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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥وفقاً للفقـرة     حلقوق اإلنسان،    موجز أعدته املفوضية السامية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية ترتانيا املتحدة    

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١( جهة معنية  ١٩هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وال يتضمن  . نسانوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل          . الشامل

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق              
وقد ذُكـرت بـصورة منهجيـة يف    . اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة       

ن على النـصوص    حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكا           
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد . األصلية دون تغيري

وتتاح على املوقع الـشبكي     . ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها          
وقـد  . يع املعلومات الـواردة   للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مج        

  .روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
معظم الـصكوك   طرف يف   الحظ معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال أن ترتانيا           -١

 األساسـية ملنظمـة     دقت على مجيع االتفاقيات الثماين    ية حلقوق اإلنسان وص   الدولية الرئيس 
العمل الدولية، ولكنها مل تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو              
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال         

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا بأن تصدق         . )٢(ماملهاجرين وأفراد أسره  
. )٣(على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            

ترتانيا بأن تصدق على اتفاقية مناهضة التعـذيب        ) أوميغا(وأوصت مؤسسة أوميغا للبحوث     
  .)٤(لقاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا

) ١٦٩رقـم   ( ترتانيا بأن تعتمد اتفاقية منظمة العمـل         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢
  .)٥( بشأن املنتمني إىل األقليات أو الشعوب األصلية وبأن تسن بالتايل قانونا١٩٨٩ً لعام

   الدستوري والتشريعياإلطار  -باء   
نظمات العاملة مع األطفال إىل أن دستوَري كـل مـن           أشارت الشبكة الوطنية للم     -٣

ترتانيا وزجنبار يتضمنان شرعة للحقوق ولكنهما ال ينصان بشكل حمدد على محاية حقـوق              
  .)٦(الطفل

 أن ترتانيا أدجمت أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف قانوهنا          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤
         هـذا القـانون     أن الورقة أشارت إىل أن    ري  غ. )٧(٢٠٠٩بسنها لقانون حقوق الطفل لعام      

 لعدم وجود قواعد وأنظمة حتدد أدوار ومسؤوليات كل جهة مـن اجلهـات              نظراًمل ُينفذ   
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشـكال العقـاب   . )٨(الفاعلة ولعدم وجود إطار للرصد  

 الربملـان يف  علىحقوق الطفل ل حوالبدين لألطفال أنه من املتوقع أن ُيعَرض مشروع قانون        
  .)٩(٢٠١١يونيه /زجنبار يف حزيران

 إىل أن قـضايا الطفـل   الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفال كما أشارت     -٥
تندرج ضمن الشؤون االحتادية؛ وبالتايل، يوجد اختالف يف القوانني اليت حتكمهـا بـني               ال

 حقوق اإلنسان وقطاع األعمال ترتانيا بأن تنظر يف         وأوصى معهد . )١٠(ترتانيا القارية وزجنبار  
  .)١١(توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة بشأن اعتماد قانون موحد حلماية حقوق الطفل
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
 ترتانيا بأن تدعم املؤسـسة الوطنيـة        جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد    أوصت    -٦
قوق اإلنسان مبا يكفي من املوارد املالية لتمكينها من أداء مهامهـا بقـدر أكـرب مـن                  حل

  .)١٢(الفعالية
جلنـة حقـوق     بأن تتوىل    الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفال     وأوصت    -٧

  .)١٣(الطفل يف ترتانياب القضايا املتعلقةد مهمة تنسيق اإلنسان واحلكم الرشي

  تعلقة بالسياساتالتدابري امل  -دال   
 منذ سبع سنوات قوانني تنظيمية توضع بأنه مل الرابطة الدولية ملساعدة املسنني أفادت    -٨

 وأوصت ترتانيا بأن تسن قوانني متعلقة       للسياسة الوطنية اخلاصة باملسنني جلعلها ُملزِمة قانوناً      
  .)١٤(هبذه السياسة

 بأن حترص على إدماج تعلـيم       وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا        -٩
حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية جلميع املواد من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إىل التعليم          

  .)١٥(العايل

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  زياملساواة وعدم التمي  -١  
 اجلهود اليت تبذهلا ترتانيا حلماية حقوق األشخاص        ٣بينما الحظت الورقة املشتركة       -١٠

ذوي اإلعاقة، أشارت إىل حرماهنم من حقهم يف احلصول على التعليم والرعايـة الـصحية               
وأوصـت  . )١٦(وغريها من اخلدمات االجتماعية ومعاناهتم من اإلقصاء االجتماعي والوصم        

 ترتانيا بأن تنفِّذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            ٣الورقة املشتركة   
برامج تعبويـة للتوعيـة     / محالت  وبأن تنظم  ٢٠١٠قوق املعوقني لعام    االختياري وقانون ح  

  .)١٧(العامة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباحتياجاهتم اخلاصة
 ٣أشارت الورقة املشتركة     من الدستور تكرس حق اِمللكية، فقد        ٢٤ورغم أن املادة      -١١

القائمة على القانون العريف احمللي     ) الوصية(إىل أن حق املرأة يف إرث املمتلكات جمتزأ بسبب          
فضالً عن نظم قانونية متضاربة خبصوص التصرف يف تركة املتوىف مثـل القـانون املـدوَّن                

لرابطة الدولية ملساعدة   وذكرت ا . )١٨(والقانون العريف والشريعة اإلسالمية والقانون اهلندوسي     
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إلرث وقدمت معلومات   املتعلق با  العريف   ١٩٦٣املسنني أن أكثرية النساء خيضعن لقانون عام        
وانني اليت تـنظم     ترتانيا بأن توحد الق    ٣املشتركة  وأوصت الورقة   . )١٩(املشكلهذا  عن حدة   
  .)٢٠(اإلرث يف البلد وبأن توفر محاية خاصة للمرأة/اخلالفة

  د يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفر  -٢  
عقوبة اإلعدام ال تزال تـشكل      أشارت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد إىل أن           -١٢
 بـشأن الـسجناء احملكـوم علـيهم         ترتانيا وقدمت أرقامـاً   العقوبات يف    من قوانني    جزءاً

  .)٢١(باإلعدام
كم الرشـيد ومجعيـة      وجلنة حقوق اإلنسان واحل    ٣وأبلغ كل من الورقة املشتركة        -١٣

الشعوب املهددة ومركز املساعدة القضائية للمرأة عن حوادث قتل املهق بسبب معتقدات هلا             
 بـالتورط يف     متـهماً  ١١ إىل احلكم علـى      ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٢(صلة بالسحر 

 حوادث قتل املهق، وأبلغت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ومجعية الشعوب املهددة عن           
وذكرت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشـيد  . )٢٣(التدابري اليت اختذهتا احلكومة حلماية املهق 

وصـم املهـق    لكن تواصل   أن حوادث القتل قد اخنفضت خالل السنوات القليلة املاضية؛          
 ترتانيا بأن تضمن أقصى قدر مـن  ٣وأوصت الورقة املشتركة   . )٢٤(ومعاملتهم بطريقة خمتلفة  

  .)٢٥(األمن للمهق
وأشارت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد والرابطة الدولية ملساعدة املسنني إىل             -١٤

 معتقدات هلا صلة بالسحر وقدمت الرابطة الدولية ملـساعدة          املعزو إىل ظاهرة قتل املسنات    
كما سردت الرابطة العوائق املؤسسية والثقافية      . )٢٦(املسنني بيانات مفصلة بشأن هذه املسألة     

 قدرة السلطات وواليتها فيما يتعلـق مبعاجلـة هـذه           حتد من ذلك احلواجز اهليكلية اليت     وك
وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا بأن تضاعف اجلهود الرامية           . )٢٧(املسألة

إىل محاية النساء املعرضات للخطر وبأن تواجه املشكل حبزم يف املناطق اليت تشيع فيها هـذه                
بينما أوصتها الرابطة الدولية ملساعدة املسنني بأن تكفل التحقيق يف هذه احلوادث            احلوادث،  

  .)٢٨(باعتبارها جرائم قتل ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
، أبلغـت   )٢٩( االرتفاع احلاصل يف معدل اجلرمية     ٣وبينما الحظت الورقة املشتركة       -١٥

، وأضافت أن اجلماهري املفرطة لقوةا تل ارتكبتها الشرطة وعن استعمال الشرطةعن حوادث ق 
وكنتيجة لذلك، ازدادت عدالـة     . فقدت الثقة يف الشرطة بسبب املمارسات غري األخالقية       

كما قدمت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد توصيات حمددة ملعاجلة مشكل           . )٣٠(الغوغاء
  .)٣١(عدالة الغوغاء

يب واملعاملـة أو العقوبـة      وذكرت مؤسسة أوميغا للبحوث أن ممارسات التعـذ         -١٦
واعتربت املؤسسة األحكام احملددة الواردة . )٣٢(حمظورة بنصوص الدستورة أو املهينة الالإنساني

 اآلليةنفرادي والقيود   اال بشأن استعمال القوة واعتماد احلبس       ١٩٦٧يف قانون السجون لعام     
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 بالتـايل بتعـديل هـذا       ، وأوصت  احملتمل تطبيقهايف  فضفاضة للغاية يف صياغتها و    أحكاماً  
انعدام للضوابط  وعالوة على ذلك، أعربت مؤسسة أوميغا عن قلقها ملا يبدو أنه            . )٣٣(القانون

ملراقبة االجتار ببعض املعدات اليت ليس هلا أي استخدام عملي عدا تيسري التعـذيب              احلازمة  
، وهو ما من شـأنه أن       وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

ذه املعدات وقدمت توصـيات يف      قائمة هب ردت مؤسسة أوميغا    أوو. )٣٤(ييسر إساءة املعاملة  
  .)٣٥(هذا الصدد

 بأن موظفني يف سلك الـشرطة ومؤسـسة الـسجون           ٥وأفادت الورقة املشتركة      -١٧
ـ             . )٣٦(رتالءمتهمون بتعذيب اجملرمني املشتبه هبم وهتديدهم وباستعمال القوة املفرطة ضـد ال

وأبلغت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد عن استعمال الشرطة املفـرط للقـوة خـالل              
املظاهرات والتجمعات اليت وقعت يف إحـدى املنـاطق مبناسـبة االنتخابـات الوطنيـة               

  .)٣٧(٢٠١٠ لعام
 أن الشعوب األصلية ومجاعات أخرى خضعت لقرارات       ٤وذكرت الورقة املشتركة      -١٨

عسفية من جانب وكاالت إنفاذ القوانني، من قبيل العنف واالختفاء القـسري            وإجراءات ت 
وقدمت جمموعة حقوق األقليات ومجعيـة الـشعوب        . )٣٨(واالعتقال واالحتجاز التعسفيني  

  .)٣٩(املهددة معلومات مماثلة
 ترتانيا بأن تتصدى للممارسات غري األخالقية ومظاهر        ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٩

وأوصـت  . )٤٠(وإساءة استعمال السلطة الشائعة يف أوساط قوات الشرطة الترتانيـة         الفساد  
 يف مجيع ادعاءات التعذيب      وحمايداً  ومستقالً  فورياً  ترتانيا بأن جتري حتقيقاً    ٥الورقة املشتركة   

كما أوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا بأن تكفل توعية           . )٤١(وإساءة املعاملة 
نفاذ القوانني من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ وبأن تراجع أنظمة دائـرة         موظفي إ 

الشرطة لتستويف معايري حقوق اإلنسان؛ وبأن توفر أدوات العمل الكافية للشرطة وحتـسِّن              
قواعد األمم املتحـدة الـدنيا      وأوصت مؤسسة أوميغا ترتانيا بأن تدمج       . )٤٢(ظروف عملها 

 وقواعد بانكوك يف برامج تدريب موظفي السجون وغريهم مـن           جناءالنموذجية ملعاملة الس  
  .)٤٣(املكلفني بإدارة أماكن االحتجاز

 لتنظيم قطـاع األمـن       كذلك ترتانيا بأن تسن قانوناً     ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٠
  .)٤٤(اخلاص
 أن اكتظاظ السجون مرده العدد الكبري مـن الـرتالء           ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٢١
وذكرت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد أن هذه        . )٤٥(وجودين رهن احلبس االحتياطي   امل

احلالة تتسبب يف عدم حصول السجناء على ما يكفي من اخلدمات الصحية ومرافق النظافـة          
وأوصت جلنة حقـوق اإلنـسان واحلكـم    . )٤٦(والطعام اجليد النوعية واملياه النقية واملأمونة   

إلنفاذ العقوبات؛ وبـأن حتـسن   استعماالً فعاالً  تستعمل األساليب البديلة    الرشيد ترتانيا بأن  
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؛ وبأن تسرِّع وترية التحقيقات اجلنائية؛ وبأن ترفـع ميزانيـة           السراح املشروط فعالية نظام   
  .)٤٧( برنامج إعادة تأهيل السجناءالسجون؛ وبأن تنفِّذ عملياً

انيا قوانني متييزية تؤجج العنف ضـد        أنه توجد يف ترت    ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢٢
وذكرت الورقة أن جهود احلكومة ملعاجلة هذا املشكل ضئيلة رغم وجود خطـة             . )٤٨(املرأة

وأبلغت . )٤٩(٢٠١٥-٢٠٠١العنف ضد املرأة والطفل للفترة      واستئصال  العمل الوطنية ملنع    
من األطفال  تعرض له   ما ي  عن ارتفاع مستوى     الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفال     

وحفـظ   هبـا جلمـع      وأوصت ترتانيا على وجه اخلصوص بأن تنشئ آلية موثوقاً        جتاوزات  
  .)٥٠(املتعلقة مبا يتعرض له األطفال إمجاالً من جتاوزاتاإلحصاءات الرمسية 

 بأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث متارسه مجاعات        "املساواة اآلن "وأفادت منظمة     -٢٣
وأضافت أنه حمظـور مبقتـضى      . )٥١(ة توجد على وجه اخلصوص يف مقاطعة تارمي       إثنية حمدد 

اليت اختـذهتا   جراءات  اإل لألحكام اخلاصة املتعلقة باجلرائم اجلنسية ولكن        ١٩٩٨قانون عام   
وذكرت منظمة املساواة اآلن أنه مل تصل إىل احملاكم سوى حفنـة            . ترتانيا ملنعه ليست كافية   
وقدمت . )٥٢( األخرية وأن الشرطة حتجم عن اعتقال ومالحقة اجلناة        من احلاالت يف السنوات   

 حيث مل حتم الـشرطة      ٢٠١٠نوفمرب  / على حالة يعود تارخيها إىل تشرين الثاين       املنظمة مثاالً 
وقدمت املنظمة سلسلة من التوصيات     . )٥٣(بنات من عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث      

 حبمالت للتوعية وآخرها محاية البنات الفارات مـن تـشويه           بشأن هذه املسألة أوهلا القيام    
  .)٥٤(األعضاء التناسلية لإلناث

 ترتانيا بأن تتخذ تدابري حلماية املرأة مـن املمارسـات           ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤
الضارة، مبا يف ذلك مراكز إيواء تقدم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي للناجيـات مـن               

  .)٥٥( أساس نوع اجلنسالعنف القائم على
 تزايـد حـوادث     الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفـال      وبينما الحظت     -٢٥

استغالل السياح اجلنسي لألطفال، وخباصة يف الفنادق املوجودة على طول شـاطئ احملـيط              
اهلندي، أوصت ترتانيا بأن تتخذ تدابري جدية لكبح آفة الزج باألطفال يف قطـاع الـسياحة           

  .)٥٦(سيةاجلن
 ٢٠٠٨ إىل االجتار باألشـخاص وإىل قـانون عـام           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦

ملكافحته، وأوصت ترتانيا على وجه اخلصوص بأن تنظر يف مسألة اعتماد خطة عمل وطنيـة   
  .)٥٧(حملاربته حتدد سياسات وبرامج شاملة للوقاية ومالحقة اجلناة ومحاية الضحايا

 عن شيوع االعتداء اجلنسي على األطفال يف زجنبار، يف          ٢تركة  وأبلغت الورقة املش    -٢٧
ويلصق الوصم بالضحايا من    . املناطق الريفية واحلضرية وعلى البنات واألوالد على حد سواء        

 عـن   األطفال ويفضل البالغون عادةً تسوية املشكل بطريقة غري رمسية ِعوض اإلبالغ رمسياً           
 عن عدد القضايا اليت أسقطتها الشرطة       ٢قة املشتركة   وأبلغت الور . حاالت االعتداء اجلنسي  
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وقـدمت الورقـة    . )٥٨(وعن الصعوبات احملددة اليت يواجهها األطفال املعوقون يف احملـاكم         
 ٢٠١٣ سلسلة من التوصيات تشمل وضع نظام شامل حلماية الطفل حبلول عام             ٢املشتركة  

  .)٥٩(يضمن الوصول إىل العدالة للضحايا من األطفال
 ترتانيا بأن متنح األولويـة لـدواعي        معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال    وأوصى    -٢٨

القلق اليت أثارهتا هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن استمرار مشكل عمل             
  .)٦٠(األطفال

وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن العقاب البدين            -٢٩
ألطفال مشروع يف البيوت واملدارس كعقوبة على اجلرائم وكإجراء تأدييب يف مؤسـسات             ل

. )٦١(إنفاذ العقوبات ومؤسسات الرعاية البديلة يف ترتانيا القارية ويف زجنبـار إىل حـد مـا              
وأوصت الورقة ترتانيا بأن حتظـر العقـاب        . )٦٢( معلومات مماثلة  ٢وقدمت الورقة املشتركة    

 وبأن تلغي القوانني ذات الصلة ٢٠١٣اجملاالت على سبيل األولوية حبلول عام البدين يف مجيع  
وتقوم حبمالت تثقيفية عامة وتشجع أشكال التأديب اإلجيابية وغري العنيفة كبديل للعقـاب             

  .)٦٣(البدين

  وسيادة القانونل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، إقامة العد  -٣  
ازدادت  الشكاوى ضد نظام احملاكم      ان واحلكم الرشيد أن   سذكرت جلنة حقوق اإلن     -٣٠

رغم التدابري اليت اختذهتا احلكومة من قبيل زيادة عدد القضاة واحملققني وحتـسني اهلياكـل                
وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد      . )٦٤(األساسية والرعاية االجتماعية للموظفني   

كرب من املوارد لقطاع القضاء وبـأن تـضمن       أ ترتانيا على وجه اخلصوص بأن ختصص قدراً      
وأوصت جمموعة حقوق األقليات بالتحقيق يف ادعاءات الفساد يف نظام العدالة           . )٦٥(املساءلة

  .)٦٦(ومبعاجلتها
 ترتانيا بأن تعمم تقارير جلان تقصي احلقائق، مبا يف ذلك        ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣١

دو بشأن عمليات اإلخالء القسري وبأن تتخذ تـدابري       تقارير جلان مبارايل وسوكينيا ولوليون    
ضد مجيع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان والقوانني خالل هذه العمليات وغريهـا مـن              

  .)٦٧(حاالت اإلخالء القسري
يف تنظر فيها اجلناة من األحداث يف واقع األمر قضايا  أن ٥وذكرت الورقة املشتركة   -٣٢

. اكم العادية رغم أن القانون ينص على نظام لقضاء األحـداث         كثري من األحيان منظومة احمل    
 وهـذا االحتجـاز   احتجاز األطفال يف مرافق مشتركة مع البالغني،        من دواعي بالغ القلق     و

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا       . )٦٨(يعرِّضهم أكثر لالعتداءات اجلنسية   
 مـن   خالفني للقانون؛ وبأن تدرب وتنـشر مزيـداً       بأن تعزز آليات إعادة تأهيل األطفال امل      

  .)٦٩(املوظفني املكلفني بالرعاية االجتماعية ومراقبة السلوك
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  احلياة األسريةيف اخلصوصية والزواج واحلق   -٤  
 أن النسبة املئوية ملا ُيـسجَّل    الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفال    الحظت الشبكة     -٣٣

 لوجود نقص يف الوعي العام والرتفاع تكـاليف         ل ضعيفة نظراً  من املواليد والوفيات ال تزا    
وأوصـت  . )٧٠(التسجيل ونقص قدرات مكتب القيِّم العام على سجل املواليـد والوفيـات       

 الـوعي  تنميـة  من املوارد وبأن تقوم حبمالت لالشبكة ترتانيا بأن ختصص هلذه املسألة مزيداً      
  .)٧١(وم التسجيلوبأن تعتمد مبدأ إعفاء األسر الفقرية من رس

كافحـة فـريوس     بأن املشروع الثاين للسياسة الوطنية مل      ٧وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤
، ويشري إىل الكشف عـن حالـة        "السرية املتبادلة "اإليدز يشجع مبدأ    /نقص املناعة البشري  

قـه يف احليـاة     يرف وأأماكن العمل    وأيف املستشفيات   أو  بالفريوس لزمالئه   صاب  شخص م 
وأوصت الورقة . )٧٢(" مناسباً يرىما قد   "ية أو الِعشرة وغري ذلك من السياقات حسب         الزوج

 بأن ينص مشروع السياسة على معايري حمددة لتمكني مهنيي قطاع الصحة مـن              ٧املشتركة  
لغريهم تتوافـق واملبـادئ     صابني بفريوس نقص املناعة البشري      الكشف عن حالة املرضى امل    

  .)٧٣(اإليدز وحقوق اإلنسان/فريوس نقص املناعة البشريلقة بتعالتوجيهية الدولية امل
 يسمح لطفلة بـالزواج     ١٩٧١ أن قانون الزواج لعام      ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥

. )٧٤( سنة بـإذن اآلبـاء أو األوصـياء        ١٥ سنة بأمر صادر عن حمكمة أو        ١٤لدى بلوغها   
، حبلـول كـانون     ١٩٧١زواج لعام    ترتانيا بأن تعدِّل قانون ال     ٢وأوصت الورقة املشتركة    

وأفـادت منظمـة    . )٧٥( سنة من العمر   ١٨، حلظر الزواج قبل بلوغ      ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 ٢٣/٧٣، بـصيغته املعدلـة بالقـانون        ١٩٧١املساواة اآلن بأن قـانون الـزواج لعـام          

وأوصت املنظمة ترتانيـا    . )٧٦(، يسمح بتعدد الزوجات   ٩/٩٦ وبالقانون   ١٥/٨٠ وبالقانون
ح قانون الزواج لتوفري احلماية املتساوية للجنسني مبوجب القانون وباالمتثال للمعـايري            بإصال

  .)٧٧(اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان
 من قانون العقوبات، الذي جيرِّم علـى        ١٥٤ إىل البند    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

وأوصـت  . حش اجلـسيم  املتعلق بالف ) أ(١٣٨بند  وإىل ال " الشذوذ اجلنسي "وجه اخلصوص   
 جملس حقوق اإلنسان بأن حيث ترتانيا على إلغاء مجيع األحكام اليت قـد              ١الورقة املشتركة   

  .)٧٨(تطبَّق لتجرمي ممارسة اجلنس بني بالغني متراضيني

 اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف       وتكوين حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري       -٥  
  ة واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة العام

 أن الدستور الترتاين يكفل احلق يف حرية التعبري ولكنـه           "١٩املادة  "منظمة  ذكرت    -٣٧
ت املنظمة عدة قوانني تقيـد حريـة        أوردو. )٧٩(ينص بشكل صريح على حرية الصحافة      ال

ة وخباص (١٩٧٦ لعام ةفاالتعبري وقدرة وسائط اإلعالم على العمل بفعالية، ومنها قانون الصح
مبا أنه مينح احلكومة سلطة      (١٩٧٠وقانون األمن الوطين لعام     ) فيما يتعلق بتسجيل الصحف   
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وقـانون تنجانيكـا للعقوبـات      ) مطلقة لتحديد ما ينبغي كشفه للجماهري أو حجبه عنها        
 أمثلة على استخدام هذه القوانني وأشارت إىل        "١٩املادة  "  منظمة وقدمت. )٨٠(١٩٤٥ لعام

ـ لفتنة قد ُوظِّفت يف كثري من األحيان ضد        أن جرمية إثارة ا         . )٨١( املعارضـة اسيني مـن سيال
 إىل استعمال قانون العمل الوطين وقانون اهلجـرة الـوطين           ٦كما أشارت الورقة املشتركة     

  .)٨٢(لتقييد حرية وسائط اإلعالم وحرية التعبري
نني، وال سيما قـانون      هذه القوا   ترتانيا بأن تلغي فوراً    "١٩املادة  "وأوصت منظمة     -٣٨

، وبأن تعوضها بقوانني متوافقة مـع  ١٩٧٠ وقانون األمن الوطين لعام    ١٩٧٦ لعام   ةفاالصح
وأوصت . )٨٣(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وبأن تلغي أنظمة أخرى مقيِّدة لوسائط اإلعالم          

  .)٨٤( ترتانيا بأن ترتع صفة اجلرمية عن التشهري٦الورقة املشتركة 
 بأنه ال توجد أي أحكام دستورية أو قانونيـة حلمايـة            "١٩املادة  "ادت منظمة   وأف  -٣٩

وأوصت املنظمة ترتانيـا بـأن      . )٨٥( على صعيد االحتاد أو يف زجنبار      سواءمصادر الصحفيني   
  .)٨٦(تعتمد قوانني شاملة متنح وسائط اإلعالم احلق يف محاية مصادرها

 ة حرية وسائط اإلعالم يف زجنبار تثري قلقاً        بأن مسأل  "١٩املادة  "كما أفادت منظمة      -٤٠
فرغم أن املقيمني يلتقطون القنوات اخلاصة اليت تبث من ترتانيا القارية، فإن احلكومـة              . بالغاً

لجريدة اليومية الوحيدة وتسيطر على قناة تلفزيون زجنبار وحمطة اإلذاعة املسماة           هي الناشر ل  
 أهنا حصلت على وثائق مفادها أن       "١٩املادة  "ة  وذكرت منظم ". زجنبار - صويت يا ترتانيا  "

 يف كثري من األحيـان صـالت وثيقـة          تقيماإلذاعات والصحف اخلاصة الصغرية األخرى      
 أنه ال يوجد أي قـانون حيمـي         ٦وأضافت الورقة املشتركة    . )٨٧(بسياسيي احلزب احلاكم  

 يف وسائط اإلعالم العامة     استقاللية هيئة حترير وسائط اإلعالم اململوكة للحكومة وأن املذيع        
  .)٨٨(اجلمهورال خيضع للمساءلة من قبل 

 أن توزيع الصحف حمدود وأن خدمة اإلنترنت ليست         ٦وأضافت الورقة املشتركة      -٤١
 يف  ٥ يف املائة من السكان وأنه ال حيصل على البث التلفزيوين سوى             ١,٥متاحة سوى لنسبة    

  .)٨٩(املائة منهم
 عن قلقها خبصوص عدد من احلاالت اليت تعرَّض فيهـا        "١٩دة  املا"وأعربت منظمة     -٤٢

صحفيون وعاملون يف وسائط اإلعالم لالعتداء من قبل أطراف منها رجال الشرطة، وذلك             
 أمثلـة يف    ٦ والورقة املشتركة    "١٩املادة  "وقدمت منظمة   . )٩٠(لقيامهم بأنشطتهم الصحفية  

نيا بأن حتقق بشكل شامل وعلـى الفـور          ترتا "١٩املادة  "وأوصت منظمة   . )٩١(هذا الصدد 
فعالة يف مجيع القضايا املعلقة من حاالت العنف ضد الصحفيني وبأن تقدم املسؤولني             بصورة  

  .)٩٢(عنها إىل العدالة
 بأن مدافعني عن حقوق اإلنسان تعرضوا للتخويف        ٤كما أفادت الورقة املشتركة       -٤٣

بأن احلكومة تقمع جهود املنظمات غري احلكومية       واالعتقال غري القانوين واملالحقة املغرضة و     
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والصحفيني وزعماء ماساي التقليديني والقرويني من أجـل التحقيـق يف قـضايا الرعـاة               
وأوصى مركز املساعدة القضائية للمرأة بأن . )٩٣(جامعي الثمار ومحاية حقوقهم  - والصيادين

  .)٩٤(ختويف املعارضني السياسينييز تلغى القوانني اليت جت
 من الدستور االحتادي تضمن لكل شخص ١٨ أن املادة "١٩املادة "وذكرت منظمة     -٤٤

احلق يف حرية التعبري وكذلك احلق يف التماس املعلومات وتلقّيها ونقلها، على خالف دستور              
غري أنه ال يوجد أي قانون      .  احلق يف تلقّي املعلومات    بار الذي ال حيمي بشكل صريح إالّ      زجن

حلـق يف   عمليـاً تفعيـل ا     أو يف زجنبار ميكن مبقتضاه       يصعيد االحتاد السواء على   يف ترتانيا   
 أن اجلهـات املعنيـة قـدمت يف        ٦وأضافت الورقة املشتركة    . )٩٥(احلصول على املعلومات  

 مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات للنظر فيه، ولكـن احلكومـة              ٢٠٠٧ عام
وذكر مركز املساعدة القضائية للمـرأة أنـه        . )٩٦(ألةتزال تلتزم الصمت بشأن هذه املس      ال
يزال مثة كثري مما ينبغي القيام به يف ترتانيا لكفالة احلصول على املعلومات وحرية التعـبري                 ال

  .)٩٧(لذلك من أثر على محاية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأبلغ عما
 ولكن الشرطة تتحكم     أن حرية التجمع حق دستوري،     ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥

وقد يترتب  . فيها حيث ال ُيسَمح ألي أحد بالتظاهر أو الدعوة إىل أي جتمُّع عام دون إذهنا              
 االعتـداء الوحـشي مـن قبـل         على عدم التقيد هبذا الشرط التعرُض للتخويف وأحيانـاً        

  .)٩٨(الشرطة
 بأن عدم التمثيل السياسي يف الربملان للشعوب األصـلية          ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٤٦

 من التهميش واإلقـصاء علـى الـصعيد االجتمـاعي واالقتـصادي         يفاقم ما تعانيه حالياً   
  .)٩٩(والسياسي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
أن أكثرية الترتانيني، رغم استراتيجيات احلد من الفقـر،          ب ٣أفادت الورقة املشتركة      -٤٧
  .)١٠٠( حني يزداد معدل البطالةيزالون يرزحون حتت الفقر املدقع، يف ال

 عدد من نظم الضمان االجتمـاعي       يسودها بأن ترتانيا    ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٨
  .)١٠١(يف هذا الصدداحملدودة يف نطاق تغطيتها وقدمت توصية ) الرمسية وغري الرمسية(

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا بأن تتفادى عمليات اإلخـالء              -٤٩
القسري للمواطنني، على أن يترافق أي منها، إن لزم لدواعي مربَّرة، بتعويض فوري وعادل؛              

حة لبحث عن حلول للمشاكل املطرو    ل  خاصاً وبأن تطبق مبادئ احلكم الرشيد وتعري اهتماماً      
  .)١٠٣( توصيات يف هذا الصدد٣كما قدمت الورقة املشتركة . )١٠٢(يف قطاع األراضي

 عن َضعف نظام الرعاية الصحية الذي يتجلى على وجه          ٢وأبلغت الورقة املشتركة      -٥٠
املـوارد  يف اخلصوص يف حمدودية إمكانيات احلصول على خدمات صحية جيـدة ونقـص           

 أن ٢وأضافت الورقة املشتركة    . ات الصحية ذوي املهارات   البشرية واملالية ويف مقدمي اخلدم    
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الثقافية وعدم املساواة بـني      - عوامل غري طبية من قبيل املعتقدات واملمارسات االجتماعية       
 اجلنسني يف عمليات اختاذ القرار يف األسر وعدم كفاية مستوى إشراك اجملتمعات تساهم أيضاً      

 الحظت أنه حصل بعض الزيادة يف ميزانيـة         ٢شتركة  غري أن الورقة امل   . )١٠٤(يف هذا الوضع  
  .)١٠٥(الرعاية الصحية يف السنوات األخرية

 إىل أن ترتانيا، وإن خفضت بقدر هائل معدل وفيـات           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
األطفال خالل السنوات العشر املاضية، مل تقلص معدل وفيات املواليد اجلدد بقـدر كـبري               

كما الحظـت الورقـة     . )١٠٦(جود اإلرادة السياسية ملعاجلة هذه املسألة     وأبلغت عن عدم و   
 يف املائة من جمموع     ٥٠ ويساهم يف حنو      أن سوء التغذية املزمن ال يزال مستشرياً       ٢املشتركة  

، ولكنـها مل    ٢٠٠٦لقد بدأت صياغة االستراتيجية الوطنية للتغذية يف عام         . وفيات األطفال 
 علـى نطـاق     القليل من التركيـز   قى التغذية واملسائل املتصلة هبا      لتحتظ بعد باملوافقة بينما     

الوطنيـة  وأشارت الـشبكة    . )١٠٨(وقدمت الورقة توصيات يف هذا الصدد     . )١٠٧(الوزارات
 املالريا وقدمت توصية بشأن توفري ناموسـيات لألسـر          للمنظمات العاملة مع األطفال إىل    

  .)١٠٩(الفقرية
 على وجه اخلصوص ترتانيا بأن تزيد ميزانيـة قطـاع           ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢

 محلة على   ٢٠١٢ وبأن تطلق حبلول عام      ٢٠١٢ يف املائة حبلول عام      ١٤ إىل   ١٢الصحة من   
وأشـارت  . )١١٠(النطاق الوطين للتوعية ببقاء الطفل وصحته تركز على اجملتمعات الريفيـة          

  .)١١١(ية يف جمال الصحة إىل احتياجات الرعاة والشعوب األصل٤الورقة املشتركة 
) ملنع ومراقبـة  (٢٠٠٨ من قانون عام ٤٧ إىل أن البند ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٥٣

اإليدز جيرِّم النقل املتعمد هلذا الداء وأوصت ترتانيا بـأن          /عدوى فريوس نقص املناعة البشري    
  .)١١٢(توضيح وحتديد ما سيشمله القانونالرامية إىل ناقشات املتيسر 
انتشار فـريوس نقـص     ل عن   الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفا    وأبلغت الشبكة     -٥٤

اإليدز يف أوساط الشابات خالل سنوات احلمل وأوصت على وجه اخلصوص  /املناعة البشري 
ترتانيا بأن تقلل إىل أدىن حد إمكانية انتقال الفريوس من األم إىل الطفل وبأن تزيد مـستوى                 

ة وبأن تشجع استعمال الواقيات الذكرية وتعمم       فريوسات العكوس التوفري العالج مبضادات    
  .)١١٣( على نطاق واسع التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية واملعلومات املتعلقة بالفريوسأيضاً
يف انتشار فريوس نقص املناعة البـشري        عن القلق إزاء     ٧وأعربت الورقة املشتركة      -٥٥

ويف السياق ذاته، الحظت الورقـة      . )١١٤( والعالج السجون وقدمت توصيات تتعلق بالوقاية    
 انتشار الفريوس لدى من حيقنون املخدرات وأوصت على وجه اخلصوص ترتانيا            ٧املشتركة  

  .)١١٥(بأن ترفع مستوى املبادرات القائمة للحد من الضرر
 والتلوث البيئـي النـامجني عـن        ة الصحي  عن املخاطر  ٣أبلغت الورقة املشتركة    و  -٥٦

وأوصـت الورقـة    . )١١٦(هذا القلـق  مدى   ٤ات التعدينية ورددت الورقة املشتركة      الصناع
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 ترتانيا بأن جتري دراسة تقييمية للخسائر البيئية وحتاسب املتسببني فيها وتعـوض             ٤املشتركة  
كما قدم معهـد    . )١١٧( تتكرر هذه احلالة يف املستقبل     ايا التلوث البيئي وحترص على أالّ     ضح

 توصيات يف هذا الصدد، وال سيما بشأن متابعة توصـيات           ع األعمال حقوق اإلنسان وقطا  
اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات الـسُّمية           مقرر األمم املتحدة    

وبينما وصـفت جمموعـة     . )١١٨(نواخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسا       
 من احلصول علـى امليـاه، أوصـت الورقـة           حقوق األقليات حوادث منع مجاعة ماساي     

 بضرورة أن حتمي مجيع االستثمارات أو الربامج املنجزة يف أراضي الشعوب             أيضاً ٤ املشتركة
  .)١١٩(األصلية حقوق تلك الشعوب يف الوصول إىل املياه واملراعي واستخدامها

 املهـق، فقـد   من بني األسباب الرئيسية للوفاة يف أوساط هو  ومبا أن سرطان اجللد       -٥٧
 مـن اخلـدمات     لزمأوصت جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد ترتانيا بأن تكفل توفري ما ي           

وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن      . )١٢٠(الصحية والتثقيف يف جمال الوقاية من السرطان      
يدلية ى توزيع املواد الص   ترتانيا أمرت ببناء ثالثة مراكز جديدة لعالج السرطان وبزيادة مستو         

  .)١٢١( املهقفعاليت تس

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
 بأن احلق يف التعليم مكرس يف قانون التعليم وكـذلك يف            ٢أفادت الورقة املشتركة      -٥٨

 إىل أن   ٥وأشارت الورقة املـشتركة     . )١٢٢(قوانني عديدة أخرى دون أي إشارة إىل النوعية       
ورغـم أن العـدد     . )١٢٣(االبتدائي إلزامي وجماين، بيد أن التعليم الثانوي ليس جمانياً        التعليم  

ـ  عن ٢الصايف للملتحقني باملدارس قد ارتفع، فقد أبلغت الورقة املشتركة          مـواد  يف نقص ال
 املرافق وتفشي العنف باألساس من      االفتقار إىل التدريس والتعلم واكتظاظ فصول الدراسة و     

 ضـرورة حتـسني تـدريب املدرسـني     ٢كما الحظت الورقة املشتركة     . جانب املدرسني 
  .)١٢٤(ووضعهم، وقدمت توصيات يف هذا الصدد

 إىل التغيب عن الدراسـة بـسبب عمـل األطفـال،        ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٩
وأفادت الورقة  . )١٢٥(يساهم يف ضعف األداء يف املدارس ويف االنقطاع املبكر عن الدراسة           ما

للحصول على التعليم رغم األحكام الواردة      املالئمة  ألطفال املعوقني ال يتوافر هلم املرافق       بأن ا 
 وقـانون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ٢٠٠٩يف قانون حقـوق الطفـل لعـام         

  .)١٢٦(٢٠١٠ لعام
 تـستجيب   يـة  ترتانيا بأن تعتمـد بـرامج تعليم       ٤كما أوصت الورقة املشتركة       -٦٠

  .)١٢٧( حياة السكان األصليني، مثل املدارس الداخليةالحتياجات الرعاة ولنمط
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  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
ـ  رمسياًوال تعترف    تقبل   ال أن ترتانيا    ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٦١ الوجود القـانوين   ب

 أنه ال وجـود ألي      ٥ و ٣وذكرت الورقتان املشتركتان    . )١٢٨(للشعوب األصلية يف أراضيها   
  .)١٢٩(ون بشأن السكان األصلينيسياسة وطنية أو قان

 للمعـايري الـيت     أن الشعوب األصلية يف ترتانيا، وفقـاً       ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٦٢
وضعتها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وكذلك األمم املتحدة، تشمل املاسـاي            

ها من الرعاة بينمـا  وتتشكل اجلماعتان األوليان يف أغلب . والباربايغ وآكي وتاتورو وهادازايب   
وتنتمـي  . جامعي الثمار الذين يسكنون الغابات     - تتألف اجلماعات األخرى من الصيادين    

ا إىل اجملموعات القبلية املعترف هبا أيضا مبوجب القـانون          مجاعات سوكوما ونياتورو وغريمه   
مجـع   -  الرعي والـصيد   ومتارس اجلماعات املذكورة أعاله مجاعياً    . الدويل حلقوق اإلنسان  

  .)١٣٠(الثمار
 لعمليات اإلخالء القسري بـدعوى      ت بأن ترتانيا خطط   ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٣

التدهور البيئي مع إيالء قدر ضئيل من االعتبار للملكية التقليدية لألراضـي وللممارسـات              
  أمثلة على عمليات اإلخالء القسري للرعـاة الـيت         ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )١٣١(العرفية

 وعمليات إخالء الـشعوب األصـلية والرعـاة         ٢٠٠٧جتري يف أحناء خمتلفة من البلد منذ        
والصيادين وجامعي الثمار لفسح اجملال ألنشطة اقتصادية أخرى من قبيل السياحة والـصيد             

كما قدمت  . )١٣٢( أو توفري مستوطنات بديلة    الئموالزراعة والتعدين، دون تقدمي التعويض امل     
قليات ومجعية الشعوب املهددة ومنظمة األمم والشعوب غري املمثلة أمثلـة           جمموعة حقوق األ  

 بـأن  ٥وذكَّرت الورقـة املـشتركة     . )١٣٣(على ما حصل، وخباصة يف مقاطعة نغوروغورو      
سُيحظَر تغيري منط الزراعـة وحيـاة       "الوطنية تنص بشكل صريح على أنه       العقارية  السياسة  
  .)١٣٤("الرُّحل
 هؤالء الـسكان   أن احلكومة مل تتدخل حلماية مصاحل        ٤شتركة  وذكرت الورقة امل    -٦٤

السكن وتتصارع من  من األراضي واحرماهنمن فيما تعاين اآلن أسر عديدة تعرضت لإلخالء  
  .)١٣٥(مع مستعملي أراض أخرى

 ترتانيا بأن تكفل إعادة توطني مجيع ضحايا عمليـات          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٦٥
 القانون؛ وحثت على معاجلـة       أي عملية إخالء يف املستقبل بنصّ      رمياإلخالء وتعويضهم وجت  

 الدستور والقوانني والسياسات هلوية الشعوب األصلية وملسألة ملكيتـها لألراضـي وفقـاً            
 كذلك ترتانيـا    ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٦(للصكوك واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان    

وقانونية للتشاور مع املنظمات املعنية حبقـوق الـشعوب         بأن تنشئ آلية رمسية فعالة ودائمة       
  .)١٣٧(األصلية من أجل جتنب انتهاكات أخرى
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 تضر املشاريع اليت    ري املمثلة ترتانيا بأن تكفل أالّ     وأوصت منظمة األمم والشعوب غ      -٦٦
تشرف عليها احلكومة الوطنية والشركات الوطنية والدولية مبجتمعات شعب ماساي األصلي           

. )١٣٨(شَرك يف مجيع مراحل التخطيط والتنفيذ وأن تستفيد اقتصاديا من تلك املـشاريع            وأن تُ 
يف ذلك قـانون    ، مبا    والقوانني الترتانية لالستثمار    بأن السياسات  ٤وأفادت الورقة املشتركة    

يف أي مكان   ، تسمح بإنشاء املصارف واالحتياطيات العقارية       ٢٠٠٧ لعام   ترتانيا لالستثمار 
  .)١٣٩(بار للمواقع الدينية والثقافية من قبيل املواقع املقدسة وقبور األسالفدومنا اعت

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  
 انعـدام أعربت الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع األطفال عـن قلقهـا إزاء               -٦٧
) من ال مرافق له    مبن فيهم (علومات بشأن الطريقة اليت عوجلت هبا مسألة األطفال الالجئني          امل

عندما أغلقت ترتانيـا مجيـع خميمـات الالجـئني يف مقـاطعيت نغـارا وكيبونـدو يف                  
  .)١٤٠( وأعادهتم إىل وطنهم يف بلد جماور٢٠٠٧/٢٠٠٨ الفترة

  احلق يف التنمية  -١٠  
 أن احلق يف التنمية ليس مكرسا يف الدستور وأشارت إىل           ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٦٨

املتصلة باالستثمار األجنيب املباشر، من قبيل توقيع عقود تعدين مشبوهة بني      عدد من املشاكل    
والحظ معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال أن ترتانيا . )١٤١(احلكومة واملستثمرين األجانب 

 الذي حيل حمل قـانون التعـدين     ٢٠١٠قانون التعدين لعام    ( للتعدين    جديداً اعتمدت قانوناً 
القانون اجلديد، ضمن مجلة أمور، معاجلة دواعي القلق املتمثلة يف أن           ويتوخى  ). ١٩٩٨ لعام

  .)١٤٢(قطاع التعدين ال يفيد البلد بالقدر الكايف
 ترتانيا بأن تزيد مستوى الشفافية يف العقود اليت تربمهـا  ٣وأوصت الورقة املشتركة    -٦٩

ن تعزز حقوق اإلنسان    مع املستثمرين، بينما أوصتها جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد بأ         
يف قطاع األعمال وحتدد أدوار الشركات والوكاالت احلكوميـة وغريهـا مـن اجلهـات               

وأوصى معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال على وجه اخلصوص ترتانيا بـأن            . )١٤٣(املعنية
تنظر يف مسألة االنضمام إىل مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية بغرض العمـل   

. )١٤٤(لة فيما يتعلق باستخراج املعـادن     ء أجل ضمان مستوى أفضل من الشفافية واملسا       من
وأوصى املعهد كذلك بأن متنح املفاوضات بشأن عقود االمتيازات يف املـستقبل األولويـة              

  .)١٤٥(للتنمية االقتصادية واحلد من الفقر والنهج القائمة على حقوق اإلنسان

  مارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل امل  -ثالثاً   
  .ال ينطبق  
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق  

Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a 
national human rights institution with “A” status) 

 Civil society 
Article 19 Article 19, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;* 
EN Equality Now Africa Regional office, Nairobi, Kenya; 
GIEACPC Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children, London, United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
HelpAge HelpAge international, London, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland *; 
IHRB Institute for Human Rights and Business, London, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland; 
JS1 Joint Submission 1presented by: ARC International, International Lesbian, 

Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), ILGA Europe*, 
Brussels, Belgium; 

JS2 Joint Submission 2 presented by: Save the Children, Lindi Non-Governmental 
Organisation Network (Lingonet), Kilwa Non Governmental Organisation 
Network (Kingonet), Patronage in Environmental Management and Health 
Care Warriors (PEMWA), The Institute of Cultural Affairs in Tanzania (ICA), 
Ruangwa Organisation for Poverty Alleviation (ROPA), Evangelical Lutheran 
Church in Tanzania (ELCT) Same, Zanzibar Legal Services Centre (ZLSC), 
Zanzibar Press Club (ZPC), Walio katika mapambano ya Ukimwi Tanzania 
(WAMATA), Zanzibar Association Support to Orphans (ZASO), Zanzibar 
Muslim Women Aids Support Organization (ZAMWASO), Zanzibar Female 
Lawyers Association (ZAFELA), Integral assistance to Vulnerable Children 
Limited (IAVC), SOS Children’s Village Zanzibar, Zanzibar Association for 
Children Advancement (ZACA); Tanzania; 

JS3 Joint Submission 3 presented by: Legal and Human Rights Centre (LHRC); 
Southern Africa Human Rights NGO Network (SAHRINGON) Tanzania 
Chapter; National Organization for Legal Assistance (nola); Women’s Legal 
Aid Centre (WLAC); Peace Education and Conflict Management Organization 
Trust (PECMOT); Widow/Widowers and Orphans Legal Assistance in 
Tanzania Limited (WOLAT); NEFAP – Human Rights Training Consultancy 
Services; Tanzania Women Lawyers’ Association (TAWLA); Tanzania 
Gender Network Programme (TGNP); CA-GBV; Network of Disabled People 
Living with HIV/AIDS (NEDIPHA); Tanzania Women and Children Welfare 
Centre (TWCWC); KIVULINI Women’s Rights Organization; Women in 
Law and Development in Africa (WILDAF)*; School of Law - University of 
Dar es Salaam (SoL-UDSM); Shinyanga Foundation; The Leadership Forum 
Tanzania; Youth Partnership Countrywide (YPC); The Forum for African 
Women Educationalists-Tanzania (FAWE-TZ); Shinyanga Foundation Fund 
(SFF); Centre for Human Rights Promotion (CHRP); Under The Same Sun 



A/HRC/WG.6/12/TZA/3 

GE.11-15146 16 

(UTSS); Children’s Education Society (CHESO); Tanzania Media Women 
Association (TAMWA); Tanzania Human Rights Fountain (TAHURIFO); 
Zanzibar Legal Service Centre (ZLSC); The Tanzania Federation of Disabled 
People's Organizations (SHIVYAWATA); PACSO; Tanzania; 

JS4 Joint Submission 4 presented by: Pastoralist Indigenous NGOs Forum 
(PINGOs Forum); Tanzania Pastoralists, Hunter-Gatherers Organization 
(TAPHGO); International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA)*; 
Catholic Organization for Relief and Development Aid (CORDAID)*; 
Ujamaa Community Resource Team (UCRT); Pastoral Women Council 
(PWC); Association for Law and Advocacy for Pastoralists (ALAPA); 
Longido Community Development Organization (LCDO); Tanzania Natural 
Resources Forum (TNRF); Ngorongoro NGOs Network (NGONET); 
Parakuyo Indigenous Community Development Organization (Paicodeo); 
Huduma ya Injili na Maendeleo ya Wafugaji (HIMWA); Monduli Pastoralists 
Development Organization (MPDO); Simamnjiro Development Organization 
(SDC TRUST); Community Research and Development Organization 
(CORDS); Enyoito Development Organization (MANYOITO); Free Ministry 
for Mission to Unreached (FMUCO); Hadzabe Survival Council of Tanzania 
(HSCT); Loliondo Development Organization (LADO); Umoja wa Wafugaji 
Kanda ya Mashariki (UWAKAMA); Umoja wa Wafugaji Mpanda; and 
Southern Highland Development Organization (SHILDA); Tanzania; 

JS5 Joint submission 5 presented by: Franciscans international*, New York, 
United States of America; and Foundation for Marist Solidarity International, 
Roma, Italy; 

JS6 Joint Submission 6 presented by Article 19*, London, United Kingdom; and 
Media Institute of Southern Africa - Tanzania(MISA-TAN), Tanzania; 

JS7 Joint Submission 7 presented by Canadian HIV/AIDS Legal Network*; 
Toronto; Canada; and The Women’s Legal Aid Centre, Dar es Salaam, 
Tanzania; 

MRG Minority Rights Group International, London, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland *; 

NNOC National Network of Organizations Working with Children; Dar es Salaam, 
Tanzania, Joint Submission; 

Omega Omega Research Foundation, Manchester, United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland; 

STP Society for Threatened People, Göttingen, Germany*; 
UNPO Unrepresented Nations and Peoples Organization, the Hague, The 

Netherlands; 
WLAC Women’s Legal Aid Centre; Dar es Salaam. 

 National human rights institution: 
CHRAGG Commission for Human Rights and Good Governance, Tanzania**. 

2 IHRB, pp. 1–2; see also JS2, pp. 1–2; NNOC, paras. 1.1.–1.2. 
3 CHRAGG, para. 16. 
4 Omega, p. 5. 
5 JS3, para. 42; see also JS4, para. 2; UNPO, para. 5 and p. 5. 
6 NNOC, para. 1.5. 
7 JS2, p. 1. 
8 JS2, p. 9. 
9 GIEACPC, p. 2; see also JS2, p. 1. 
10 NNOC, para. 2.3. 
11 IHRB, p. 5. 
12 CHRAGG, para. 30. 
13 NNOC, para. 2.4. 
14 HelpAge, paras. 11–12. 
15 CHRAGG, para. 30. 
16 JS3, paras. 28–29. 
17 JS3, paras. 30 and 32. 
18 JS3, para. 18; see also JS7, para. 2. 



A/HRC/WG.6/12/TZA/3 

17 GE.11-15146 

19 HelpAge, paras. 18–19 and 22. 
20 JS3, para. 26; see also HelpAge, para. 24; JS7, para. 4. 
21 CHRAGG, para. 15. 
22 JS3, para. 28; CHRAGG, para. 6; STP, p. 1; WLAC, pp. 2–4. 
23 JS3, para. 28; CHRAGG, para. 7; STP, p. 1. 
24 CHRAGG, para. 7. 
25 JS3, para. 33; see also CHRAGG, para. 8; WLAC, p. 5. 
26 CHRAGG, para. 11; HelpAge, paras. 3–6. 
27 HelpAge, paras. 7–11. 
28 CHRAGG, para. 12; HelpAge, para. 13; see also JS3, para. 17. 
29 JS3, para. 61. 
30 JS3, paras. 60 and 62. 
31 CHRAGG, para. 14. 
32 Omega, p. 2. 
33 Omega, pp. 2 and 5. 
34 Omega, p. 2. 
35 Omega, pp. 3–5. 
36 JS5, para. 4. 
37 CHRAGG, para. 1. 
38 JS4, para. 10; see also MRG, paras. 16–17. 
39 MRG, paras. 16–17; STP, p. 1. 
40 JS3, para. 67; see also JS4, para. 11; JS5, para. 9. 
41 JS5, para. 10. 
42 CHRAGG, para. 27. 
43 Omega, p. 5. 
44 JS3, para. 68. 
45 JS5, para. 4. 
46 CHRAGG, para. 22. 
47 CHRAGG, para. 23. 
48 JS3, para. 17. 
49 JS3, para. 16. 
50 NNOC, paras. 4.2; 4.4 and 4.8. 
51 EN, para. 1; see also JS3, para. 17; NNOC, para. 4.2. 
52 EN, para. 2. 
53 EN, paras. 3–4. 
54 EN, pp. 4–5; see also WLAc, p. 5. 
55 JS3, para. 24. 
56 NNOC, paras. 6.3–6.6. 
57 JS5, paras. 15–21. 
58 JS2, pp. 6–7. 
59 JS2, p. 7. 
60 IHRB, p. 5. 
61 GIEACPC, pp. 2–3. 
62 JS2, pp. 5–6; see also JS5, para. 44; NNOC, paras. 4.3. and 4.6. 
63 JS2, p. 6; see also GIEACPC, p. 1; JS5, para. 50; NNOC, para. 4.9. 
64 CHRAGG, para. 20. 
65 CHRAGG, para. 21. 
66 MRG, p. 6. 
67 JS4, paras. 13–14. 
68 JS5, para. 6. 
69 CHRAGG, para. 25; see also JS5, paras. 8 and 12–13. 
70 NNOC, paras. 3.1–3.5. 
71 NNOC, paras. 3.6–3.7. 
72 JS7, para. 5. 
73 JS7, para. 7. 
74 JS3, para. 9; see also EN, para. 7. 
75 JS2, p. 9-10; see also JS3, para. 12; see also JS7, paras. 2 and 4. 
76 EN, para. 7. 



A/HRC/WG.6/12/TZA/3 

GE.11-15146 18 

77 EN, p. 5. 
78 JS1, pp. 1–3; see also JS7, paras. 10–11. 
79 Article 19. para. 4. 
80 Article 19, para. 4; see also JS6, paras. 2.2.1–2.2.5. 
81 Article 19, para. 6. 
82 JS6, paras. 2.2.6–2.2.7. 
83 Article 19, para. 9; see also JS6, p. 9.  
84 JS6, p. 9; see also Article 19, para. 9. 
85 Article 19, para. 4. 
86 Article 19, para. 9. 
87 Article 19, para. 6. 
88 JS6, para. 3.4. 
89 JS6, para. 3.1. 
90 Article 19, para. 7. 
91 Article 19, para. 7; JS6, para. 4.1. 
92 Article 19, para. 9; see also JS6, p. 9. 
93 JS4, para. 15. 
94 WLAC, p. 5. 
95 Article 19, para. 8. 
96 JS6, para. 2.1. 
97 WLAC, pp. 2–4 and 5. 
98 JS6, para. 5; see also WLAC, p. 4. 
99 JS5, paras. 31–32 and 37. 
100 JS3, para. 45. 
101 JS2, pp. 4–5; see also JS3, paras. 55–58. 
102 CHRAGG, para. 19. 
103 JS3, paras. 40–41 and 43. 
104 JS2, pp. 2–3. 
105 JS2, p. 3. 
106 JS2, p. 2; see also JS3, para. 4. 
107 JS2, pp. 3–4. 
108 JS2, pp. 4–5. 
109 NNOC, paras. 5.1–5.6. 
110 JS2, p. 3. 
111 JS4, paras. 19–20; see also UNPO, p. 5. 
112 JS7, paras. 9 and 11. 
113 NNOC, paras. 5.7–5.13. 
114 JS7, paras. 13–14. 
115 JS7, paras. 13–14. 
116 JS3, paras. 47–48, JS4, paras. 8 and 21; see also IHRB, p. 3. 
117 JS4, para. 9. 
118 IHRB, p. 5. 
119 MRG, paras. 14–15; JS4, para. 22; see also JS5, para. 27; UNPO, para. 7. 
120 CHRAGG, paras. 9–10. 
121 STP, p. 1. 
122 JS2, p. 8. 
123 JS5, paras. 38–39. 
124 JS2, pp. 8–9; see also JS3, paras. 7–8 and 14–15; JS5, paras. 42–44 and 47–48. 
125 JS3, para. 10 
126 JS3, para. 11. 
127 JS4, para. 20; see also UNPO, para. 12. 
128 JS5, para. 22; see also UNPO, para. 7. 
129 JS3, para. 37; JS5, para. 22. 
130 JS4, para. 1; see also UNPO, paras. 1–2. 
131 JS4, para. 3; see also UNPO, para. 6. 
132 JS4, paras. 3–4; see also JS3, paras. 37–38; JS5, paras. 28–30. 
133 MRG, paras. 4–11; STP, p. 2; UNPO, para. 8. 
134 JS5, para. 26. 



A/HRC/WG.6/12/TZA/3 

19 GE.11-15146 

135 JS4, paras. 6–7; see also JS5, para. 27; MRG, para. 12; UNPO, paras. 9–10. 
136 JS4, pp. 4–5; see also JS3, para. 43; JS5, paras. 33–36; MRG, p. 6; UNPO, p. 5. 
137 JS4, p. 5. 
138 UNPO, p. 4. 
139 JS4, para. 17; see also IHRB, p. 2. 
140 NNOC, paras. 6.1–6.2. 
141 JS3, paras. 44–46; see also CHRAGG, para. 17. 
142 IHRB, p. 4. 
143 JS3, para. 49; CHRAGG, para. 29; see also IHRB, p. 5. 
144 IHRB, p. 5. 
145 IHRB, p. 5. 

        


