقي مات
األثر البيئي واالتتماعي(.)41
نةاق ص ير ،قد تر ت ريفها في ب يرة ف لتوريا ،طالفاً لقانون إدارة الموارد المائ ة رقر  11لعام 2009

.

()42

ال فط الخاام لشا ا ا ا ا ا اارق أفريق اا .ومن أ ا ا ا ا ا ا ا ن طط األناابياب هاذا أن شا ا ا ا ا ا الا تهادياداً للبيئاة
المشا ا ا ا ااتركة  6أنه لر يتر ال ا ا ا ا ااوز علع الموافقة ال رة المسا ا ا ا ااحقة المسا ا ا ا اات يرة للمجتمعات األصا ا ا ا اال ة علع

 .وذكرت الورقاة

()43

طط األنابيب( .)44وأأااارت الورقة المشااتركة  19إلع أن أظثر من  400قرية سااتت ثر بخط األنابيب المذكور
وأن  14 000أسرة ستُ رم من أراةيها(.)45
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ال قوق المدنية والسياسية

حق الفرد في ال اة وال ّرية واألمان علع أخ ه
-33

()46

ذكرت الورقا ااة المشا ا ا ا ا ا ااتركا ااة  3أنا ااه في حين لوحف وقف ت فيا ااذ أحلا ااام اإلعا اادام في الواقع م ا ااذ

عام  ،1994فإن الم اظر واصا االي ال لر باإلعدام علع األأا ااخاص ،ألن عقوبة اإلعدام هي عقوبة إلمام ة
علع القت والخ انة .وأةافي أن الدولة قيد االستعراض امت عي عن الت ويي علع تم ع الق اررات الثمان ة

في الجمم ة العامة لألمر المت دة التي تدعو إلع وقف اسا ااتخدام عقوبة اإلعدام ،بما في ذلك القرار األطير

الذي اعتمد في  16كانون األوز/د سمبر .)47(2020
-34

وذكرت الورقة المشااتركة  10أن التوص ا ات ذات ال االة ال ااادرة عن االسااتعراض السااابق بش ا ن

األأا ااخاص ذوي المهق قد نفذت تمئ اً
ذوي المهق إلع م ااازلهر بعااد إيوائهر في مالتق م قتااة ،وذكرت أن بعض ه الء األأا ا ا ا ا ا اخاااص قااد واتهوا

 .وأأا ااارت الورقة المذكورة إلع محادرات تشا اام عودة األأا ااخاص

()48

اوز علع االحت اتات األسااسا ة ،وال سا ما ال ذاء ،وعدم ربحة بعض

صاعوبات اقت ااد ة ،ونق ااً في ال
أقااربهر في اسا ا ا ا ا ا ااتقحاالهر( .)49وذكر المركم األوروبي للقاانون والعادالاة أن االعتقااد با ن األتماء البادن اة لاذوي
المهق تولد قوى با

من طالز التعل ر(.)50

ة وب ن ح ازة هذه األتماء من الجسار من أا نها أن ت قق ال جاي ي ح ي الق ااء عل ه

وف ما يتعلق بتجرير تشااويه األع اااء الت اساال ة األنثوية للفت ات دون ساان  18عاماً ،ذكرت الورقة
-35
المش ا ا ااتركة  16أن إنفاذ التشا ا ا اريعات ذات ال ا ا االة كان متفاوتاً وأن الق ا ا ااا ا ناد اًر ما ت ا ا ا ا إلع الم اظر.
وأة ااافي أن ممارس ااة تش ااويه األع اااء الت اس اال ة األنثوية ال تماز قائمة بس اابب الم اوالت األبوية للسا ا ةرة

علع الموتات والب ات(.)51
-36

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  3أن روف السا ا جن كاني قاس ا ا ة ومهددة لل اة حس ا ااب ما أفادت به

تقارير ،حيث أبلغ مو فو السا ا ااجون عن نقص في ال ذاء والم اه ونقص في الاهرباء وعدم كفا ة اإلةا ا اااءة

وعدم كفا ة اللوازم الةب ة(.)52

إقامة العدز ،بما في ذلك مس لة اإلفالت من العقاس ،وس ادة القانون
-37

()53

ذكر مركم التقاة ا ااي للج وس األفريقي أن الس ا االةة الق ا ااائ ة عاني من نقص التموي والفس ا اااد.

ظما أن تعيين الق ا اااة لتسا ااي صا ااح ة س ا ا اس ا ا ة ،وال تملك السا االةة الق ا ااائ ة ميمان ة مسا ااتقلة ،مما جعلها

عرةااة لل ا وس السا اسا ة ،التي كاني عواقبها واةا ة بشاال طاص في الق ااا ا التي تتعلق بشااخ ا ات

معارةا ا ا ااة وم تقدي ال لومة( .)54وذكر مركم رابةة الم امين األمريل ة ل قوق اإلنسا ا ا ااان أن القانون الذي

ال ُجيم اإلفراا بلفالة عن مرتابي ترائر م ددة قد أس ا اايء اس ا ااتخدامه إلط ا اااأ م تقدي ال لومة وغيرهر
من األفراد لالحتجاز لفترات ويلة قب الم اظمة(.)55
وذكرت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  18أناه بادالً من أن لون االحتجااز مبر اًر بسا ا ا ا ا ا اباب طةورة الجريماة
-38
الممعومة ،فإن األ فاز الذين ال ملاون ع واناً ثابتاً كثي اًر ما ُ تجمون لعدم وتود آباء أو أوص اء ُعهدون
إليهر .وأأ ا ا ااارت إلع أن القيود المفروة ا ا ااة علع الميمان ة تجع من ال ا ا ااعب علع الش ا ا اار ة ونظام العدالة
ةمان حقوق ه الء األ فاز الم تجمين(.)56

وذكرت الورقة المش ا ا ااتركة  10أن التوص ا ا ا ات التي نالي ت ييداً في االس ا ا ااتعراض الس ا ا ااابق بش ا ا ا ن
-39
()57
إملان ة اللجوء إلع الق ا اااء قد نفذت تمئ اً  .وأأ ا ااارت الورقة المش ا ااتركة  ،10في تملة أمور ،إلع س ا اان

قانون المس ا ا ا اااعدة القانون ة لعام  ،2017وذكرت أن المس ا ا ا اااعدة القانون ة تقت ا ا ا اار علع الجرائر التي عاقب
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عليهاا بااإلعادام فقط( .)58وذكرت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  3أن سا ا ا ا ا ا الاان الم اا ق الريف اة يواتهون عقحاات في
ال

وز علع المساعدة القانون ة والتمثي الاافي(.)59

وذكرت رابةة م امي الدفاأ عن الم امين أن السرية بين الم امين وموكليهر لر تان م مونة دائمًا.
-40
ويةلب من حراط السجن أن ظلوا
ولر تتوفر للم امين الذين يتشاورون مع موكليهر الم تجمين قاعات اتتماأُ ،

علع مسافة تت ح لهر سماأ ما قاز( .)60باإلةافة إلع ذلك ،يلتمم الم امون باإلبالغ عن الت ويالت اإللاترون ة
موكلوهر إذا كااانااي تتجاااوز الق ر ال قااد ااة المقررة ،وفقاًا للوائح ملاااف ااة
لألمواز والمعااامالت المااال ااة التي قوم بهااا ّ
()61
غس األمواز (اإلبالغ عن ت ويالت األمواز اإللاترون ة والمعامالت ال قد ة) لعام . 2019
وذكرت الورقة المشاتركة  3أن الم لمة األفريق ة ل قوق اإلنساان والشاعوس أيدت ع اً في ال لر
-41
بعقوبااة اإلعاادام اإللمام ااة .وذكرت الم لمااة أن عقوبااة اإلعاادام اإللمام ااة ال تسا ا ا ا ا ا اامح بااال ظر في العوام ا

المخففة ،وأنها ت ةبق علع األأا ا ااخاص المدانين دون أي تمييم ،وتسا ا االب السا ا االةة التقديرية المت صا ا االة في

ممارسة الو فة الق ائ ة ،وال تراعي الت اسب بين الوقائع والعقوبة ،وبالتالي ال تدعر اإلن اف واإلتراءات
القانون ة الواتحة(.)62

وذكر مركم رابةة الم امين األمريل ة ل قوق اإلنس ا ا ا ا ااان أن مو في إنفاذ القانون قد اعتقلوا م ار اًر
-42
حد االطتةاف أو االطتفاء القسري(.)63
أفراداً دون أمر بالقحض عليهر ،وأح اناً بةريقة تبلغ ّ
وأأاار المركم إلع مخاوف بشا ن التدط السا اساي في اساتقالز مه ة الم اماة( .)64وذكرت رابةة

-43

م امي الدفاأ عن الم امين أن ال ا ا ا اامانات الالزمة ل سا ا ا اان سا ا ا ااير مه ة الم اماة ،علع ال و المبين في

المحادئ األساس ة بش ن دور الم امين ،لر يتر التمسك بها(.)65
-44

وذكرت م ظمة العفو الدول ة أن الدولة قيد االستعراض س بي إعالنها بقبوز اطت اص الم لمة

-45

وأعربي اللج ة األفريق ة ل قوق اإلنسا ااان والشا ااعوس التابعة لالت اد األفريقي عن قلقها إزاء تعدي

األفريق ة ل قوق اإلنسان والشعوس لتلقي الق ا ا من أفراد وم ظمات غير حلوم ة

.

()66

قانون (إنفاذ) ال قوق والواتحات األساااسا ة (الف ا  3من القوانين الم ق ة لت مان ا) ،الذي ّقيد رفع الق ااا ا
ل االح الجمهور ويتعارض مع حق ك أاخص في اتخاذ إتراءات قانون ة ل امان حما ة الدساتور وقوانين

البلد .وذكرت أن إزالة دعاوى الم ا ا اال ة العامة تمث تراتعاً كبي اًر عاظس اتجاه ت فيذ وس ا ا اايلة هامة ل ما ة
الد مق ار ة الدساتورية ،ووسايلة رئ سا ة ل امان حقوق الفئات ال ام فة التي تفتقر إلع القدرة والموارد المال ة

الالزمة لرفع ق ا اها الخاصة(.)67

ال ّريات األساس ة وال ق في المشاركة في ال اة العامة وال اة الس اس ة

()68

-46

ذكر الت ااالف الاادولي للاادفاااأ عن ال ريااة أن ال ريااة الاادي ااة مقياَّدة ،بمااا في ذلااك من طالز إقرار

-47

وذكر الت االف الادولي للادفااأ عن ال رياة أن الهجماات علع المسا ا ا ا ا ا ا يين في زنجحاار كااناي في

عدز قانون الجمم ات
تشا ا اريع في عام ّ 2019
()70
التي تخلط بين الدين والس اسة .
ازد اد لعدة س ا وات في

()69

 .وقد هددت السا ا االةات بإل اء تسا ا ااجي الم ظمات الدي ة

ةااعف المساااءلة أو انعدامها

()71

 .وأعربي م ظمة "أ لق أااعبي" عن قلقها إزاء

م ااا قة المعماء الدي يين الم ليين والش اار ة للمس ا يين و"المس االمين الس ااابقين" ،مش اايرة إلع حاالت م ددة

في هذا ال دد(.)72
-48

التعبير

6

وأعربي الورقة المشا ا ا ا ا ا ااتركة  4عن قلقها إزاء اسا ا ا ا ا ا ااتمرار التهجمات علع ال رية اإلعالم ة وحرية

 .وأأا ااارت الورقة المشا ااتركة  13إلع أن الم أا اار العالمي ل رية ال ا ا افة لعام  2020أ هر أن

()73
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ال اادول ااة قي ااد االسا ا ا ا ا ا ااتعراض ق ااد تراتع ااي بمق اادار  49مرتح ااة م تقلا ا ًة من المرتح ااة  75في ع ااام  2015إلع
المرتحة  124في عام .)74(2020
-49

وذكرت الورقة المشاتركة  1أن الدولة قيد االساتعراض أيدت في االساتعراض الساابق ثالل توصا ات

ت اولي حرية التعبير علع نةاق واس ااع( ،)75ولا ها أحا ي علمًا بثماني توصا ا ات أطرى بشا ا ن تعميم اإل ار
التشا ا ا اريعي ومل اء تم ع األحلام التي تقوض حرية التعبير( .)76وعلع الرغر من ال ا ا اامانات الدس ا ا ااتورية ،فإن

العديد من القوانين القمم ة قوة ااي حرية التعبير .وفي عام  ،2018طل ااي م لمة العدز لش اارق أفريق ا إلع

أن عاادة مواد من قااانون الخاادمااات اإلعالم ااة لعااام  2016قااد قياادت حريااة ال ا ا ا ا ا ا ا ااافااة وحريااة التعبير(.)77

وبااإلةا ا ا ا ا ا ااافاة إلع ذلاك ،فاإن قاانون الجرائر اإللاترون اة لعاام  2015ي تهاك المعاايير الادول اة ل قوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان

المتعلقاة ب رياة التعبير وي ااقض الق ر الاد مق ار اة بجملاة أمور م هاا عادم إلمام الش ا ا ا ا ا اار اة باالتمااط اإلأا ا ا ا ا ا اراف

الق ائي ع د االنخراس في المراقحة وم ع الشخص المت رر من الةعن في التدط في ط وصيته(.)78
-50

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  9أن المادة  6من قانون ال

علع اسااتث اءات واسااعة لل ا ة ت وز دون ال

ا ااوز علع المعلومات لعام  2016ت ص

ااوز علع المعلومات

 .وذكرت م س اسااة إليمكا ،في تملة

()79

أمور ،أن القانون فرض عقوبات أا ا ا ااديدة علع أصا ا ا ا اس المعلومات الذين ُ ا ا ا اادرون معلوماتهر ب ا ا ا ااورة
طا ئة ،مما شجع علع الرقابة الذات ة وحجب المعلومات(.)80

-51

وذكر مركم رابةة الم امين األمريل ة ل قوق اإلنسا ا ا ااان أن قانون (تعدي ) األحماس الس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ة

رقر  1لعام  2019قد زاد من صا ا الح ات الس االةات في إل اء تس ااجي األحماس السا ا اسا ا ة و لب معلومات
م ها وتعليق ع وية أع ائها(.)81

-52

وذكرت الورقااة المشا ا ا ا ا ا ااتركااة  9أن حريااة التعبير علع اإلنترنااي قااد تراتعااي م ااذ االسا ا ا ا ا ا ااتعراض

السا ا ا ااابق( .)82وذكرت الورقة المشا ا ا ااتركة  2أن لوائح االت ا ا ا اااالت اإللاترون ة والبريد ة (الم توى الشا ا ا ااحلي)

لعام  2018قد اسا ا ااتم ض ع ها بلوائح االت ا ا اااالت اإللاترون ة والبريد ة (الم توى الشا ا ااحلي) لعام ،2020
وهاذا ماا عمز قوة السا ا ا ا ا ا االةاات في ت فياذ الرقااباة علع اإلنترناي( .)83وذكرت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  9أن لوائح

عام  2020قد زادت من حدة قمع حرية التعبير ،واأا ا ا ااتر ي تسا ا ا ااجي المدونين ،وم تد ات الم اقشا ا ا ااة علع

اإلنترني ،ومذ عي البث الشا ااحلي اإلذاعي والتلفميوني( .)84وذكرت الورقة المشا ااتركة  1أن لوائح عام 2020

ال تمتث للمعايير الدول ة ل قوق اإلنسان والدستور(.)85
-53

وذكرت الورقة المشتركة  9أن طدمات اإلنترني ذات ال ممة العري ة الثابتة والمت قلة ال تماز بعيدة

-54

وذكرت م ظمة العفو الدول ة أنه علع الرغر من أن الدولة قيد االس ا ا ااتعراض قد أيدت التوص ا ا ا ات

الم از بال سحة لاثير من ال اط بسبب م دود ة الب ة الت ت ة لالت االت وارتفاأ تالفة طدمات اإلنترني(.)86

الواردة في االسا ااتعراض السا ااابق للت قيق في االعتداءات علع ال ا ا فيين ومعالجة مماعر التدط في حرية
التعبير ،فقد اسااتمرت االنتهاظات المدعومة من الدولة ةااد ال ا فيين ووسااائ اإلعالم( .)87وذكرت الورقة

المشا ااتركة  1أنه م ذ االسا ااتعراض السا ااابق ،حدل تدهور في حرية ال ا ا افة ،اتسا اار أسا اااسا ااً بالرقابة الذات ة
ومغالق وساائ اإلعالم ،مشايرة إلع حاالت م ددة في هذا ال ادد( .)88وأأاارت الورقة المذكورة إلع توصا ة

ذات صاالة نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق ،وذكرت أن ال ا فيين واصاالوا اإلبالغ عن مسااتويات مثيرة
للقلق من الم ااا قة والتخوير واالعتداء واالحتجاز التعس اافي واالطتفاء القس ااري ،مش اايرة إلع حاالت م ددة

في هذا ال دد(.)89
-55

وذكرت الورقة المشاتركة  4أن م اا قة المدافعين عن حقوق اإلنساان اساتمرت رغر أن الدولة قيد

االسا ااتعراض أظدت في االسا ااتعراض السا ااابق ب ن ه اك بالفع بيئة موات ة لهر في البلد( .)90وذكرت م ظمة

العفو الدول ة أن المدافعين عن حقوق اإلنس ااان تعرةا اوا لالعتقاز التعس اافي واالحتجاز والمالحقة الق ااائ ة
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والتخوير والم ا ااا قة والتهديد( .)91وذكرت الورقة أن األأا ااخاص الذين عملون مع مجتمع الم ر أو ي تمون

إل ه قد تعرة ا اوا للم ا ااا قة واالعتداء البدني( .)92وحثي اللج ة األفريق ة ل قوق اإلنسا ااان والشا ااعوس التابعة

لالت اد األ فريقي (اللج ة األفريق ة) الدولة قيد االس ا ا ااتعراض علع ة ا ا اامان قدرة تم ع ال اأ ا ا ااةين في مجاز
حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان علع العما دون طوف من أي أعمااز ع ف ،أو تهاديادات ،أو أعمااز انتقاام اة ،أو تمييم،

أو ة ط ،أو أي أعماز تعسف ة تقوم بها تهات فاعلة حلوم ة وغير حلوم ة(.)93
-56

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ا ااتركة  1أن ال يم المخ ا ا ا ا ا ااص للمجتمع المدني اسا ا ا ا ا ااتمر في التدهور م ذ

االسا ااتعراض السا ااابق  .وذكرت الورقة المشا ااتركة  4أن م ظمات المجتمع المدني قد اسا ااتُهدفي من طالز
القوانين واللوائح واإلأ ا ا ا ا ا ااعارات العامة الخانقة .وقد ُنفذت مداهمات في س ا ا ا ا ا ا اق أنش ا ا ا ا ا ااةة نظمتها م ظمات
()94

وتمدت حس ااابات الم ظمات الم اارف ة( .)95وحثي اللج ة األفريق ة الدولة قيد االس ااتعراض
المجتمع المدني ُ

علع إل ااء تم ع التشا ا ا ا ا ا اريعاات التقيياد اة التي ت اد من قادرة الجمم اات علع العما دون طوف من االنتقاام
واالةةهاد والتدط في ه اظ إدارتها(.)96

-57

وذكرت الورقة المش ااتركة  2أنه في الفترة التي س ااحقي االنتخابات الرئاسا ا ة في عام  ،2020تر تقييد

ال قوق الرقم ة .وفي  24تشارين األوز/أظتوبر  ،2020أمرت هيئة ت ظ ر االت ااالت الت مان ة مقدمي طدمات
االت اااالت بتعليق إملان ة ال

ااوز علع طدمات الرس ااائ الق اايرة المجمعة والخدمات ال ااوت ة المجمعة.

وباإلةافة إلع ذلك ،تر تركيب معدات لتملين السلةات من فرض رقابة علع الم توى وط ق اإلنترني(.)97
-58

وذكرت م ظمة العفو الدول ة أنه علع الرغر من أن الدولة قيد االسا ا ا ا ا ااتعراض أيدت توصا ا ا ا ا ا ة في

االسا ا ا ا ا ااتعراض السا ا ا ا ا ااابق باحترام حرية تاوين الجمم ات والتجمع وال فاو علع بيئة آم ة وتملي ة لألحماس
الس ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ة ،فقد كثَّفي قمع أحماس المعارة ا ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ة وتدطلي في العديد من تجمعات أحماس

المعارةة( .)98وتعرض س اسيون معارةون للتخوير والم ا قة واالعتقاز واالحتجاز التعسفيين(.)99
-59

وأعربااي اللج ااة األفريق ااة عن قلقهااا إزاء التقااارير التي تفيااد بممااارس ا ا ا ا ا ا ااات التهااديااد والتخوير إزاء

الس ا اساايين المعارةااين ،بما في ذلك في س ا اق العمل ة االنتخاب ة .ودعي الدول قة قيد االسااتعراض إلع السااماي

للقادة الم تخبين د مق ار ًا في أحماس المعارة ا ااة بالق ام بمهامهر الد مق ار ة دون قيود ال مبرر لها ،وة ا اامان
توفير تم ع ال ا ا اامانات الالزمة إلتراء االنتخابات .وباإلةا ا ااافة إلع ذلك ،دعي الدول قة قيد االسا ا ااتعراض إلع
ةا ا اامان إتراء االنتخابات في بيئة حرة ملن فيها لل اطبين التعبير عن إرادتهر ب رية وةا ا اامان تااف الفرص

لجم ع المرأ ين للق ام ب مالت انتخاب ة بل حرية والسعي لل
-60

وز علع أصوات ال اطبين(.)100

وذكر مركم التقااة ا ا ا ا ا ااي للج وس األفريقي أن انتخااباات عاام  2020كااناي أوز انتخااباات تجرى م اذ

عام  1995دون مسا اااعدة من برنامع األمر المت دة اإلنمائي ،حيث لر ُةلب من البرنامع اإلنمائي تقد ر هذه
المساااعدة .ولر ُساامح سااوى لعدد قلي من المراقبين الدوليين بمراقحة االنتخابات ،كما ُم عي م ظمات المجتمع
تجين
المدني الم ل ة من رصا ا ا ااد سا ا ا ااير االنتخابات .وقد أا ا ا ااابي االنتخابات ادعاءات باعتقاز مرأا ا ا ا ين وم ّ
وفرض قيود علع وصوز أفراد تابعين لألحماس الس اس ة إلع مراظم االقتراأ ،في تملة ادعاءات(.)101

حظر تم ع أألاز الرق

()102

-61

ذكر مركم هيلي ا كي يدي للعدالة الدول ة أنه علع الرغر من قانون ملاف ة االتجار باألأ ا ا ا ا ااخاص

-62

وذكرت الورقة المشا ا ااتركة  16أنه قد ترى اعتماد محادئ توتيه ة لدعر ةا ا ا ا ا االتجار بالحشا ا اار

لعام  ،2008فإن الدولة قيد االستعراض لي م د اًر لالتجار بالحشر وبلداً من بلدان المرور العابر وبلدان
المق د(.)103
وأنشئي أمانة لملاف ته

8

.

()104
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ال ق في الخ وص ة وال اة األُسرية
-63

ذكرت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  9أن الدولة قيد االس ا ا ا ا ااتعراض تفتقر إلع إ ار قانوني أ ا ا ا ا ااام ل ما ة

ط ا ااوصا ا ا ة الب انات للموا ين علع أ ا ااحلة اإلنترني وطارتها .وعلع الرغر من عدم إقرار مش ا ااروأ قانون

حما ة الب انات وط ا ا ا ااوصا ا ا ا ا ة الب انات الذي ُ ري في عام  ،2014فإن الهيئة الو ة لتس ا ا ا ااجي الهويات
واللج ة االنتخاب ة الو ة وأ ا ا ااركات االت ا ا اااالت قد نفذت عمل ات تمع الب انات ال ا ا ااخمة ،بما في ذلك

الق اسات البيومترية(.)105
-64

وذكرت الورقة المش ااتركة  19أن عدم وتود سا ا اس ااة موة ااوع ة ل ما ة األسا ارة ش اال اطفاقاً في

االعتراف بدور األسرة في ت قيق الت م ة الحشرية

-3

.

()106

ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في العم وفي روف عم عادلة وموات ة

()107

-65
ذكرت الورقة المشاتركة  12أن تجرير وت ظ ر األنشاةة المت الة باالأات از بالج س شال انتهاظاً
()108
ظبي اًر ل قوق المشت لين بالج س .

ال ق في مستوى مم شي الئق

()109

ذكرت الورقة المش ااتركة  10أن التوص ا ات ذات ال االة التي نالي ت ييداً في االس ااتعراض الس ااابق
-66
بشا ا ا ا ا ا ن تملة أمور م ها ال قوق المتعلقة باألرض قد ُنفذت تمئ اً( .)110ورغر عدد من الت ييرات اإل جاب ة،
ا الرعاااة وغيرهر من القرويين يواتهون أأا ا ا ا ا ا الاااالً مختلفااة من انتهاااظااات حقوقهر ،بمااا في ذلااك عمل ااات

اإلطالء غير القانون ة(.)111
-67

وذكرت الورقة المشتركة  8أن عمل ات اإلطالء القسري للشعوس األصل ة والرعاة وال

ادين الجامعين

قد حدثي إلفس اااي المجاز أمام األنش ااةة االقت اااد ة مث السا ا احة وال اايد والمراعة والتعدين في أ ارة ااي الرعاة

وال

-68

ادين الجامعين دون تعويض ه الء األأخاص تعوي ًا كاف ًا أو م هر مستو ات بديلة(.)112

وذكرت الورقة المش ااتركة  6أن نقص الم اه يثير ق ا ا ة رئ سا ا ة في البلد وأن مجتمعات الش ااعوس

األصل ة تت ثر بها بشل طاص

ال ق في ال
-69

ة

.

()113

()114

ذكرت الورقة المش ا ا ااتركة  11أنه طالز الفترة  ،2020-2019تر تخ ا ا ا ا ص  7,8في المائة فقط

من إتمالي الميمان ة لقةاأ ال ا ة ،وهو مقدار أق بلثير من االلتمام الذي تر التعهد به في إعالن أبوتا،

الحالغ  15في المائة(.)115
-70

وفي إأا ا ا ا ا ا ااارة إلع معادز وف اات األموماة المرتفع ،أفااد الت االف الادولي للادفااأ عن ال رياة أناه من

المملن تالفي تم ع وف ات األمومة تقريحاً ،ال سا ما ع د ح ااور مولدات ماهرات للتعام مع الم اااعفات
وع د توافر األدوية الالزمة( .)116وذكرت الورقة المشا ا ا ااتركة  16أن أحد أسا ا ا ااحاس وف ات األمومة التي ملن
تفاديها هو ناسا ا ا ااور الوالدة الذي ي ثر علع ال سا ا ا اااء والفت ات من تم ع األعمار ،س ا ا ا اواء في حاالت ال م

األولع أو الالحقة(.)117
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-71

وذكرت الورقة المشااتركة  16أنه بساابب الخوف من اإلصااابة بلوفيد ،19-اطتارت بعض ال ساااء

ال وام تج ب الرعا ة السا ا ا ا ااابقة للوالدة في الم ادات ووةا ا ا ا ااع أ فالهن في الم مز ،مما عرةا ا ا ا ااهن لخةر

حدول م اعفات أث اء ال م والوالدة(.)118
-72

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  11أن عدم ال

ا ا ا ا ااوز علع طدمات اإلتهاض الم مون والرعا ة بعد

اإلتهاض عمى إلع قوانين وسا ا اسا ااات غير متسا ااقة وغير واةا ا ة ويسا اااء فهمها علع نةاق واسا ااع ،وعدم
وتود محادئ توتيه ة أاملة لمساعدة ممارسي الرعا ة ال

ة علع ت فيذها(.)119

-73

وذكرت الورقة المشاتركة  11أن اساتخدام وساائ م ع ال م ةام ر بسابب م دود ة توافر رق

-74

وذكرت الورقة المشاتركة  11أن عدم ح اوز المراهقات علع طدمات ال ا ة الج سا ة واإلنجاب ة يميد

م ع ال م والخدمات ذات الجودة ومملان ة االستفادة م ها

.

()120

من حاالت ال م غير المرغوس فيها وغير المخةط لها( .)121وذكرت الورقة المش ااتركة  12أن ل س من الس ااه
للمشت لين بالج س ال

-75

وز علع الرعا ة والخدمات والمعلومات المتعلقة بال

ة الج س ة واإلنجاب ة(.)122

وذكرت م ظمة هيومن رايتس ووتش أن الدولة قيد االسا ا ااتعراض م عي األأا ا ااخاص الم تمين إلع

مجتمع الم ر من ال

ا ا ا ااوز علع الرعا ة ال ا ا ا ا ة ،بما في ذلك عن ريق م ع الم ظمات المجتمم ة من

تقد ر الخدمات ال ا ا ا ا ة في مواتهة فيروط نقص الم اعة الحشا ا ا ارية وال ا ا ا ا ة العامة

 .وذكر االت اد

()123

الهول ادي للجمم اات المع اة باانادمااا المثليين والمثل اات أن معادات الوقاا اة المتعلقاة بفيروط نقص الم ااعاة

الحش ا ا ا ا ارية وبالعدوى الم قولة ت س ا ا ا ا ا اً غير كاف ة وأن بعض معدات الوقا ة ترى حظرها ب ة توزيعها علع
الفئات السلان ة الرئ س ة(.)124
-76

وذكرت الورقة المشاتركة  15أن مرض السار ان سابب رئ ساي للوفاة بين األأاخاص ذوي المهق،

-77

وذكرت الورقة المشا ا ا ااتركة  1أنه مع هور كوفيد ،19-رف ا ا ا ااي الدولة قيد االسا ا ا ااتعراض نشا ا ا اار

ومع ذلاك فاإن توفير طادماات الوقاا اة من سا ا ا ا ا ا اار اان الجلاد وعالتاه ال يماز شا ا ا ا ا ا الا ت اد ااً .وثماة نقص في
المعرفة بالوقا ة من سر ان الجلد في األسر المم ش ة التي لديها أ فاز ذوو مهق(.)125
المعلوماات والب ااناات المتعلقاة با ثر الجاائ اة .وبعاد اإلعالن في البادا اة عن عادد قليا من ال ااالتُ ،فرض

الحقاً حظر علع اإلبالغ عن حاالت العدوى ومعدالت الوف ات( .)126وذكرت الورقة المشااتركة  5أن الدولة
قيااد االسا ا ا ا ا ا ااتعراض قااد قااامااي بتسا ا ا ا ا ا ااي س الجااائ ااة ب جااب المعلومااات وال ااد من التعبير عن وتهااات نظر

مختلفة( .)127وذكرت الورقة المش ا ا ااتركة  9أن التشا ا ا اريع الذي س ا ا اابق الجائ ة قد اس ا ا ااتُخدم العتقاز واحتجاز
األأخاص ،بمن فيهر المبل ون عن المخالفات(.)128

ال ق في التعل ر

()129

ذكرت الورقة المش ااتركة  10أن التوص ا ات التي نالي ت ييداً في االس ااتعراض الس ااابق بش ا ن تملة
-78
()130
أمور م ها ال ااوز العادز علع التعل ر الجيد والتعل ر الشااام لأل فاز ذوي اإلعاقة لر ت فذ إال تمئ اً .
وباإلأاارة إلع مختلف الخةوات المتخذة ل امان ال

اوز العادز علع التعل ر ،ذكرت الورقة المشاتركة 10

أن الموارد ،بما في ذلك المدرساون وغرف الد ارساة ومقاعد الف اوز والاتب المدرسا ة ،غير كاف ة السات عاس

الميادة في االلت اق بالمدارط(.)131

وذكرت الورقة المشااتركة  16أن ح ااة قةاأ التعل ر أااهدت انخفاة ااً في الميمان ة الو ة ،رغر
-79
()132
اعتماد س ا اسااة توفير التعل ر المجاني واإللمامي  .وذكرت الورقة المشااتركة  5أن هذه الس ا اسااة أدت إلع
زياادة في معادالت االلت ااق باالمادارط ،وباالتاالي إلع اإلةا ا ا ا ا ا ارار بجودة التعل ر ،حياث تعااني المادارط من

المدرسا ا ا ا ااين والاتيحات التوتيه ة .وقد أطفقي هذه الس ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ااة في توفير التعل ر الشا ا ا ا ااام لجم ع
نقص في ّ
10

GE.21-11185

A/HRC/WG.6/39/TZA/3

األ فاز ،وال سا ما األ فاز ذوي اإلعاقة ،وأ فاز الشاعوس األصال ة ،واأل فاز المق مين في الم ا ق ال ائ ة
والريف ة ،واأل فاز المشردين(.)133

وذكرت الورقة المشا ا ا ااتركة  7أن األ فاز ال يتمتعون بفرص متسا ا ا اااوية في ال

-80

بس اابب التفاوتات المس ااتمرة بين الم ا ق ال

ا ا ا ااوز علع تعل ر تيد

ا ارية والريف ة .وه اك حاتة إلع ب اء المميد من المدارط ،وت س ااين
.

اله اظ األساس ة والمرافق ،وزيادة عدد المدرسين ،وتوفير الاتب المدرس ة وغيرها من المواد التعل م ة

()134

وذكرت الورقة المشاتركة  15أن الةالس ذوي المهق يواتهون ت د ات في المدرساة ،بما في ذلك

-81

تسلط األقران ،وعدم كفا ة الترتيحات الت سيرية المعقولة ل عف ب رهر ،وتعرةهر لسر ان الجلد ،وأواغ

تتعلق بالسالمة(.)135
-82

وذكرت الورقة المشتركة  5أن نقص المدرسين المدرَّبين في مجاز العلوم والتا ولوت ا ،إلع تانب

-83

وذكرت الورقة المشا ا ا ااتركة  7أنه علع الرغر من إدراا التثق ر في مجاز حقوق اإلنسا ا ا ااان في الم اهع

م دود ة الوصوز إلع أحلة اإلنترني وةعف الربط بها ،قد َّ
حد من توافر موارد التعل ر والتعلر(.)136

الدراس ة ،وح ور المدرسين حلقات عم بش ن حقوق الةف  ،فإن الوعي ب قوق اإلنسان ال يماز ةم فًا

.

()137

وذكرت الورقة المشاتركة  11أن الفت ات ال وام ُةردن من المدرساة وأن اطتحار ال م اإللمامي
-84
ي ةوي علع تدط تسدي وال يتةلب موافقة مسحقة( .)138وأأارت م ظمة العفو الدول ة إلع التوص ات ذات
ال االة التي نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق ،وذكرت أن الفت ات ال وام واألمهات الشااابات يتعرةاان
للتمييم ،حيث ال ُسمح لهن بالعودة إلع المدرسة(.)139
وذكرت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  16أن تاائ اة كوف ايد 19-قاد عةلاي الجادوز المم ي للتعل ر ،مماا أثر

-85

علع تعلر  15,4مليون الب ،وال سا ما أولئك الذين س ااتعدون المت اناتهر الو ة .ومع إغالق المدارط،
ظان التعلر م دوداً بسبب ةعف الوصوز إلع الف اءات الرقم ة(.)140

-4

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

ال ساء

()141

أأارت الورقة المشتركة  13إلع توص ة ذات صلة نالي ت ييداً في االستعراض السابق ،وأحا ي
-86
علماً بالخةوات التي اتخذتها الدولة قيد االستعراض لمعالجة المسائ الج سان ة ،كما ذكرت أنه علع الرغر
من هذه الجهود ،فإن الخةط الو ة لر تت اوز ق ا ا ا ا ا ااا ا المس ا ا ا ا ا اااواة بين الج س ا ا ا ا ا ااين ،وأن السا ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااات
واالسترات ج ات الج سان ة لر تخ َّ ص لها مخ

-87

ات م اسحة في الميمان ة(.)142

وذكر مركم هيلي ا كي يدي للعدالة الدول ة أن االغت ا ا ا ا اااس الموتي ال عتبر تريمة وأنه ال يوتد

أ ااً قانون
الواسع للع ف الج ساني ،فال وتود "ل هع يركم علع ال اتين" ،حيث يواته ال اتون صعوبات في ال
ظر ص اراحة الع ف العائلي

 .وذكرت الورقة المش ااتركة  16أنه علع الرغر من االنتش ااار

()143

وز

علع الخدمات األس ا اااس ا ا ة ،مث الدعر ال فس ا ااي واالتتماعي والقانوني .وقد س ا اامح التمييم الج س ا اااني وثقافة

اإلفالت من العقاس للج اة باإلفالت من المس ا ا ا اااءلة( .)144وذكرت الورقة المش ا ا ا ااتركة  16أن تفش ا ا ا ااي تائ ة

ظوفيد 19-أدى إلع ال د من تهود الوقا ة وال ما ة ،والخدمات االتتماع ة ،ورعا ة ال ساء والفت ات(.)145

األ فاز

()146

ذكرت الورقة المشااتركة  10أن التوص ا ات التي نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق بش ا ن حما ة
-88
()147
األ فاااز لر ت َّفاذ إال تمئ ااً  .وعلع الرغر من المحااادرات المتخااذة ،بمااا في ذلااك صا ا ا ا ا ا ا اااغااة طةااة العما
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الو ة إلنهاء الع ف ةاد المرأة والةف للفترتين  2018/2017و ،2022/2021فإن ه اك أاواغ قائمة،

بما في ذلك زيادة حوادل الع ف ةد األ فاز(.)148
-89

وذكرت الورقة المشااتركة  16أنه في عام  ،2019أيدت م لمة االسااتئ اف ق ار اًر أصاادرته م لمة

الوال ة العل ا ،عتبر المادتين  13و 17من قانون المواا ،اللتين تسام ان للفت ات بالمواا في سان  15عاماً
بإذن من الوالدين وفي س ا ا اان  14عاماً بإذن من الم لمة ،غير دس ا ا ااتوريتين .غير أن القانون لر َّ
عدز بعد.

والمواا المحلر أظثر أا ا اايوعاً في الم ا ق الريف ة وفي صا ا اافوف الفقراء .وله أثر كبير علع ص ا ا ا ة الفت ات
ورفاههن ونمائهن الشخ ي ،وهو قل من إملان ة ح ولهن علع الو ائف والفرص االقت اد ة(.)149
-90

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  16أنه علع الرغر من المحادرات التي اتخذتها الدولة قيد االس ا ااتعراض،

فهي لر تعالع أسا ا ا ا ا ا اوأ أأا ا ا ا ا ا االاز عم األ فاز ،وتوتد ث رات في اإل ار القانوني .ويسا ا ا ا ا ا ااتمر األ فاز في
انخ ار هر في أسوأ أألاز عم األ فاز(.)150

-91

والحظي المحادرة العالم ة إلنهاء تم ع أأا ا ا ا ا ا االاز العقوبة البدن ة التي تمارط ةا ا ا ا ا ا ااد األ فاز أن

القانون جيم العقوبة البدن ة إزاء األ فاز في الم مز ،وفي أماظن الرعا ة البديلة والرعا ة ال هارية والمدارط
وبعض الم سسات اإلصالح ة ومن باس العقوبة علع ارتااس ترم(.)151

-92

وأعربي الورقة المشا ا ااتركة  18عن قلقها إزاء ارتفاأ مسا ا ااتويات الع ف الج سا ا ااي الذي يتعرض له

األ فاز المرتحةة أوةاااعهر بالش اوارأ( .)152ويعاني ه الء األ فاز من التمييم من تانب المه يين العاملين

في مجاز الرعا ة ال ا ة ويواتهون عراقي متعددة في االلت اق بالمدارط( .)153ولر تتحع الشاار ة القانون

()154
ويعتبر التسا ا ا ا ا ا ااوز ،الاذي كثي اًر
الم ةبق أو أي إتراء رسا ا ا ا ا ا اامي ع اد رد األ فااز من األمااظن العااماة ُ .
ما لون ة اارورياً لحقاء األ فاز المرتحةة أوة اااعهر بالش اوارأ ،تريمة بال س ااحة لأل فاز الذين تميد أعمارهر

عن  10س وات(.)155

األأخاص ذوو اإلعاقة

()156

في معرض اإلأا ااارة إلع التوصا ا ات ذات ال ا االة التي نالي ت ييدًا في االسا ااتعراض السا ااابق ،ذكرت
-93
م ظمة هيومن رايتس ووتش أن الدولة قيد االس ا ااتعراض التممي ب ما ة حقوق األأ ا ااخاص ذوي اإلعاقة .غير

أن الممارسااات الالإنسااان ة المتمثلة في ححس األأااخاص ذوي اإلعاقات الذه ة وال فس ا ة ال تماز قائمة بساابب

عدم كفا ة الدعر وطدمات ال

األقل ات والشعوس األصل ة
-94

ة العقل ة ،ف الً عن انتشار المعتقدات التي توصر ه الء األأخاص(.)157

()158

ذكرت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  14أن الرعاة وال ا ا ا ا ا ادين الجامعين قد تر تهم ش ا ا ا ا ااهر من طالز ت فيذ

القوانين والسا ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااات والتوتيهات .ويمّث قانون حفف ال يوانات البرية ،رقر  5لعام  ،2009الذي عتبر
ال ا ا ا ا ا ادين الجامعين غير مرط ا ا ا ا ااين بي ما ي خر ون في سا ا ا ا ااب الم ش التقليد ة المسا ا ا ا ااتدامة علع أرض
أتدادهر ،دليالً علع هذا التمييم الذي ِ
عاقب عل ه القانون .وباإلة ا ا ا ا ااافة إلع ذلك ،لر تعترف الس ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااة
الو ة للماأ ة لعام  2006بالرعي كوسيلة لاسب الم ش(.)159

المهاترون والالتئون وملتمسو اللجوء والمشردون داطل اً

()160

-95

نددت اللج ة األفريق ة بتمايد ال ا ا وس التي تمارسا ااها السا االةات علع الالتئين البورونديين لل ث

علع الم ادرة القسا ا ا ا ارية ،ودعي الس ا ا ا االةات إلع وة ا ا ا ااع حد لهذه الممارس ا ا ا ااات .كما دعي إلع التعاون مع

مفوة ة األمر المت دة السام ة لش ون الالتئين بش ن رعا ة ه الء الالتئين وعودتهر الةوع ة(.)161
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)162(

عد مو الج س ة

، أنه ال توتد إح ا ا ا ا اااءات بش ا ا ا ا ا ن األأا ا ا ا ااخاص عد مي الج س ا ا ا ا ا ة17 ذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة

-96

 ومن بين المعرةاين لخةر انعدام الج سا ة األأاخاص الذين م شاون.أو المعرةاين لخةر انعدام الج سا ة
 وتمااعاة المااظونادي والجمااعاة القمرياة، وتمااعاة كاامحاا في كل م جاارو، واللقةااء،حااالت هجرة ويلاة األماد

 ومن المرتح أن ي دي إصا ا ا اادار بةاقات. وتماعة الحانتو ال ا ا ا ااومال ة، والالتئون البورونديون،في زنجحار

 ألن عمل ات التدقيق ال ااارمة تعلي،الهوية الو ة إلع تعريض المميد من ال اط لخةر انعدام الج س ا ة
.)163(وز علع بةاقات هوية و ة

من ال عب علع ال اط ال

7  ذكرت الورقة المشااتركة،وباإلأااارة إلع توص ا ة ذات صاالة نالي ت ييداً في االسااتعراض السااابق
-97
)164(
 وف ما يتعلق بالمحادرات المتخذة ل اامان. أنه ال تماز ه اك حاتة لتوع ة ال اط ب هم ة تسااجي المواليد
، أن الرسااوم ال تماز تشاال حواتم أمام تسااجي المواليد17  ذكرت الورقة المشااتركة،تعم ر تسااجي المواليد

ا ااوز علع أا ااهادات ميالد مجان ة ملتوبة بخط اليد في

وال سا ا ما بال سا ااحة ألولئك الذين ال سا ااتة عون ال

.)165(الم ا ق الريف ة
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L4L, para. 24. L4L made a recommendation (p. 6).
Ibid, para. 25.
JS3, paras. 1 and 14, and endnote 25, referring to Ally Rajabu and Others v. United Republic of
Tanzania, Application No. 007-2015, Judgment on Merits and Reparations. JS3 made
recommendations (p. 8).
ABA-CHR, para. 14. ABA-CHR made recommendations (p. 6).
Ibid, para. 20. ABA-CHR made recommendations (p. 7).
L4L, para. 12. L4L made a recommendation (p. 5).
AI, para. 16. See also JS3, paras. 1 and 11. JS3 made a recommendation (pg. 8).
AU-ACHPR, p. 2. See also ABA-CHR, para. 19. ABA-CHR made recommendations (p. 7); and
SALC, p. 7. SALC made recommendations (p. 8).
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, 136.5, 136.6–136.8, 136.24, 136.25, 137.67 and 137.68.
ADF, para. 6, citing The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No.3) Act, 2019, Part VI
Amendments of the Societies Act, Section 38(a)(2).
Ibid, paras. 7 and 17. ADF made recommendations (para. 29).
Ibid, paras. 9 and 17. ADF made recommendations (para. 29).
SMPF, paras. 5–8. SMPF made recommendations (paras. 11-14).
JS4, para. 1.5.
JS13, p. 12.
JS1, para. 5 and footnote 1, referring to A/HRC/33/12, para. 134.96 (Australia), para. 134.97
(Switzerland) and para. 134.98 (Ireland), read together with A/HRC/33/12/Add.1.
Ibid, para. 5 and footnote 1, referring to A/HRC/33/12, para. 136.1 (Czech Republic), para. 136.2
(Denmark), para. 136.4 (Germany), para. 136.5 (Belgium), para. 136.6 (Sweden), and para. 136.7
(United States of America), read together with A/HRC/33/12/Add.1.
Ibid, paras. 6-17. JS1 made recommendations (p. 6). See also JS4, paras. 4.7 and 4.8. JS4 made a
recommendation (pg. 14); CPJ, para. 22. CPJ made a recommendation (paras. 49 and 50);
ELIZKA, pg. 3. ELIZKA made a recommendation (pg. 9); JS5, paras. 22 and 23. JS5 made
recommendations (para. 29); JS9 para. 14. JS9 made a recommendation (pg. 10); HRW, p. 2.
HRW made a recommendation (pg. 3); SALC, p. 4. SALC made recommendations (p. 5); and
JS13, p. 12.
Ibid, paras. 18–23. JS1 made recommendations (p. 6). See also JS4, paras. 4.3 and 4.4. JS4 made a
recommendation (pg. 14); CPJ, para. 18. CPJ made a recommendation (para. 50); ELIZKA, pg. 1.
ELIZKA made a recommendation (pg. 9); JS5, para. 28; ABA-CHR, para. 6; and SALC, p. 4.
SALC made recommendations (p. 5).
JS9, para. 4. JS9 made a recommendation (pg. 10).
ELIZKA, pg. 3. ELIZKA made a recommendation (pg. 9).
ABA-CHR, para. 11. ABA-CHR made a recommendation (p. 4). See also SALC, p. 3. SALC
made recommendations (p. 3); and JS13, p. 13.
JS9, para. 5.
JS2, paras. 17- 19. JS2 made recommendation (para. 24).
JS9, para. 5. JS9 made a recommendation (p. 10).
JS1, paras. 24–29. JS1 made recommendations (p. 6). See also JS2, para. 18. JS2 made
recommendation (para. 24); AI, para. 14. AI made recommendations (pg. 6); JS4, para. 4.5. JS4
made a recommendation (pg. 14); JS5, paras 25 and 26; JS9, para. 10. JS9 made a
recommendation (pg. 10); ABA-CHR, paras. 7–9. ABA-CHR made a recommendation (p. 4); and
HRW, pg. 2.
JS9, para. 39.
AI, para. 6 and endnote 6, referring to A/HRC/33/12, para. 134.95 (Latvia) and para. 134.96
(Australia). AI made recommendations (p. 6).
JS1, paras. 30–35. JS1 made a recommendation (p. 8).
Ibid, paras. 36–43. JS1 made a recommendation (p. 9). See also CPJ, paras. 12-16. CPJ made a
recommendation (para. 43); and JS9, paras. 18-26. JS9 made a recommendation (pg. 10).
JS4, para. 33.
AI, para. 25. AI made a recommendation (pg. 6).
JS4, para. 36. See also COC-Nederland, pg. 8.
AU-ACHPR, p. 4.
JS1, paras. 44–48. JS1 made a recommendation (p. 10).
JS4, paras. 2.2–2.9. JS4 made recommendations (pg. 13). See also HRW, pg. 3.
AU-ACHPR, p. 4
JS2, paras. 9 and 10. JS2 made recommendations (paras. 21 and 22). See also CPJ, para. 42; JS9,
para. 41; and HRW, pg. 3.
AI, para. 7 and endnote 7, referring to A/HRC/33/12, para. 134.98 (Ireland), read together with
A/HRC/33/12/Add.1. AI made recommendations (p. 5). See also JS10, paras. 2–2.2. JS10 made
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recommendations (para. 2.3).
Ibid, para. 27.
AU-ACHPR, p. 4.
SALC, p. 3. SALC made recommendations (p. 3).
For relevant recommendations see A/HRC/33/2, paras. 134.57 and 134.58.
HKS, paras. 8 and 9.
JS16, para. 7. JS16 made recommendations (p. 3).
JS9, para. 43. JS9 made a recommendation (pg. 11).
JS19, p. 6. JS19 made recommendations (p. 6).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, para. 134.65.
JS12, para. 3. JS12 made a recommendation (p. 7).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.102–105, 134.124, 137.69 and
137.70.
JS10, paras 13, referring to A/HRC/33/12, para. 134.102 (Finland), para. 134.103 (Haiti), para.
134.9 (Burkina Faso), para. 134.47 (Honduras), read together with A/HRC/33/12/Add.1.
Ibid, para. 13.2. JS10 made recommendations (para. 13.3).
JS8, paras. 15-27. JS8 made recommendations (paras. 47–49). See also JS14, para. 8 and para. 11;
JS6, p. 4. JS6 made a recommendation (p. 8); and JS19, p. 8.
Ibid, p. 7. JS6 made a recommendation (p. 9).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.107, 134.108, 134.118 and 136.3.
JS11, para. 6.
ADF, paras. 25-27. ADF made recommendations (para. 29).
JS16, paras. 26 and 26. JS16 made recommendations (p. 7).
Ibid, para. 38. JS16 made recommendations (p. 10).
JS11, para. 10. JS11 made a recommendation (para. 27).
Ibid, paras. 15(a)–(e). JS11 made recommendations (para. 30).
Ibid paras. 16-21. JS11 made recommendations (para. 30).
JS12, para. 26. JS11 made recommendations (p. 8).
HRW, p. 5.
COC-Nederland, pp. 9-10. COC-Nederland made recommendations (p. 10).
JS15, paras. 13 and 14. JS15 made recommendations (p. 8).
JS1, para. 4. See also AI, para. 18.
JS5, para. 30. JS5 made a recommendation (para. 32).
JS9, para. 30.
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, para.134.38, 134.109–117.
JS10, paras. 8 and 8.1, referring to A/HRC/33/12, para. 134.109 (Equatorial Guinea), para.
134.110 (Portugal), para. 134.112 (Sudan), para. 134.113 (Tajikistan), para. 134.114 (Algeria),
para. 134.116 (China), para. 134.118 (Congo), and para. 134.120 (Singapore), read together with
A/HRC/33/12/Add.1.
Ibid, para. 8.2. JS10 made recommendations (para. 8.3).
JS16, para. 29. JS16 made recommendations (p. 8).
JS5, paras. 1–9. JS5 made recommendations (para. 13). See also JS16, para. 33. JS16 made
recommendations (p. 8).
JS7, paras. 11 and 12. JS7 made recommendations (paras. 14 (a) and (b).
JS15, paras. 15 and 16. JS15 made recommendations (p. 8).
JS5, para. 11. JS5 made recommendations (para. 13).
JS7, para. 13. JS7 made a recommendation (para. 14 (g).
JS11, paras. 22 and 23. JS11 made recommendations (para. 31). See also HRW, p. 6.
AI, paras. 9 and 20. See also JS7, para. 11. JS7 made a recommendation (para. 14(d); and JS19, p. 3.
JS16, paras. 35 and 36. JS16 made recommendations (p. 10).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.36, 134.45, 134.48, 134.49, 134.50,
134.51, 134.52, 134.53, 134.61–64, 134.70, 134.71, 134.122, 136.10, 136.11, 136.12, 136.13,
136.16-20, 137.34, 137.36–39, 137.40, 137.41, 137.63, 137.64.
JS13, p. 17, referring to A/HRC/33/12, para. 134.42 (Namibia), read together with
A/HRC/33/12/Add.1. JS13 made recommendations (p. 20).
HKC, paras. 22–24.
JS16, para. 4. JS16 made recommendations (p. 3).
Ibid, para. 34. JS16 made recommendations (p. 10).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.55, 134.59, 134.66–68, 134.106 and
136.21, read together with A/HRC/33/12/Add.1.
JS10, paras. 7 and 7.1, referring to referring to A/HRC/33/12, para. 134.43 (Ukraine), para. 134.45
(Republic of Korea), para. 134.50 (Norway), para. 134.54 (Costa Rica), para. 134.55 (Cabo
Verde), para. 134.57 (Malaysia), para. 134.58 (Mexico), para. 134.59 (Mexico), para. 134.60
(Turkey), and para. 134.106 (Bangladesh), read together with A/HRC/33/12/Add.1.
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Ibid, para. 7.2. JS10 made recommendations (para. 7.3).
JS16, paras. 13-15. JS16 made recommendations (p. 5).
Ibid, paras. 17-20. JS16 made recommendations (p. 6).
GIEACPC, p. 2. See also JS7, para. 15. JS7 made recommendations (para. 17); and HRW, p. 6.
JS18, para. 7(a). JS18 made recommendations (para. 7.1).
Ibid, para. 8(a) and 9(a). JS18 made recommendations (paras. 8.1 and 9.1).
Ibid, para. 3(a). JS18 made recommendations (para. 3.1.).
Ibid, para. 4(b). JS18 made recommendations (para. 4.1).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.119, 134.20 and 134.54.
HRW, p. 8, referring to A/HRC/33/12, para. 134.119 (Equatorial Guinea) and para. 134.120
(Singapore), read together with A/HRC/33/12/Add.1.
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 134.72–134.88, 136.9, 136.22, 136.23,
137.71 and 137.65.
JS14, paras. 7 and 8. JS14 made recommendations (paras. 20–22 and 34). See also JS13, p. 7; and
JS19, p. 8.
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 72.
AU-ACHPR, p. 1. See also AI, para. 36. AI made recommendations (p. 6).
For relevant recommendations see A/HRC/33/12, paras. 136.14 and 136.15.
JS17, paras. 16–24 and 51–52. JS17 made recommendations (para. 53).
JS7, para. 15, referring to A/HRC/33/12, para. 136.14 (Poland). JS7 made recommendations (para.
16).
JS17, paras. 48-50. See also JS18, para. 6. JS18 made recommendations (para. 6.1).
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