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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 .2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
 9 ن املعقددودة العاشددرة اجللسددة ن املتحدددة تنزانيددا مجهوريددة ن حالددة حقددوإل اانسددا  واسُتعرضدد 

وتددرأو وفدده مجهوريددة تنزانيددا املتحددة األمدديُف الدداام ن و ارة الشدد و  الدسددتورية  .2016أيار/مدايو 
 املعقددودة عشدرة التاسدعة جلسدتخل ن العامدال  الفريدق واعتمددمكدوم. والقانونيدة  األسدتاس سديفو. إ. 

   التقرير املتعلق جبمهورية تنزانيا املتحدة.2016أيار/مايو  12 ن
  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الينا./يندداير   12ون  -2

وفندزويال  )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض احلالة ن مجهوريدة تنزانيدا املتحددةو بورونددج والصديف
 البوليفارية(. -)مجهورية 

مدددن مرفددددق  5والفقدددرة  5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لدددد  حقدددوإل اانسدددا   15ووفقددداا للفقدددرة  -3
 املتحدةو  صدرت الوثااق التالية لغرض استعراض احلالة ن مجهورية تنزانيا 16/21 قراره

 ؛(A/HRC/WG.6/25/TZA/1) (أ)15وطا/عرض كتايب مقدَّم وفقاا للفقرة  تقرير (أ) 
 وفقداا  اانسدا  حلقدوإل السدامية املتحدة األمم مفوضية أعّدتخل للمعلومات جتميع (ب) 

 ؛(A/HRC/WG.6/25/TZA/2( )ب)15 للفقرة
 (ج)15للفقدرة  وفقداا  اانسدا  حلقدوإل السدامية املتحددة األمدم مفوضية أعّدتخل موجز (ج) 
(A/HRC/WG.6/25/TZA/3.)  
  عددن طريددق اجملموعددة الينالثيددة  قاامددة أسدد لة أعددّد ا املتحدددة وأحيلدد  إىل مجهوريددة تنزانيددا -٤

سددددلفاا إسددددبانيا  وأملانيددددا  وبلريكددددا  واجلمهوريددددة التشدددديكية  وسددددلوفينيا  والسددددويد  ولي تنشددددتاين  
هولنددا  والوليدات يرلنددا الشدمالية  والندرويو  و آواملكسيك  واململكة املتحددة ليياانيدا العىمد  و 

  عل  الشبكة اسارجية لالستعراض الدورج الشامال.متاحة هذه األس لة و األمريكية.املتحدة 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

 107البدددالد عدددددها   سكدددر الوفدددد أ  التوصددديات الددديت قُبلددد  أثنددداء السدددتعراض األخدددري -5
  الا مواضيعياا وأُدرج  ن خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا .  23مُجِّع  ن قد   توصيات

كشدددددف  اللرندددددة   ولددددددّماومندددددذ سلدددددك السدددددتعراض  أجريددددد  انت ابدددددات  ليدددددة ووطنيدددددة.  -6
 20بنردددا  ن   فدددتّم سلدددك خمالفدددات أمدددرت بتنىددديم انت ابدددات جديددددةوجدددود النت ابيدددة لزربدددار 

 .2016آسار/مارو 
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آراء بدد واألخددذمددن القددوانيف( علدد  الشددفافية  83يددنق قددانو  مراجعددة الدسددتور )الفصددال و  -7
الشددعب ن مجيددع مراحددال عمليددة مراجعددة الدسددتور. وُمددنف أفددراد الشددعب فرصددة للتعبددري عددن آرااهددم 

 للرنة مراجعة الدستور. 
 الضددريبة اقتادداع"ن املااددة  2بنسددبة  ضّفداحلددد األدل لوجددور وخُ  رُفددع  2015ون عدام  -8

صددندوإل  تشددغيال ُشددرع نمددن رواتددب سوج الدددخال املددن فض. وبااضددافة إىل سلددك   مددن املنبددع 
 تعويضات العمال وأُدخل  تعديالت عل  قوانيف الضما  الجتماعي.

الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل  ت اجلهود الرامية إىل تضدميف القدانو  الدوطا اليوتوكدوله ر أمثو  -9
قددانو  مكافحددة  سددنَّ ن البغدداء ون املددواد ااباحيددة  لل األطفدداالافددال بشدد   بيددع األطفددال واسددتغال

حيمددي احلدددق ن اسصوصددية واألمددن الش صدددي ن  الددذج  2015عدددام لجددراام الفضدداء احلاسددويب 
هددذا ااباحيدة. وحيىدر الرقمدي  وحيمدي األطفدال مدن جدراام مددن قبيدال السدتغالل ن املدواد  الفضداء

 اانسانية.  ن حقالقانو  أيضاا أعمال اارهاب واابادة اجلماعية واجلراام 
(. وأنشدددد  2020-201٤وأُطلقدددد  خاددددة عمددددال وطنيددددة ملراقبددددة املالريددددا ومكافحتهددددا ) -10

صندوإل است ما. للتصدج لفريوو نقق املناعة البشرية/اايد   وُسنَّ ن  ربار قدانو  مكافحدة 
فدريوو مدن األم ال  وُوضدع  بدرامو ملندع انتقدال 2013و نقق املناعة البشرية واايد  لعدام فريو 

 إىل الافال. 
 رجن ثالثة تقدارير للدولدة الادري و دمن النىر هي ات املعاهدات سات الصلة  ومتّكن  -11

 تنفيذ التوصيات املنبينقة عن سلك. 
 مددن قبيددالحددة الفسداد. وُسددنَّ  تشدريعات إعددداد خادة العمددال الوطنيدة الينالينددة ملكاف رجو د -12

  وقددانو  مكافحدددة الفسدداد واجلددراام القتصدددادية ن 2015قددانو  يايددة الدددمبلِّغيف والشدددهود لعددام 
  الذج أنشد    وجبدخل هي دة مكافحدة الفسداد واجلدراام القتصدادية ن  ربدار. 2012 ربار لعام 

ٌة ملكافحة الفسداد واجلدراام القتصدادية . وكان   كم اومصادر  وأنش   وحدة اس داد األصول
 . الت سي ن طور 

إمكانية التصديق عل  التفاإل املتعلق بامتيا ات احملكمة اجلناايدة الدوليدة  وتقيِّم احلكومة -13
وحصددددانا ا  واادمدددداج الكامددددال لنىددددام رومددددا األساسددددي ن التشددددريعات احملليددددة  والتصددددديق علدددد  

مجيددع العمددال املهدداجرين وأفددراد أسددرهم والتفاقيددة الدوليددة حلمايددة  التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوإل
مجيددع األشددد اا مددن الختفددداء القسددرج واتفاقيدددة مناهضدددة التعددذيب و دددريه مددن ضدددروب املعاملدددة 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.  أو
طلددق طفددال. وأُ النسدداء واألبالعنددف واست صددال تنفيددذ خاددة العمددال الوطنيددة ملنددع  وتواصهددال -1٤

التمددداو و األطفدددال العندددف ب حدددالتخدددط رددددة  دددا. لتشدددريع األشددد اا علددد  اابدددال  عدددن 
ألطفال صاحل ااملساعدة. وأنش  ما  موعخل سبعة وأربعو  مركزاا من  املراكز اجلامعة لل دمات  ل

 ايواء ضحايا العنف القاام عل  نوع اجلن . مكا ضحايا اايذاء. 
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تشدويخل األعضداء املتمينلدة ن مارسدة واست صدال امل ندعالعمال الوطنيدة مل تنفيذ خاةوتواصال  -15
مارسددة و ريهددا مددن هددذه امل باست صددالخاددة العمددال الوطنيددة للتعريددال كددذلك التناسددلية لانددا   و 

السياسدة الوطنيدة املتعلقدة  أّمدا .املمارسات التقليدية الضارة  وخاة العمال الوطنية حلقوإل اانسدا 
 فقددد كاندد  ن طددورتشددويخل األعضدداء التناسددلية لانددا   لها  الدديت تتصددد  ت شددنتبرعايددة الافولددة و 
 العتماد وااقرار.

ددددحر )الفصددددال  وجددددرت -16 مددددن القددددوانيف( وقددددانو  الاددددب  18مراجعددددة قددددانو  مكافحددددة السِّ
ددحر ومددا يتصددال بددخل مددن 2012التقليدددج والاددب البددديال لعددام    اللددذين يهدددفا  إىل مكافحددة السِّ

صديا ة و   2003أيضاا مراجعة السياسدة الوطنيدة املتعلقدة بالشدي وخة لعدام  وجرتقتال.  عمليات
  مشروع قانو  حلماية املسنيف.

 دوار الضددداالع بدددمناصدددب صدددنع القدددرار و  نوُسدددرِّل   يدددادة مسدددتمرة ن عددددد النسددداء  -17
د  نسداء يشدغلن منصدب 2015م عا ففيقيادية.    كان  عهشر نساء يشغلن منصب و ير  وَخه
امددرأةا يشددغلن منصددب قدداضة ن احملكمددة العليددا  وَخدد  نسدداء يشددغلن منصددب  32 يددر  ونااددب و 

امددرأة يشددغلن منصددب مفددوض علدد  صددعيد املقاطعددة  وسددبع  53قدداضة ن  كمددة السددت ناي  و
 شددغل  للمددرة األوىل وبااضددافة إىل سلددك  و  نسدداء يشددغلن منصددب مفددوض علدد  صددعيد ااقلدديم.

 نااب املدعي العام. نصب أخر  مامرأة منصب نااب الراي  و 
واسدد اتيرية التعلدديم الشدداملة  201٤تدددابري مددن قبيددال سياسددة التعلدديم والتدددريب لعددام وب -18

علدددد  التعلدددديم. وأنشدددد  ن دار  احلصددددول وطفددددال سوج ااعاقددددةُكفددددال ل  2017-2012للفدددد ة 
علدددد  املبكددددر  للتعدددري. وُوضدددع  مبددددادي توجيهيددددة تزويددددده بدددداملواردالسدددالم مركددددٌز لدددددعم التعلددديم و 

 واصدددل  احلكومدددةالتددددخال املبكدددر لصددداحلهم. ون  ربدددار  و ألطفدددال سوج الحتياجدددات اساصدددة ا
وُوضدع نىدام   2006لعام  (احلقوإل والمتيا ات)تنفيذ القانو  املتعلق باألش اا سوج ااعاقة 

 تعليم شامال للرميع. 
املتعلقددة بددذوج ااعاقددة ن مكددا   وعاجلدد  خمااددات املعاشددات التقاعديددة الوطنيددة الشددوا ال -19

   اب العمال بش   كيفية دعم املوظفيف سوج ااعاقة.صحالعمال  وُوضع  مبادي توجيهية أل
جتدرج و  ،(2017-2015)وأُطلق  خاة العمال الوطنية ملكافحدة الجتدار باألشد اا  -20

 يددةتدريبرات دو   . وقُدددِّم2008تنفيددذ قددانو  مكافحددة الجتددار باألشدد اا لعددام لصدديا ة لددوااف 
 . من يُّدع  أهنم يتاجرو  ن البشر وضحاياهمحتديد وكشف  بش  
وملعاجلة مس لة اكتىاظ السرو   أُعّدت مذكرة مفاهيمية لتعديال قانو   ال  اافدراج  -21

 ومن املمكن  ملزيد من السرناء قضاء عقوبات اسدمة اجملتمعية. تاه حىت يُ  199٤املشروط لعام 
أ  حيى  السرناء بعفو رااسي. وأنش  املنتد  الوطا للعدالة اجلناايدة ملعاجلدة مسد لة الكتىداظ 

 من أجال تنفيذ السياسة الوطنية للسرو .  201٤ن السرو . وُصمِّم  اس اتيرية ن عام 
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 هنم بددخادة العمدال الوطنيدة حلقدوإل اانسدا  ن   والضدعفاء و ي األشد اا املهمَّشدعدرَّ يُ و  -22
والنسدداء واألطفددال واملسددنو  واألطفددال امل ددالفو  للقددانو . اساصددة شدد اا سوو الحتياجددات األ

تدددوفري احلمايدددة الجتماعيدددة لوشددد اا مدددن أجدددال لعمدددال الجتمددداعي ل اتنزانيدددصدددندوإل  واسدددُت دم
واعُتمددددت السددد اتيرية  (.21القدددانو  رقدددم )املهمَّشددديف. وُوضدددع  لدددوااف لتنفيدددذ قدددانو  الافدددال 

 (.2017-2013)  قضاء األطفال الوطنية اصال
األطفدددددال  اسدددددت دام 2012لعدددددام ( األطفدددددال اسدددددت دام)وحتىدددددر لدددددوااف قدددددانو  الافدددددال  -23
سددددن الرابعددددة عشددددرة. واسددددتمر تنفيددددذ خاددددة العمددددال الوطنيددددة للقضدددداء علدددد  عمددددال األطفددددال  دو 
العاملدددددة.  ةومندددددعه نىدددددام رصدددددد عمدددددال األطفدددددال مشددددداركة األطفدددددال ن القدددددو  (.2009-2015)

 ذت تدابري اهناء عمال األطفال ن الصناعات الست راجية. واتُّد 
ألطفدال ضدعفاا لفااددة أشدد ا تنفيذ خاة العمال الوطنية الينانية احملدَّدة التكداليفوتواصال  -2٤
مسدد لة األطفددال  ا تعاجلدد لتدديف  ال2013واساددة السدد اتيرية اجملتمعيددة لعددام  (2013-2017)

  الذين يعيشو  ويعملو  ن الشوارع.
  الدديت تُلدددزم كدددال امدددرأة 2009مدددن قددانو  الصدددحة العامدددة لعدددام  19تنفيدددذ املدددادة  واسددتمر -25

تحصن من مرض الكزا  و ريه من األمراض املعدية. ويُلزم هذا القانو  أيضاا الحامال بتلقي لقا  
 عل  حتصيف أطفاهلم.  باحلراالوالدين واألوصياء 

ال الدسدددتور احلدددق ن حريدددة التعبدددري وحريدددة الترمدددع جلميدددع األشددد اا  دددن فددديهم ويكُفددد -26
 املدافعو  عن حقوإل اانسا  واملعارضو  السياسيو  والصحفيو . 

احلكومدة أهدداي التنميدة املسدتدامة الدواردة  وأيّددت  واستمر تنفيدذ بدرامو مكافحدة الفقدر -27
عامدداا.  15 مددد  ة التنميددة الوطنيددة علدد خادد ونُدّفددذت. 2030ن خاددة التنميددة املسددتدامة لعددام 

  اليت تعاجل مسد ليت  األمدن الغدذااي والتغذيدة  2013واستمر تنفيذ السياسة الزراعية الوطنية لعام 
الدددرج لزيدددادة اانتاجيدددة تقدددر باسدددتحالة السدددتغناء عدددن   الددديت 2010لدددرج الوطنيدددة لعدددام اوسياسدددة 

عدام األمدن الغدذااي. وتعدز  تاندك السياسدتا  واانتاج ن سياإل الت فيف من تقلبات الاق  وان
 اللتزام بتحقيق الكتفاء الغذااي والستدامة الغذااية ن سياإل تغري املناخ. 

القدددر حلصدول علدد  يزيدد مددن فددرا اتشددييد وإصددال  اهلياكدال األساسددية للميدداه  ل يدزالو  -28
  مونة. املنىيفة و الشرب المياه الكان من 

 ردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور و  -باء 
أشارت كوستاريكا إىل  يادة متينيال املرأة ن الساحة السياسية  ولكنها أعرب  عن قلقهدا  -29

واسدمات الصحية. وأعرب  كوستاريكا أيضاا عدن عل  الوظااف املرأة  حصولإ اء عدم إمكانية 
 ت من العقاب.قلقها إ اء الفساد والجتار باألش اا والعقوبة البدنية واافال

وشدددّددت كوبدددا علددد  الزيدددادة الكبدددرية ن عددددد النسددداء ن املناصدددب القياديدددة  والتوفّدددق ن  -30
 وطنية حلقوإل اانسا .العمال الإصال  الدستور  واعتماد خاة 
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وأثندددد  قدددديا علدددد  مجهوريددددة تنزانيددددا املتحدددددة اطددددالإل خاددددة العمددددال الوطنيددددة حلقددددوإل  -31
 منهددا تلددك انتهاكددات حقددوإل اانسددا   ول سددّيما رها بشدد  ظددال يسدداو اانسددا    ددري أ  القلددق 

 املرتكهبة ن حق النساء واألطفال.
وأعرب  اجلمهوريدة التشديكية عدن تقدديرها للعدرض الدذج قّدمتدخل مجهوريدة تنزانيدا املتحددة   -32

 وقّدم  توصيات.
احملدددر     وبالتقدددم201٤لجدد ة ن عددام  160 000ورّحبدد  الدددامبرح  ددنف اجلنسددية لنحددو  -33

 ن  ال تعزيز حقوإل النساء والفتيات عل  الر م من استمرار وجود فروة واسعة بيف اجلنسيف.
العندف واست صدال ورّحب  مصر بصيا ة دستور جديد  واعتماد خاة العمال الوطنيدة ملندع  -3٤

 والس اتيرية الوطنية اصال  قضاء األطفال.بالنساء واألطفال 
ااية باعتماد تدابري لتحسيف إمكانية الوصول إىل العدالدة واسددمات ورّحب   ينيا الستو  -35

 الصحية  وباملبادرات املت ذة لتعزيز احلق ن املشاركة ن الش و  العامة.
تددزال قاامددة فيمددا يتعلددق بددزواج األطفددال والعنددف  وأشددارت الفلبدديف إىل التحددديات الدديت ل -36

حتسددديف إطارهدددا  مواصدددلةيدددة تنزانيدددا املتحددددة علددد  وحينّددد  مجهور . واحلصدددول علددد  التعلددديم بالنسددداء
 األطفال. لوضع حدٍّ لزواج يالت توعية عامة وشن املعيارج 

وأشدارت إىل أ  عددد النسداء  .وأشادت فنلندا باللتزام بردع الفسداد والسدتينمار ن التعلديم -37
 يزال من فضاا. ن املناصب القيادية ن الو ارات وعل  الصعيد احمللي ل

 .توصيات فرنسا وقّدم  -38
ونّوه   ابو   راجعة قانو  مكافحة السِّدحر وقدانو  الادب التقليددج والادب البدديال   -39
ددحر  و  15إنشدداء بو  مراكددز باسددتحدا  مدد و  للندداجيف مددن عمليددات القتددال املرتباددة ب عمددال السِّ

 حلماية األطفال املصابيف بالدمهق.
األشدد اا بورّحبدد  أملانيددا بدداجلهود الراميددة إىل احلددد مددن العنددف خددارج القضدداء والعنددف  -٤0

 إ اء حقوإل النساء والفتيات. يزال يساورها ل القلق ري أ  املصابيف باملهق  
وهندددد ت  انددددا مجهوريددددة تنزانيددددا املتحدددددة علددددد  إجددددراء انت ابددددات عامددددة حددددرة ونزيهدددددة ن  -٤1
وإنشدداء صددندوإل اسددت ما. ملكافحددة فددريوو نقدددق   يدددصدديا ة دسددتور جدعلدد    و 2015 عددام

 املناعة البشرية/اايد .
وأشدارت  واتيمدال إىل أ  الفسداد  يندال حتددياا مدا بدر  يقدوض تنميدة األفدراد واجلماعدات   -٤2

وأعرب  عن أملها ن أ  يتم قريباا إنشاء  كمة للب  ن اجلدراام املتصدلة بالفسداد  حسدبما قالتدخل 
 ا املتحدة.مجهورية تنزاني

تشددويخل مكافحددة و   وأشددارت هدداييت إىل التقدددم احملددر  ن  ددال العدالددة  ومكافحددة الفسدداد -٤3
 األعضاء التناسلية لانا   ومنف اجلنسية لعدد كبري من الالج يف.
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مددددن وأشددددادت هندددددوراو بدددداجلهود املبذولددددة لتنفيددددذ التوصدددديات املقدَّمددددة خددددالل اجلولددددة األوىل  -٤٤
 الشامال  وأشارت بوجخل خاا إىل اعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا .لستعراض الدورج ا

انت ابدات متعدددة األحدزاب ن   ت اهلند مجهورية تنزانيا املتحدة علد  إجدراء خدام   وهنّ  -٤5
ة لضدددما  متكددديف املدددرأة  ومبدددادرات إ ابيدددإجدددراءات  وعلددد  ا ددداس  2015تشدددرين األول/أكتدددوبر 

علدد  مايددة األشدد اا املصددابيف بدداملهق  و حل وم يِّدددةتشددويخل األعضدداء التناسددلية لانددا  ل مناه ضددة
 الصحة والقتصاد.  ضما  املساواة بيف اجلنسيف ن  ا   

  2015وأثن  إندونيسيا علد  مجهوريدة تنزانيدا املتحددة اجدراء انت ابدات عامدة ن عدام  -٤6
ة حلقددوإل اانسددا   وبددذل جهددود لالنضددمام وصدديا ة دسددتور جديددد  واعتمدداد خاددة العمددال الوطنيدد

 إىل صكوح حقوإل اانسا .
يتضدمن أّج تشدريعات بشد   عناصدر  وأعرب  آيرلندا عن قلقهدا أل  قدانو  العقوبدات ل -٤7

ن ظدروي سدلمية  بيدد أهندا  2015لعنف املنز . ورّحب  آيرلنددا بدإجراء انت ابدات عدام مكونة ل
 ضة عل  حرية الترمع. أعرب  عن قلقها إ اء القيود املفرو 

وبااضدافة إىل سلدك  أشدارت  ورّحب  إيااليا بتررمي تشويخل األعضاء التناسلية لانا . -٤8
إيااليدددا إىل أ  السدددبب الرايسدددي الدددذج  ندددع مجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة مدددن التصدددديق علددد  اتفاقيدددة 

 مناهضة التعذيب هو إبقاؤها عل  عقوبة ااعدام. 
تنفيددذ  مسدد لةبددإخالاة ن تندداول  السددتمرارهوريددة تنزانيددا املتحدددة إىل ودعدد  اليابددا  مج -٤9

اعتمدداد خمصصددات جديدددة مددن امليزانيددة هلددذا الغددرض. وأعربدد   بوسددااال منهددا  سياسددتها التعليميددة
اليابددا  عددن قلقهددا مددن اسددتمرار تعددرض حقددوإل املددرأة لنتهاكددات جسدديمة  ددا فيهددا العنددف املنددز  

 . لانا  وتشويخل األعضاء التناسلية
اعتمداد   املترلدي ن التحدديات مجيدعحبقوإل اانسا  ر م اللتزام وأشارت الكوي  إىل  -50

 يددادة عدددد و الدسددتور اجلديددد وقددانو  الشدد و  القضددااية وخاددة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا   
 النساء ن املناصب العليا. 

 واج األطفددال ظدداهرة شدار التصدددج لنت مددن أجدالجددراءات تشدديد ااودعد  لتفيددا إىل  -51
وحينّددد  مجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة علددد  الوفددداء بالتزامهدددا  .وتعزيدددز التعددداو  مدددع ااجدددراءات اساصدددة

 السابق بكفالة التمتع الكامال حبرية التعبري وحرية الترمع وتكوين اجلمعيات. 
ا داس بلرشيد تعزيز عمال جلنة حقوإل اانسا  واحلكم االرامية إىل وأشادت ليبيا باجلهود  -52

 لشكاو .لتدابري لتعزيز مواردها املالية والبشرية واعتماد نىام إلك و. 
شداريع ن  دال امليامو و الدسياسات و اللوااف و القوانيف و ا اعتمدتخل بالورّحب  مد شقر   -53

 حقوإل اانسا . 
احلددد األدل لوجدور والسددتينمار  الزيدادة نمدن قبيددال  نتحسددال أوجدخلوأشدارت ماليزيددا إىل  -5٤

تنزانيددا املتحدددة علدد  إيددالء حقددوإل املددرأة والافددال مزيددداا مددن  وشددرع  مجهوريددةه  .ن الصددحة العامددة
 توفري السكن الالاق.   وعل  الهتمام



A/HRC/33/12 

9 GE.16-12097 

ورّحبدددد  ملددددديف باعتمدددداد سياسدددداتة للتعلدددديم واحلمايددددة الجتماعيددددة ومكافحددددة الجتددددار  -55
انيددا املتحددة علدد   صديق مددا يكفدي مددن املدوارد للتصدددج  ثدار تغددري وحيندد  مجهوريدةه تنز  .بالبشدر

 املناخ  ول سّيما آثاره عل  األمن الغذااي.
حتسن متينيال املرأة ن مناصب صدنع القدرار ومراجعدة  من مجلتها مسااال إىل وأشارت ما  -56

ددحر وشدددّرع  مجهوريددةه  يددع الصدددكوح تنزانيددا املتحدددة علددد  التصددديق علدد  مج قددانو  مكافحددة السِّ
وناشددددت مدددا  اجملتمدددع الددددو  أ  يددددعم  الدوليدددة حلقدددوإل اانسدددا  الددديت ليسددد  بعدددُد طرفددداا فيهدددا.

 اجلهود اليت تبذهلا مجهورية تنزانيا املتحدة. 
اساددوات  هدداحتقيددق املسدداواة بدديف اجلنسدديف   ددا في الراميددة إىلوأشددادت موريشدديوو بدداجلهود  -57

ء التناسدلية لاندا  والقضداء علد  هدذه املمارسدة  وأعربد  عدن تشويخل األعضا منع املت ذة من أجال
 أملها ن أ  يواصال الدستور اجلديد الذج سُيعتمد قريباا تعزيز حقوإل املرأة والقضاء عل  التمييز. 

إلغدددداء الرسددددوم باعتمدددداد خاددددة العمددددال الوطنيددددة حلقددددوإل اانسددددا  و ب  املكسدددديك اع فددددو  -58
 وأشارت إىل اجلهود الرامية إىل اعتماد دستور جديد. .املدرسية ن التعليم البتدااي

وأعربددد  منغوليدددا عدددن تقدددديرها اطدددالإل خادددة العمدددال الوطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا  وتعزيدددز  -59
وشددّرع  مجهوريددةه تنزانيددا املتحدددة علدد  مواصددلة تعزيددز  ؛قدددرات امل سسددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا 

 قة. وياية حقوإل املرأة والافال واألش اا سوج ااعا
تعزيدز جلندة حقدوإل اانسدا  بوأشاد املغرب بتنفيذ خاة العمدال الوطنيدة حلقدوإل اانسدا  و  -60

 واحلكم الرشيد.
الديت متدنف املدرأة حقوقداا   وأشادت مو امبيق باملق حات املقدَّمة ن سياإل الدستور اجلديد -61

ضدددي. وناشددددت مو امبيدددق متسددداوية مدددع حقدددوإل الرجدددال ن املدددريا  وال كدددة واملسدددااال املتعلقدددة باألرا
 . قد قّدمتها مجهورية تنزانيا املتحدةاليت أفيده ب    الدعمالبات لاجملتمع الدو  أ  يستريب 

واستفسدرت   إىل اللغدة السدواحيليةتهدا وأشارت ناميبيدا إىل ااصدال  اهلدام للقدوانيف وترمج -62
النسداء واألطفدال  الديت ب العندفواست صدال  ندععن الدروو املست لصة من خاة العمال الوطنيدة مل

 انقض  مد ا م خراا. 
وأعرب  نيبال عن تعاطفها مع مجهورية تنزانيا املتحدة حلاجتها إىل دعم تقا ومدا  مدن  -63

اجملتمددع الدددو  األوسددع  وأشددادت بعمليددة املراجعددة الدقيقددة الدديت اتُّبعدد  ن وضددع الدسددتور اجلديددد 
 خل.في إجراء استفتاء يُنتىرالذج 
الددديت   مددد خراا بشددد   وسدددااط ااعدددالم الصدددادرةعربددد  هولنددددا عدددن قلقهدددا إ اء القدددوانيف وأ -6٤

 تنتهك حرية التعبري  وإ اء انعدام الد قراطية الشاملة واملشروعة ن  ربار. 
وأشارت النرويو إىل استمرار ارتفاع عدد احلالت املبلَّد عنها فيما يتعلق بالعنف القداام  -65

تابيدق عقوبدة ااعددام الختيدارج لوقدف الإىل ؛ وأشدارت أيضداا األطفالبعنف عل  نوع اجلن  وال
 عاماا باعتباره م شراا إ ابياا. 20ملدة 
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وأعرب  ُعمدا  عدن ارتياحهدا لسدت دام اسد اتيريات وخادط اجتماعيدة واقتصدادية مدن  -66
سدعياا يدة لكدالٍّ منهدا  دة و صديق ميزانعااء األولوية ملشداريع إمباايدة  ددَّ او   أجال مكافحة الفقر

 رفع مستو  العيش. إىل
ورّحب  باكستا  بتعزيز امل سسات الوطنية حلقدوإل اانسدا  وأعربد  عدن تقدديرها للتددابري  -67

 متكيف املرأة وياية األطفال واملسنيف واألش اا سوج ااعاقة. بغية املت ذة 
اللتزام بزيددددادة امليزانيددددة بددددو   ورّحبدددد  بنمددددا بسددددن قددددوانيف لتعزيددددز ويايددددة حقددددوإل اانسددددا  -68

 امل صصة لوطفال.
  2025 لعدام ة امبداء تنزانيدارؤيالتنفذ ألهنا وأثن  إثيوبيا عل  مجهورية تنزانيا املتحدة خاصةا  -69

 ها.الوقاية منوالس اتيريات الوطنية للنمو واحلد من الفقر ومبادرات مراقبة املالريا و 
ضدما  تدوفري التعلديم جلميدع األطفدال   المدن أجدود املبذولدة وأعرب  بولندا عن تقدديرها للرهد -70

األطفدال دو  سدن الرابعدة  اسدت دام ن فيهم األطفال سوو ااعاقة  ورّحبد  باعتمداد تشدريعات حتىدر 
 وبتنفيذ خاة سات صلة هبذا املوضوع.   عشرة
 .تعلددديم جيددددتدددوفري  الراميدددة إىل هددداوأثنددد  اليتغدددال علددد  مجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة جلهود -71

األشدد اا املصددابيف بدداملهق  وحبصددول الدولددة بورّحبدد  بدداللتزام القددوج  كافحددة التمييددز والعنددف 
 عل  مركز بلدة ُملدة لعقوبة ااعدام حبكم الواقع. 

اجلهود الرامية إىل بورّحب  مجهورية كوريا باعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا  و  -72
علن  أهنا عل  استعداد للمسامهة ن  يادة حتسيف اهلياكال األساسية وأ .خفض الوفيات النفاسية

 حلقوإل اانسا . 
إدراج مكافحددددة الفسدددداد ن املددددنهو بددددورّحبدددد  السددددنغال بشددددفافية العمليددددة النت ابيددددة  و  -73

مايدددة حلا ددداس تددددابري بو   إنشددداء مراكدددز تُعدددر حبقدددوإل املدددرأة ن املنددداطق الريفيدددةباملدرسدددي الدددوطا  و 
 األش اا املصابيف باملهق. 

وفددد مجهوريددة تنزانيددا املتحددة أ  قددانو  العقوبددات  ددرِّم  سكدرورداا علد  بعددض التوصدديات   -7٤
تشويخل األعضاء التناسلية لانا   وأشار إىل خاة العمدال الوطنيدة ملندع تشدويخل األعضداء التناسدلية 

وقددف تلددك املمارسددة. وأشددار آخددر استقصدداء  املبددادرات الراميددة إىل مبددادرةا مددنلانددا   باعتبارهددا 
 مارسة بدأت ت اجع. هذه املأجرج بش   صحة السكا  إىل أ  

وأوضددددف الوفددددد أ  التصددددديق علدددد  اتفاقيددددة مناهضددددة التعددددذيب مسدددد لٌة تتعلددددق بالسياسددددة  -75
 العامدددة  إس إ  عقوبدددة ااعددددام عقوبدددٌة قانونيدددٌة. وحيىدددر الدسدددتور التعدددذيب جبميدددع أشدددكالخل  و دددرِّم
قانو  العقوبدات بعدض أشدكال التعدذيب. وتلّقد  جلندة حقدوإل اانسدا  واحلكدم الرشديد شدكاو  

 لضحايا التعذيب. متاحة سبال انتصاي  هناحتتعلق بالتعذيب. و 
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تددزال إمكانيددة التصددديق علدد  التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوإل    لسددبق  ااشددارةوكمددا  -76
ون  ضددو  سلددك  انضددم  مجهوريددة تنزانيددا  .التقيدديممجيددع العمددال املهدداجرين وأفددراد أسددرهم قيددد 
مايددددة حقددددوإل العمددددال  ددددن فدددديهم األجانددددب اساصددددة حباملتحدددددة إىل أُطددددر منىمددددة العمددددال الدوليددددة 

التصددددديق علدددد  التفاقيددددة الدوليددددة حلمايددددة مجيددددع  واحملليددددو . ول تددددزال قيددددد التقيدددديم أيضدددداا إمكانيددددةُ 
 األش اا من الختفاء القسرج. 

دذت حلمايدة حقدوإل ورّداا عل -77   البيانات املتعلقة بعقوبة ااعددام  سكدر الوفدد أ  تددابري ا ُّ
تشددمال التمينيددال االزامددي وضددمانات احملاكمددة العادلددة.   املتهمدديف جبددراام يعاقهددب عليهددا بااعدددام

بشدد   مسدد لة  ويتمتددع املدددانو  أيضدداا بدداحلق ن اسددت ناي قددرارات إدانددتهم. ول  كددن ا دداس موقددفة 
 بيق عقوبة ااعدام لكوهنا مس لة تتعلق بالسياسة العامة. وقف تا

و رِّم قدانو  العقوبدات ال تصداب جبميدع أشدكالخل ويعد ي ااطدار القدانو. بال تصداب  -78
تنزانيدددا منفصدددليف. وأّمدددا ال تصددداب الزوجدددي  فهدددو مفهدددوم  ريدددب علددد   تمدددع إسا كدددا  الزوجدددا  

لقدديم الينقافيددة. فعندددما يتددزوج ش صددا  يصددبحا  كياندداا القددانو.  وهددو خمددالف للقواعددد وا هدداوإطار 
 واحداا  ومن مث يستحيال عل  املرء أ  يتصور كيف  كن عنداذ ألحدمها أ  يغتصب ا خر. 

الالبددات املوجهددة مددن  بيددد أ دعددوات داامددة إىل ااجددراءات اساصددة   توجيددخلول  كددن  -79
علد  حددة. وقدد  ار البلدد عددٌد مدن املقدررين عادةا عل  أساو كدال حالدة  ااجراءات اساصة تُقيَّم

 اساصيف التابعيف ملنىمات إقليمية ودولية. 
 2013ومت بالفعددددال تنفيددددذ خاددددة العمددددال الوطنيددددة حلقددددوإل اانسددددا  الدددديت أُطلقدددد  عددددام  -80
 2025تنزانيدددا لعدددام إمبددداء تنفيدددذ رؤيدددة  دددرج . و هااستعراضدددوحدددا  وقددد     أربدددع سدددنواتاسدددتغرقو 

 للت فيف من حدة الفقر. 
مصددابيف بدداملهق وخضددع مرتكبوهددا  أشدد ااارُتكبدد  ن حددق وجددر  التحقيددق ن جددراام  -81

األش اا املصابيف و للمقاضاة. وأنش  مكتب ملعاجلة املسااال املتعلقة باألش اا سوج ااعاقة 
 باملهق.
اال املتعلقدددة حبقدددوإل اانسدددا   ميندددال للمسددداالال مدددة وارد املدددوالتزمددد  احلكومدددة بت صددديق  -82

التزمد  بضدما  كمدا للم سسدة الوطنيدة حلقدوإل اانسدا .  و الصحة والتعليم وياية املدرأة والافدال  
    تىال هذه اجلزيرة جزءاا مستقراا من الحتاد. بأ  تنعم  ربار بالسالم واهلدوء  و 

يات املنبينقدددددة عدددددن ن املاادددددة مدددددن التوصددددد 50وأشدددددارت سدددددرياليو  إىل تنفيدددددذ أكيندددددر مدددددن  -83
وشدّرع  مجهوريدة تنزانيدا املتحددة علد  تيسدري  الديت حىيد  بالت ييدد. الستعراض الدورج الشدامال

 متتع األش اا املصابيف باملهق حبقوإل اانسا . س لة   ةاملعني ةاملستقل ةعمال اسبري 
النسداء واألطفدال   ب ورّحبد  سدنغافورة بالتددابري الراميدة إىل تعزيدز يايدة املدرأة ومكافحدة العندف -8٤

 اس اتيرية التعليم الشامال للرميع. بلتعليم والتدريب و لسياسة اجلديدة الاعتماد كما رّحب  ب
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ن وأعربدد  سددلوفينيا عددن قلقهددا املسددتمر إ اء حددالت التمييددز املبلَّددد عنهددا  ول سددّيما التمييددز  -85
وات بددديف اجلنسددديف ن التنميدددة البشدددرية املراهقدددات احلوامدددال واألطفدددال املصدددابيف بددداملهق  وإ اء الفرددد حدددق

 نوع اجلن  ن  ال الصحة اارابية والقتصاد. أساو واستمرار أوجخل عدم املساواة عل  
ورّحبد  جندوب أفريقيدا بإلغدداء الرسدوم املدرسدية ن املدددارو البتداايدة والينانويدة  وأشددارت  -86
 كبرية ا    اليت  دي إىل التعريال خباة التنمية.    نتااوٌ املسماة بادرة املإىل 
وقدف تابيدق عقوبدة ااعددام حبكدم بوأشادت إسبانيا  شاركة املرأة ن احلياة السياسدية  و  -87

القانو  الذج أُقر م خراا بش   إقامة العدل. وأشدارت إسدبانيا إىل التقددم احملدر  ن  دال بالواقع  و 
 هق.ياية األش اا املصابيف بامل

ددذت  بواسدداةوأشددادت دولددة فلسددايف بالتقدددم احملددر   -88 خمتلددف التدددابري واملبددادرات الدديت ا ُّ
وأشددارت إىل أوجددخل التحسددن ن نوعيددة التعلدديم وإمكانيددة  ؛منددذ السددتعراض الدددورج الشددامال األول

 احلصددول عليددخل  ولكنهددا أعربدد  عددن قلقهددا املسددتمر إ اء أوجددخل القصددور الدديت تناددوج عليهددا اهلياكددال
 األساسية للتعليم.

سن قانو  مكافحة جدراام الفضداء منها وأشاد السودا  بالتاورات التشريعية  ول سّيما  -89
وأشددددار إىل  .احلاسددددويب وقددددانو  إدارة الكددددوار  واعتمدددداد خاددددة العمددددال الوطنيددددة حلقددددوإل اانسددددا 

 املبادرات الرامية إىل توفري فرا احلصول عل  خدمات الرعاية الصحية.
وإصددار  2015ت سوا يلند الدولة الادري علد  النردا  ن إجدراء انت ابدات عدام وهن  -90

سددوا يلند  العديددد مددن القددوانيف املتعلقددة حبقددوإل اانسددا  وإدماجهددا ن التشددريعات احملليددة. وأشددارت
 مجيع القوانيف الوطنية إىل اللغة السواحيلية.  خل جترج ترمجةإىل أن
ل  منددذ السدتعراض الددورج الشددامال السدابق لضددما  وأشدادت السدويد بدداجلهود الديت بُدذ -91

 تزال ماروحة. احلقوإل اانسانية للمرأة والافال؛ بيد أهنا أشارت إىل أ  بعض املشاكال ل
ن وأعرب  عن قلقهدا إ اء العندف والتمييدز   وأشادت سويسرا باساة الوطنية حلقوإل اانسا  -92
 يقة املدافعيف عن حقوإل اانسا  واعتقاهلم. املرأة والقمع العنيف لبعض املىاهرات ومضا حق
ورّحبدد  طاجيكسددتا  باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا  وقددانو  مكافحددة  -93

 جراام الفضاء احلاسويب الرامي إىل حتسيف سالمة الشباب  ن فيهم األطفال. 
وأعربد  عدن   نسدا وأشارت تو و إىل التدابري التشريعية املت ذة لتعزيز ياية حقدوإل اا -9٤

لية والتعددداو  اجليدددد مدددع هي دددات املعاهددددات. وأشدددادت يتقدددديرها ل مجدددة القدددوانيف إىل اللغدددة السدددواح
 تو و باساة الس اتيرية املتوساة األجال املتعلقة بالتينقيف ن  ال حقوإل اانسا . 

لحتفدداظ ورّحبدد  تركيددا   تلددف اجلهددود املتعلقددة حبقددوإل اانسددا  وأعربدد  عددن تقددديرها  -95
املكتدددب اسددداا  جبهدددودرّحبددد  كمدددا   امل سسددة الوطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا   ركدددز العتمددداد  ألدددف 
 تدابري  ددة األهداي.بعض البش و  الافال بيد أهنا لحى  أ  من الضرورج تنفيذ 
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العمدددال و وأشدددارت أو نددددا إىل اجلهدددود املبذولدددة لسدددن تشدددريعات تتعلدددق حبقدددوإل اانسدددا    -96
 يتعلددق خباددة العمددال السدد اتيرية الوطنيددة الينالينددة ملكافحددة الفسدداد. وقالدد  أو ندددا إ املنرددز فيمددا 

 انتشار العنف املنز .و إ اء استمرار قتال األش اا املصابيف باملهق يزال يساورها  القلق ل
 اسدددترابةا اارددا ات الدديت حققتهددا مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة النراحددات و وأقددرت أوكرانيددا ب -97

ضدما  احلددق  تعد ضوأشدارت إىل التحدديات الديت  .السدتعراض الددورج الشدامال األول لتوصديات
ن الغذاء بسبب اجلفاي ودع  إىل  صيق ما يكفي من املوارد من خالل التمويال املقددم مدن 

 اجلهات املاحنة.
يرلنددددا الشدددمالية إىل القيدددود الددديت فُرضددد  آوأشدددارت اململكدددة املتحددددة ليياانيدددا العىمددد  و  -98
. وأعربد  2015ل  حرية التعبري  وعل  األحزاب السياسية والصحفييف خالل انت ابات عام ع

 وشرع  عل  إنشاء جلنة انت ابية مستقلة.  عن قلقها إ اء إلغاء النت ابات ن  ربار
وأعرب  الوليات املتحدة األمريكية عدن قلقهدا إ اء قدرار إلغداء النت ابدات  واسدت دام قدانو   -99

جددراام الفضدداء احلاسددويب القدداء القددبض علدد  األفددراد  والسددت دام املفددرط للقددوة مددن جانددب  مكافحددة
 داارة األمن  والعنف القاام عل  نوع اجلن   والجتار باألش اا  وقوانيف وسااط ااعالم.

وهندددد ت أورو ددددواج الدولددددة الاددددري علدددد  جهودهددددا الراميددددة إىل تنفيددددذ أهددددداي التنميدددددة  -100
  عل  بذل مزيد من اجلهود لتحسديف إمكانيدة احلصدول علد  الرعايدة الصدحية املستدامة  وشرع
علدد  تنفيددذ التوصدديات الدديت قدددمتها اللرنددة املعنيددة بالقضدداء علدد  . كمددا شددرع  وامليدداه والتعلدديم

 املرأة.ن حق التمييز 
 201٤وأشارت مجهورية فنزويال البوليفارية إىل اعتماد سياسة احلماية الجتماعيدة لعدام  -101

ن  ربار  واساة الس اتيرية املتوساة األجال بش   التينقيف ن  دال حقدوإل اانسدا   وخادة 
 العمال الوطنية حلقوإل اانسا .

وأشدداد الدديمن بإنشدداء اللرنددة التنزانيددة اصددال  القددوانيف مددن أجددال مراجعددة نىددام العدالددة  -102
ا عددات علدد  األراضددي  والقددوانيف املتعلقددة املدنيددة والقضددااية واجلناايددة  وااطددار القددانو. لفددض املن

 بالرعاية الجتماعية وقضاء األحدا .
اجلهود املبذولدددة بدددوأشدددادت  مبدددابوج باعتمددداد خادددة العمدددال الوطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا   و  -103

تشددويخل بقددوإل املددرأة  ووضددع خرياددة طريددق للتوعيددة بددالعنف القدداام علدد  نددوع اجلددن  و للنهددوض حب
باعتمدداد  أشددادتكمددا   األشد اا املصددابيف بدداملهق ن  وعدددم التمييددز األعضداء التناسددلية لانددا

 إلغاء الرسوم املدرسية.بسياسات واس اتيريات قااعية و 
قوانيف متعلقة حبقوإل اانسا   وبالتقددم احملدر  ن مسدااال مدن  عدةورّحب  اجلزاار بسن  -10٤

قبيددال العدالددة املدنيددة وتسددوية املنا عددات علدد  األراضددي والضددما  الجتمدداعي والصددحة ومكافحددة 
 املالريا وفريوو نقق املناعة البشرية/اايد  وتعزيز حقوإل املرأة والافال. 
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النىددددام التعليمددددي   السددددتفادة مددددن فددددرا وأشددددارت أنغددددول إىل التقدددددم احملددددر  ن حتسدددديف -105
والزيادة الكبرية ن عدد النساء ن مناصب صنع القرار. وأعرب  أنغول عن قلقها إ اء التحدديات 
املاثلدددة ن  دددال الصدددحة  وفيمدددا يتعلدددق باألشددد اا املصدددابيف بددداملهق واألشددد اا سوج ااعاقدددة  

 اا من الهتمام.وحيّن  الدولة الاري عل  إيالء الفتيات احلوامال مزيد
وأشادت األرجنتيف باعتماد اساة الس اتيرية املتوساة األجال بش   التينقيف ن  ال  -106

ن شارت إىل اجلهود املبذولة ملكافحة العنف القاام عل  نوع اجلن  والتمييدز أحقوإل اانسا   و 
 النساء والفتيات. حق
 .رات جلنددة حقددوإل اانسدا  واحلكددم الرشدديدوأشدادت أسدد اليا بداجلهود املبذولددة لتعزيددز قدد -107

وشددّرع  مجهوريددة تنزانيددا املتحدددة علدد  يايددة حقددوإل مجيددع األشدد اا أيّدداا كددا  مدديلهم اجلنسددي  
 وأعرب  عن قلقها إ اء تقييد حرية التعبري  خاصةا ن وسااط ااعالم.

ن قلقهدا إ اء صيا ة دستور جديدد   دري أهندا أعربد  عدل املبذولةب  النمسا باجلهود ورحّ  -108
عدددد مددن القددوانيف القمعيددة  مينددال قددانو  مكافحددة جددراام الفضدداء احلاسددويب وقددانو  ااحصدداءات  

 اليت تفيد بتعرض الصحفييف للمضايقة والتعذيب واملوت. املعلوماتوإ اء 
ن  دال الصدحة وضدما   ينوأشارت بنغالديش إىل خمتلف أوجخل التحسن والتقددم احملدر   -109

أشددارت إىل املبددادرات الراميددة إىل احلددد مددن العنددف    كمدداألشدد اا سوج ااعاقددةحقددوإل املددرأة وا
واع فددد  بدددنغالديش بالصدددعوبات والتحدددديات الددديت تواجههدددا مجهوريدددة تنزانيدددا  النسددداء واألطفدددال.ب

 املتحدة ن  ال التعليم ويواجهها األطفال احملرومو  من رعاية الوالدين.
ر  ن  ددال حقددوإل الافددال ورّحبدد  بوقددف تابيددق عقوبدددة بلريكددا بالتقدددم احملدد واع فدد  -110

ر بلريكددا القلددق إ اء التقددارير الدديت تشددري إىل أ  الصددحف واحملاددات يسدداو ااعدددام حبكددم الواقددع. و 
 ااساعية ُأجيت عل  تعليق عمليا ا. 

ورّحبدد  بوتددا  بدداساوات املت ددذة لتنفيددذ توصدديات السددتعراض الدددورج الشددامال بددد ها  -111
رّحبدد  بددإعال  الدولددة الاددري أهنددا سددتوفر التعلدديم    كمدداة العمددال الوطنيددة حلقددوإل اانسددا ن خاد

. وأعربدد  بوتددا  عددن تقددديرها مل تلددف التدددابري 2016اعتبدداراا مددن عددام   اندداا البتدددااي والينددانوج 
 الرامية إىل مكافحة الفساد.

ورحبد  بقدانو   .ر املق  الدستو  اقرارواستفسرت بوتسوانا عن موعد إجراء الستفتاء  -112
الافددال ولكنهددا أشدددارت إىل أ  مجهوريددة تنزانيدددا املتحدددة حباجددة إىل بدددذل مزيددد مدددن اجلهددد ملعاجلدددة 

 األطفال املصابيف باملهق. حقوإل حقوإل الافلة و 
وقال  بوركينا فاسو إهنا عه ددت ظداهرة ا دام بعدض املسدنات  مارسدة السدحر  ورّحبد   -113

 النساء. أول ك سنيف  ن فيهم بوضع قانو  حلماية امل
ب  وأشادت بوروندج باعتماد خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا  وآلية متابعتها. ورحّ  -11٤

 اللرنة الوطنية حلقوإل اانسا   نحها قدراا أكي من املوارد املالية والبشرية. قويةبت
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النسدددداء با  والعندددف وأشدددارت كدددابو فدددريدج إىل خاددديت  العمدددال املتعلقتددديف حبقدددوإل اانسددد -115
 ورّحب  بتررمي تشويخل األعضاء التناسلية لانا  و شاركة املرأة ن احلياة السياسية.  واألطفال
بيددد أهنددا أّكدددت  2015وأشددادت كندددا بددإجراء النت ابددات العامددة ن تشددرين األول/أكتددوبر  -116

 الستضافة الكر ة لالج يف.قلقها إ اء إلغاء النت ابات ن  ربار. وأشارت كندا إىل 
عقوبددة تابيددق وشددّرع  مجهوريددة أفريقيددا الوسددا  الدولددة الاددري علدد  اعتمدداد وقددف ر ددي ل -117

علدد  نشددر اللددوااف سات الصددلة بقددانو  مكافحددة   كمددا شددرعتها إلغااهدداعلدد  تسددريع عمليددة ااعدددام و 
 الجتار باألش اا. 

ددحرمكافحددة لصددحة والعدددل والتعلدديم و تشدداد بالتقدددم احملددر  ن  ددالت ا واع فدد  -118  .السِّ
وأشادت باس اتيرية إصال  قضاء األحدا  ن تنزانيدا القاريدة ون  ربدار  وبالتعداو  مدع آليدات 

 حقوإل اانسا .
شدارت أو  .النسداء واألطفدالبه  شيلي خبايت  العمدال املتعلقتديف حبقدوإل اانسدا  والعندف ونوّ  -119

يدددددز حقدددددوإل املدددددرأة واملسدددددنيف واألشددددد اا سوج ااعاقدددددة واألشددددد اا إىل التقددددددم احملدددددر  ن  دددددال تعز 
   باملهق. املصابيف
وأشددارت الصدديف إىل التقدددم احملددر  ن  ددال احلددد مددن الفقددر  ووضددع املددرأة  والوقايددة مددن  -120
إنشداء صدندوإل اسدت ما. ملكافحدة بب  بتنفيذ خاة العمال الوطنية حلقوإل اانسا  و ورحّ  .املالريا

  ناعة البشرية/اايد .فريوو نقق امل
بددد  بددداجلهود الراميدددة وأشدددارت الكونغدددو إىل اعتمددداد خادددة العمدددال ملكافحدددة الفسددداد  ورحّ  -121
  وشرع  عل   يادة المتينال لصكوح حقوإل اانسا .  املرأة ن حقالقضاء عل  التمييز  إىل

وأثدددر علددد   .وأشددداد اجلبدددال األسدددود باألنشددداة الراميدددة إىل حتسددديف نىدددام الرعايدددة الصدددحية -122
  األطفددالبمجهوريددة تنزانيددا املتحدددة لنتهاجهددا سياسددة عدددم التسددامف إطالقدداا مددع أعمددال العنددف 

ذت للتحقيق ن حالت الستغالل اجلنسي لوطفال ومقاضداة  ُّ اعن ااجراءات اليت  واستفسر
 مرتكبيخل  والقضاء عل   واج األطفال والزواج املبكر والزواج القسرج. 

وأشدددارت إىل اللتدددزام  .وأشدددادت اليا يدددال بتنفيدددذ خادددة العمدددال الوطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا  -123
   كافحة الفساد والتحاور مع اجملتمع املد..

وسّكدددر وفدددد مجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة بتعليقاتدددخل السدددابقة علددد  قدددانو  مكافحدددة جدددراام الفضددداء  -12٤
خل تنسددديُق النىدددام ااحصدددااي رض مدددن سدددنِّ وأوضدددف أ  قدددانو  ااحصددداءات  الدددذج كدددا  الغددد .احلاسدددويب

الوطا  يرمي إىل ضما  توفري إحصاءات عالية اجلودة وإنشاء مسدتودع ر دي لاحصداءات والتقدارير. 
 عن طريق السلاات امل تصة.  أّج آراء بش   تعديال سلك القانو  ينبغي توجيخلقال الوفد إنخل و 

السدددتعراض الددددورج الشدددامال وهدددي  ضدددع وقدددد أنشددد   بالفعدددال آليدددة تنسددديقة لتنفيدددذ نتدددااو  -125
 لسلاة املدعي العام الذج ُخوِّل  لخل مهمة تنسيق عملية التنفيذ بالتشاور مع أصحاب املصلحة. 

لددزواج  فتلددك مسدد لة حساسددة نىددراا لرتباطهددا باملشدداعر والتقاليددد لدددنيا للسددن ااوأّمددا رفددع  -126
 دابري تشريعية ملعاجلة املس لة. تا اس إعداد ورقة بيضاء والنىر ن  رج والدين. و 
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كدددي يقدددّدم وجدددر  التصدددال بفريدددق األمدددم املتحددددة الُقادددرج ن مجهوريدددة تنزانيدددا املتحددددة   -127
 تقنية لتدارح الت خري ن تقدمي التقارير إىل هي ات املعاهدات. الساعدة املموال و األ

دي  يدددادة نسددددبة   هبدددد2002وواصدددل  احلكومددددة تنفيدددذ السياسددددة الوطنيدددة للميدددداه لعدددام  -128
ن املاادة ن املنداطق احلضدرية  87السكا  الذين حيصلو  علد  ميداه الشدرب امل موندة والنىيفدة إىل 

 ن املااة ن املناطق الريفية.  67و
ولدي  مددن سياسددة احلكومدة أ  تاددرد أّج شدد ق بصددورة  دري قانونيددة. فرميددع عمليددات  -129

تعويضدددات ن مجيدددع احلدددالت الددديت حدددد  فيهدددا  ج قدددّدمالدددذ نقدددال السدددكا  نُدفِّدددذت وفقددداا للقدددانو 
 انتهاح للقانو . 

ويتضمن الدستور املق   حكماا  دَّداا ينق بوضو  عل  حقوإل املرأة واملسدااال املتعلقدة  -130
 باملريا  وال كة. وسُتعاجله هذه املسااال بعد اعتماد الدستور املق  . 

 ن الوفدددددد أ  النت ابدددددات الددددديت أجريددددد وفيمدددددا يتعلدددددق بالنت ابدددددات ن  ربدددددار  سكدددددر  -131
  حددأتي. و ميددع ف دات الشدعبومينّلد  جل كاند  حدرة ونزيهددة وشدفافة وشداملة  2016آسار/مدارو 

 جلميع األحزاب  ولكن بعض األحزاب اختارت مقاطعة النت ابات.  املشاركة
ملدزارعيف  لشدعوب األصدلية والرعداة وافيما يتعلق بامس لة امللكية وحيا ة األراضي ش   بو  -132

  وأ  الدسددددتور و أصددددلي سددددكا ٌ سكددددر الوفددددد أ  مجيددددع األشدددد اا املنحدددددرين مددددن أصددددال أفريقددددي 
 وااطار القانو. حيميا  حق مجيع األش اا ن التملك. 

وأعدرب عدن شدكره يشدكال  خمالفدة للقدانو .  وسكر الوفد أ  املينليدة اجلنسدية وااجهداض -133
 ض. جلميع الوفود عل  مشاركتها ن الستعرا

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 تحظى بتأييدها:التي  نظرت جمهورية تنزانيا المتحدة في التوصيات الواردة أدناه -13٤

تكثيفف الجهفود الراميففة الفى التعفديق علففى اتفاضيفة مناهبفة التعفف يب  1-13٤
  )شيلي(؛
النظفففر ففففي التعفففديق علفففى اتفاضيفففة حقفففوق الضففففل، واتفاضيفففة مناهبفففة  2-13٤

التع يب، واالتفاضية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
  ؛(الفلبين)

مواصفففلة النظفففر ففففي امكانيفففة التعفففديق علفففى اتفاضيفففة مناهبفففة التعففف يب،   3-13٤
   ؛(موزامبيق)لمهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاضية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا

__________ 

   مل حترر الستنتاجات والتوصيات. **
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النظر في امكانية التعديق على اتفاضية مناهبة التعف يب، واالتفاضيفة  ٤-13٤
  (؛أوكرانيا) الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

النظفففر ففففي التعفففديق علفففى االتفاضيفففة الدوليفففة لحمايفففة حقفففوق جميفففع  5-13٤
  (؛الكونغو) أسرهمالعمال المهاجرين وأفراد 

 (؛ توغو) النظر في اعتماد الدستور الجديد في أضرب وضت ممكن 6-13٤
 (؛الكويت) الدستورفي اجراء االستفتاء  7-13٤
أن االستمرار في عملية وضع الدستور، التي ينبغي أن تكون شففافة و  8-13٤

 (؛ النمسا) تشمل التشاور مع المجتمع المدني
يغة النهائيفة لمشفروع الدسفتور واتخفاو خضفوات المبي في وضع الع 9-13٤

لجعففل أحكامففم المتعففلة بحقففوق المففرأة فففي مسففائل الميففراف والتركففة والحففق فففي 
 (؛ بوركينا فاسو) األراضي ضابلة للتضبيق

 اإلضرار نيزال ره تعزيز حظر التع يب في الدستور الجديد، ال ي ال 10-13٤
 (؛اسبانيا)

واللففوائا الوينيففة المتعلقففة بحمايففة وتعزيففز مواصففلة تحسففين القففوانين  11-13٤
 (؛ ياجيكستان) حقوق اإلنسان

مفع صفكو   بهفد  مواءمتهفااجراء مراجعة عامفة للتشفريعات الوينيفة  12-13٤
 بفففمان المسفففاواة بفففين الجنسفففينلفيهفففا،  ففففاا تنزانيفففا ير تكفففون حقفففوق اإلنسفففان التفففي 

 (؛ هندوراس)
 (؛ تركيا) حظر وتجريم أعمال العنف المنزلي 13-13٤
مكافحففة هففاهرة الففزواك المبكففر والففزواك القسففري بتعففديل التشففريعات  1٤-13٤

 (؛ ضبرص) وات العلة وفقاا ل لك
وضفففع العفففيغة النهائيفففة لقفففانون حمايفففة المسفففنين، بمفففن ففففيهم النسفففاء  15-13٤

بوركينففا ) المتهمففات بممارسففة السففحر، وضففمان تضبيففق هفف ا القففانون تضبيقففاا صففارماا 
 (؛ فاسو
االسففتمرار فففي تعزيففز الموسسففات واوليففات الوينيففة لحقففوق اإلنسففان  16-13٤

 (؛ نيبال) من أجل زيادة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد
فففففي  اتولجنففففة االنتخابففففلالنتخابففففات تحسففففين أداء اللجنففففة الوينيففففة  17-13٤

عففنع المتعلقففة بفففي عملياتهففا  التففامتين الشفففافية والنزاهففة تحقيففقزنجبففار، وضففمان 
 (؛ الجمهورية التشيكية) لقرارا
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بمنحهفا  واسفتقالليتها تعزيز استقالل اللجنة الوينيفة لحقفوق اإلنسفان 18-13٤
 (؛شيلي) مّكن من العمل بفعاليةتتلكي ما يلزم من الموارد 

ففففي مجفففال تعزيفففز ضفففدرات لجنفففة حقفففوق اإلنسفففان هفففا مواصفففلة جهود 19-13٤
نضاق تلفك الجهفود مفن خفالل التعفاون بتزويدها بالموارد المالية والبشرية، وتوسيع 

 (؛ ليبيا) مع المنظمات اإلضليمية وموسسات األمم المتحدة
عفن توييد اإلنجازات التي تحققت في مجال حماية حقوق اإلنسان  20-13٤

 المففوارد الماليففة المخععففة للجنففة حقففوق اإلنسففان والحكففم الرشففيد يريففق زيففادة
 (؛ السنغال)

الراميففة الففى تعزيففز دور الموسسففات الوينيففة لحقففوق  هففامواصففلة جهود 21-13٤
 (؛ اليمن) اإلنسان وتنفي  الخضة الوينية لحقوق اإلنسان

الراميفففة الفففى تنفيففف  خضفففة العمفففل الوينيفففة لحقفففوق  هفففامبفففاعفة جهود 22-13٤
  (؛السودان) اإلنسان
 هففادماا فففي جهودمبفي ض ففكففي تالتمفاس الففدعم مففن المجتمفع الففدولي ل 23-13٤

 (؛ بوتان) لى تنفي  خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسانالرامية ا
تنفيفف  خضففة لمففا يكفففي مففن المففوارد للتوعيففة بحقففوق اإلنسففان و  تففوفير 2٤-13٤

 (؛ أوغندا) لحقوق اإلنسانالعمل الوينية 
الراميفة الفى تنفيف  خضفة العمفل الوينيفة لحقفوق  هفاتسفريع وتيفرة جهود 25-13٤

 (؛ لسضيندولة ف) 2017-2013اإلنسان للفترة 
انجففاز خضفة العمففل الوينيفة لتعزيففز مففن أجفل الجهفود  بف ل المزيفد مففن 26-13٤

 (؛ غينيا االستوائية( )2017-2013) وحماية حقوق اإلنسان
ضففمان التنفيفف  الفعففال لخضففة العمففل الوينيففة مففن أجففل تعزيففز حقففوق  27-13٤

 (؛ ليبيا) اإلنسان في تنزانيا
 العمفففففل الوينيفففففة لحقفففففوق اإلنسفففففانضفففففمان التنفيففففف  الفعفففففال لخضفففففة  28-13٤

  (؛موريشيوس)
من التقدم في تنفي  خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسفان  احراز مزيد   29-13٤
المجتمففع  هففاالمعففلحة، بمففا في للجهففات المتعففددة صففاحبةكاملففة المشففاركة مففع ال
 (؛ اندونيسيا) المدني
لرئيسية لحقوق انشاء آلية تنسيق رسمية بشأن المعايير والموشرات ا 30-13٤

 (؛ غواتيماال) اإلنسان في خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسان
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 بغيففة االسففتمرار فففي تخعففيك مففا يكفففي مففن المففوارد البشففرية والماليففة 31-13٤
 (؛ الفلبين) تنفي  سياسات وبرامج حقوق اإلنسان تنفي اا كامالا 

المفففوهفين  لفففزم  مواصفففلة الجهفففود التفففي تبففف لها الحكومفففة لتفففوفير مفففا ي   32-13٤
 (؛ معر) المكلَّفين بإنفاو القانون من تدريب في مجال حقوق اإلنسان

النظفففر ففففي توسفففيع نضفففاق التفففدريب المنهجفففي علفففى حقفففوق اإلنسفففان  33-13٤
 (؛ موريشيوس) ليشمل جميع أفراد الشرية وموهفي السجون

 تقففففديم الففففدعم الففففدولي الرامففففي الففففى تحسففففين حالففففة حقففففوق اإلنسففففان 3٤-13٤
 (؛ الكويت)

مواصلة استعراض السياسات من أجل التنفيف  الفعفال ألهفدا  التنميفة  35-13٤
   (؛باكستان) المستدامة

 (؛ باكستان) مواصلة تعزيز حقوق النساء والفتيات والمسنين واأليفال 36-13٤
مففففع المجتمففففع المففففدني ولجنففففة حقففففوق اإلنسففففان  عففففن كثففففب  التنسففففيق  37-13٤

المعففلحة مففن أجففل تبففادل  الرئيسففية صففاحبةالجهففات والحكففم الرشففيد وغيرهمففا مففن 
بشفكل  هف ا التنفيف  اوراء بشأن تنفي  توصفيات االسفتعراض الفدوري الشفامل ورصفد

 (؛ سويسرا) منهجي
ّسففففيما فففففي مجففففال  البففففرامج والسياسففففات الناجحففففة، ال زيففففادة توييففففد 38-13٤

الرشففيدة  تهاالحقففوق االضتعففادية واالجتماعيففة والثقافيففة، مففع التشففديد علففى سياسفف
 (؛جمهورية فنزويال البوليفارية) المتعلقة بتوفير التعليم للجميع

تقديم التقارير المتأخرة الى اللجنفة المعنيفة بحقفوق اإلنسفان واللجنفة  39-13٤
 (؛ سيراليون) المعنية بحقوق األشخاص ووي اإلعاضة

المعنيففة تنفيفف  التوصففيات التففي ضففّدمتها اللجنففة لاتخففاو تففدابير ملموسففة  ٤0-13٤
 (؛ سويسرا) 2016في آوار/مارس  بالقباء على التمييز ضد المرأة

اعتمففاد تففدابير تشففريعية وسياسففاتية لمكافحففة جميففع أشففكال التمييففز  ٤1-13٤
 (؛ ايضاليا) المرأةبوالعنف 
مواصلة اتخاو تفدابير فعالفة لسفد الفجفوات بفين الجنسفين ففي مجفال  ٤2-13٤

نففوع الجففنس فففي أسففاس مسففاواة علففى عففدم الم التنميففة البشففرية والقبففاء علففى أوجفف
 (؛ ناميبيا) مجال العحة اإلنجابية والتمكين والنشاط االضتعادي

وتعزيفز حمايفة الفتفات البفعيفة بوجفم  ،مواصلة تحسفين أمفن المفواينين ٤3-13٤
والتعففدي للتمييففز مففع التركيففز علففى  ،تعزيففز المسففاواةو  خففاص مثففل النسففاء واأليفففال،

 (؛ أوكرانيا) األشخاص المعابين بالمهق في حقالديني والتمييز  التمييز العنعري أو
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تعزيفز المسفاواة  بهفد تسريع اإلجراءات المتخ ة لتعفديل التشفريعات  ٤٤-13٤
 (؛ مدغشقر) بين الرجال والنساء واأليفال في مسائل الميراف والتركة

لقبففاء علففى جميففع أشففكال التمييففز لاالسففتمرار فففي بفف ل جهففود ملموسففة  ٤5-13٤
   (؛جمهورية كوريا) النساء واأليفالبوالعنف 
المفرأة،  في حقاتخاو تدابير ملموسة للقباء على جميع أشكال التمييز  ٤6-13٤

والحيلولففة دون وضوعهففا ضففحية للعنففف المنزلففي، وتعزيففز مشففاركتها فففي جميففع جوانففب 
 (؛ ماليزيا) السياسية واإلدارية واالجتماعية االضتعادية فيها المجاالتالحياة، بما 

اعتماد تدابير وات يابع سياسي وتشريعي تشفمل تفدابير فعالفة لعفالا  ٤7-13٤
المعتق فففد أسفففاس حمايتهفففا مفففن التمييفففز القفففائم علفففى الفففى  وتهفففد  الفتفففات البفففعيفة

 (؛ هندوراس) والقوالب النمضية الثقافية
النسفففاء بجميفففع القفففوانين القائمفففة التفففي تحظفففر العنفففف التفففام لنففففاو اإل ٤8-13٤

والفتيففات، بمففا فففي ولففك االغتعففاب وتشففويم األعبففاء التناسففلية ل نففاف والعنففف 
 (؛ كندا) عتقد أنهم يمارسون السِّحراألشخاص ال ين ي  بالمنزلي والعنف 

للممارسفففة البفففارة المتمثلفففة ففففي  ياا مواصفففلة الجهفففود المب ولفففة تعفففد ٤9-13٤
عبفففاء التناسفففلية ل نفففاف، وضفففمان التحقيفففق الففففوري ففففي جميفففع هففف ه تشفففويم األ

الحاالت ومقاضاة مرتكبيها وضفمان حعفول البفحايا علفى الخفدمات االجتماعيفة 
 (؛ ضبرص) الالزمة والضبية
النسففففاء بلعنففففف ل وضففففع حففففد  الجهففففود الراميففففة الففففى  بففف ل المزيففففد مففففن 50-13٤

ل تشففويم األعبففاء التناسففلية واأليفففال، والقبففاء علففى الممارسففات البففارة مففن ضبيفف
 (؛ النرويج) ل ناف وضتل النساء المتهمات بممارسة السِّحر

مواءمففة السياسففات الوينيففة مففع اتفاضيففة القبففاء علففى جميففع أشففكال  51-13٤
سفيما فيمفا يتعلفق بالقبفاء علفى الممارسفة المتمثلفة ففي  المفرأة، ال ففي حفقالتمييز 

 (؛ اريكاكوست) تشويم األعباء التناسلية ل ناف
مواصففففلة مكافحففففة الممارسففففات التقليديففففة البففففارة مففففن ضبيففففل تشففففويم  52-13٤

 (؛ اثيوبيا) األعباء التناسلية ل ناف وأعمال القتل المرتبضة بممارسة السِّحر
اعتمففاد مزيفففد مفففن التفففدابير المحففدَّدة لمنفففع ممارسفففة تشفففويم األعبفففاء  53-13٤

 (؛ اسبانيا) التناسلية ل ناف
، بمن فيهم االيفال المعابون بفالمهق ضوات بشأن األيفالاتخاو خ 5٤-13٤

 (؛ كوستاريكا) خاصةا فيما يتعلق باالستغالل الجنسي وجميع أشكال التمييز
مفففن  البفففعفاء تحسفففين فعاليفففة التفففدابير الراميفففة الفففى حمايفففة األيففففال 55-13٤

 (؛ كابو فيردي) االعتداء الجنسي وحماية األيفال المعابين بالمهق
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معالجفففة ترمفففي الفففى خضفففة شفففاملة وتنفيففف  وضفففع التعفففاون مفففع الخفففارك ل 56-13٤
تشمل: تنظفيم حملفة لتوعيفة و المشاكل التي يواجهها األشخاص المعابون بالمهق 

المجفاني العفالك  ولفك الجمهفور؛ وتقفديم خفدمات الرعايفة العفحية، بمفا ففي عامة  
التففي  العنفففوتففوفير آليففات الحمايففة؛ والتحقيففق فففي أعمففال  مففن السففريان؛ يففةلوضال

 (؛ سيراليون) هاومقاضاة مرتكبيها وجبر ضحايا يتعرضون لها
مواصففلة تنفيفف  االسففتراتيجيات الراميففة الففى مكافحففة االسففتغالل الجنسففي  57-13٤

لأليفال، بما ففي ولفك االتجفار باأليففال، وضفمان محاسفبة المسفوولين عفن اسفتغالل 
 (؛ ماليزيا) لبحايا واعادة تأهيلهماأليفال، وتوفير الموارد الكافية إليواء األيفال ا

اتخففاو تففدابير للتعجيففل باعتمففاد خضففة عمففل وينيففة لمكافحففة االتجففار  58-13٤
منففع هفف ه الجريمففة واعففادة تأهيففل  بهففد النسففاء واأليفففال،  خاصففةا باألشففخاص، 

 (؛ المكسيك) البحايا ومقاضاة الجناة
ى األيفففال، تكثيففف الجهففود الراميففة الففى منففع االعتففداء الجنسففي علفف 59-13٤
ال ين يعيشون في الشوارع، والتحقيق في تلك الحاالت لمعاضبة  األيفالسيما  ال

 (؛ المكسيك) الجناة، وتقديم المساعدة والحماية الى البحايا
اتخففاو الخضففوات الالزمففة لبففمان حعففول جميففع األيفففال المعرَّضففين  60-13٤

 (؛ تركيا) لالستغالل الجنسي على الحماية والمساعدة
تعزيز الجهود الرامية الى انهاء زواك األيفال والزواك المبكر والزواك  61-13٤

 (؛ ملديف) سيما في صفو  الفتيات القسري، ال
زواك األيففففال والفففزواك لففف وضفففع حفففد  تسفففريع الخضفففوات الراميفففة الفففى  62-13٤

 اوانفاوهفففف اتتشففففريعال ، وتشففففديد1971القسفففري، ومراجعففففة ضففففانون الففففزواك لعفففام 
مفففع ا السفففياق والتعفففاون ففففي هففف  تشفففويم األعبفففاء التناسفففلية ل نفففاف، لحمايفففة مفففنل

المملكففة المتحففدة لبريضانيففا ) منظمففات المجتمففع المففدني علففى العففعيد المجتمعففي
 (؛ يرلندا الشماليةآالعظمى و 

لممارسفففة المتمثلفففة ففففي الفففزواك لوضفففع حفففد  لاعتمفففاد التفففدابير الالزمفففة  63-13٤
 (؛ األرجنتين) المبكر والزواك القسري

بف ل ضعفارا الجهفد لمواصفلة تعزيفز ضفدرة سفلضات انففاو القفانون علفى  6٤-13٤
النساء واأليفال وزيفادة الفدعم الف ي تقدِّمفم الموسسفات الحكوميفة بمكافحة العنف 

 (؛ سنغافورة) وات العلة الى البحايا
تعزيففز نظففام رصففد عمففل األيفففال لكفالففة سففحب األيفففال مففن سففوق  65-13٤
 (؛ جنوب أفريقيا) تمشياا مع حملة منظمة العمل الدوليةالعمل 
 (؛ بلجيكا) التنفي  التام لخضة العمل الوينية للقباء على عمل األيفال 66-13٤
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اتخففاو جميففع التففدابير الكفيلففة ببففمان انفففاو ضففوانين العمففل ولوائحففم  67-13٤
اع مففن فففي أي ضضفف أليفففال دون سففن الرابعففة عشففرةا اسففتخدامالقائمففة التففي تحظففر 
دون سفففن الثامنفففة عشفففرة ففففي المنفففاجم والمعفففانع اسفففتخدامهم  القضاعفففات وتحظفففر

 (؛ بلجيكا) والمزارع
عفففن  سففيما قبففاء علفففى عمففل األيففففال، اللالجهفففود ل بفف ل مزيفففد مففن 68-13٤

دة األهفدا  مفن ضبيفل تحفويالت الفدخل المشفروية بااللتحفاق يريق البفرامج محفدَّ 
 (؛ البرازيل) رسةبالمد
 مواصففلة الجهففود المب ولففة لمكافحففة جميففع أشففكال العنففف والتمييففز 69-13٤

 (؛ فرنسا) ما تشويم األعباء التناسلية ل نافالمرأة، وال سيّ في حق  التي تمار س
انفففاو القففوانين التففي تجففرِّم العنففف القففائم علففى نففوع الجففنس وتشففويم   70-13٤

 (؛ أستراليا) األعباء التناسلية ل ناف
بالنسففاء فففي مجففال مكافحففة العنففف والعنففف المنزلففي  هففاودزيففادة جه 71-13٤

 (؛ السويد) استتعالهماوالرامية الى  واأليفال
 (؛ الكونغو) حماية األشخاص المعابين بالمهق 72-13٤
اشفففرا  األشفففخاص المعفففابين بفففالمهق ففففي صفففنع القفففرارات المتعلقفففة  73-13٤

 (؛ الجمهورية التشيكية) بحمايتهم وبحقوضهم
لة الجهفففود الراميفففة الفففى ضفففمان سفففالمة األشفففخاص المعفففابين مواصففف 7٤-13٤

هففم، بمففا فففي ولففك تنفيفف  بففرامج فففي حقبففالمهق ومنففع وصففمهم وممارسففة التمييففز 
 (؛ فرنسا) لتوعية الرأي العام

ضمان فعالية مراكز توفير الحماية الموضتة لأليفال المعابين بالمهق  75-13٤
 (؛ غابون) في جميع أنحاء البلد

تكثيففف حمففالت التثقيففف والتوعيففة لمنففع وصففم األشففخاص المعففابين  76-13٤
 (؛ ألمانيا) همفي حقبالمهق وممارسة التمييز 

تحسين الهياكل األساسية لمراكز ايواء األشفخاص المعفابين بفالمهق  77-13٤
تففوفير انففارة وسففالمة  بأبواب يمكففن غلقهففا، و وبفف مففن خففالل تزويففدها بميففاه الشففرب

 (؛ هايتي) كافيتين
األشفففخاص المعفففابين بفففالمهق لمنفففع جفففرائم القتفففل مجموعفففة حمايفففة  78-13٤

والتشففويم مففن خففالل البففدء بتنظففيم حملففة تثقيففف وتوعيففة ترمففي الففى منففع وصففمهم 
 (؛ هندوراس) وضمان سالمتهم وتيسير حعولهم على فرص التعليم والعمل
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األيففال المعفابين بفالمهق  مفناتخاو خضوات فورية لتغييفر المواضفف  79-13٤
 (؛ ملديف) مان حماية حقوضهم اإلنسانيةوض

تعزيز التدابير الرامية الى ضمان حماية األشخاص المعابين بالمهق،  80-13٤
بض فففرق منهفففا التعجيفففل بفففالتحقيق ففففي جميفففع الحفففاالت ومقاضفففاة الجنفففاة ومكافحفففة 

 (؛ سلوفينيا) اإلفالت من العقاب بفعالية
المعففابين بففالمهق وضففمان  رصففد فعاليففة الحمايففة المففوفَّرة لألشففخاص 81-13٤

   (؛الجمهورية التشيكية) همرتكب في حقتي ت  المحاسبة على جميع أعمال العنف ال
االستمرار في اعضاء األولوية للتحقيق ففي الحفاالت التفي يكفون فيهفا  82-13٤

 (؛ جنوب أفريقيا) األشخاص المعابون بالمهق هم البحايا ومقاضاة الجناة
تعزيففز حمايففة األشففخاص المعففابين بففالمهق خاصففةا مففن خففالل حظففر  83-13٤

 (؛ أوغندا) همبوتجريم جميع أشكال العنف 
األشفخاص  ففي حفقرتكفب تفي ت  اجراء تحقيق كامل ففي االنتهاكفات ال 8٤-13٤

الواليففففات ) المعففففابين بففففالمهق وضففففمان مقاضففففاة المسففففوولين عففففن تلففففك الجففففرائم
 (؛ المتحدة األمريكية

فففحر اعتمفففاد  85-13٤ تفففدابير فوريفففة لوضفففع حفففد  لالعتقفففاد بوجفففود عالضفففة بفففين السِّ
 (؛ أوروغواي) قهالمبغية التوضف عن ضتل أو تشويم األيفال ال ين يولدون ب والمهق،
 تجعفلتضبيق حظر صريا على الممارسفات والضقفوس التقليديفة التفي  86-13٤

 عرضة للخضر ،ن بالمهقيالسالمة البدنية لألشخاص، وال سّيما األشخاص المعاب
 (؛ األرجنتين)

الجهفففففود الراميفففففة الفففففى التعفففففدي لعمليفففففات ضتفففففل  بففففف ل المزيفففففد مفففففن 87-13٤
شن القوانين و  شديداألشخاص المعابين بالمهق، وال سّيما األيفال، بض رق منها ت

 (؛ بوتسوانا) لتوعية بحقوق األشخاص المعابين بالمهقلحمالت 
مواصلة تعزيز السياسات والبرامج الرامية الى تعزيز امكانيفة الوصفول الفى  88-13٤

حالفة العدالة وسبل االنتعا  فيما يتعلق بانتهاكات حقفوق األشفخاص الف ين يعيشفون 
 (؛ البرازيل) ، بمن فيهم األشخاص المعابون بالمهقمن حاالت البعف

، بمففا فففي ولففك تعزيففز الجهففود المب ولففة فففي اصففالل النظففام العقففابي 89-13٤
 (؛ معر) تضوير السجون وهرو  االحتجاز

إنففاو القفانون واالسفتمرار ن المكلففين بمفوهفيالتعزيز تفدابير محاسفبة  90-13٤
 (؛ جنوب أفريقيا) في تحسين هرو  العيش في السجون



A/HRC/33/12 

GE.16-12097 24 

اتخاو التدابير الالزمة لتحسين أداء العدالة ككل، خاصةا فيمفا يتعلفق  91-13٤
العدالة والحفق ففي محاكمفة عادلفة، والسفعي الفى تنفيف  االسفتراتيجية بالوصول الى 

 (؛ فرنسا) الخمسية ل صالل التدريجي لقباء الق ّعر
لبفمان الوصففول الفى العدالففة  بسففخاء المفوارد البشففرية والماديفة زيفادة 92-13٤

 (؛ اسبانيا) في المنايق الريفية
 (؛ الجزائر) لنظام القبائياعتماد تدابير أكثر مالءمةا لأليفال في ا 93-13٤
تعزيز تنفيف  السياسفة الوينيفة للسفجون علفى جميفع المسفتويات، والعمفل  9٤-13٤

سفففّيما ففففي  علفففى انشفففاء مزيفففد مفففن المحفففاكم ودور االحتجفففاز الخاصفففة باألحفففداف، ال
 (؛ النمسا) زنجبار
التحقيفففق الففففوري ففففي جميفففع االعتفففداءات علفففى العفففحفيين وضفففمان  95-13٤

 (؛التفيا) لى العدالة وحعولهم على جبر مناسبوصول البحايا ا
 (؛ أستراليا) معالجة الشواغل المتعلقة بشكاوا التدخل في حرية التعبير 96-13٤
لحفق ففي حريفة التجمفع وتكفوين الجمعيفات، والحفرص لكامفل   ضمان   97-13٤

النتهاكففات حقففوق اإلنسففان فففي هفف ا السففياق الففى  مففن ي ففّدعى ارتكففابهمعلفى تقففديم 
 (؛ سويسرا) العدالة
ألعبفاء األحفزاب السياسفية فيهفا تهيتة وصفون بيتفة آمنفة ومالئمفة يمكفن  98-13٤

حريفة حقهفم ففي وأفراد منظمات المجتمع المفدني كاففةا أن يمارسفوا حقفوضهم بمفا فيهفا 
 (؛ آيرلندا) ا المعارضة المشروعة والسلميةتيالتجمع، على نحو ي

نين ففففي زنجبفففار ففففي انتخفففاب احتففرام وضفففمان الحفففق العفففالمي للمففواي 99-13٤
 (؛ الواليات المتحدة األمريكية) حّقاا  حكومتهم عن يريق انتخابات حرة ونزيهة

 مواصلة تنفي  التدابير الرامية الفى تعزيفز مشفاركة المفرأة ففي المجتمفع 100-13٤
 (؛ اليابان)

السفففكان مفففن لالرتقفففاء بالتخضفففيل علفففى العفففعيدين اإلضليمفففي والفففويني  101-13٤
خالل ادراجهم في االستراتيجيات االضتعادية واالجتماعية والسياسية، بالتشاور مفع 

 (؛ هايتي) المعلحة الجهات صاحبةجميع 
اتخفففففاو خضفففففوات لتوضفففففيا الحفففففق ففففففي األراضفففففي وحالفففففة اسفففففتخدام  102-13٤

األراضففي، مففع مراعففاة جميففع أصففحاب المعففلحة المتففأثرين بعففنع القففرارات وات 
 (؛ فنلندا) األراضي واستخدامها ةبحياز العلة 
تيسففير الحعففول علففى التعلففيم والتمتففع بففالحق فففي األراضففي، خاصففةا  103-13٤

 (؛ هايتي) فيما يتعلق بالنساء والسكان في المنايق الريفية
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تحسين امكانية الحعول على مياه الشفرب المأمونفة واالسفتفادة مفن  10٤-13٤
 (؛ ملديف) مرافق العر  العحي المالئمة

تسريع الجهود الجارية لبمان الحعول على الميفاه النقيفة والمأمونفة  105-13٤
 (؛ زمبابوي) وخدمات الرعاية العحية في جميع أنحاء البلد

اتخاو التفدابير الالزمفة لحمايفة حقفوق األيففال المحفرومين مفن البيتفة  106-13٤
ايفداع األيففال  دون لحيلولفةم الفى األ سفر البيولوجيفة لاألسرية وتعزيز الفدعم المقفدَّ 

 (؛ بنغالديش) خارك المنزل
التي يمكفن  تسريع وتيرة الحد من وفيات األمهات والرُّضع واأليفال 107-13٤
 (؛ جنوب أفريقيا) في البلد تفاديها
وفيفففات الرُّضفففع والمواليفففد وخفبفففها ففففي  تففففاديتنفيففف  تفففدابير فعالفففة ل 108-13٤

 (؛ الأنغو ) 2020-2016سياق خريضة الضريق للفترة 
تضبيفففق التفففدابير القانونيفففة واإلداريفففة المتخففف ة لعفففالا  نظفففام التعلفففيم  109-13٤

 2014الشفففامل للجميفففع ، وفقفففاا لسياسفففة التعلفففيم والتفففدريب المعتمفففدة ففففي عفففام 
 (؛ غينيا االستوائية)

الحفاظ علفى مسفتويات االسفتثمار ففي التعلفيم الشفامل للجميفع وزيادتهفا  110-13٤
 (؛ الالبرتغ) اوا أمكن ولك

الرامية الى تحسفين البيتفة الماديفة للمفدارس بوسفائل  هامواصلة جهود 111-13٤
، وضففمان التحففاق جميففع األيفففال مناسففبة منهففا تففوفير مرافففق ميففاه وصففر  صففحي

 (؛ دولة فلسضين) بالمدارس
 (؛ السودان) 2017-2012مواصلة تنفي  استراتيجية التعليم للفترة  112-13٤
لبفمان التعلفيم الجهود الرامية الفى تنفيف  اسفتراتيجية  ب ل المزيد من 113-13٤

 (؛ ياجيكستان) يةشرائا السكانالتوفير التعليم لجميع 
 (؛ الجزائر) تحسين امكانية حعول األيفال على التعليم 11٤-13٤
تخعففففيك مففففا يكفففففي مففففن المففففوارد لتحسففففين امكانيففففة الوصففففول الففففى  115-13٤

  (؛بنغالديش) المدارس في جميع المنايق الجغرافية
رففع معفدالت االلتحفاق بالمفدارس  لمفن أجفالتعلفيم  هفامواصلة تضوير  116-13٤

 (؛ العين) االبتدائية
اتخاو تدابير ضويفة لتعزيفز نوعيفة التعلفيم عمومفاا وصفون حقفوق النسفاء  117-13٤

  (؛العين) والفتيات بفعالية
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 التعلفففيم علفففى اإلعاضفففة ففففي الحعفففول ووي األيففففال ففففرص تحسفففين 118-13٤
  ؛(الكونغو)

حقففوق األشففخاص ووي  عففالامتابعففة التففدابير التشففريعية المعتمففدة ل 119-13٤
 (؛ غينيا االستوائية) اإلعاضة
مواصلة ايالء األولوية لتنفيف  التشفريعات والسياسفات الوينيفة لكفالفة  120-13٤

التعليمفففففي حعففففول األيففففففال ووي اإلعاضففففة علفففففى التعلففففيم وضفففففمان تلبيففففة النظفففففام 
 (؛ سنغافورة) الحتياجاتهم

مواصففلة الجهففود الراميففة الففى تحقيففق األهففدا  اإلنمائيففة وفقففاا للر يففة  121-13٤
 (؛ ع مان) التي حددتها تنزانيا

مواصفففلة تعزيفففز حقفففوق المفففرأة وادمفففاك الب عفففد الجنسفففاني ففففي بفففرامج  122-13٤
 (؛ السنغال) التنمية االضتعادية واالجتماعية

ة التهرب البريبي وتعزيز نظام جبي البرائب من أجل تمويل مكافح 123-13٤
 (؛ كوبا) مشاريع التنمية وتحسين تقديم الخدمات

واالستراتيجيتين الوينيتين  2025لعام اإلنمائية ر ية الوينية التنفي   12٤-13٤
 (؛ كوبا) لتحقيق النمو والحد من الفقر

ر المنففاو والتكيففف معهففا، تعزيففز اسففتراتيجيات التخفيففف مففن آثففار تغيفف 125-13٤
 (؛ هايتي) ونشر تلك االستراتيجيات من خالل البرامج المدرسية

 (؛الكويت) ب ل جهود لمكافحة الفساد 126-13٤
مواصففلة تعزيففز الجهففود الراميففة الففى مكافحففة الفسففاد الفف ي يففوثر فففي  127-13٤

 (؛ وبيااثي) جميع مجاالت المجتمع ويعوق التنمية على الععيدين الفردي والويني
خضفففة العمفففل االسفففتراتيجية الوينيفففة اللمسفففات األخيفففرة علفففى وضفففع  128-13٤

 وتعزيفففز نضففففاق عمففففل مكتفففب منففففع الفسففففاد ومكافحتففففم ،الثالثفففة لمكافحففففة الفسففففاد
 (؛ المغرب)

مواصففففلة الجهففففود الراميففففة الففففى التعففففدي للفسففففاد والتعجيففففل بإنشففففاء  129-13٤
 (.بوتان) محكمة عليا للبت في ضبايا الفساد الخضيرة

وتحظى التوصية التالية بتأييد جمهوريفة تنزانيفا المتحفدة التفي تعتبفر أن التوصفية ضفد  -135
 ن ف ت بالفعل: 
 التعففففديق علففففى نظففففام رومففففا األساسففففي للمحكمففففة الجنائيففففة الدوليففففة 135-1

 (.التفيا)
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وسفففتقدم جمهوريفففة تنزانيفففا المتحفففدة ردوداا علفففى التوصفففيات التاليفففة ففففي وضفففت مناسفففب  -136
 :2016يتجاوز موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر  ال

لحفق ا 2015مشفروع ضفانون خفدمات اإلعفالم لعفام  راعفيأن ي كفالفة 136-1
ففففي حريفففة التعبيفففر المكففففول بموجفففب العهفففد الفففدولي الخفففاص بفففالحقوق المدنيفففة 

ل اعففالم مسففتقلة وتعدديففة م عمففل وسففائوأن تسففهِّل أحكام فف مراعففاةا تامففة والسياسففية
 (؛الجمهورية التشيكية) تشمل المواينين العحفيين

اعتمفففاد صفففيغة منقحفففة لقفففانون الحعفففول علفففى المعلومفففات ومشفففروع  136-2
ضففانون خففدمات اإلعففالم وتنفيفف هما مففن خففالل عمليففة شففاملة تتماشففى مففع القففانون 

 (؛ الدانمر ) الدولي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 تنفي  األحكام الواردة في بروتوكول مابوتو الخاص باالتحاد األفريقي 136-3

األحكفففام المتعلقفففة بحفففق المفففرأة ففففي  ومفففن جملتهفففا، ففففي ايفففار تشفففريعاتها الوينيفففة
اإلجهفففاض الضبفففي ففففي حفففاالت االعتفففداء الجنسفففي واالغتعفففاب وسففففال المحفففارم 

 (؛ النرويج) وعندما تكون حياة األم أو الجنين معرَّضة للخضر
ضففففمان امتثففففال التشففففريعات لاللتزامففففات الدوليففففة فففففي مجففففال حقففففوق  ٤-136

اإلنسففان بوسففائل منهففا مراجعففة ضففانون مكافحففة جففرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون 
 (؛ ألمانيا) اإلحعاءات

تعففديل جميففع القففوانين التففي تتعففدا علففى حريففة العففحافة، وال سففيما  136-5
 (؛ بلجيكا) الحاسوبي ضانون اإلحعاءات وضانون مكافحة جرائم الفباء

فففدة مفففوخراا بشفففأن مكافحفففة جفففرائم الفبفففاء  136-6 تعفففديل التشفففريعات المعتم 
اإلنسان، واعادة صفياغة مشفروع ضفانون  الحاسوبي للتأكد من عدم انتهاكها حقوق  

حتففى  2015الحعففول علففى المعلومففات ومشففروع ضففانون خففدمات اإلعففالم لعففام 
 (؛ السويد) أسمى معاييرهامع ن و لقانون الدولي لحقوق اإلنسايتماشى مع ا

إليففار القففانوني وانفففاو القففوانين، بمففا فففي ولففك ضففانون اضففمان اتسففاق  136-7
اتسففاضاا اإلعالميفين، مفس مكافحفة جفرائم الفبفاء الحاسففوبي وسفائر القفوانين التففي ت

فففي دسففتور تنزانيففا المنعففوص عليهففا مففع حقففوق اإلنسففان والحريففات األساسفية تامفاا 
 (؛ الواليات المتحدة األمريكية) مي لحقوق اإلنسانواإلعالن العال

فيففففم الجهففففات الرئيسففففية صففففاحبة  ر اشفففف، تاجففففراء اسففففتعراض شففففامل 136-8
لقففانون مكافحففة جففرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون  ،المعففلحة والمجتمففع المففدني

المقترحْين المتعلقْين بخدمات  ْينمشروعْي القانونلاإلحعاءات، الساريين حالياا، و 
الم والحعول على المعلومات، سعياا الى الوفاء بااللتزامات في مجال حقوق اإلع

 (؛ يرلندا الشماليةآالمملكة المتحدة لبريضانيا العظمى و ) اإلنسان
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المتعلق بالضب البديل لمنع الففم داوين مفن  2002تعديل ضانون عام  136-9
 )اسبانيا(؛  ن بالمهقياي اء األشخاص المعاب

لجنسفْين ا لكفاللفزواك والتعفويت الثامنفة عشفرة سفّناا دنيفا ل سفن تعيين 136-10
 (؛ هايتي) دون تفبيل أحدهما على اوخر

زواك لف سفّناا دنيفااستعراض التشريعات بغيفة اعتمفاد سفن الثامنفة عشفرة  136-11
الفتيان والفتيات علفى حفد سفواء، علفى النحفو المنعفوص عليفم ففي اتفاضيفة حقفوق 

 (؛ بنما) الضفل
زواك الفتيفات، لف الفدنيا لسنا ورفع، 1971يل ضانون الزواك لعام تعد 136-12

 (؛ بولندا) ومنع زواك األيفال والزواك المبكر والزواك القسري
واعتمفففاد سفففن الثامنفففة  1971النظفففر ففففي تعفففديل ضفففانون الفففزواك لعفففام  136-13
 (؛ النمسا) زواك الفتيان والفتيات، وفقاا للمعايير الدوليةل سّناا دنياعشرة 
تفففوفير خفففدمات تسفففجيل المواليفففد واصفففدار شفففهادات المفففيالد مجانفففاا  136-1٤

لجميع األيفال دون سن الخامسفة مفن أجفل تحقيفق التغضيفة الشفاملة وزيفادة وعفي 
 (؛ بولندا) الجمهور بأهمية تسجيل المواليد

تسفففريع الجهفففود فيمفففا يتعلفففق بتسفففجيل المواليفففد مفففع ضفففمان اصفففدار  136-15
 (؛ تركيا) لجميع األيفالشهادات الميالد مجاناا 

  (؛سيراليون) عاماا  18لزواك الفتيات الى  يادنلا سنرفع ال 136-16
للمعففايير الدوليففة لحقففوق  مففن أجففل االمتثففاللففزواك ل ياالففدنالسففن رفففع  136-17
 (؛ أستراليا) زواك األيفال والزواك المبكر والزواك القسري ومنع ،الضفل
لففزواك الرجففال والنسففاء علففى حففد  ّناا دنيفاسففاعتمفاد سففن الثامنففة عشففرة  136-18

 (؛ سلوفينيا) عواضبمسواء، ووضع خضة عمل وينية لمنع زواك األيفال ومعالجة 
عامففاا  18زواك الفتيففات الففى الففدنيا لففلسففن امنففع زواك األيفففال برفففع  136-19
 (؛ بوتسوانا) ي ضبَّق على الجنسْين نفس الشرط المتعلق بسن الزواك بحيث
منففع الممارسففة المتمثلففة فففي زواك األيفففال والففزواك المبكففر والففزواك  136-20

تعففففديل ضففففانون الففففزواك وولففففك بالقسففففري وتقففففديم المسففففوولين عنهففففا الففففى العدالففففة، 
زواك الفتيفففان والفتيفففات دون لففف اا دنيفففاسفففن الثامنفففة عشفففرة سفففن ليعتمفففد 1971 لعفففام

الفف ي يعففرِّ  ، 2009اسففتثناء وجعففل هفف ا القففانون متسففقاا مففع ضففانون الضفففل لعففام 
 (؛ كندا) أنم أّي شخك دون سن الثامنة عشرةبالضفل 
 (؛ السويد) حظر جميع أشكال العقوبة البدنية 136-21
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تقديم الدعم المالي والهيكلي لمنظمفات المجتمفع المفدني مفن أجفل  136-22
 األشفففخاص المعفففابين بفففالمهق ففففي حفففقتنظفففيم حمفففالت توعيفففة لمكافحفففة التمييفففز 

 (؛ هايتي)
المعلحة لمكافحفة التمييفز  الجهات صاحبةوثيق التعاون مع جميع ت 136-23

 ةالمعنيفف ةالمسففتقل ةاألشففخاص المعففابين بففالمهق، وال سففيما مففع الخبيففر بوالعنففف 
االحتففرام التففام  مففعبمسففألة تمتففع األشففخاص المعففابين بففالمهق بحقففوق اإلنسففان، 

 (؛ البرتغال) االستقالل واليته
وحريفة تكفوين الجمعيفات مفن خفالل تعفديل ضفوانين ضمان حرية التعبير  136-2٤

وسففائل اإلعففالم )أْي ضففانون مكافحففة جففرائم الفبففاء الحاسففوبي وضففانون اإلحعففاءات 
ا لمنظمفات المجتمفع تي(، وتوفير بيتة ت1976، وضانون العحف لعام 2015لعام 

المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان ووسفائل اإلعفالم العمفل بحريفة وفقفاا لدسفتور 
جمهوريفففة تنزانيفففا المتحفففدة واعفففالن األمفففم المتحفففدة بشفففأن المفففدافعين عفففن حقفففوق 

 (؛ هولندا) اإلنسان
تحقيففق ديمقراييففة شففاملة ومشففروعة فففي زنجبففار ى لففع العمففل بنشففاط 136-25

الوحفدة الوينيفة،  عفن حقفاا  بّفربدعم عملية معفالحة تفبفي الفى تشفكيل حكومفة تع
 .(هولندا) ما يقتبيم دستور زنجبار حسبما

 ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد جمهورية تنزانيا المتحدة: -137
التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعفف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة  137-1

 أو العقوبففففففة القاسففففففية أو الالانسففففففانية أو المهينففففففة وعلففففففى بروتوكولهففففففا االختيففففففاري
  (؛كوستاريكا)

 التعفففف يب وبروتوكولهففففا االختيففففاريالتعففففديق علففففى اتفاضيففففة مناهبففففة  137-2
  (؛الجمهورية التشيكية)

 التعففففديق علففففى اتفاضيففففة مناهبففففة التعفففف يب وبروتوكولهففففا االختيففففاري 137-3
 (؛ سلوفينيا)

 التعففففديق علففففى اتفاضيففففة مناهبففففة التعفففف يب وبروتوكولهففففا االختيففففاري ٤-137
  (؛أوروغواي)

ب وغيففره مففن ضففروب التوضيفع والتعففديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعفف ي 137-5
  (؛اندونيسيا) المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعفف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة  137-6
 (؛ضبرص) أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة
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وب المعاملة أو االنبمام الى اتفاضية مناهبة التع يب وغيره من ضر  137-7
 (؛فرنسا) العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

التعفديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعفف يب وغيففره مفن ضففروب المعاملففة  137-8
 (؛الكونغو) أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

التوضيفع والتعففديق علففى اتفاضيففة مناهبفة التعفف يب وغيففره مففن ضففروب  137-9
  (؛ألمانيا) المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

  (؛الدانمر ) التعديق على اتفاضية مناهبة التع يب 137-10
التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة  137-11

  (؛الجزائر) أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة
عفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة الت 137-12

  (؛النمسا) أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة
التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة  137-13

انشففاء  بهففد  بروتوكولهففا االختيففاريو أو العقوبففة القاسففية أو الالانسففانية أو المهينففة 
  (؛بنما) لية وينية لمنع التع يبآ

التعففديق علففى اتفاضيففة مناهبففة التعفف يب واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة  137-1٤
حقففوق جميففع العمففال المهففاجرين وأفففراد أسففرهم واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة جميففع 

 (؛ سيراليون) األشخاص من االختفاء القسري، واالنبمام الى ه ه االتفاضيات
علففى اتفاضيففة مناهبففة التعفف يب واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة  التعففديق 137-15

جميففع األشففخاص مففن االختفففاء القسففري واالتفاضيففة الدوليففة لحمايففة حقففوق جميففع 
 (؛ كابو فيردي) العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

التعفديق علفى اتفاضيفة مناهبفة التعف يب وغيفره مفن ضفروب المعاملفة  137-16
وعلفففففى الانسفففففانية أو المهينفففففة وبروتوكولهفففففا االختيفففففاري، أو العقوبفففففة القاسفففففية أو ال

 االتفاضيفففففة الدوليفففففة لحمايفففففة حقفففففوق جميفففففع العمفففففال المهفففففاجرين وأففففففراد أسفففففرهم
 (؛ غواتيماال)

اتخاو التدابير الالزمة للتعديق على اتفاضية مناهبة التعف يب وغيفره  137-17
واالتفاضية الدولية  المهينةمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو 

 (؛ مدغشقر) لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
التعففديق فففي أضففرب وضففت  علففى المعاهففدات الدوليففة الهامففة لحقففوق  137-18

اإلنسففففان، وال سففففّيما االتفاضيففففة الدوليففففة لحمايففففة جميففففع األشففففخاص مففففن االختفففففاء 
 (؛ اليابان) القسري
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علفففففى االتفاضيفففففة الدوليفففففة لحمايفففففة جميفففففع  التعفففففديق دون أّي تحففففففظ   137-19
، واالعتفرا  باختعفاص 2008األشخاص من االختفاء القسفري، الموضعفة ففي عفام 

 (؛بنما) اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري في تلقي البالغات ودراستها
التعففففديق علففففى االتفاضيففففة الدوليففففة لحمايففففة جميففففع األشففففخاص مففففن  137-20

  (؛ايضاليا) ضية مناهبة التع يب وبروتوكولها االختيارياالختفاء القسري، واتفا
التعففففديق علففففى االتفاضيففففة الدوليففففة لحمايففففة جميففففع األشففففخاص مففففن  137-21

 (؛ فرنسا) 2008االختفاء القسري الموضعة في عام 
اتخاو جميع الخضوات الالزمة لكي تعبا جمهورية تنزانيفا المتحفدة  137-22

دولفةا يرففاا ففي المعاهفدات التاليفة: االتفاضيفة الدوليفة لحمايفة حقفوق جميفع العمففال 
 المعاملففة ضففروب مففن وغيففره التعف يب مناهبففة اتفاضيففةو المهفاجرين وأفففراد أسففرهم؛ 

 جميفففع لحمايفففة الدوليفففة االتفاضيفففةو  المهينفففة؛ أو بفففة القاسفففية أو الالانسفففانيةالعقو  أو
  ؛(غانا) القسري االختفاء من األشخاص

التعففففديق علفففففى االتفاضيفففففة الدوليفففففة لحمايفففففة حقفففففوق جميفففففع العمفففففال  137-23
 (؛ هندوراس) المهاجرين وأفراد أسرهم

مواصفلة الجهفود الراميفة الفى التعفديق علفى االتفاضيفة الدوليفة لحمايفة  137-2٤
  (؛اندونيسيا) المهاجرين وأفراد أسرهمحقوق جميع العمال 

  (؛النرويج) 169التعديق على اتفاضية منظمة العمل الدولية رضم  137-25
النظر في التعديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحفق بالعهفد  137-26

الغففاء عقوبففة اإلعفففدام  الهففاد  الففىالففدولي الخففاص بففالحقوق المدنيففة والسياسفففية 
  (؛ناميبيا) اإلعدامتضبيق عقوبة رسمي لاختياري  وتضبيق وضف

التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي  137-27
الهففاد  الفى الغففاء عقوبفة اإلعففدام، واعففالن  ،الخفاص بففالحقوق المدنيفة والسياسففية

  (؛أوروغواي) ها  الغاثم رسمي لتضبيق عقوبة اإلعدام،  اختياري وضف
التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي  137-28

  (؛بلجيكا) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهاد  الى الغاء عقوبة اإلعدام
التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق بالعهففد الففدولي  137-29

 الغفففففاء عقوبفففففة اإلعفففففدامالخفففففاص بفففففالحقوق المدنيفففففة والسياسفففففية، الهفففففاد  الفففففى 
  (؛األسود الجبل)

عقوبفة اإلعفدام بغفرض التعفديق تضبيق رسمي لاختياري اعتماد وضف  137-30
على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 (؛أستراليا) والسياسية
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بالعهففد الففدولي التعففديق علففى البروتوكففول االختيففاري الثففاني الملحففق  137-31
  (؛النرويج) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (؛ اسبانيا) االنتقال الى الغاء عقوبة اإلعدام بحكم القانون 137-32
وضفففع تشفففريعات شفففاملة لمكافحفففة التمييفففز تفففنك علفففى تعزيفففز الحمايفففة  137-33

فيهفففا األشفففخاص المعفففابون  االفتفففات ضفففعفاا، بمفففأشفففد القانونيفففة لألففففراد المنتمفففين الفففى 
 الجنسفففانية الهويفففة ومغفففايرو الجنسفففي الميفففل ومزدوجفففو والمثليفففون المثليفففاتبفففالمهق؛ و
 وأففففراد الثمففار، وملتقضففو والقناصفففون والرعففاة والمسففنات؛ ؛الجنسفففين صفففات وحففاملو

 ؛(السفويد) اإلعاضفة ووو واألشفخاص الخاصفة؛ االحتياجات وات المحلية المجتمعات
 

دة تكفففل للمففرأة المسففاواة فففي األسففرة وفففي اعتمففاد تشففريعات محففدَّ  137-3٤
 (؛ اسبانيا) المجاالت االجتماعية واالضتعادية والسياسية

فف 137-35 ن ضففانون غيففر تمييففزي بشففأن المسففائل المتعلقففة بالتركففة والميففراف س 
 (؛ النرويج) والحق في األراضي

ع أشفففكال العنفففف التعجيفففل باعتمفففاد وتنفيففف  ضفففوانين للتعفففدي لجميففف 137-36
 االغتعاب الزوجي وتشفويم األعبفاء التناسفلية ل نفاف هاالنساء والفتيات، بما فيب
 (؛ الدانمر )

تشفففجيع المبفففادرات مفففن ضبيفففل سفففن تشفففريعات لمنفففع العنفففف المنزلفففي  137-37
 (؛ اليابان) واالغتعاب الزوجي

 (؛ سلوفينيا) تجريم االغتعاب الزوجي والعنف الجنسي 137-38
تجريم االغتعاب الزوجي والعنف المنزلي، وتزويد المكاتفب المعنيفة  137-39

بالشفففوون الجنسفففانية ففففي مراكفففز الشفففرية بمفففا يكففففي مفففن المفففوهفين والتجهيفففزات 
 (؛ التفيا) على النحو الواجبها حاالت العنف والتحقيق فيعن لبمان اإلبالغ 

لعنففف معالجففة ضبففايا ا لمففن أجففضففمان تعففديل القففوانين وات العففلة  ٤0-137
مففن ي ففّدعى مقاضففاة جميففع  وكفالففةالمنزلففي واالعتففداء الزوجففي علففى النحففو المالئففم 

 (؛ أوغندا)جناة أنهم 
سن ضانون شامل لمكافحفة التمييفز يهفد  الفى منفع ومكافحفة جميفع  ٤1-137

العنفف العنفف المنزلفي و  ها، بما فييهاوالمعاضبة عل النساء والفتياتبأشكال العنف 
 (؛ ألمانيا) التمييزية للحق في التعليمالجنسي واالنتهاكات 

الغفاء تجفريم المثليفة الجنسفية واعتمفاد تفدابير عاجلفة لتعفديل القففانون  ٤2-137
 (؛ أوروغواي) تحقيقاا له ا الغرضالجنائي 
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اتخفففففاو خضفففففوات عاجلفففففة لتعفففففديل ضفففففانون العقوبفففففات والغفففففاء تجفففففريم  ٤3-137
 (؛ شيلي) همبالتراضي بين الجنس نوع العالضات الجنسية بين البالغين من نفس

تنفي  خضة العمل الوينية لحقوق اإلنسان بفعاليفة والفدعوة علنفاا الفى  ٤٤-137
، واألشفففخاص المعفففابين بفففالمهق ،الكفففف عفففن مهاجمفففة األشفففخاص ووي اإلعاضفففة

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغفايري الهويفة الجنسفانية وحفاملي  والمثليات
صفففففات الجنسفففففين، واألشفففففخاص الففففف ين يتعايشففففون مفففففع فيفففففروس نقفففففك المناعفففففة 

الفففى الكفففف عفففن ، و فعفففالا  ن بفففمين ل صفففابة بفففم والمعفففابيضفففالبشفففرية/اإليدز والمعرّ 
 (؛ كندا) همفي حقاالعتداء عليهم وممارسة التمييز 

ن تعنفففى برصففففد يفففة وينيففففة مسفففتقلة مشفففتركة بففففين الحكفففومتيْ انشفففاء آل ٤5-137
 (؛ المغرب) السياسات العامة في مجال حقوق اإلنسان

 (؛ معر) االجتماعي واتاحتم للمستفيدين فاهتوسيع نضاق الر  ٤6-137
إلجفراءات الخاصفة العادرة عن اقة االستجابة لجميع الضلبات المعلَّ  ٤7-137

 مكلفففين بواليففات فففي ايففار اإلجففراءات الخاصففةوتوجيففم دعففوة دائمففة الففى جميففع ال
 (؛ التفيا)

النظر في توجيم دعوة دائمة الفى جميفع المكلففين بواليفات ففي ايفار  ٤8-137
 (؛ أوكرانيا) اإلجراءات الخاصة

توجيففففم دعففففوة دائمففففة ومفتوحففففة الففففى المكلفففففين بواليففففات فففففي ايففففار  ٤9-137
 (؛ شيلي) اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان

توجيفففم دعفففوة دائمفففة الفففى المكلففففين بواليفففات ففففي ايفففار اإلجفففراءات  137-50
 (؛ مدغشقر) الخاصة
توجيم دعوة دائمة الى جميع المكلفين بواليات في ايار اإلجراءات  137-51

 (؛ جمهورية كوريا) الخاصة
توجيم دعوة دائمة الى جميع المكلفين بواليات في ايار اإلجراءات  137-52

 (؛ األسودالجبل ) الخاصة
الغففاء األحكففام التففي تجففرِّم المثليففة الجنسففية، بهففد  احتففرام مبففاد   137-53

 (؛ فرنسا) احتراماا كامالا  المساواة وعدم التمييز
 (؛ كوستاريكا) الغاء عقوبة اإلعدام 137-5٤
رسففمي لتضبيففق عقوبففة اإلعففدام كخضففوة أولففى  اختيففاري اعتمففاد وضففف 137-55

 (؛فرنسا) نحو الغائها نهائياا 
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 (؛ سلوفينيا) رسمي لتضبيق عقوبة اإلعداماختياري اعتماد وضف  137-56
 (؛ توغو) التعجيل باإلجراءات الرامية الى الغاء عقوبة اإلعدام 137-57
 (؛ أنغوال) لتضبيق عقوبة اإلعدام بهد  الغائها اختياري اعتماد وضف 137-58
اختيففاري  وضففف النظففر فففي اتخففاو جميففع الخضففوات الالزمففة العتمففاد 137-59

 (؛ ايضاليا) لعمليات اإلعدام بحكم القانون بهد  اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام
لغفاء عقوبفة اإلعفدام والتعفديق علفى نحفو االنظر ففي اتخفاو خضفوات  137-60

مة أثنفاء عمليفة لتنفي  التوصيات المقدَّ  هاتكثيف جهودو اتفاضية مناهبة التع يب، 
التعفففديق علفففى االتفاضيفففة التوصفففية ب هففااألول، بمفففا فياالسففتعراض الفففدوري الشفففامل 

 (؛منغوليا) الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
والتعفديق  ،الغاء عقوبة اإلعدام رسمياا في جميع الحاالت والظرو  137-61

على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 (؛ البرتغال) ةوالسياسي

رسمي لتضبيق عقوبة اإلعفدام واجفراء دراسفات  اختياري اعتماد وضف 137-62
 (؛ شيلي) ومناضشات للنظر في الغاء ه ه العقوبة

حظففففر العنففففف المنزلففففي واالغتعففففاب الزوجففففي واضفففففاء صفففففة الجففففرم  137-63
 (؛ غواتيماال) عليهما
دالفة بض فرق منهفا تحسين امكانية وصول ضحايا عنف العشير الفى الع 137-6٤

سفن تشفريعات تعتفر  باالغتعفاب والبففرب الفزوجيْين وغيرهمفا مفن أشفكال عنففف 
 (؛ آيرلندا) العشير
تعزيز الجهود الرامية الى حماية حقوق األشفخاص المعفابين بفالمهق  137-65

 (؛ أستراليا) وغيرهم من الفتات البعيفة واألضليات
 التففي ت رتكففب فففي حففقئم مكافحففة اإلفففالت مففن العقففاب علففى الجففرا 137-66

األضليففات الجنسففية، وضففمان صففون حقهففم فففي التجمففع وتكففوين الجمعيففات وكفالففة 
في المعاملة المتساوية في الحعول على الخدمات العحية والوصفول الفى  همحق

 (؛ النرويج) العدالة
صون حرية التعبير والحق في الحعول على المعلومات، على النحو  137-67

مكافحففة نففوع ناشففإل مففن اإلجففرام فففي سففياق جففرائم الفبففاء  مجففالالواجففب، فففي 
 (؛ البرتغال) من خالل اعتماد لوائا مناسبة وتنفي ها، الحاسوبي

اتخاو التفدابير المناسفبة ففي القفانون والممارسفة علفى السفواء لبفمان  137-68
خاصةا المدافعين عن حقفوق اإلنسفان، مفن العمفل و ن أفراد المجتمع المدني، تمكُّ 
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من األعمال االنتقامية، وازالة القيود التي تعوق عملهم  آمنة ومواتية خالية في بيتة
تكففوين الجمعيففات، و فففي حريففة التعبيففر وحريففة التجمففع  هففمبوسففائل منهففا ضففمان حق

 (؛فنلندا) اإلنسان وفقاا للمعايير الدولية لحقوق
زيفففادة التفففدابير المتخففف ة لمكافحفففة التشفففرد وانعفففدام السفففكن الالئفففق  137-69
سففيما للفتففات البففعيفة مثففل األشففخاص الفف ين يعيشففون فففي  يسففور التكلفففة، الوم

 (؛ ماليزيا) الفقر واألمهات العازبات
 المتعلقففففة ي كسففففب الثقففففة فففففي القففففوانينتشففففجيع وضففففع ايففففار ضففففانوني  137-70

الملكيفففة، وال سفففيما حيفففازة األراضفففي والحمايفففة مفففن عمليفففات اإلخفففالء القسفففري، ب
ي الثمففار، علففى ضففوالرعففاة والقناصففين وملتق صففليةواالعتففرا  بحقففوق الشففعوب األ

 (؛ المكسيك) النحو الموصى بم سابقاا 
اإلنعفففا  ففففي حمايفففة الحقفففوق والمعفففالا المشفففروعة لألضليفففات مفففن  137-71

 (؛ كابو فيردي) الشعوب األصلية واتخاو اجراءات سريعة في ه ا المجال
لففففى تمكففففين العمففففل، ضبففففل االسففففتعراض الففففدوري الشففففامل المقبففففل، ع 137-72

 (.كندا) ملتمسي اللجوء والالجتين من الحعول على عمل والتمتع بحرية التنقل
جميفففع االسفففتنتاجات و/أو التوصفففيات الفففواردة ففففي هففف ا التقريفففر تعبِّفففر عفففن موضفففف  -138

 تحظفى أنهفا ي فهفم أالّ  وينبغيمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. الدولة )الدول( التي ضدَّ 
  بتأييد الفريق العامل ككل.
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