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أوال  -التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية
 - 0 - 1 - 1تعريف القضاء على العنف ض د املرأة
 - 1ورّعت الدولة الطرف النطـاق الدرـتوري لتعريـف التمييـز يف الدرـتور احلـاي الـذي
ينص صراقة على قظر التمييز علـى أرـاس نـوجل اجلـن يف مجلـة عوامـل أخـرى( )1ليصـب
أورع نطاقا يف املـادة  )2( 33واملـادة ( 54ب) مـن املسـودة الن ائيـة للدرـتور (الـت عرضـت
علــى احلكومــة يف  8تشــرين األول/أكتــوبر  .)2()2014ويعــرف هــذا الــنص بوضــوز التمييــز
املباشـر والتمييـز ـري املباشـر( )3وفقـا للمــادة  1مـن االتفاقيـة .ويلـزم النظـر يف التعريـف احلــاي
للتمييز يف عملية وضع الدرتور اجلارية قاليا والت من املتوقع أد تُختتم يف هناية عام .2014
 - 2وباإلضافة إىل ذلك رنّت الدولة الطرف العديـد مـن القـوانني اةاصـة بالقطاعـات لكفالـة
مماررــــة املــــرأة حلقــــوق اإلنســــاد واحلريــــات األرارــــية يف ا ــــاالت السيارــــية( )4واالجتماعيــــة
واالقتصادية( )5والتقافية( )6واملدنية ورائر ا ـاالت األخـرى بصـرف النظـر علـى قالتـ ا الزوجيـة
علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل .وقــد أدرج ذلــك يف املشــروجل التــاين مــن درــتور مج وريــة تزنانيــا
املتحدة(.)7
__________
( )1انظر على وجـه اةصـوا التعـديل التالـر عشـر الـذي أدخـل علـى درـتور تزنانيـا يف عـام  2005والتعـديل
العاشر الذي أدخل على درتور زجنبار يف عام .2010

( )2منذ نيساد/أبريل والدولـة الطـرف تعكـف علـى مراجعـة درـتور عـام  1977هبـدف اعتمـاد درـتور جديـد
كما يـنص علـى ذلـك قـانود مراجعـة الدرـتور - Cap83 R.E 2012 .وتنـاق اآلد اجلميعيـة التيريسـية الـت
أنشئت يف بداية عام  2014مشروجل الدرتور الذي أعدته جلنة مراجعـة الدرـتور .وبعـد أد تعتمـد اجلمعيـة
التيريسية الدرت ور املقترز جيري ارتفتاء بشينه قبل أد يدخل قيز النفاذ يف وقت ما خالل عام .2015
( )3اقتُرز يف مشروجل الدرتور التاين إدماج قائمة شاملة من احلقوق مبا يف ذلك قكم حمدد يتعلـ ققـوق املـرأة
(املادة  )47يف شرعة احلقوق.
( )4انظر بوجـه خـاا القـانود االنتخـاجن لزجنبـار (رقـم  11الصـادر يف عـام  )1984والقـانود املعـدل للقـانود
االنتخاجن لعام ( 1984القانود رقـم  12الصـادر يف عـام )2002؛ والقـانود االنتخـاجن ()1985؛ وقـانود
األقزاب السيارية ()1992؛ وقانود النفقات االنتخابية (.)2010
( )5انظــر قــانود العمالــة وعالقــات العمــل ()2004؛ وقــانود العمالــة رقــم  11لعــام 2005؛ وقــانود التعلــيم
( )1978الفصل 353؛ وقانود التعليم يف زجنبار رقم  6لعام .1982
( )6انظـر قـانود الـزواج ( )1971الفصـل R.E 2002 29؛ مررـوم الـزواج ( عقـد القـراد وتسـجيله) والفصـل
 92من قانود زجنبـار؛ مررـوم املـرياث الفصـل  21مـن قـانود زجنبـار؛ وقـانود الوصـاية وإدارة التركـات
الفصل R.E 2002 352؛ وقانود العوان واألطفال من النساء ري املتزوجات.
( )7انظر بوجه خاا املادتني  22و  46من مشروجل درتور مج ورية تزنانيا املتحدة.

14-66070

3/81

CEDAW/C/TZA/7-8

 - 3وما انفكت الدولة الطرف تعمل مـع الربملـاد وسلـ نـواب زجنبـار مـن أجـل تعجيـل
عملية مراجعة القوانني يف هذا الصدد وذلـك لكفالـة تعـديل أو إللـاء مجيـع القـوانني التمييزيـة
ومواءمتـ ا مـع أقكـام االتفاقيــة والتوصـيات العامـة للجنـة( .)8وعمــال باملـادة  2مـن االتفاقيــة
أعادت الدولة الطرف النظر يف قانود املـرياث يف تزنانيـا القاريـة .ومـا أد يـتم اعتمـاد الدرـتور
اجلديد رتشرجل الدولة الطرف يف تعـديل هـذه القـوانني مـن أجـل تعزيـز املسـاواة بـني الرجـل
واملرأة والطفل يف قضايا املرياث(.)9
 - 4وفيمـــا يتعلـ ـ بزجنبـــار قامـــت الدولـــة الطـــرف مبراجعـــة قـــانود حمكمـــة القاضـــي
( )10()1985لكفالة وصول الرأة والرجل بالفعل إىل حمكمة القاضي(.)11
 1 - 1 - 1القوانني التمييزية
 - 5يف إطار تنفيذ أقكام املادة  15من االتفاقية متن الدولة الطـرف للمـرأة املسـاواة مـع
الرجــل أمــام القـانود يف درــتور تزنانيــا لعــام  )12(1977ويف درــتور زجنبــار لعــام .)13(1984
وفضال عن ذلك تكفل الدولة الطرف للمرأة أهلية قانونية يف املسائل املدنية مطابقـة ألهليـة
__________
( )8ترد األقكام القانونية الت حتظر التمييز على أراس نـوجل اجلـن يف املـادتني  28و 33مـن قـانود األشـخاا
ذوي اإلعاقة ()2010؛ واملادة  5من قانود الطفـل ()2009؛ واملـواد مـن  28إىل  34مـن قـانود مكافحـة
فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز (رقـم  28لعـام  .)2008ومـن القـوانني األخـرى الـت تتضـمن أقكامـا
حتظــر التمييــز القــانود االنتخــاجن ()1985؛ ومــادة يف قــانود األراضــي ()1999؛ ومــادة يف قــانود أراضــي
القرى ()1999؛ وقانود الرهود العقارية والتمويل.

( )9وتشمل قوانني املرياث يف تزنانيا قانود الوصايا وإدارة التركات الفصـل R.E 2002 352؛ والقواعـد املتعلقـة
بالوصــية اجلــدول التالــر امللحــ بالقــانود العــريف ا لــي (اإلعــالد) (( )1963رقــم  )4األمــر اإلشــعار
احلكـومي رقـم  436الصـادر يف عــام 1963؛ وقـانود املـرياث ادنـدي (( )1965دخــل هـذا القـانود قيــز
النفاذ يف تزنانيا عن طري مرروم (تنفيذ) القوانني ادنديـة) الفصـل  2مـن قـانود تنلانيقـا؛ وال يـزال معتـرف
هبا مبوجب قانود القضاء وتطبي القانود الفصـل  - R.E 2002 358بيـد أد األجـزاء مـن التارـع والعشـرين
إىل األربعـني واملـادة  333مــن قـانود املــرياث ادنـدي ال تنطبـ يف تزنانيـا فيمــا يتعلـ بالبنــد (أ) مـن اجلــدول
التاين امللح بقانود القضاء وتطبي القانود.
( )10القانود رقم  3الصادر يف عام .1985
( )11قاليا فإد قاضي ا كمـة (رئـي حمكمـة القاضـي) ملـزم مبوجـب قـانود ا كمـة بتطبيـ املبـاديف الـواردة يف
القوانني الوطنية متل املرروم املتعل باألدلة ومرروم اإلجراءات املدنية علـى الـر م مـن عـدم إملامـه بالقـانود.
وعمليا أدى ذلك إىل تفادي وقوجل خطإ قضائي إزاء مستعملي ا اكم وال ريما النسائي.
( )12انظــر بوجــه خــاا املــادتني  12و 13مــن درــتور مج وريــة تزنانيــا املتحــدة .وتــنص املادتــاد  25و  47مــن
املشــروجل التــاين للدرــتور (املعتمــد يف  30كــانود األول/ديســمرب  )2013علــى اقتــراز تورــيع نطــاق هــذا
املبدأ.
( )13انظر بوجه خاا املادة  12من درتور زجنبار (.)1984
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الرجل وهتيء دا الفرا نفس ا ملماررة تلك األهليـة .ومبوجـب هـذه األهليـة تكـود للمـرأة
ققــوق مســاوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود( )14وإدارة املمتلكــات وتُعامــل علــى قــدم
املساواة مع الرجل يف مجيع مراقـل اإلجـراءات أمـام ا ـاكم( .)15ومتـن أيضـا الدولـة الطـرف
الرجل واملرأة نف احلقوق فيمـا يتعلـ بالقـانود ذي الصـلة بتنقـل األشـخاا وقريـة اختيـار
حمل ركناهم وإقامت م(.)16
 - 6ولكفالــة هتيئــة فرصــة متكافئــة لتالميــذ املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة ذكــورا وإناثــا
للوصول إىل التعليم واالرـتمرار فيـه تضـمن السيارـة املتعلقـة بـالتعليم والتـدريب املعتمـدة يف
عـام ( 1995تزنانيــا القاريــة) بصــيلت ا املنقحـة واملعتمــدة يف قزيراد/يونيــه  2014املســاواة
بني الفتيات والفتياد والنساء والرجال يف الوصول إىل فرا التعليم والتـدريب كمـا تكفـل
للفتيات العودة إىل املدررة بعد وضعن محل ن .وفيما يتعل بزجنبار تنص املـادة  )1( 16مـن
قــانود زجنبــار حلمايــة العــوان واألطفــال الــذين دــم والــد واقــد ( )2005علــى إلــزام فتيــات
املــدارس احلوامــل بــالتوقف عــن الدرارــة ل العــودة إلي ــا يف ضــود رــنتني بعــد الــوالدة.
وعمليــا بإمكــاد هــفالء الفتيــات أد رتــرد املدررــة الــت يــر ت يف ارــتئناف درارــت ن في ــا
تفاديا للوصم.
 - 7ويف سال عالقات العمل والعمالـة رـنت الدولـة الطـرف أقكامـا حمـددة يف املـادة 7
()18
( )1من قانود العمل يف زجنبار ( )17()2005وقـانود عالقـات العمالـة والعمـل ()2004
اللذين نعاد التمييز يف مكـاد العمـل .ويـرد بيـاد أرـباب التمييـز يف الفقـرة ( )4مـن املـادة 7
مـــن قـــانود عالقـــات العمالـــة والعمـــل ويف املـــادة  )3( 10مـــن قـــانود العمالـــة يف زجنبـــار
والقاعـــدة  )2( 28مـــن قواعـــد عالقـــات العمالـــة والعمـــل(( )19مدونـــة املماررـــات اجليـــدة)
( )20()2007الت تشمل أشكاال أخرى من التمييز.

__________
( )14انظر بوجه خاا قانود العقود الفصل .R.E 2002 -2002 345

( )15انظـر علــى رـبيل املتــال املـادة  )1( 31مــن درــتور تزناينـا؛ واملــادة  )1( 12مـن درــتور زجنبــار ()1984؛
واجلزء التارع من قانود عالقات العمل يف زجنبار (رقم  1لعام .)2005
( )16انظــر بوجــه خــاا املــادة  17مــن درــتور تزنانيــا لعــام 1977؛ واملــادة  16مــن درــتور زجنبــار ()1984؛
وقانود العمالة وعالقات العمل ()2004؛ واجلزء التارع من قانود عالقـات العمـل يف زجنبـار (رقـم  1لعـام
.)2005
( )17القانود رقم  11الصادر يف عام .2005
( )18القانود رقم  6الصادر يف عام .2004
( )19انظر املادة  7من قانود عالقات العمالة والعمل واملادة  10من قانود العمالة يف زجنبار.
( )20وُضعت مدونة املماررات اجليدة مبوجب قانود عالقات العمالة والعمل.
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 - 8وقــت تتيكــد الدولــة الطــرف مــن التعريــف هبــذه األقكــام علــى نطــاق وارــع يف يف
أوراط العمال وأرباب العمل يف زجنبار اختذت إجراء آخر يقضي بإصدار نسـخ مبسـطة مـن
هذه القوانني بالللتني اإلنكليزية والسواقلية .ومت توزيع هذه النسـخ علـى عامـة العـاملني علـى
نطاق وارع.
 - 9وهناك قـوانني أخـرى كـترية وضـعت ا الدولـة الطـرف هبـدف منـع التمييـز ضـد املـرأة
كما يشري إىل ذلك البند  0-3من الوثيقة األرارـية املوقـدة .وتشـمل هـذه القـوانني القـانود
املتعل بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز (الوقايـة مـن املـرا ومكافحـة) ( )2008الـذي
حيظــر التمييــز ضــد األشــخاا املصــابني باإليــدز؛ والقــانود املتعل ـ باألشــخاا ذوي اإلعاقــة
( )2010الذي حيظر التمييز على أراس اإلعاقة؛ والقانود املتعلـ بالطفـل وقـانود الطفـل يف
زجنبار وكالمها يكفل ق كل طفل يف العي قياة خالية من التمييز؛ وقانود زجنبـار املتعلـ
باألشخاا ذوي اإلعاقة (احلقوق واالمتيازات)( )21الذي يتناول املسـائل املتعلقـة بـالتمييز يف
العمـــل وإعمـــال ققـــوق األشـــخاا ذوي اإلعاقـــة وامكانيـــة الوصـــول والتنقـــل ومعـــايري
الوصول وقظر منع الوصول إىل املباين العامة.
 - 10ولكفالــة أخــذ املســائل اجلنســانية يف احلســباد يف مجيــع املســتويات أصــدر مكتــب
الرئارــة  -إدارة اةــدمات العامــة توجي ــات جلميــع الســلطات ا ليــة لوضــع مواثي ـ للخدمــة
العامــة تــنص يف مجلــة أمــور علــى املســاواة بــني اجلنســني يف تلــف املناصــب والو ـائف.
ويراقــب تنفيــذ هــذه املواثيـ فريـ تقيــيم تــابع ملكتــب الرئارــة ويتــابع تعمــيم مراعــاة املنظــور
اجلنساين واالعتبارات اجلنسانية يف و ائف السلطات ا ليـة .وهنـاك علـى مسـتوى السـلطات
ا ليــة جلــاد تــدقي ملزمــة بتتبــع تنفيــذ مواثي ـ اةدمــة العامــة يف قــني يقــوم املكتــب الــوط
للتدقي بإعادة التيكد يف تنفيذها.
 - 11وال يزال قانود الزواج الصادر يف عـام  1971يـز ضـد الفتيـات بسـماقه بتـزوجي ن
يف رــن اةامســة عشــرة فيحــرم ن بــذلك مــن االنتفــاجل بــالفرا الــت تتــاز دــن .ومــا فتئــت
مراجعة رن الزواج تطرز حتديات منذ رنوات بسبب املواقف التقليدية والدينية .ومـع ذلـك
يفسـ الدرــتور املقتــرز ا ــال لتنقــي هــذا القــانود إذ أنــه أي الدرــتور يعــرف الطفــل بينــه
شخص دود رن التامنة عشرة من العمر وينص على تدابري محائية أخرى لفائدته.

__________
( )21القانود رقم  9الصادر يف عام .2006
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 2 - 1 - 1ا لتعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري
 - 12شرعت الدولة الطرف يف تنفيذ عدد من األنشطة .وهـي تشـمل إضـفاء الطـابع ا لـي
على أقكام العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنساد وإدراج ا يف النظام القـانوين ا لـي
وتنظيم محالت لتوعية اجلم ور بيقكام االتفاقية والربوتوكول امللح هبا لفائـدة النسـاء وقـادة
ا تمــع ا لــي وتــدريب العــاملني يف ا ــال القــانوين ويف ج ــاز القضــاء علــى املســائل املتعلقــة
ققوق اإلنساد ومعايري ققوق اإلنساد ا ددة يف االتفاقية.
 - 13وواصــلت الدولـــة الطـــرف تنظــيم دورات تدريبيـــة لتعزيـــز قــدرات مـــو في اجل ـــاز
القضائي يف سال قانود ققوق اإلنساد الدوي مبا يف ذلـك ققـوق املـرأة يف رـياق االتفاقيـة
وبروتوكودــا االختيــاري والربتوكــول امللح ـ بامليتــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســاد والشــعوب
املتعلـ ققــوق املــرأة يف أفريقيــا (بروتوكــول املــرأة يف أفريقيــا)( .)22وبوجــه خــاا تلقــى 14
قاضــيا ومســجال يف ا كمــة العليــا يف تزنانيــا تــدريبا يف عــام  2011علــى صــكوك ققــوق
اإلنساد الدولية املتعلقة باملرأة والطفل بوجه خاا .وعالوة على ذلك قامت إدراة السـجود
يف زجنبــار بــإجراء ارــتعراا مكتــف لقــانود تتقيــف ا ــرمني ( )23()1980مــن أجــل معاجلــة
مسائل من ا ققوق النسـاء يف السـجود واألطفـال املقـيمني يف السـجود مـع أم ـاهتم /مقـدمي
الرعاية دم ووضع م .واددف أيضا من ارتعراا هذا القانود هو إنشاء آلية للـتظلم يف نظـام
السجود ملواج ة قضايا العنف والتمييز اجلنسانيني.
 - 14وبــذلت الدولــة الطــرف ج ــودا مــن أجــل إنفــاذ قــانود املســاعدة القانونيــة الــذي بلـ
العمــل فيــه مراقلــه األخــرية .ورــيم هــذا القــانود للمســاعدين القــانونيني بتقــد اةــدمات
القانونيــة ملــن هــم يف قاجــة إلي ــا .وريضــاعف ذلــك مــن عــدد اجل ــات املقدمــة للخــدمات
القانونية يف املناط الريفية بوجه خاا .وباملتل يقوم مركز اةدمات القانونية يف زجنبـار منـذ
رنتني بتنظيم دورة تدريبيـة للمسـاعدين القـانونيني وهـو مـا أدى إىل تعـيني مو ـف مسـاعدة
قانونية يف كال دائرة وأصب هناك ما يزيد عن  160مساعدا قانونيا يف زجنبار.
 - 15وشرعت الدولـة الطـرف يف تنفيـذ سموعـة مـن بـرام بنـاء القـدرات لفائـدة املـرأة يف
رياق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بوجه خاا .ويف إطار اجل ـود الـت
تبذدا الدولة الطرف م ن أجل توعية عامـة النـاس باملعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـاد املتعلقـة
__________
( )22اعتُمــدت االتفاقيــة يف مــابوتو موزامبي ـ
التاين /نوفمرب .2005

يف  11متوز/يوليــه  2005ودخلــت قيــز النفــاذ يف  25تشــرين

( )23القانود رقم  1الصادر يف عام .1980
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بــاملرأة ترمجــت االتفاقيــة إىل الللــة الســواقلية وبروتوكودــا االختيــاري والربوتوكــول امللح ـ
بامليتـــاق األفريقـــي حلقـــوق اإلنســـاد والشـــعوب املتعلــ ققـــوق املـــرأة يف أفريقيـــا (املعـــروف
بربوتوكول موبوتو) ونشرهت ا على نطاق وارـع .وفضـال عـن ذلـك واصـلت الدولـة الطـرف
التعاود مع اجل ات الفاعلة من الدول ومن ـري الـدول لتنفيـذ الـربام ا تمعيـة بشـيد ققـوق
املرأة كما تنص على ذلك االتفاقية ورائر املعاهدت الدولية حلقوق اإلنسـاد .وبوجـه خـاا
تُســتعمل بعــرب الــربام اإلذاعيــة والتلفزيــة لتوعيــة اجلم ــور ققــوق املــرأة متــل برنــام -
 - Kumepambazuka–Sheriaالـذي تبـذه إذاعـة ( )Radio Oneكـل يـوم ثالثـاء (مـن التامنـة إىل
التارعة صـباقا)؛ وبرنـام ( )Power Breakfast (PB) -Sheriaالـذي تبتـه إذاعـة ()Clouds FM؛
وبرنام ( )Ijue Sheriaالذي تبته حمطة التلفزيود املستقلة ( )ITVوحمطة زجنبـار للبـر التلفـزي
واإلذاعـي ()ZBC؛ وبرنـام ( )Kona ya Sheriaالـذي تـديره مفرسـة البـر التزنانيـة (.)TBC
وباملتـل تـنظم رابطــة ا اميـات يف زجنبــار دورات وقلقـات درارـية تتقيفيــة يف سـاي القــانود
وققوق اإلنساد ألفراد ا تمع ا لي يف زجنبار.
 - 16وتقــوم الدولــة الطــرف بالتعــاود مــع ج ــات مــن ــري الــدول وال رــيما منظمــات
ا تمع املـدين بتنظـيم محـالت توعيـة مـن أجـل مكافحـة التمييـز والعنـف ضـد املـرأة والقضـاء
علي ما من خالل احلملـة املعروفـة قملـة األيـام السـتة عشـر( )24واليـوم الـدوي للمـرأة ويـوم
الفتـــاة والتجمـــع اجلمـــاهريي ”أوهـــورو تـــورت “ ( )Uhuru Torch Rallyوامل رجانـــات
اجلنســانية( .)25وخــالل االقتفــاالت مبنارــية اليــوم الــدوي للمــرأة تقــوم اجل ــات الفاعلــة مــن
الدول ومن ري الدول بتوعية اجلم ور بيقكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد
املرأة وققوق املرأة.
 - 17وعملــت الدولــة الطــرف أيضــا مــن أجــل الزيــادة يف عــدد النســاء الــال يلتجــئن إىل
ا ــاكم للمطالبــة ققــوق ن .ويــتم ذلــك بوجــه خــاا مــن خــالل عــدد مــن بــرام املســاعدة
القانونية .وتعكف قاليا الدولة الطـرف علـى وضـع مشـروجل ريارـة وقـانود بشـيد املسـاعدة
القانونية كما أنشيت أمانة للمساعدة القانونية يف إطار برنـام إصـالز القطـاجل القـانوين مـن
أجـل تنسـي أنشــطة املسـاعدة القانونيـة .وفضــال عـن ذلــك مـا فتـل الشــركاء يف التنميـة متــل
وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة ومرف ـ اةــدمات القانونيــة تــوفر التمويــل
والدعم الف لعدد من اجل ات مقدمة املساعدة القانونية  -لكـل مـن الوقـدات شـبه القانونيـة
ومراكز املساعدة القانونية الت يديرها حمامود متطوعود ومنظمات ـري قكوميـة ومنظمـات

__________
( )24ينظم هذه التظاهرات السنوية وينسق ا فرجل مجعية النساء يف القانود والتنمية يف أفريقيا يف تزنانيا.

( )25تُعقد امل راجانات اجلنسانية مرة كل رنتني من أجل التوعية ققوق املرأة ورفاه ا يف مجلة مسائل أخرى.
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حمليــة ومنظمــات دينيــة  -لتمكينـ ا مــن تقــدم املســاعدة القانونيــة للمــرأة يف كــل مــن املنــاط
احلضرية واملنـاط الريفيـة يف تزنانيـا .وفيمـا يتعلـ بزجنبـار تقـوم الدولـة الطـرف أيضـا بوضـع
ريارة وطنيـة للمسـاعدة القانونيـة يف إطـار الربنـام الـوط إلصـالز القطـاجل القـانوين .ومـن
ا االت ذات األولوية دذه السيارة توفري خدمات املساعدة القانونية للنساء واألطفال.
 - 18وكما وردت اإلشارة إىل ذلك يف الفرعني باء وجـيم مـن الوثيقـة األرارـية املوقـدة
فقد امتتلت الدولة الطرف ملتطلبات أقكام املادة  3من االتفاقيـة بقيام ـا بوجـه خـاا باختـاذ
مجيع التدابري السيارية واالجتماعية واالقتصادية والتقافية املناربة مبا يف ذلـك تـدابري درـتورية
()26
وقانونيــة وتــدابري يف ســال السيارــة العامــة .ولــذلك كررــت الدولــة الطــرف يف الدرــتور
أقكاما قانونية خاصة بكـل قطـاجل ونفـذهتا وهـي أقكـام تقضـي بكفالـة متتـع كـل مـن املـرأة
والرجل باحلقوق واحلريات األرارية من خالل قظر وجتر التمييز القائم على مجلـة عوامـل
من ا االعتبارات اجلنسانية يف مجيع ساالت احلياة.
 - 19وفضــال عــن ذلــك أكــدت الدولــة الطــرف أد ققــوق اإلنســاد مدرجــة يف املنــاه
الدرارــية يف مجيــع املــدارس االبتدائيــة والتانويــة وكــذلك يف معاهــد التعلــيم العــاي يف تزنانيــا
القاريــة ويف زجنبــار .أمــا التحــدي الرئيســي يف هــذا ا ــال فــيكمن يف افتقــار معظــم املدررــني
للمعلومات بشيد ققوق اإلنساد .ولذلك شرعت الدولـة الطـرف يف تنظـيم دورات تدريبيـة
خاصــة للمدررــني بشــيد ققــوق اإلنســاد عمومــا وققــوق املــرأة والطفــل خصوصــا .وإىل
جانـب ذلـك تسـعى الدولـة الطـرف إىل كفالـة تـدريب مجيـع القضـاة يف مجيـع املســتويات يف
سال ققوق اإلنساد وأقكام االتفاقية والربوتوكول االختياري امللح هبا.
 3 - 1 - 1اآللية الوطنية
 - 20واختــذت الدولــة الطــرف العديــد مــن التــدابري مــن أجــل إنشــاء وتعزيــز اآلليــة الوطنيــة
للنـ وا بــاملرأة منــذ التمانينــات مــن القــرد املاضــي .وريلــت هــذه التــدابري إنشــاء وزارة تنميــة
ا تمعــات ا ليــة واملســاواة بــني اجلنســني ورعايــة الطفــل يف تزنانيــا القاريــة ؛ وإنشــاء وزارة
الرعايــة االجتماعيــة والنــ وا بالشــباب واملــرأة والطفــل يف زجنبــار .وهــذه الــوزارات هــي
املكاتـب احلكوميــة املعنيــة يف مجلـة مفرســات أخــرى بتنســي مجيـع الشــفود املتعلقــة بــاملرأة
وتنفيذها واإلشراف عليه( . )27وأنشـيت أيضـا الدولـة الطـرف نظامـا للرصـد والتقيـيم يف سـال

__________
( )26تضمنت املادة  47من املشـروجل التـاين للدرـتور تصـنيفا جلميـع احلقـوق واحلريـات األرارـية للمـراة الـت
ترد اإلشارة إلي ا يف درتور تزنانيا ( )1977الساب .

( )27يف آب /أ سط  2013ريت هذه الوزارة امس ا .وقبل هذا التاريخ كانـت هـذه الـوزارة تعـرف بـوزارة
الرعاية االجتماعية والن وا بالشباب واملرأة والطفل.
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ا ملساواة بني اجلنسني وأدوات جلمع البيانات قت تيسر تنسي ورصد وتقييم األنشـطة املتعلقـة
باملســاواة بــني اجلنســني بفعاليــة وكفــاءة يف زجنبــار .وعــالوة علــى ذلــك يعكــف نظــام الرصــد
والتقييم يف سال املساواة بني اجلنسني يف تزنانيا القارية على أختاذ اإلجراءات نفس ا.
 - 21وار تجابة لتوصية اللجنة بتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لآلليـة الوطنيـة أنشـات
الدولة الطرف  2 280و يفة يف وزارة تنمية ا تمعات ا لية واملساوة بني اجلنسـني ورعايـة
الطفــل .ويف الفتــرة  2013/2012بل ـ سمــوجل عــدد الو ــائف املشــلولة  1 121و يفــة
مقابــل  1 198و يفــة يف الفتــرة  .2014/2013ويــرد يف اجلــدول  23التفاصــيل املتعلقــة
مبستويات قوام املو فني يف كل إدارة ووقدة .وعـززت الدولـة الطـرف آليتـ ا الوطنيـة املعنيـة
باملســاواة بــني اجلنســني وال رــيما تــوفري املــوارد الكافيــة؛ واختــذت أيضــا تــدابري للزيــادة يف
اعتمـادات امليزانيـة املخصصـة لـوزارة تنميـة ا تمعــات ا ليـة واملسـاواة بـني اجلنسـني ورعايــة
الطفل لكفالة تعزيز املساواة بـني اجلنسـني يف البلـد .وخـالل السـنوات الـتالث املاضـية زادت
الدولة الطرف يف اعتمادات امليزانية املخصصة لأللية الوطنيـة املعنيـة باملسـاواة بـني اجلنسـني يف
تزنانيــا القاريــة مــن  15.6بليــود شــلن خــالل الفتــرة املاليــة  2013/2012إىل  23.9بليــود
شلن يف ميزانية الفترة  2014/2013أي بزيادة قدرها  9.8باليـني شـلن .ويف السـنة املاليـة
 2015/2014بللت قيمة االعتماد يف امليزانيـة  30.2بليـود شـلن أي بزيـادة قـدرها 6.3
باليني شلن مقارنة بالسنة املالية .2014/2013
 - 22وفضــال عــن ذلــك أنشــيت الدولــة الطــرف األفرقــة العاملــة الصــلرية املعنيــة بتعمــيم
املنظـور اجلنســاين منــذ عــام  2008هبــدف الـدعوة إىل تعمــيم املنظــور اجلنســاين يف السيارــات
العامة والربام واةطط وميزانيات الوزارات القطاعية واملنظمات ـري احلكوميـة يف كـل مـن
تزنانيــا القاريــة وزجنبــار .وقامــت هــذه األفرقــة بعمــل رائــد يف ادمــاج اجلوانــب اجلنســانية يف
االرـــتراتيجية الوطنيـــة التانيـــة للنمـــو واحلـــد مـــن الفقـــر يف تزنانيـــا ( )MKUKUTA IIويف
االرــتراتيجية التانيــة للحــد مــن الفقــر يف زجنبــار ( )MKUZA IIكمــا تقــوم قاليــا بــإجراء
قوارات يف سال الس يارـة العامـة بشـيد العنـف القـائم علـى نـوجل اجلـن  .وقامـت أيضـا هـذه
األفرقة بعمليات مراجعة للمسائل اجلنسانية يف وزارة الصـحة والـوزارة املسـفولة عـن املسـاواة
بــني اجلنســني يف تزنانيــا القاريــة كمــا نفــذت عمليــة لتتبــع النفقــات العامــة يف وزارة التعلــيم
ووزارة الصحة يف زجنبار .و على إثـر عمليـة مراجعـة املسـائل اجلنسـانية قامـت وزارة الصـحة
يف زجنبار بإعادة النظر يف اجلانـب املتعلـ بتقارـم التكـاليف فيمـا يتعلـ بصـحة األم إذ صـار
بإمكــاد املرضــعات مــن النســاء احلصــول علــى اةــدمات الطبيــة سانــا .وأرــفرت أيضــا هــذه
املبادرات عن حتسني عملية صرف القروا لط البـات التعلـيم العـاي الـت يشـرف علي ـا سلـ
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إقراا طالب التعليم العاي كما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله .ويالقظ إد زجنبـار تعكـف
قاليا على ارتعراا عمل الفري العامل الصـلري املعـ بتعمـيم املنظـور اجلنسـاين وتعزيـزه مـن
أجل حتسني قدرته على دعم عمليات السيارات الكلية.
 - 23وعــالوة علــى ذلــك شــرجل تزنانيــا القاريــة يف املراقــل األوليــة مــن عمليــة ارــتعراا
السيارــة اجلنســانية الوطنيــة لالرتعاضــة عــن ريارــة املســاواة بــني اجلنســني والن ـ وا بــاملرأة
( ) 2000من أجل ادماج املسائل الناشئة احلالية متـل العنـف القـائم علـى نـوجل اجلـن وتلـري
املناخ واملسـاو اة يف التمتيـل يف هيئـات صـنع القـرار وكـذلك التعلـيم والعمالـة .وفيمـا يتعلـ
يزجنبار بللت عملية وضـع السيارـة اجلنسـانية يف زجنبـار ( )2011الـت ريُسـتعاا هبـا عـن
ريارة محاية املرأة والن وا هبا ( )2001مرقلة املوافقة الرمسية .وفضال عـن ذلـك أضـفت
وزارة املاليــة الطــابع املفرســي علــى ميزنــة الشــفود اجلنســانية .وتعكــف الــوزارة علــى بنــاء
القدرات وتوفري أدوات تعميم املنظـور اجلنسـاين كمـا تقـوم احلكومـة بتوجيـه الـوزارات فيمـا
يتعلـ بامليزانيــات القطاعيــة مــن أجــل إدراج املشـا ل اجلنســانية يف امليزانيــات .وقامــت بوضــع
قائمة باملسائل اجلنسـانية الـت جيـب أد تشـمل ا عمليـة تعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف امليزانيـات
ونشرهتا على نطاق وارع.
 - 24ــري أد زجنبــار واج ــت عــددا مــن الصــعوبات يف تنفيــذ املبــادرات املــذكورة رــابقا
من ـ ا :اافــاا مســتوى الــوعي بالقضــايا اجلنســانية علــى املســتوى اإلداري بســبب الــتلريات
الكــترية يف والو ــائف ا إلداريــة؛ وعــدم كفايــة امليزانيــة املخصصــة لتنفيــذ الــربام واةطــط
اجلنسانية.
 - 25وأنشــات الدولــة الطــرف آليــة لتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكلـ ا االختيــاري والربتوكــول
امللح بامليتاق اإلفريقي حلقوق اإلنساد والشعوب املتعل ققوق املرأة يف أفريقيـا (بروتوكـول
املــرأة يف أفريقي ـا)( .)28ومت بوجــه خــاا إنشــاء جلــاد تعــا بالشــفود اجلنســانية يف كــل وزارة
قكومية ويف كل إدارة مسـتقلة ووكالـة ولـدى السـلطات احلكوميـة ا ليـة اخـتري أعضـا ها
مــن كــل إدارة مــن إدارات املفرســات املــذكورة لــدعم منس ـ الشــفود اجلنســانية يف تزنانيــا
القارية ويف زجنبار.

__________
( )28اعتُمــدت االتفاقيــة يف مــابوتو موزامبي ـ
التاين /نوفمرب .2005
14-66070
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 4 - 1 - 1امل ماررات التقافية السلبية وتشويه األعضاء التنارلية لإلناث
 - 26واختــذت الدولــة الطــرف عــددا مــن التــدابري ريلــت تــدابري تشــريعية هبــدف التعجيــل
بإهناء املماررات التقليدية الضارة واملواقف النمطية الت متيز ضد املـرأة وذلـك عمـال بيقكـام
املادتني ( 2و) و ( 5أ) مـن االتفاقيـ ة .وقامـت الدولـة الطـرف بوجـه خـاا بوضـع ريارـات
وقوانني حمددة تتناول مسيلة األفكار النمطية واألفكار املسـبقة فيمـا يتعلـ بـدور كـل اجلـن .
وفضال عـن ذلـك مت تعـديل القـانود اجلنـائي لتجـر تشـويه األعضـاء التنارـلية لإلنـاث متشـيا
وقانود األقكـام اةاصـة املتعلقـة بـاجلرائم اجلنسـية القـانود رقـم  4الصـادر يف عـام 1988
الذي ينص على محاية الفتيات دود رن التامنة عشرة من التعرا لتشـويه أعضـائ ن .بيـد أنـه
لــوقظ أد هــذه األقكــام ال حتمــي النســاء الــال جتــاوزد التامنــة عشــر مــن العمــر مــن تشــويه
األعضـــاء التنارـــلية .ووضـــعت الدولـــة الطـــرف ارـــتراتيجيات متنوعـــة هتـــدف إىل احلـــد مـــن
املماررــات التقليديــة والتقافيــة الضارةـــ من ـ ا خطــة العمــل الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد النســاء
واألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
() 2015-2001؛ واالرتراتيجية الوطنية لتوعية ا تمعات ا لية ملنع ومواج ة العنف القـائم
علــى نــوجل اجلــن واللجنــة الوطنيــة املتعــددة القطاعــات ملنــع ومواج ــة العنــف ضــد النســاء
واألطفال؛ وخطـة العمـل الوطنيـة ملنـع ومواج ـة العنـف ضـد األطفـال واةطـة االرـتراتيجية
لوزارة تنمية ا تمعات ا لية والشفود اجلنسانية ورعايـة الطفـل ()2016-2011؛ وريارـة
الن وا بالطفـل ()2008؛ واالرـتراتيجية الوطنيـة للنـ وا بـاملرأة ( )2005وخطـة العمـل
الوطنية للتعجيل بالقضاء على مماررة تشويه األعضاء التنارـلية لإلنـاث واملماررـات التقليديـة
الضارة األخرى؛ وارـتراتيجية وخطـة عمـل متعـدد القطاعـات ملنـع ومواج ـة العنـف القـائم
على نوجل اجلن يف زجنبار (وضـعتا يف عـام )2011؛ وخطـة العمـل الوطنيـة حلقـوق اإلنسـاد
()2017-2013؛ واللجنة الوزارية املعنية بالعنف القائم على نوجل اجلن ( )29املنشـية يف عـام
 2013لتتوىل رصد قضـايا العنـف القـائم علـى نـوجل اجلـن يف زجنبـار .وقاليـا صـار قاضـي
ا كمــة (رئــي حمكمــة القاضــي) ملزمــا مبوجــب قــانود ا كمــة بتطبي ـ املبــاديف الــواردة يف
القوانني الوط نية متل املرروم املتعل باألدلة ومررـوم اإلجـراءات املدنيـة علـى الـر م مـن عـدم
إملامه بالقانود .وعمليـا أدى ذلـك إىل تفـادي وقـوجل أخطـاء قضـائية إزاء مسـتعملي ا ـاكم
وال ريما النساء.
__________
( )29تتكود هذه اللجنة من الوزراء املسفولني عن العدالة والدرتور والتعلـيم والصـحة ومتكـني املـرأة والرعايـة
االجتماعية والشباب واملرأة والطفل.
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()30

 - 27وجــاء يف الدرارــة الــت أجرهتــا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 2006
وكما أشارت إىل ذلـك اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة( )31أد الدولـة الطـرف
قامت يف إطار القضاء على العنف ضد املرأة والفتاة مبوجب واليت ا القضائية بـإجراء درارـة
وطنيـة عــن العنــف ضــد األطفــال ( .)2009وأكـدت الدرارــة املتعلقــة بــالعنف ضــد األطفــال
بوجه خـاا علـى احل اجـة املارـة إىل اختـاذ أجـراءات علـى الصـعيد الـوط وقـددت هـدفني
رئيسيني يتعني على احلكومات حتقيق ما ومها :إدراج تـدابري راميـة إىل منـع ومواج ـة العنـف
ضد األطفال يف عمليات التخطيط الوطنية تشمل إنشاء نقطة اتصال يُفضـل أد تكـود علـى
املســتوى الــوزاري()32؛ وثانيــا قظــر مجيــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال مبوجــب القــانود
والشروجل يف عملية إنشاء شبكات وطنية موثوقة جلمع البيانات(.)33
 - 28ويف زجنبار بللت الدولة الطرف املرقلة األخرية مـن عمليـة اعتمـاد ريارـة جنسـانية
جديــدة تســعى مــن خالدــا يف مجلــة أهــداف إىل معاجلــة مســيلة القضــاء علــى املمارر ـات
التقافية السلبية واألفكـار النمطيـة واألفكـار املسـبقة فيمـا يتعلـ بـدور نـوجل اجلـن ضـد املـرأة
والفتــاة .وواصــلت الدولــة الطــرف تعزيــز تنفيــذ القــانود اجلنــائي يف زجنبــار ( )2004الــذي
يتضمن قانود األقكام اةاصة املتعلقة باجلرائم اجلنسية (.)34()1998
__________
( )30األمني العام لألمم املتحدة دراسة عن العنف ضد األطفال نيو يـورك :ألمـم املتحـدة .)A/61/299( 2006
الدرارـة بشــيد العنــف ضــد األطفــال  -هــي الدرارــة العامليــة األوىل األكتــر ريــوال وتتضــمن معلومــات عــن
العنــف ضــد األطفــال يف بيئــات تلفــة يعيشــود ويكــافحود يف ل ـ ا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد احليــاة
وتوصــيات ملنــع ذلــك العنــف ومواج تــه – ف ــي تكشــف عــن مســتويات مروعــة مــن العنــف ضــد األطفــال
وتعترب البيئات الت كاد يُفترا أهنا آمنـة بالنسـبة لألطفـال بيئـات ـري آمنـة .انظـر أيضـا جلنـة األمـم املتحـدة
حلقوق الطفل ”النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  44مـن االتفاقيـة  -املالقظـات
اةتاميــــــة :مج وريــــــة تزنانيــــــا املتحــــــدة“ الــــــدورة التانيــــــة واألربعــــــود  21قزيراد/يونيــــــه 2006
( )CEDAW/C/TZA/72الفقــرة  2-51وجلنــة اةــرباء األفريقيــة املعنيــة ققــوق الطفــل ورفاهــه ”التوصــيات
اةتاميــة بشــيد تقريــر مج وريــة تزنانيــا املتحــدة عــن قالــة تنفيــذ امليتــاق األفريقــي حلقــوق الطفــل ورفاهــه“
.2010

( )31اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املالقظات اةتامية” :مج ورية تزنانيا املتحـدة“ الـدورة التانيـة
واألربعود  2008الفقرة .2-111
( )32املرجع نفسه.
( )33مج ورية تزنانيا املتحدة العنف ضد األطفـال يف تزنانيـاFrom Commitments to Action – Key Achievements :
from the Multi-Sectoral “Priority Responses” to Address Violence against Children (2011-2012) and
Activities for 2012-2013, Dar es Salaam

 2012الصفحة 1
( )34القانود رقم  7الصادر يف عام .1998
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 - 29وأصبحت الدولة الطرف أول بلد يف أفريقيا يقوم بدرارات عن العنف ضـد األطفـال
يف كل من تزنانيا القارية وزجنبار (درارات تزنانيـا بشـيد العنـف ضـد األطفـال)( .)35وبإجيـاز
تشري نتـائ الدرارـات إىل أد ثالثـا مـن بـني كـل  10إنـاث وذكـر واقـد مـن بـني كـل رـبع
ذكور أفاد أنه تعرا للعنف اجلنسي مرة واقدة على األقـل قبـل أد يبلـ رـن التامنـة عشـرة؛
وأد قرابة  6يف املائة من اإلناث أكـرهن بـالقوة علـى مماررـة اجلـن قبـل رـن التامنـة عشـرة.
وأشارت أيضا الدرارـات إىل أد ثالثـة أربـاجل األطفـال مـن الـذكور واإلنـاث تعرضـوا للعنـف
البدين قبل رن التامنة عشرة؛ وأد ربـع األطفـال تقريبـا مـن الـذكور واإلنـاث تعرضـوا للعنـف
العاطفي قبل رن التامنة عشرة.
 - 30وملواج ة التحديات الت كشفت عن ا درارة العنف ضـد األطفـال يف تزنانيـا أعـدت
كل من تزنانيـا القاريـة وزجنبـار اةطـة الوطنيـة اةاصـة بكـل منـ ما ملنـع العنـف ضـد األطفـال
والتصــدي لــه( .)37(-)36ويف زجنبــار قامــت الدولــة الطــرف بــإجراء درارــة عــن الفجــوة يف
مستوى قدرات وكاالت إنفاذ القوانني ومفرسات الرعاية الصحية على معاجلة قضايا العنـف
القائم على نوجل اجلن يف عام  2009ودرارة عن القوانني ذات الصـلة بـالعنف القـائم علـى
نوجل اجلن يف عـام  2008لتقيـيم قـدرات املسـفولني عـن إنفـاذ القـوانني علـى معاجلـة قضـايا
العنف القائم على نوجل اجلن واحلاالت املرتكبة.
 - 31وتُنفــذ بــرام محايــة املــرأة مــن املماررــات الضــارة بالتعــاود مــع الشــركاء مبــن فــي م
صندوق األمم املتحدة للسكاد والرابطة النسائية لورـائط اإلعـالم يف تزنانيـا واملرفـ العـاملي
لتنميــة القــدرات وج ــات أخــرى ال رــيما يف املنــاط الــت تتفشــى في ــا مماررــات تشــوية
األعضاء التنارلية لإلناث والزواج املبكر .ويف املناط الـت ثبـت في ـا مماررـة تشـويه األعضـاء
__________
( )35مج ورية تزنانيا املتحدة العنف ضد األطفال يف تزنانيا :نتائج مستقاة من دراسة استقصائية وطنية.2009 ،

دار السالم :اليونيسيف/املركز األمريكي ملكافحة األمراا والوقاية من ا/جامعـة مـوهيمبيلي للصـحة والعلـوم
املرتبطــة هبــا آب/أ ســط  .2011وبُــديف يف الدرارــة يف آب/أ ســط  2011حتــت رعايــة وزارة تنميــة
ا تمعات ا لية والشفود اجلنسانية ورعاية الطفل يف اجتماجل رفيع املستوى شـاركت فيـه وكـاالت األمـم
املتحدة وأعضاء السـلك الدبلومارـي والـوزارات املعنيـة وممتلـو املنظمـات ـري احلكوميـة الدوليـة وا ليـة
وترأرته نائبة األمني العام لألمم املتحدة آنذاك الدكتورة آشا  -روز ميجريو.
( )36انظــر قكومــة زجنبــار التوريــة اخلطةةة النطنيةةة هناالةةة العنةةف ضةةد األطفةةال ( )2015-2011زجنبــار:
قكومة زجنبار التورية 2011؛وقكومة تزنانيا خطة العمل النطنية هنع العنف ضةد األطفةال والتصةده لة
( )2015-2012دار السالم :قكومة تزنانيا .2012
( )37مج وريـة تزنانيـا املتحـدة Violence Against Children in Tanzania: From Commitments to Action – Key
Achievements from the Multi-Sectoral “Priority Responses” to Address Violence against Children

 .(2011-2012) and Priority Activities for 2012-2013املصدر نفسه الصفحة :1
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التنارلية لإلنـاث ومماررـات ضـارة أخـرى جيـري العمـل علـى زيـادة توعيـة ا تمعـات ا ليـة
باملضار الت تسبب ا تلـك امل ماررـات للمـرأة والفتـاة .ومتـت املوافقـة علـى قـل يتعلـ بطقـوس
بديلة لالقتفال بانتقال الفتيات املعرضات ةطر تشويه أعضائ ن التنارـلية مـن مرقلـة عمريـة
إىل أخرى وتعزيز امكانية الوصول إىل العدالة.
 - 32ويف حماولة ترمي إىل تعزيز تنفيذ األقكـام املتعلقـة بـاجلرائم اجلنسـية يف الفتـرة 2008
  2009كلفت جلنة إصالز القانود يف تزنانيـا( )38بـإجراء درارـة الرـتعراا مـدى فعاليـةهذا القانود .وخلصت اللجنة يف تقريرهـا الصـادر يف آذار/مـارس  )39(2009إىل نتـائ منـ ا
أد القوانني املتعلقة باجلرائم اجلنسية ال تزال رـارية وتفـي بـاأل راا الـت وضـعت مـن أجلـ ا
على الر م من أد بعـرب األقكـام حتتـاج إىل حتسـينات ملواءمتـ ا وتعزيزهـا()40؛ فضـال عـن أد
القوانني ال كـن أد تُزيـل وقـدها التحـديات القائمـة يف سـال اجلر ـة اجلنسـية؛ وينبلـي أيضـا
تعزيز النظم األخرى وارتخدام ا بفعالية يف عملية التصدي للجرائم اجلنسية يف البلد.
()41

 - 33وباملتــل قامــت الدولــة الطــرف مــن خــالل جلنــة إصــالز القــوانني يف زجنبــار
بارــتعراا بعــرب القــوانني الــت تــوثر يف الن ـ وا بــاملرأة والطفــل ورفــاه م .ومــن بــني هــذه
القوانني املرروم املتل باألدلة( )42وقانود حمكمة القاضي (.)1985
 - 34ولتعزيز هذه القوانني ما فتئت الدولـة الطـرف تـنظم محـالت توعيـة وبـرام إعالميـة
من أجل القضاء علـى تشـوية األعضـاء التنارـلية لإلنـاث فضـال عـن تقـد صـورة إجيابيـة ـري
منطية عن املـرأة .وامتتلـت أيضـا الدولـة الطـرف لطلـب اللجنـة بتصـميم ا بـرام للبحـر عـن
مصاردر بديلة للدخل لفائـدة مـن اررـود م نـة تشـوية األعضـاء التنارـلية (املعروفـود بارـم
”نلاريبا“ بالللة السـواقيلية) كمصـدر للـرزق .وفضـال عـن ذلـك واصـلت الدولـة الطـرف
التعاود مع اجل ات األخرى صاقبة املصلحة يف تنظيم محالت توعية عامة بارـتخدام ورـائط
__________
( )38أنشــئت جلنــة إصــالز القــوانني يف تزنانيــا مبوجــب أقكــام قــانود جلنــة إصــالز القــوانني يف تزنانيــا ()1981
الفصـل  - R.E 2002 171ووفقـا للمـادة  ) 1( 4مـن هـذا القـانود تـنص واليـة اللجنـة علـى مراجعـة مجيـع
قوانني مج ورية تزنانيا املتحدة بارتمرار هبدف تطويرها وإصالق ا بانتظام.

( )39جلنــة إصــالز القــوانني يف تزنانيــا ”تقريــر ارــتعراا وصــيا ة االقكــام املفقتــة للــرا تعــديل قــانود اجلــرائم
اجلنسية بصـيلت ا املعدلـة مبوجـب األقكـام اةاصـة بـاجلرائم اجلنسـية  “1998دار السـالم :جلنـة إصـالز
القوانني يف تزنانيا آذار/مارس .2009
( )40املرجع نفسه الفقرة .1-1-4
( )41أنشيت قكومة زجنبار التورية جلنة إصالز القوانني يف عـام  .2011ويـرأس اللجنـة قـاا مـن ا كمـة العليـا
يف زجنبار وم مت ا اإلبقاء على قوانني زجنبار قيد االرتعراا املنتظم.
( )42الفصل  5الصادر يف عام .1917

14-66070

15/81

CEDAW/C/TZA/7-8

اإلعــالم ا ليــة واالرــتعانة بالقــادة ا لــيني يف القــرى مركــزة علــى القضــاء علــى املماررــات
الوقشية والسيئة ضد املـرأة والفتـاة والوقايـة منـ ا .وهـذه املماررـات شـائعة يف منـاط متـل
أروشــا ودودومــا وكيليمنجــارو ومانيــارا وشــينيانلا قيــر تتفشــى علــى نطــاق أورــع
قوادث العنف ضد النساء واالطفال املتجذرة يف املماررات التقليدية والتقافية الضارة.
 - 35ونتيجة للتدابري الت اختذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة ـاهرة تشـويه األعضـاء التنارـلية
للمرأة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير اشـارت الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف
تزنانيا ( )2010إىل اافاا طفيف يف قاالت تشـويه األعضـاء التنارـلية مـن  18يف املائـة يف
عــام  )43(1996إىل  15يف املائــة يف عــام  .)44(2010بيــد أد هــذه املماررــات ال تــزال قائمــة
يف بعرب املناط قير تفوق نسـبة انتشـارها  60يف املائـة إذ بللـت يف منطقـة منيـارا  71يف
املائة ويف دودوما  64يف املائة .ويف منطقة مارا ارتفعـت هـذه النسـبة قلـيال مـن  38يف املائـة
يف الفتــرة  )45(2005-2004إىل  40يف املائــة يف عــام  2010وفقــا للدرارــة االرتقصــائية
الد لرافية والصحية يف تزنانيا .ومـع ذلـك رـجلت منـاط أخـرى اافاضـا طفيفـا يف مماررـة
تشويه األعضاء التنارلية لإلناث .وعلى ربيل املتال رجلت منطقة أروشا اافاضـا طفيفـا يف
مماررة تشويه األعضـاء التنارـلية لإلنـاث مـن  59يف املائـة يف الفتـرة  2005-2004إىل 55
يف املائة يف عام  2010وفقا للدرارة االرتقصائية الد لرافية والصحية يف تزنانيا .ويعزى هـذا
االافــاا إىل تــوفر ادياكــل األرارــية علــى نطــاق وارــع مبــا يف ذلــك شــبكات االتصــاالت
واملعلومــات ممــا يتــي لســكاد الريــف إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات .ويف الوقــت نفســه
أرفرت التدخالت ادامة الت يقوم هبا نشطود يف ا ال اإلنساين مـن خـالل تلـف احلمـالت
يف املناط الريفية إىل زيادة إملام املرأة وا تمع ا لي ككـل باملعلومـات املتعلقـة بتـيثري( )46هـذه
املماررات على املرأة.
 - 36ويف إطار مواصلة الدولة الطرف القضاء على هذه املماررـة تعتـرف بيهنـا أقـد أكتـر
قضايا العنف القائم على نوجل اجلن أمهية وتترتب علي ا آثار صـحية خطـرية تتطلـب اهتمامـا
__________
( )43مج وريــة تزنانيــا املتحــدة الدراسةةة اتستقصةةائية الدفيةاويةةة والصةةاية يف تزنانيةةا لعةةا  ،1996دار السةة: :
اهكتب النطين لإلحصاء.1997 ،

( )44مج وريــة تزنانيــا املتحــدة الدراسةةة اتستقصةةائية الدفيةاويةةة والصةةاية يف تزنانيةةا لعةةا  ،2010دار السةة: :
اهكتب النطين لإلحصاء.2011 ،
( )45مج وريــة تزنانيــا املتحــدة الدراسةةة اتستقصةةائية الدفيةاويةةة والصةةاية يف تزنانيةةا لعةةا  ،2005-2004دار
الس : :اهكتب النطين لإلحصاء.2005 ،
( )46مج ورية تزنانيا املتحدة ”تقارير تزنانيا التالر والرابع واةـام عـن تنفيـذ اتفاقيـة ققـوق الطفـل -2005
 9 “2011كانود التاين/يناير  2012الفقرة .198
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خاصــا .وبنــاء علــى ذلــك عقــدت الدولــة الطــرف العــزم علــى رصــد هــذه املســيلة مــن خــالل
الدرارة االرتقصائية الد لرافية والصحية يف تزنانيا.
 5 - 1 - 1العنف ضد املرأة
 - 37اختذت الدولـة الطـرف العديـد مـن التـدابري ملعاجلـة العنـف ضـد املـرأة .وللتللـب علـى
هذه املشكلة أنشـيت الدولـة الطـرف جلنـة وطنيـة متعـددة القاطاعـات ملنـع العنـف ضـد املـرأة
والطفل والتصدي له (تزنانيا القاريـة) وجلنـة وطنيـة متعـددة القاطاعـات معنيـة بـالعنف القـائم
على نوجل اجلن (زجنبار) ملتابعة عمل احلكومة يف قضايا االعتداءات الت يتعرا دـا األطفـال
والنساء .ومن التدخالت األخرى برنام تعزيز قدرات ا تمعات ا لية وهي برام تنفـذ يف
مجيــع املقاطعــات يف تزنانيــا القاريــة ويف زجنبــار .وتــرد أكتــر قــاالت العنــف البــدين واجلنســي
واالجتماعي إىل وزارة الرعايـة االجتماعيـة والنـ وا بالشـباب واملـرأة والطفـل ل تعـا مـن
خالل برنام تعزيز قدرات ا تمعات ا لية .وعلى مستوى املستشفيات تُالقظ أربـع فئـات
رئيســية مــن العنــف .ويف الفتــرة مــن  2007إىل  2010بل ـ سمــوجل قــاالت العنــف 508
قــاالت حماولــة ا تصــاب و  1468قالــة ا تصــاب و  536قالــة محــل مــن النــاجني مــن
أعمال العنف القائم على نوجل اجلن كما رُجلت قالتا لواط يف مستشفى منـازي موجـا يف
زجنبار كانت ضحيت ما فتاتاد.
 - 38وواصلت الدولـة الطـرف تنفيـذ القـانود اجلنـائي (السـاري يف تزنانيـا القاريـة) وقـانود
األقكام اةاصة املتعلقة باجلرائم اجلنسـية  1998بصـيلته املعدلـة مبوجـب القـانود اجلنـائي
والذي جيرم العنف العائلي ومجيع أشكال االعتداءات اجلنسية.
 - 39ولــدعم ريارــة احلكومــة والتزاماهتــا القانونيــة يف زجنبــار مت إنشــاء هياكــل متعــددة
ملواج ــة العنــف القــائم علــى نــوجل اجلــن  .وتعــا وقــدة محايــة الطفــل الــت إنشــئت يف عــام
 2009لــدى وزارة الرعايــة االجتماعيــة والنـ وا بالشــباب واملــرأة والطفــل قــاالت حمــددة
تشمل األقداث املنكوبني .وهناك قاليا جلنـة وزاريـة معنيـة بـالعنف القـائم علـى نـوجل اجلـن
تتوىل التعجيل يف النظر يف قاالت العنف هذه .وتضم اللجنة الـوزراء املسـفولني عـن الشـفود
الدرتورية والقانونيـة؛ والصـحة؛ والتتقيـف والتـدريب امل ـ ؛ والرعايـة االجتماعيـة والنـ وا
بالشباب واملرأة والطفل .وباإلضافة إىل هذه اللجنة أنشل العديـد مـن اآلليـات علـى مسـتوى
القواعد الشعبية وعلى املستوى الوط ملكافحة العنف القائم على نـوجل اجلـن  .وتشـمل هـذه
اآلليــات مراكــز جامعــة للخــدمات يف املستشــفيات الوطنيــة واملراكــز الصــحية يف مجيــع منــاط
زجنبار وشبكات الرجال والقادة الدينيني من بني آليات أخرى.

14-66070

17/81

CEDAW/C/TZA/7-8

 - 40وبوجه خاا أكدت الدولة الطرف أنه مت تدريب حنو  1 196شرطيا يف الفتـرة مـا
بــني  2009و  2014علــى ققــوق اإلنســاد عمومــا وعلــى ققــوق املــرأة والطفــل بشــكل
خــاا( .)47وكانــت نتيجــة هــذه الــدورات التدريبيــة إنشــاء  417مكتبــا للشــفود اجلنســانية
وشفود الطفل يف مراكز الشرطة الرئيسية يف كامل أحناء البلد( .)48ويف الفترة نفسـ ا متكنـت
إدارة قوات الشرطة من ختصـيص أمـاكن ومرافـ ملكاتـب الشـفود اجلنسـانية والطفـل يف 12
مركـزا مــن مراكــز الشــرطة يف تزنانيــا القاريــة وثالثــة مراكــز للشــرطة يف زجنبــار وهــي تســعى
أيضا إىل توفري مراف مماثلة يف مجيع مراكز الشرطة يف البلد ككل .والقصد من فصـل مكاتـب
الشفود اجلنسـانية والطفـل عـن عمليـات الشـرطة العاديـة هـو تعزيـز التقـة يف عمليـات معاجلـة
قاالت األطفال والنساء ضحايا االعتداءات.
 - 41ولتشليل هذه املكاتب بفعالية اعتمـدت الدولـة الطـرف مبـاديف توجي يـة وإجـراءات
تشليلية موقدة .واعتمدت أيضا خطة عمل مدهتا ثالث رـنوات ( )2016-2013يف رـت
منــاط رائــدة (دار الســالم ودودوم ـا وإيرينلــا وكيليمنجــارو ومــارا ومبايــا)( .)49وفيمــا
يتعل بزجنبار أنشئت مكاتب الشفود اجلنسانية والطفل يف مراكز الشرطة يف كل مـن ماد ـا
ومــويرا تشايكتشــايك .وباملتــل قــام املــدعي العــام يف زحنبــار بوضــع دليــل يتضــمن توجي ــات
للمـدعني العــامني تتعلـ مبســائل العنـف اجلنســي والعنـف القــائم علـى نــوجل اجلـن  .وبالفعــل
ارتفادت تزنانيا من التجربة املكتسبة من تشليل مكاتب الشفود اجلنسـانية والطفـل يف كامـل
أحناء البلد وإنشـاء وتشـليل رـتة مراكـز جامعـة للخـدمات يف زجنبـار ارـتفادت مـن ذلـك يف
إنشاء أول مركز جامع للخدمات يف تزنانيـا القاريـة يف مشتشـفى أمانـة يف بلديـة إيـالال يف دار
السالم .ويقدم هذا املركز الذي ُدشّن يف أعقاب محلة النشاط اجلنسـاين الـت تـدوم رـتة عشـر
يومــا يف  5كــانود األول /ديســمرب  2013سموعــة عريضــة مــن اةــدمات للمــرأة والطفــل
__________
( )47انظـر Nyamandito, Pilly, “Nafasi ya Dawati la Polisi la Jinsia na Watoto na Utekelezaji Wake katika
Mfumo wa Upelelezi”, a paper presented at the National Criminal Justice Forum, held at Millennium

 .Sea Breeze Resort, Bagamoyo, on 30 May 2014وبل عدد أفـراد الشـرطة الـذين دُربـوا علـى إدارة مكاتـب
الشــفود اجلنســانية والطفــل  1 047شــرطيا يف الفتــرة مــا بــني  2009و  2013مــن بين ـ م  664شــرطية
Gender and Children Desks/Tanzania Police Force, “Changamoto
و  403شــرطة رجــال .انظــر
 .”Zinazolikabili Dawati la Polisi la Jinsia na Watotoأررـل التقريـر إىل املستشـار والـوط يف 11كـانود
األول/ديسمرب .2013
( )48مج ورية تزنانيا املتحدة Violence Against Children in Tanzania (2011-2014): Achievements, Commitments,
 .) Priority Gaps (2011وأعطى إشارة انطالق العمـل يف أول مكتـب للشـفود اجلنسـانية والطفـل املفـت العـام
للشرطة يف مركز الشرطة يف أويسترباي (مقاطعة كينوندوين دار السالم) يف  29نيساد/أبريل .2009
( )49أُعدت خطة العمل هذه بالتعاود مع فري التنسي بني الشرطة والشركاء.
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ضحايا االعتداءات والعنف تشمل العالج الطيب واملشورة النفسية واملساعدة القانونيـة .ومت
تعيني فري من املتخصصني لتقد هذه اةدمات .ويف زجنبـار انطلـ العمـل رمسيـا يف مكتـب
الشفود اجلنسانية والطفل يف مركز الشرطة يف مويرا يف كانود التاين/يناير .2013
 - 42بيد أنه هناك حتديات كبرية يف سال تشليل مراكز الشـفود اجلنسـانية والطفـل التابعـة
ملراكز الشرطة يف الدولة الطرف من ا:
عدم كفاية مراف تقد الرعاية الفعالة للنسـاء واألطفـال ضـحايا االعتـداءات
(أ)
وأعمــــال العنــــف  -متــــل اللــــرف املنفصــــلة واللــــرف اةاصــــة إلجــــراء املقــــابالت مــــع
الضحيا/الش ود وحماكم األطفال وعدم كفاية املراف الالزمـة لـتمكني مـو في الشـرطة مـن
القيام بإجراءات إثبات إدانة ا رمني املزعومني .ومـن بـني هـذه املكاتـب املنشـية قاليـا والبـال
عددها  417مكتبا أمكن توفري رفتني منفصلتني يف مثـاين مكاتـب فقـط وجت يـز كـل رفـة
باملعدات الكافية قت تقوم هذه املكاتب بامل ام املنوطة هبا.
(ب) وال يزال مستوى تدريب أفراد الشرطة على اجلوانب الفنية املتعلقة بـالتحقي
وحماكمــة اجلنــاة يف قضــايا العنــف ضــد املــرأة والطفــل متــدنيا فضــال عــن كيفيــة تقــد الــدعم
(املشورة النفسية وأشكال املساعدة األخرى) للنساء واألطفال ضحايا العنف واالعتداءات؛
(ج) وحتدث معظم قاالت االعتداء والعنف ضد النسـاء واألطفـال علـى مسـتوى
األرـرة( .)50وال يبلـ الكــتري مــن الضــحايا وأقــارهبم عــن االعتــداءات والعنــف ضــد النســاء إىل
__________
( )50يف عام  2011أصبحت تزنانيا أول بلـد يف أ فريقيـا يقـوم بدرارـة وطنيـة عـن العنـف ضـد األطفـال تشـري يف
مجلة أمور إىل أد حنو ثلر األطفال اإلناث وطفل واقد من بني كل رتة أطفـال ذكـور يتعرضـود لالعتـداء
اجلنسي قبل بلـو م رـن التامنـة عشـرة .مج وريـة تزنانيـا املتحـدة :Violence Against Children in Tanzania
نتــائ مســتقاة مــن درارــة ارتقصــائية وطنيــة  2009دار الســالم :اليونيســيف/املركز األمريكــي ملكافحــة
األمراا والوقاية من ا/جامعة مـوهيمبيلي للصـحة والعلـوم املرتبطـة هبـا آب/أ سـط  .2011ويف الواقـع
تش د الدرارة الت أجرهتا األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال (املشار إلي ا فيمـا يلـي بدرارـة العنـف ضـد
األطفال) الت قدم ا األمني العام إىل اجلمعيـة العامـة يف عـام  2006تشـ د أنـه علـى الـر م مـن أد العديـد
من الصكوك الدولية املتعلقة ققوق اإلنساد تنص على قـ الطفـل يف احلمايـة مـن مجيـع أشـكال العنـف ال
يزال العديد من بلداد العا تتجاهل هذا احل  .وكشفت الدرارة أد العنـف ضـد األطفـال بيشـكاله املتعـددة
ال يزال ارس بارتمرار وعلـى نطـاق وارـع ضـد األطفـال .ويعتـرب ذلـك يف العديـد مـن ا تمعـات يف العـا
أمرا مقبوال اجتماعيا وثقافيا .وتكشف الدرارة أيضا عن مستويات مترية للصـدمة مـن العنـف ضـد األطفـال
يف أماكن متل األررة الـت كانـت تعتـرب مكانـا آمنـا للطفـل ولكنـ ا أصـبحت ـري آمنـة .وتضـمنت الدرارـة
وصــفا ألشــكال مــن العنــف ضــد األطفــال مـترية للجــزجل وذكــرت أد األطفــال يتعرضــود للضــرب املــربز
والتعـذيب واالعتــداء اجلنسـي ورمبــا القتــل علـى أيــدي الكبــار األوصـياء الــذين عُعــد إلـي م مب مــة رعايتـ م
اليوميــة .انظــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة درارــة عــن العنــف ضــد األطفــال نيــو يــورك :األمــم املتحــدة
.)A/61/299( 2006
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مكاتب الشفود اجلنسانية والطفل؛ ويلجيود بدال من ذلك إىل تسويت ا على مسـتوى األرـرة
بصرف النظر عن درجة الضـرر الـذي يلحـ بـاملرأة الضـحية مـن جـراء أعمـال العنـف ورـوء
املعاملة؛ و
(د) تــدين مســتوى وعــي اجلم ــور بــالعنف ضــد األطفــال وهــو مــا جيعــل مــن
الصعب جدا على مكاتب الشفود اجلنسانية والطفل العمل بفعالية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة
والقضاء عليه.
 - 43وباإلضافة إىل ذلك فإد الدولة الطـرف هـي البلـد املضـيف لــحملة فلنتحـد االفريقيـة
( )Mount Kilimanjaro Climb–“Speak Out, Climb Outالـت هتـدف أرارـا إىل توعيـة النـاس
وقشـد ا تمعــات ا ليـة مــن أجـل القضــاء علـى العنــف ضـد املــرأة والفتـاة مــن خـالل العمــل
ومساعدة الدول األعضاء ودعم اجل ود الت تبذدا املنظمات النسائية ومنظمـات ا تمـع املـدين
منذ وقت طويل .وتسعى أيضا احلملة إىل قشد االلتزامات الوطنية مـن احلكومـات األفريقيـة
ومنظمات ا تمع املدين والقطاجل اةاا والشركاء يف التنمية باختاذ اإلجراءات الالزمـة ملنـع
العنــف ضــد املــرأة والفتــاة وتقــد اةــدمات للناجيــات والقضــاء علــى ــاهرة اإلفــالت مــن
العقاب عن طري حماكمة مرتكيب جرائم العنف .وهتـدف احلملـة إىل إشـراك الرجـال والفتيـاد
والشباب والشخصيات البارزة والفنانني والرياضيني والقطاجل اةـاا وج ـات أخـرى .وهـذا
عنصر إقليمي يف احلملة العاملية الت أطلق ا األمني العام لألمم املتحدة يف عام .2010
 - 44ونُظمت محلة تسـل جبـل كيليمنجـارو كجـزء مـن محلـة فلنتحـد األفريقيـة مـن أجـل
إهناء العنف ضد املرأة والفتاة يف افريقيا .وشارك يف هـذه احلملـة  74متسـلقا تلـود  36بلـدا
أفريقيا و  14وكالة تابعة لألمم املتحدة ومفرسات جتارية ونشطود يف سال ققوق املـرأة
ومنظمــات مــن ا تمــع املــدين وممتلــو قكومــات وشخصــيات بــارزة ونــاجود مــن العنــف.
وشارك ممتلو محلة فلنتحد األفريقية يف محلة على نطاق القارة من أجل إهناء العنـف ضـد املـرأة
والفتــاة يف أفريقيــا ووصــل  16متســلقا إىل أعلــى نقطــتني مهــا قمــة جلمــاد وقمــة أوهــورو.
 - 45وتكرس أيضا الدولـة الطـرف ج ودهـا مـن أجـل تنفيـذ محلـة ”إعـالد عـدم التسـام
مطلقا اآلد“ بشيد العنف اجلنسي واجلنساين .وفيما يلـي أهـداف احلملـة :التوعيـة بارـتفحال
العنف اجلنسي واجلنساين؛ وزيادة ف م احللول الـت كـن ارـتلالدا بفعاليـة وتعزيـز املسـفولية
والعمل اجلماعي؛ وإبراز أمهية محلة عدم التسام مطلقا بشيد العنـف اجلنسـي واجلنسـاين مـن
أجــل تعزيــز القيــادة وااللتــزام السيارــيني علــى الصــعيد الــوط للتعجيــل بالقضــاء علــى مجيــع
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أشكال العنف ضد املرأة والطفل؛ ودعـم وتعزيـز البيئـة السيارـية والربناسيـة للتعجيـل بالقضـاء
على مجيع أشكال العنف اجلنسي واجلنساين.
 - 46وتركز محلة عدم التسام مطلقا بشيد العنف اجلنسـي علـى التـزام احلكومـات باختـاذ
التدابري واإلجراءات املناربة ملنع العنف ضد املـرأة والفتـاة والتصـدي لـه .ورـيتم إنشـاء آليـات
مفرسية على الصعيدين دود الوط والوط من أجل كفالة تنفيذ ومتابعة تعزيز املساواة بـني
اجلنســني ومكافحــة التمييــز ضــد املــرأ ة والفتــاة ومجــع البيانــات بشــيد العنــف ضــد املــرأة
ومفشرات التنميـة؛ ومكافحـة ـاهرة إفـالت مـرتكيب جـرائم العنـف ضـد املـرأة مـن العقـاب
وحتسني امكانية الوصول إىل العدالة.
 6 - 1 - 1اإلجتار بالبشر وارتلالل بلاء النساء
 - 47قامت احلكومة بالتعاود مع املنظمـة الدوليـة للـ جرة بتنظـيم سـ دورات تدريبيـة
وتوعويــة لفائــد الشــرطة واملــدعني العــامني والقضــاة واملرشــدين االجتمــاعيني .وريلــت هــذه
الــدورات التدريبيــة  30مشــاركا مــن بينـ م  14امــرأة .ونُظمــت الــدورات يف عــامي 2012
و  2013على التواي ارـتنادا إىل التحقيقـات يف جـرائم اإلجتـار بالبشـر وحماكمـة مرتكبي ـا.
وأرفر ذلك عن وضع القـانود املتعلـ بقـوة الشـرطة التزنانيـة ملكافحـة اإلجتـار بالبشـر يف عـام
 2008ودليــل املــدربني علــى إجــراء التحقيقــات واملقــابالت (مبــا يف ذلــك قضــايا اإلجتــار
باألطفــال ).ونُظمــت رلســلة مــن الــدورات التدريبيــة لفائــدة مــو في منظمــات ا تمــع املــدين
على كيفية تقد املساعدة لألطفال ضحايا اإلجتار بالبشـر كمـا جـرى إعـداد دليـل ملنظمـات
ا تمــع املــدين للــرا تنفيــذ قــانود مكافحــة االجتــار بالبشــر لعــام  2008الــذي يركــز بوجــه
خــاا علــى التعــرف علــى ضــحايا االجتــار بالبشــر (مبــا يف ذلــك األطفــال الضــحايا) وتقــد
املساعدة املباشرة دـم .ويف عـام  2014جـرى تنظـيم رلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة لفائـدة
الصــحفيني مــن كــل مــن أروشــا ودار الســالم ودودومــا وكيلومــا ومــوانزا وزجنبــار علــى
اإلبــالع عــن قــاالت اإلجتــار بالبشــر وإعــداد مبــاديف توجي يــة لورــائط اإلعــالم عــن كيفيــة
اإلبالع عن قـاالت االجتـار بالبشـر دود جتـر الضـحايا مـرة أخـرى (مبـا يف ذلـك األطفـال).
ونًظمت أيضا دورات تدريبية لفائدة السـلطات احلكوميـة علـى منـع االجتـار باألطفـال ووضـع
قوانني داخلية يف القرى الت يعملود في ا ملنع االجتار باألطفال وإعداد مواد لتوعية النـاس مبنـع
االجتار عموما متل املعلقات اجلدارية واملطويات والالفتات والررـائل اإلخباريـة وتوزيع ـا
على تلف اجل ات املعنية ومقدمي اةدمات واملدارس العمومية.
 - 48وتعكــف الدولــة الطــرف علــى وضــع الصــيلة الن ائيــة للــوائ تنفيــذ قــانود مكافحــة
االجتار باألشخاا ( )2008كما اعتمدت مـوارد (وإد كانـت ضـئيلة) لتنفيـذ خطـة العمـل
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الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاا للفتــرة  2017-2013الــت تشــمل خــدمات احلمايــة
والدعم لألطفال.
 - 49ومت أيضــا إنشــاء جلنــة وطنيــة لتتــوىل تنســي تنفيــذ هــذا القــانود .وعــالوة علــى ذلــك
قامـــت وزارة الشـــفود الداخليـــة ووزارة الصـــحة والرعايـــة االجتماعيـــة يف الدولـــة الطـــرف
بالتعاود مع املنظمة الدولية لل جرة بإعداد مشروجل إجراءات تشليلية دائمة لتعتمـد يف وقـت
الق بعد التشاور مع اجل ـات املعنيـة مـن الـدول ومـن ـري الـدول .وادـدف مـن اإلجـراءات
التشــليلية هــو مســاعدة ضــحايا (مبــن فــي م النســاء) االجتــار بالبشــر .ويف متوز/يوليــه 2014
عقــدت أمانــة مكافحــة االجت ـار بالبشــر واجل ــات صــاقبة املصــلحة األخــرى متــل الشــرطة
واملدعني العامني والقضاة ومو في الرعاية االجتماعية واألطباء واملنظمات ـري احلكوميـة
اجتماعـــا لتطـــوير مشـــروجل اإلجـــراءات التشـــليلية الدائمـــة الـــت رـــتحدد صـــيلة القـــوانني
ومســفوليات مجيــع األطــراف املعنيــة وتــنص علــى مبــاديف توجي يــة إلدارة القضــايا وتبــادل
املعلومات .وفضال عـن ذلـك اعتمـدت الدولـة الطـرف خطـة عمـل ملكافحـة االجتـار بالبشـر
وقد بللت املراقل الن ائية لوضع لوائ لتنفيذ قانود مكافحة االجتار.
 - 50ونظمــت الدولــة الطــرف بالتعــاود مــع الشــركاء يف التنميــة دورة تدريبيــة لفائــدة
مو في السجود هبدف إنشاء إطار من املساعدين القانونيني للعمل يف مرافـ السـجود لتقـد
املسـاعدة القانونيـة يف مجلـة خـدمات أخـرى للنسـاء واألطفـال؛ وقـدمت املسـاعدة القانونيـة
املباشرة ملا سموعه  515الجئا يف تزنانيا من بين م  404من الـذكور ( 5قاصـرود) و 101
مــن النســاء .ويف عــام  2014واصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــفود الالجــئني العمــل مــع
مركز تقد املساعدة القانونية للمرأة ووزارة الداخلية واجل ـاز القضـائي وجلنـة إدارة القضـايا
يف تزنانيا مـن أجـل تقـد خـدمات املسـاعدة القانونيـة جلميـع الالجـئني املسـاجني ومتتيلـ م يف
ا اكم وال ريما ل تحسني تـوفري املسـاعدة القانونيـة للنسـاء واألطفـال يف السـجود .وعملـت
املفوضية على حنو وثيـ مـع وزارة الداخليـة (إدارات الشـرطة وادجـرة والسـجود وخـدمات
الالجـئني) واملنظمـة الدوليــة للـ جرة مـن أجــل تعزيـز قـدرات الدولــة يف سـال محايـة الالجــئني
وادجــرة الدوليــة .و مت بوجــه خــاا تنظــيم رلســلة مــن أنشــطة تكــوين األفرقــة للــرا فــرز
ملتمســي اللجــوء وحتديــد هويــاهتم مــن بــني امل ــاجرين ــري القــانونيني وتقــد التس ـ يالت
لألشــخاا الــذين ير بــود يف العــودة الطوعيــة إىل بلــداهنم األصــل .وبــذلت مفوضــية شــفود
الالجئني ما يف ورع ا مـن ج ـد لوضـع مـذكرة تفـاهم مـع تلـف املفرسـات احلكومـة متـل
اجل از القضـائي ومقـر إدارة السـجود ووكالـة تسـجيل اإلعسـار والوصـاية واديئـة الوطنيـة
لتحديد ادوية من أجل مواءمة ومحاية ققوق الالجئني ووضع م القانوين.
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 7 - 1 - 1املشاركة يف احلياة السيارية والعامة
 - 51اختــذت الدولــة الطــرف العديــد مــن التــدابري مــن أجــل تعزيــز مشــاركة املــرأة الكاملــة
واملتســاوية يف صــنع القــرارات يف مجيــع ســاالت احليــاة العامــة واحليــاة امل نيــة( .)51ويف هــذا
الصدد اختذت الدولـة الطـرف تـدابري درـتورية وتشـريعية وريارـية وإداريـة لكفالـة مشـاركة
املرأة يف احلياة السيارية واحلياة العامة ومساواهتا مع الرجل .وبوجه خـاا تقضـي املـادة 66
(( )1ب) من درتور تزنانيا ( )1977بيال تقل نسبة متتيل املرأة من بـني مجيـع أعضـاء الربملـاد
يف اجلمعية الوطنية عن  30يف املائة .ويف الفترة املشمولة بالتقرير ارتفع عـدد املقاعـد اةاصـة
بالنساء يف الربملاد مـن  48مقعـدا يف عـام  2005إىل مائـة ومقعـدين ( )102يف عـام 2013
لتصل بذلك نسبة التكافف بني اجلنسني إىل امرأة واقـدة لكـل رجلـني .وكمـا وردت اإلشـارة
إىل ذلــك يف اجلــدولني  1و 3يف املرفـ ألــف فقــد ازداد عــدد النســاء يف هيئــات صــنع القــرار
زيادة كبرية .ويقـارد اجلـدول أدنـاه بـني متتيـل املـرأة يف هيئـات صـنع القـرار يف تزنانيـا يف عـام
 2004ويف عام.2013
 - 52بيد أد املادة  54من درتور مج ورية تزنانيا املتحدة املقترز تنص علـى أد املـرأة قـرة
يف أد تشــارك دود أد تتعــرا إىل أي متييــز يف مجيــع االنتخابــات أو الترشـ لشــلل املناصــب
احلكومية القيادية.
 - 53ويف تزنانيــا القاريــة بــذلت الدولــة الطــرف ج ــودا مــن أجــل التيكــد مــن زيــادة عــدد
النساء املستشارات يف مجيع األقيـاء كمـا هـو مـبني يف اجلـداول مـن  1إىل  3يف املرفـ ألـف.
وقاليــا صــارت إجــراءات االنتــداب واالختيــار يف اةــدمات العامــة ختضــع للصــكوك القانونيــة
التاليــة :قــانود اةدمــة العامــة ()52()2002؛ لــوائ اةدمــة العامــة ()2003؛ طــط اةدمــة
العامة ()2003؛ املباديف التوجي ية املتعلقة بالعمالة؛ طـط اةدمـة؛ والتعميمـات الرمسيـة(.)53
وتنص الالئحة رقم  4من لوائ اةدمة العامة ( )2003علـى مـن األولويـة للنسـاء يف عمليـة
التو يف واالختيار يف قالة تساوي مفهالت املرشـ الـذكر واملرشـ األنتـى؛ وجيـب اختيـار
__________
( )51اتُخذت هذه التدابري عمال بيقكـام املـادتني  7و  8مـن االتفاقيـة وتوصـية اللجنـة رقـم  23املتعلقـة مبشـاركة
املرأة يف احلياة العامة.

( )52القانود رقم  8الصادر يف عام  2002بصـيلته املعدلـة مبوجـب القـانود رقـم  18الصـادر يف عـام .2007
(الذي أنشل مبوجبه سل أمانة التو يف لتيسري التعيينات يف اةدمة العامة).
( .”Shangali, T.W., “Recruitment and Selection in the Public Service:The Case of Tanzania )53ورقـة مقدمـة
يف مفمتر رابطة الكمنولر لإلدارة العامة والتنظيم بشيد احلكم املتميـز :إدارة االمكانـات البشـرية املعقـود يف
أروشا تزنانيا يف الفترة من  2إىل  5آذار/مارس .2009
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املرش األنتى من أجل الزيادة يف عدد النساء العامالت يف احليـاة العامـة .ويف الفتـرة املشـمولة
بالتقرير واصلت الدولة الطرف تنفيذ هذا القانود.
 - 54ومع ذلك ال تزال الدولة الطرف تواجه عددا من التحديات يف حتقي هـدف حتسـني
مركز املرأة مـن أجـل أد تشـارك يف احليـاة العامـة ويف احليـاة السيارـية علـى قـدم املسـاواة مـع
الرجل .ومن هذه التحديات التراث التقليـدي والتقـايف لـبعرب ا تمعـات التزنانيـة الـت جعلـت
النساء فئة م مشة قرماهنن من فـرا الـتعلم ولـذلك صـارت املـرأة تفتقـر إىل املـفهالت الـت
متكن ا من شـلل تلـ ف الو ـائف يف اةدمـة العامـة .وللتخفيـف مـن قـدة هـذه الصـعوبات
شرعت الدولة الطرف يف تنظيم محالت توعية عامة على النحو املبني أدناه.
 - 55وكما يتبني من اجلدول  2يف املرف ألف وفيما يتعل بزجنبار فقد ارتجابت الدولـة
الطــرف دــذه التوصــية عــن طريـ قيام ــا بوجــه خــاا باختـاذ تــدابري عمليــة يف شــكل قــوانني
وريارــات وبــرام ادــدف من ـ ا تلــيري مركــز املــرأة مــن مركــز الت ـ مي إىل مركــز الشــراكة
والكرامــة واملســاواة .وعلــى إثــر مراجعــة درــتور زجنبــار يف عــام  2003ازداد عــدد املقاعــد
اةاصــة بــاملرأة يف سل ـ النــواب خــالل الفتــرة مــن  2003إىل  2009بنســبة  30يف املائــة
فيصـــبحت بـــذلك نســـبة تكـــافف اجلنســـني امـــرأة واقـــدة إىل ثالثـــة رجـــال .وأرـــفر التعـــديل
الدرتوري العاشر على درتور زجنبار يف عـام  2010علـى الزيـادة يف عـدد النسـاء إىل  40يف
املائة من مجيع األعضاء الذين يتكود من م سل النواب .وعالوة علـى ذلـك اعتمـدت أيضـا
بلدية زجنبار مبدأ متتيل النسـاء بنسـبة  30يف املائـة مـن املستشـارين .ويف الوقـت الـراهن يبلـ
عدد املستشـارات  21مستشـارة مـن بـني  141مستشـارا .ويف بقيـة الفئـات األخـرى تفـوق
نسبة الرجال نسبة النساء املمتالت متتيال ناقصا يف تلف مسـتويات صـنع القـرار يف احلكومـة
ويف املنظمات ري احلكومية وصوال إىل مستوى األقياء.
 - 56وتعززت أيضا مشاركة املـرأة يف التنظيمـات والعمليـات السيارـية الرئيسـية يف الدولـة
الطرف من خالل إتاقة ا افل دا لتمكين ا من املضي قـدما برباس ـا .ويسـم درـتور زجنبـار
ل النواب بإنشاء جلـاد دائمـة يف اديئـة التشـريعية .وبنـاء علـى ذلـك مت إنشـاء العديـد مـن
اللجاد من أمه ا جلنة النـ وا بـاملرأة والرعايـة االجتماعيـة وجلنـة الدرـتور وققـوق اإلنسـاد
الت تناق املسائل اجلنسـانية قبـل عرضـ ا علـى ا لـ  .وأنشـئت أيضـا مجعيـة النسـاء أعضـاء
سل النواب .وحتققت حتسينات يف سال مشـاركة املـرأة يف عمليـة صـنع القـرار يف زجنبـار يف
الفترة من  2010إىل  .2014وعلى رـبيل املتـال وكمـا هـو مـبني يف اجلـدول  2مـن املرفـ
ألف تبل نسبة النساء الوزيرات  19يف املائة (أي أربع وزيـرات) وتبلـ نسـبة نائبـات وزيـر
 57يف املائة (أي أربع نائبات وزير).
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 - 57وفضال عن ذلك تبل نسبة النساء من بني أعضاء سل النـواب  33يف املائـة وتبلـ
نســبت ن مــن قضــاة ا كمــة العليــا  33يف املائــة و ــتلن  21يف املائــة مــن القضــاة يف زجنبــار.
وعلى املستوى الوزاري هناك  25.8يف املائة من املديرين القطاعيني مـن النسـاء و  17.6يف
املائة من األمناء الرئيسـيني مـن النسـاء كـذلك .وإىل جانـب ذلـك هنـاك امـرأة واقـدة تعمـل
كمفوضة إقليمية من بني كل أربعة مفوضني .وتبل نسبة النساء مـن مفوضـي املقاطعـات 20
يف املائة .وتبل نسبة النساء على مسـتوى األقيـاء البلديـة -شـيحا ( -أدىن مسـتوى إداري يف
زجنبار)  8يف املائة من مجلة  339شـيحا .ويف جزيـرة بينمبـا هنـاك سـ مو فـات مـن بـني
 11مو فــا تلــود الــوزارات احلكوميــة يف بينمبــا عينــوا يف هــذه الو ــائف منــذ شــباط/فرباير
.2012
 - 58ولتعزيز مشاركة النساء الشابات يف عملية صنع القـرار أنشــيت احلكومـة التوريـة يف
زجنبار سل الشـباب ويتضـمن قـانود إنشـائه ولوائحـه الصـادرة يف  2014أقكامـا تراعـي
االعتبارات اجلنسانية يف عملية التعيني وتنص على تعميم املسـائل اجلنسـانية يف بـرام الشـباب
وأنشطت م.
 - 59وعمال بيقكام املادة  4من االتفاقية تقر الدولة الطرف بيد املسـيلة اجلنسـانية مسـيلة
شــاملة جلميــع القطاعــات .وعلــى هــذا األرــاس تــوفر ريارــة النـ وا بــاملرأة أرارــا لتعمــيم
املنظــور اجلنســاين يف عمليــات التخطــيط والتنفيــذ والرصــد والتقيــيم يف سموعــة عريضــة مــن
ا االت متل املماررات والعمليات االجتماعيـة واالقتصـادية والتقافيـة والسيارـية .ونظـرا ألد
االرتراتيجية الوطنية التانية للنمـو واحلـد مـن الفقـر يف تزنانيـا ( )MKUKUTA IIواالرـتراتيجية
التانية للحد من الفقر يف زجنبار ( )MKUZA IIتتناوالد هـذه املسـائل اجلنسـانية بصـورة شـاملة
يف ا موعات التالث من أهداف ا وأنشـطت ا :النمـو واحلـد مـن الفقـر؛ واةـدمات االجتماعيـة
والرفاه واحلكم الرشيد والوقدة الوطنية .ولذلك تدعو كـل مـن االرـتراتيجية الوطنيـة التانيـة
للنمـو واحلـد مـن الفقـر يف تزنانيـا ( )MKUKUTA IIواالرـتراتيجية التانيـة للحـد مـن الفقـر يف
زجنبار ( )MKUZA IIإىل إشراك مجيع اجل ات الفاعلة ومجيع القطاعات مبا يف ذلـك احلكومـة
املركزية والوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية والسلطات اإلقليمية وا ليـة والقطـاجل
اةاا وأرباب العمل واملنظمات العمالية والشركاء يف التنميـة ومنظمـات ا تمـع املـدين.
ويف زجنبــار أنشــيت أيضــا الدولــة الطــرف جلانــا شــاملة جلميــع القطاعــات يف مجيــع ا ــاالت
العامة .ومن أهم و ائف هذه اللجاد كفالـة تعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف السيارـات والـربام
واةطط وامليزانيات القطاعية لكل من ا.
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 - 60وتستند االعتبارات السياراتية املذكورة رابقا إىل الشرط املنصوا عليـه يف الدرـتور
والذي حيدد قصة متتيل املرأة يف سل نواب زجنبار بنسبة  40يف املائة من األعضـاء املكـونني
له()54؛ و  30يف املائة من أعضاء اجلمعيـة الوطنيـة جلم وريـة تزنانيـا املتحـدة ككـل( .)55وهـذا
الشرط الدرتوري هو إجراء خاا مفقـت ادـدف منـه التعجيـل بتحقيـ املسـاواة بـني الرجـل
واملرأة يف كل من سل النواب واجلمعية الوطنية جلم ورية تزنانيا املتحدة.
 - 61ونفــذت الدولــة الطــرف برام /أنشــطة توعيــة بشــيد أمهيــة مشــاركة املــرأة يف صــنع
القرارات بالنسـبة للمجتمـع ككـل وأمهيـة تطـوير بـرام التـدريب والتوجيـه ا ـددة األهـداف
بالنسبة للنساء املرشحات لشلل الو ائف العامة .وقامت الدولـة الطـرف بوجـه خـاا ومـن
خـالل مكتــب الـرئي (إدارة اةــدمات العامــة) بوضـع بــرام توجي يـة للنســاء العــامالت يف
اةدمـة العامـة وقــام املكتـب يف عــام  2012بتنفيـذ برنــام تـوجي ي ريــل  55امـرأة تشــللن
و ائف تلفة يف اةدمة العامة.
 - 62ومــن التحــديات الكــبرية الــت تواج ــا الدولــة الطــرف يف ســال حتســني توعيــة عامــة
الناس وبناء قدرات املرأة عدم كفاية امليزانية املخصصة للرا التنفيذ التدرجيي لربام التوجيـه
وتشليل املزيد من النساء .وتللبت الدولة الطرف على هذه الصعوبة بفضل الدعم الذي تلقتـه
مــن املنظمــات الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة ومنظمــات ا تمــع املــدين الــت تســاعد يف
تكميل عمل الدولة الطرف يف هذا السياق.
 - 63وبالتعــاود مــع اجل ــات الفاعلــة مــن ــري الــدول وال رــيما منظمــات ا تمــع املــدين
نظمت الدولة الطرف برام تدريبية على م ارات القيادة والتفاوا لفائدة القيـادات النسـائية
قاضـــرا ومســـتقبال .ونتيجـــة لـــذلك ازداد عـــدد النســـاء املشـــاركات يف املناصـــب القياديـــة
ومناصب صنع القرارات يف املستويات العليا على إثر تنفيذ الـربام احلكوميـة املتعلقـة باتفاقيـة
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة والربوتوكـول االختيـاري امللحـ هبـا مـن خـالل
متكني املرأة من اكتساب م ارات القيادة والتفاوا .وأرباب العمـل ملزمـود مبوجـب األوامـر
الدائمة املتعلقة بالعمالة والسيارة اإلدارية واةدمة العامـة الصـادرة يف عـام  2009بتـدريب
املو فني وتنمية قدراهتم .وتنص هـذه األوامـر علـى تشـجيع املزيـد مـن النسـاء علـى االلتحـاق
مبعاهــد التعلــيم العــاي ملواصــلة الدرارــة .وعــالوة علــى ذلــك قامــت الدولــة الطــرف بتــدريب
__________
( )54املادة  )1( 67من درتور زجنبار ( )1984بصيلت ا املعدلة يف عام .2010

( )55املادة  )1( 66من درتور تزنانيا.
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 251امرأة من تلف الفئات امل نيـة يف إطـار برنـام إصـالز اةدمـة العامـة الـال اكتسـت
امل ارات الالزمة لشلل و ائف تلفة يف سال اةدمة العامة.
 - 64وتواجه الدولة الطرف عددا من التحديات فيما تبذلـه مـن ج ـود لتـدريب املزيـد مـن
النساء وبناء قدراهتن ليشللن و ائف قيادية يف املستقبل .ومن هذه التحديات االفتقار بصـورة
دائمة للتمويل الكايف و/أو املستدام لدعم الكتري مـن النسـاء للمشـاركة يف التـدريب املـذكور.
وتكمــن الصــعوبة األخــرى يف عــدم ر بــة بعــرب النســاء املو فــات يف املشــاركة يف التــدريب
خشية تعريرب عالقاهتن الزوجية للخطر .وفضال عن ذلـك فـإد الكـتري مـن مو فـات اةدمـة
العامة يشللن و ائف يف رتب متدنية ال تتوفر دـن في ـا فـرا ملواصـلة الدرارـة .ومـع ذلـك
رــعت الدولــة الطــرف إىل جتــاوز هــذه التحــديات مــن خــالل التوعيــة بضــرورة مواصــلة املــرأة
للداررـة وأقامــت أيضـا تعاونــا مــع عـدد مــن الشـركاء يف التنميــة لــدعم املزيـد مــن النســاء يف
حماولت ن مواصلة درارت ن.
 - 65واختذت الدول ة الطـرف عـددا مـن التـدابري الراميـة إىل التوعيـة مبشـاركة املـرأة يف احليـاة
السيارــية واحليــاة العامــة .ويف زجنبــار يتواجــد عــدد كــبري مــن النســاء مــن بــني كبــار املــو فني
احلكــوميني يف الــوزارات القطاعيــة ويف اإلدارات احلكوميــة ا ليــة .وتســعى زجنبــار مــن خــالل
درــتورها (بصــيلته املعدلــة يف عــام  )2010إىل كفالــة تواجــد املــرأة يف هياكــل صــنع القــرار
الرئيســية .وتــنص املــادة  )1( 67علــى ختصــيص نســبة  40يف املائــة لتمتيــل املــرأة .وفيمــا يتعلـ
بينشطة التوعية بيمهية مشاركة املرأة يف احلياة السيارية ويف احلياة العامـة يف زجنبـار يالقـظ أد
أنشـطة التوعيــة مبشــاركة املــرأة يف صــنع القــرار عـادة مــا تســت دف املرشــحات لتلــك املناصــب
وتُنفذ بشكل دوري يف إطار االنتخابات الوطنية .كذلك تقوم تلف املنظمات ـري احلكوميـة
ومنظمات ا تمع املدين بتنظيم دورات تدريبية لفائدة القادة ا تملني وعامـة اجلم ـور مـن أجـل
قفز النسـاء علـى املشـا ركة يف االنتخابـات العامـة .وعلـى رـبيل املتـال وفـرت الدولـة الطـرف
التدريب من خالل مشروجل ”ويزا“ ( )WEZAوهو مشروجل مدتـه أربـع رـنوات يشـترك يف
متويلــه االحتــاد األوروجن/مفرســة الرعايــة النمســاوية وتنفــذه مفرســة الرعايــة التزنانيــة والرابطــة
التزنانية للعامالت يف ورائط اإلعالم بالتعاود مع منتدى النساء األفريقيات العـامالت يف ققـل
التربية والتعليم ورابطات ا اميات يف زجنبار بصفت ا مفرسات شريكة) ملا يزيد عن 3 533
امرأة يف زجنبار على حتسني دخل ن والتللب علـى العوائـ االجتماعيـة والتقافيـة والسيارـية الـت
حتول دود متكين ن .ويف بينمبا شاركت املنظمات ري احلكومية التالية يف توفري التربية الوطنيـة
هبــدف متكــني املــرأة مــن املشــاركة يف احليــاة السيارــية واحليــاة العامــة :منظمــة  PIROورابطــة
األشخاا ذوي اإلعاقة يف زجنبار مركز اةدمات القانونيـة يف زجنبـار ورابطـة املنظمـات ـري
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احلكوميـــــة يف زجنبـــــار و
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 8 - 1 - 1اجلنسية
 - 67يف حماولة لتعجيل عملية تعديل قانود اجلنسية ( )1995قت يتـواءم متامـا مـع أقكـام
املادة  9من االتفاقية تعكف الدولة الطرف على مراجعة هذا القانود وفقا لألقكـام املقترقـة
يف مشروجل الدرتور .وتنص الفقرات من  1إىل  6مـن املـادة  68مـن الدرـتور علـى مـن أي
امرأة أو رجل متزوج من مواطن أو مواطنة تزنانية ودام ذلك الزواج مدة سـ رـنوات دود
انقطاجل احل يف طلب اجلنسية إد كاد ير ب يف ذلك .واددف من هـذه األقكـام هـو مـن
احل يف طلب احلصول على اجلنسية التزنانية لكل من الرجـل واملـرأة دود متييـز .وعـالوة علـى
ذلك تنص الفقرة  3من املـادة  68مـن الدرـتور علـى أد كـل شـخص قصـل علـى اجلنسـية
التزنانية مبوجب الفقرة  2حي له االقتفاظ هبا قت بعد انفصـاله عـن زوجـه مـا يقـرر الـزوج
أو الزوجة التخلي عن ا(.)56
 9 - 1 - 1التعليم
 - 68تسعى الدولة الطـرف يف إطـار العمـل علـى حتقيـ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف سـال
التعليم إىل تعزيز إ مكانية وصول املرأة للتعلـيم والتـدريب والعمالـة مـع التركيـز علـى قطـاجل
التعليم بوصفه أقـد القطاعـات الرئيسـية املـدرج يف إطـار برنـام ”حتقيـ نتـائ بـاهرة اآلد“
الــذي ي ـدف إىل حتقي ـ اجنــازات كــبرية ملمورــة يف ا ــال األقتصــادي .وتتحق ـ حتســينات
متزايدة يف العديد من ساالت تعليم املـرأة والفتـاة وتدريبـ ن .ـري أد هـذه التحسـينات تتركـز
يف سموعة ضيقة من ا االت .فالفروق اجلنسانية يف سال التعليم والتدريب تـفثر علـى هـفالء
النسوة والفتيات يف مرقلة الققة من أعمارهن .ونتيجة لذلك تعمل أعداد كبرية من النسـاء
تفوق أعداد الرجال كـتريا يف و ـائف منخفضـة األجـور و صصـة يف الـب األقيـاد للنسـاء
متل التمريرب والتـدري  .وعلـى العكـ مـن ذلـك فـإد املـرأة ممتلـة متتـيال ناقصـا يف سـاالت
العلوم وادندرة وعلوم احلاروب وا االت التكنولوجية األخرى.
__________
( )56املادة ( )1( 279د) من املشروجل التـاين لدرـتور مج وريـة تزنانيـا املتحـدة (كـانود األول/ديسـمرب .)2013
وتنص املادة  268من املشروجل التاين للدرتور علـى أد الفتـرة مـا بـني  2014و  31كـانود األول/ديسـمرب
 2018هي فترة انتقالية ريتم خالدا تعـديل القـوانني يف الدولـة الطـرف إو إنفاذهـا بطريقـة مطابقـة ألقكـام
الدرتور اجلديد.
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 - 69وعمــال بتوصــية اللجنــة القاضــية بــيد علــى الدولــة الطــرف أد تعــزز امتتادــا ألقكــام
املادة  10من االتفاقية وتزيد من توعية ا تمـع بيمهيـة التعلـيم بوصـفه ققـا مـن ققـوق اإلنسـاد
وعامال أراريا لتمكني املرأة من العمل تكفل الدولة من خـالل ريارـة التعلـيم والتـدريب الـت
اعتمــدهتا يف عــام ( 1995تزنانيــا القاريــة) بصــيلت ا املنقحــة يف قزيراد/يونيــه  2014تكفــل
امكانية الوصول إىل فرا التعلـيم والتـدريب علـى قـدم املسـاواة بـني الفتيـات والفتيـاد والنسـاء
والرجال.
 - 70ويف تزنانيــا القاريــة تقلصــت كــتريا الفجــوة بــني اجلنســني يف املــدارس االبتدائيــة(.)57
وكانــت نتيجــة ذلــك أد متكــن عــدد أكــرب مــن النســاء مــن إمتــام تعلــيم ن .ووفقــا للدرارــة
االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا ينــه املرقلــة االبتدائيــة رــوى  50يف املائــة مــن
الفتيات و  49يف املائة من الفتياد .وتقل نسبة الذكور قليال عما كانت عليه يف الدرارـة الـت
ريلــت الفتــرة  52( 2005-2004يف املائــة) (املكتــب الــوط لإلقصــاء ومفرســة ORC
 )2005 Macroونتيجة لبدء العمل بنظام التعليم األراري التكميلـي التحـ باملـدارس يف عـام
 2009فقـــط  82 989تلميـــذا منــ م  35 898إناثـــا و  47 091ذكـــورا .وي ـــدف هـــذا
الربن ام إىل احلد من عـدد األطفـال ـري امللـتحقني باملـدارس .وارتفـع عـدد الفتيـات خرجيـات
التعلـــيم التـــانوي الـــذي تشـــمل مناهجـــة الدرارـــية مـــواد العلـــوم والتكنولوجيـــا وادندرـــة
والرياضـــيات مـــن  4 615فتـــاة يف عـــام  2010ليصـــل إىل  8 501فتـــاة يف عـــام 2014
والتحقن باجلامعات والكليات .وارتفع كـتريا عـدد اإلنـاث يف الـربام العلميـة مـن 10 619
فتـــاة يف الســـنة الدرارـــية  2009-2008إىل  16 241فتـــاة يف الســـنة الدرارـــية -2012
 2013أي بزيـــادة قـــدرها  52 .94يف املائـــة .وبللـــت نســـبة اإلنـــاث يف الســـنة الدرارـــية
 2013-2012ما قدره  31 .33يف املائة فقـط مـن سمـوجل الطـالب املسـجلني يف ا ـاالت
العلمية .وارتفع أيضا عدد اإلناث يف ا االت األدبية مـن  27 947طالبـة يف السـنة الدرارـية
 2009-2008إىل  56 159طالبة يف السنة الدرارية  2013-2012بزيادة قـدرها .95
 100يف املائـة لكــن عـدد الطالبــات يف السـنة الدرارــية  2013-2012بلـ مــا نســبته .65
 37يف املائة من سموجل الطالب املسجلني يف اآلداب.
 - 71وفيمــا يتعل ـ بزجنبــار نفــذت الدولــة الطــرف تــدابري لكفالــة تــوفري فــرا متســاوية
للفتيات والنساء للوصول إىل مجيع مراقل التعليم وملواصـلة الفتيـات درارـت ن وتعزيـز تنفيـذ
__________
( )57ووفقا للبياد القطري املوجز املتعل بتـوفري التعلـيم للجميـع يف تزنانيـا ( )2012قققـت تزنانيـا مفشـر تكـافف
بني اجلنسني قدره  1.2يف التعليم االبتدائي .بيد أنـه ال تـزال هنـاك تبـاين كـبري بـني اجلنسـني يف الوصـول إىل
التعليم قسب مستويات دخل األررة إىل جانب تفاوت كبري يف قجم املوارد املخصصة للتعليم.
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ريارــة العــودة إىل املدررــة لتشــجيع الفتيــات علــى العــودة إىل املــدارس يف زجنبــار بعــد وضــع
محل ن .وعلى مستوى التعليم االبتدائي ارتفع معدل التسـجيل اإلمجـاي إىل  121.5يف املائـة
يف الســـنة الدرارـــية  17 806( 2013-2012فـــت و  17 843فتـــاة) مـــن  118.50يف
املائة معدل السـنة الدرارـية  .2012-2011وتعكـ هـذه الزيـادة يف جانـب منـ ا اجل ـود
الــت يبــذدا ا تمــع ا لــي واحلكومــة والشــركاء يف التنميــة عــن طريـ تشــييد مــدارس جديــدة
وتقد التس يالت فضال عن تعيني املدررني .والزيادة يف عـدد املسـجلني يف التعلـيم االبتـدائي
هي نتيجة الرتتمارات القطاجل العام والقطاجل اةـاا .ويف السـنة الدرارـية 2009-2008
أي قبـل تنفيـذ الرـتراتيجية الوطنيـة التانيـة للنمـو واحلـد مـن الفقـر يف تزنانيـا (MKUKUTA II
بســنة واقــدة أضــيفت  232مدررــة عموميــة و  58مدررــة خاصــة علــى مســتوى التعلــيم
االبتدائي .ويف هنايـة السـنة الدرارـية  2013-2012بلـ عـدد املـدارس  342مدررـة منـ ا
 263مدررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عموميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
و  79مدررة مملوكة للخـواا .ويف السـنة الدرارـية  2013-2012بلـ عـدد التالميـذ يف
هذه املدارس ما سموعه  247 353تلميذا وارفـع بـذلك عـدد املسـجلني بنسـبة  124.4يف
املائة مقابل  121.5يف املائة يف السنة الدرارية .2012-2011
 - 72ومـــن بـــني  18 765فـــت و 17 900فتـــاة مســـجلني يف الصـــف األول يف املـــدارس
االبتدائيــة يف زجنبــار ينـ ي الصــف الســابع رــوى  12 660فــت و  13 652فتــاة يف عــام
 . 2012ويالقظ أد عددا كبريا من التالميذ يتسربود من املدررـة يف املرقلـة االبتدائيـة مـع
تفوق الفتيات على الفتياد تفوقا طفيفا يف إمتام املرقلة االبتدائيـة .ومـن بـني  25 385تلميـذا
شــاركوا يف امتحانــات الصــف الســابع يف عــام  2013ينتقــل إىل املدررــة التانويــة رــوى
 1 438تلميــذا مــن بينــ م  696فتــاة .وفضــال عــن ذلــك اخــتريت  40تلميــذة مــن بــني
 91تلميذا لاللتحاق بصفوف املواهب اةاصة .ويف السـنة الدرارـية  2010-2009بللـت
نسبة امللمني بالقراءة والكتابة  82.3يف املائـة .وبـادرت تزنانيـا باختـاذ العديـد مـن اإلجـراءات
و األمية يف زجنبار يف الفترة  2013-2012ريلت تقد الدعم احلكومي إلنشـاء صـفوف
لتعلـيم الكبــار .ويف الســنة الدرارــية  2013-2012أنشـيت عشــرة صــفوف جديــدة لتعلــيم
الكبار يف منطقت أونلوجا وبينمبا .ونتيجة لذلك بل عـدد هـذه الصـفوف  57صـفا وعـدد
املــــتعلمني  6 492متعلمــــا ( 5 689أنتــــى  903ذكــــور) .ويف الســــنة الدرارــــية -2011
 2012بل عدد املسجلني يف مراكز تعليم الكبـار /صـفوف تعلـيم الكبـار  6 910شخصـا
من بين م  6 048امرأة و  862رجال .وجرى تقييم مسـتوى املـتعلمني البـال عـددهم 029
 6متعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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( 5 240متعلمــة) وتقــرر أد  444متعلمــا مــن بينـ م  362متعلمــة أصــبحوا ملمــني بــالقراءة
والكتابة (ارتراتيجية احلد من الفقر يف زجنبار تقرير التنفيذ السنوي لعام .)2013
 - 73ويف الســنة الدرارــية  2015/2014قصــل مــا سموعــة  1 286طالبــا و 1 372
طالبة من زجنبار على قرا من سل التعليم العاي للقروا .ومتكن هفالء الطلب بذلك مـن
مواصلة تعليم م يف تلف االختصاصـات يف معاهـد التعلـيم العـاي املختلفـة يف تزنانيـا (تزنانيـا
القاريـة وزجنبـار) .وقـت السـنة الدرارـة  2012-2011بلـ سمـوجل الطـالب املســجلني يف
كلية تدريب املدررني يف مستوى الدبلوم والش ادة  461طالبا .وبل عدد النسـاء املدررـات
يف مفرسـات( )58التعلـيم العـاي العـام  2 577مدرّرـة يف  31كـانود األول/ديسـمرب 2013
مقابــل  5 467مدرّرــا .وفضــال عــن ذلــك فقــد ارتفــع عــدد املدررــني املــفهلني مــن خرجيــي
اجلامعــات .ويف الســنة الدرارــية  2010-2009بل ـ سمــوجل عــدد اةــرجيني  282خرجيــا
وارتفع إىل  327خرجيا يف السنة الدرارية .2011-2010
 - 74وقامــت وزارة التعلــيم والتــدريب امل ـ بوضــع اةطــة االرــتراتيجية املتورــطة األجــل
للتتقيـــف يف ســـال ققـــوق اإلنســـاد للفتـــرة  2016/2015-2012/2011للوفـــاء بـــالتزام
احلكومة بتحقي الطموقـا ت الـت هتـدف إلي ـا تزنانيـا مـن خـالل ر يتـ ا اإلمنائيـة قلـول عـام
 2025االرتراتيجية الوطنية للنمو واحلد مـن الفقـر وحتقيـ أهـداف و ايـات خطـة التعلـيم
للجميــع .وتعكــف وزارة التعلــيم والتــدريب امل ـ يف زجنبــار علــى تنفيــذ السيارــة التعليميــة
للدولة الطرف ( )2006الت تنص على تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع مراقـل التعلـيم
ومتكني الطالبات املتزوجات واحلوامل واألم ات من مواصلة تعليم ن.
 - 75وعمال بتوصية اللجنة بيد ختصـص الدولـة الطـرف االعتمـادات الضـرورية يف امليزانيـة
لتنفيذ تلف املشاريع والربام خصصت تزنانيا يف قدود املـوارد املتاقـة اعتمـادات كافيـة
يف امليزانية للتعليم والتدريب امل والنتـداب مدررـني أكفـاء وارـتبقائ م يف املنـاط الريفيـة
واحلضرية وحتسني نسبة الفتيات الال ينتقلن إىل املرقلة التاليـة مـن التعلـيم وتطبيـ ريارـة
العودة إىل املدررة والتعليم األراري التكميلي .وزادت الدولة الطرف من قيمـة االعتمـادات
املخصصة يف امليزانية للتعليم التـانوي مـن  12.5يف املائـة يف السـنة الدرارـية 2008-2007

__________
( )58يف  31كــانود األول/ديســمرب  2013بلـ عــدد مفرســات التعلــيم العــاي عشــرين مفرســة هــي :جامعــة
مــزوميب؛ جامعــة موشــي؛ مع ــد تزنانيــا للمحارــبة؛ الكليــة الوطنيــة للســياقة؛ مع ــد ختطــيط التنميــة الريفيــة؛
مع ـد التـدريب يف سـال احلكـم ا لـي؛ مع ـد العمـل االجتمـاعي؛ أكاد يـة املعلـم نرييـري التذكاريـة؛ مع ــد
اإلدارة املالية؛ وكلية إدارة األقيـاء الربيـة يف أ فريقيـا .ومـن املفرسـات األخـرى كليـة تزنانيـا للخدمـة العامـة؛
جامعة مكواوا؛ كلية التجارة؛ جامعة أردهي؛ جامعة دار السالم؛ مع د أروشا الفـ ؛ جامعـة دودومـا؛ كليـة
التربية يف دار السالم؛ مع د مبايا للتكنولوجيا؛ ومع د دار السالم للتكنولوجيا.
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إىل  20.4يف املائة يف السـنة الدرارـية  .2012-2011أمـا يف التعلـيم الفـ والتعلـيم العـاي
فقد ازدادت هذه النسبة من  21.9يف املائة يف السـنة الدررـية  2008-2007إىل  27.2يف
املائة يف السنة الدرارية ( .2012-2011املصدر )BEST 2011) 72 :وفضال عن ذلـك لـي
هناك منط موقد للـربط بـني الفئـة العمريـة للنسـاء والرجـال ومعـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة.
ويبل معدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة( )59بالنسـبة للنسـاء والرجـال يف املنـاط احلضـرية  88يف
املائة و  94يف املائة على التواي مقابل  66يف املائة و  78يف املائة يف املناط الريفية.
 - 76وواج ت الدولة الطرف عددا من التحديات عند تنفيذ املبادرات املذكورة من ا:
(أ) الزيـــادة الســـريعة يف عـــدد املـــدارس؛ وبالتـــاي قاجـــة املدررـــني اجلـــدد إىل
التدريب على منوذج تربوي يراعي االعتبارات اجلنسانية واملسائل اجلنسانية يف التعليم؛
(ب) احلاجــة إىل املزيــد مــن مدررــي مــاد العلــوم والرياضــيات ملواج ــة الزيــادة
السريعة يف عدد التالميذ واملدارس؛ و
(ج) عدم كفايـة مـوارد امليزانيـة لتلطيـة املشـاريع والـربام يف قطـاجل التعلـيم الـت
ينبلي إيال ها مزيدا من االهتمام.
 - 77وملعاجلـة أوجــه التفـاوت الــت كشـفت عنـ ا الدرارـات االرتقصــائية وضــعت وزارة
التعلــيم والتــدريب امل ـ ارــتراتيجيات( )60ادــدف من ـ ا تشــجيع الوالــدين علــى االرــتتمار يف
تعليم الفتيات من أجل خفرب عبء العمل يف املزنل؛ وإنشاء روابـط مـع املفرسـات األخـرى
الت تدعم تعليم الفتيات؛ وتقريب املدارس التانويـة مـن أجـل قصـر املسـافات؛ وتـدري مـواد
علمية خاصة للفتيات فقط؛ وتطوير أداة لقياس التكافف اجلنساين واملساواة بني اجلنسني.
 - 78وعالوة علـى ذلـك اختـذت الدولـة الطـرف اإلجـراءات التاليـة يف زجنبـار فيمـا يتعلـ
باملسائل اجلنسانية على مستوى أنشطة الربام :
(أ) أرــفر تعلــيم م ــارات احليــاة عــن ااف ـاا عــدد قــاالت محــل املراهقــات
وقـاالت الــزواج املبكــر ومـن الفتيــات درجــة عاليـة مــن اقتــرام الـذات وخفـف مــن قــدة
العنــف ضــد الفتيــات ومكــن الفتيــات مــن الــتحكم بشــكل أفضــل يف أجســادهن وعــزز
مشاركت ن وآداءهن .و
__________
( )59املرجع نفسه.

( )60قكومة زجنبار التورية أواة التفةاوب ةجل انينسةجل يف التع ةيس :األسةالات واتسةتةاتيوياب اهننة
أال إدارة أوا التفاوب/احلد منلا ،زجنبار :وزارة التعليم والتدريب امل .2007
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(ب) واإلطــار التشــريعي الــالزم لالعتــراف باملســائل اجلنســانية هــو قــانود التعلــيم
اجلديــد الــذي يــنص علــى محايــة الفتيــات مــن الــزواج قبــل إهنــائ ن مرقلــة التعلــيم األرارــي
ومحايتـ ن كــذلك مــن االعتــداءات اجلنســية .ونتيجــة لتعــديل قــانود  1985املتعلـ بــالعوان
والوالــد الوقيــد يف عــام  2005وإنشــاء مراكــز التعلــيم البــديل صــار بإمكــاد الفتيــات أد
يواصلن تعليم ن بعد أد يضعن محل ن.
(ج) وتعكـــف وزارة التعلـــيم والتـــدريب امل ــ يف زجنبـــار علـــى تنفيـــذ السيارـــة
التعليميــة للدولــة الطــرف ( )2006الــت تــنص علــى تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني يف مجيــع
مراقل التعليم ومتكني الطالبات املتزوجات واحلوامل واألم ات من مواصلة تعليم ن.
 - 79ومن خالل املبادرات املذكورة أعاله قققـت الدولـة الطـرف اإلجنـازات التاليـة فيمـا
يتعل بزجنبار إذ وفرت قت عام  2010التـدريب ملـا يزيـد عـن  96مـدير مدررـة و 192
مدررا ومستشارا و  50عضـوا مـن أعضـاء ا ـال ا ليـة علـى املسـائل اجلنسـانية يف التعلـيم
وتوعيت م بيمهية تعليم الفتيات؛ ووضعت مقـررات علميـة خاصـة للفتيـات يف مدررـة بـن بلـة
التانوية يف أونلوجا ومدررة فيديل كارترو يف بينمبا .ومن اإلجنازات األخرى ادمـاج عناصـر
الرب ام والدورات التدريبية املتعلقة باملسائل اجلنسانية يف خطة ميزانية إطارية لإلنفاق متورـط
األجــل للفتــرة  2012-2011لــوزارة التعلــيم والتــدريب امل ـ وتــدريب  520مدررــا يف
سال العلوم والرياضيات يف الفترة املمتدة قت عام  .)61(2010وفضال عن ذلـك فقـد ارتفـع
عــدد املدررــني املــفهلني مــن خرجيــي اجلامعــات يف زجنبــار .ويف الســنة الدرارــية -2009
 2010بل سموجل عـدد اةـرجيني  282خرجيـا وارتفـع إىل  327خرجيـا يف السـنة الدرارـية
.2011-2010
 0 - 2 - 1العمالة
 - 80عمال بالتوصية السابقة الت قدمت ا اللجنة لكفالة تكافف الفرا بـني املـرأة والرجـل يف
روق العمـل وفقـا ألقكـام املـادة  11مـن االتفاقيـة أكـدت الدولـة الطـرف أد قـانود العمـل
رــيظل رــاريا وينفــذ يف القاطــاعني العــام واةــاا .ويف هــذا الصــدد أللــت الدولــة الطــرف
العديد من قوانني العمل الت تكن متسقة مع معـايري العمـل الدوليـة .ووضـعت قـانود عمـل
جديد يضفي الطابع ا لي على معـايري العمـل الدوليـة ويـنص أرارـا علـى املسـاواة يف فـرا

__________
( )61قكومة زجنبار التورية وزارة التعليم والتدريب امل
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احلصول على العمـل بـني الرجـل واملـرأة .وتنفـذ الدولـة الطـرف عـددا مـن الصـكوك القانونيـة
املتعلقة بالعمل(.)62
 - 81وفيمــا يتعل ـ بتزنانيــا القاريــة واصــلت الدولــة الطــرف تنفيــذ قــانود العمالــة وتنظــيم
عالقــات العمــل الــذي يــنص يف مجلــة أمــور علــى تكــافف الفــرا( .)63ومب ـدئيا يــنص هــذا
القانود على جتر التمييز يف املسائل املتعلقة بالعمل يف الفقرة  7مـن املـادة السـابعة( .)64وعنـذ
النظر يف قضية ريسـت بـاترك كيسـي وشخصـني آخـرين ضـد مـدير الشـركة الصـينية لصـناعة
الــورق( )65قضــت حمكمــة العمــل بتجــر رب العمــل الــذي مّيــز ضــد أقــد العمــال مبــا يتنــايف
وأقكام الفقرتني الفرعيتني  4و  5من املادة  7من قانود العمالة وتنظيم عالقات العمل(.)66
 - 82ويف عــام  2011شــرعت الدولــة الطــرف مــن خــالل تنفيــذ وزارة العمــل والتشــليل
لسيارــة العمالــة الوطنيــة يف تزنانيــا القاريــة بالتعــاود مــع ج ــات معنيــة متــل مركــز التيهيــل
ا تمعــي الشــامل يف تزنانيــا واللجنــة األوروبيــة للتــدريب والزراعــة (منظمــة ــري قكوميــة
إيطاليــة) ومفرســة  Radar Developmentحتــت رعايــة االحتــاد األوروجن شــرعت يف تنفيــذ
مشروجل ”أقل يع أكتر“ .ومن خالل هذا املشروجل تلقى  308أشخاا مـن ذوي اإلعاقـة

__________
( )62فيما يتعل بزجنبار تشـمل هـذه القـوانني قـانود العمـل (رقـم  11الصـادر يف عـام )2005؛ وقـانود تنظـيم
عالقات العمل (رقـم  1الصـادر يف عـام ).2005؛ وقـانود الضـماد االجتمـاعي (رقـم  2الصـادر يف عـام
).2005؛ وقانود السالمة والصحة امل نيتني (رقم  8الصـادر يف عـام ).2005؛ وقـانود التعـويرب للعمـال
(املعدل) (رقم  5الصادر يف عام  .)2005وفيما يتعل بتزنانيا القارية تشمل هـذه القـوانني قـانود التشـليل
وتنظــيم عالقــات العمــل (رقــم  6الصــادر يف عــام )2004؛ R.E 2002 366؛ وقــانود تنظــيم مفرســات
العمــل (رقــم  7الصــادر يف عــام )2004؛ وقــانود الضــماد االجتمــاعي الوط الفصــل R.E 2002 50؛
وقانود اةدمة العامة ()2002؛ وقانود اةدمة العامة (آلية التفاوا) (رقـم  19الصـادر يف عـام )2003
الذي ينطب أرارا على األشخاا العاملني يف قطاجل اةدمـة العامـة (انظـر بوجـه خـاا قضـية املـدعي العـام
ضـد  Chama cha Walimu Tanzaniaا كمـة العليــا يف تزنانيـا (شـعبة العمــل) دار السـالم الطلـب رقــم 19
املقدم يف عام  ( 2008ري مبلـ عنـه) .ومـن القـوانني األخـرى قـانود السـالمة والصـحة امل نيـتني (رقـم 5
الصــادر يف عــام )2003؛ وقــانود تنظــيم الضــماد االجتمــاعي ()2010؛ وقــانود النقابــات الفصــل 244
.R.E 2002

( )63تنص املـادة  ) 1( 7مـن القـانود نفسـه علـى إلـزام رب العمـل بإتاقـة فـرا متسـاوية يف العمـل ويسـعى إىل
مكافحـة التمييــز يف أي ريارــة أو مماررــة يتبع ــا يف ســال العمـل .انظــر أيضــا القاعــدة  )1( 32مــن مدونــة
املماررات اجليدة.
( )64حتظر املادة  ) 1( 8من هذا القـانود علـى النقابـات ومجعيـات أربـاب العمـل مماررـة التمييـز ألي رـبب كـاد
من األرباب املبينة يف الفقرة الفرعية من املادة .7
( )65ا كمة العليا يف تزنانيا (شعبة العمل) يف أروشا تنقي قانود العمل رقم  16يف عام  ( 2010ري مبل عنه).
( )66تُلزم الفقرة الفرعية  4من املادة  7رب العمـل بعـدم مماررـة التمييـز املباشـر أو ـري املباشـر ضـد أي عامـل أو
أي صنف من العمال يف أي ريارة أو مماررة يتبع ا يف سال العمالة.

34/81

14-66070

CEDAW/C/TZA/7-8

تعليما وتدريبا م نيني يف النجـارة والطـبخ واةياطـة والفنـود اجلميلـة .ومتكـن  145متـدربا
من احلصول على عمل يف مشاريع تلفة ومتكن  163آخرود من الشروجل يف عمل قر.
 - 83وباإلضــافة إىل قــوانني العمــل آنفــة الــذكر قامــت زجنبــار بوضــع ريارــة للعمالــة يف
عــام  2009هبــدف تعزيــز تكــافف الفــرا ومتكــني الرجــل واملــرأة مــن احلصــول علــى عمــل
وتشــجيع العمــل احلــر؛ وتــوفري فــرا العمــل للرجــال والنســاء وتعزيــز م ــاراهتم علــى أرــاس
املســاواة ومراعــاة ــروف الفئــات الضــعيفة متــل النســاء والشــباب وذوي اإلعاقــة؛ ودعــم
ارـتراتيجيات العمالــة هبــدف حتقيـ مكارــب اقتصـادية والقضــاء علــى عــدم املســاواة؛ ومحايــة
احلقــوق واالرــتحقاقات األرارــية للعمــال كمــا يــنص علــى ذلــك قــانود العمــل يف زجنبــار
ومعايري العمل الدولية.
 - 84وامتتلت الدولة الطرف توصية اللجنة بوضع إطار تنظيمي للقطاجل ري الرمسـي هبـدف
متكني املرأة من احلصول على احلماية واالرتحقاقات االجتماعية .والتو يف هو مهـزة الوصـل
الرئيسية بني النمو واحلد من فقـر الـدخل .ووفقـتا لتقريـر التنميـة البشـرية ملنطقـة ا ـيط ادـاديف
( )2009ارــتحدثت أرار ـتا يف القطــاجل ــري الرمســي  630 000و يفــة جديــدة رــنويتا يف
الفتــرة مــن عــام  2001قــت عــام  2006مبــا ينارــب النمــو يف قــوة العمــل .ــري أد نوعيــة
الو ائف اجلديدة هامة يف تفسري ركود مستويات الفقر .فقد تراجعت ببطء معـدالت البطالـة
يف أورــاط األشــخاا الــذين تبلــ أعمــارهم  15عامــتا فــيكتر مــن  12.9يف املائــة يف عــام
( 2006الدرارــة االرتقصــائية املتكاملــة للقــوى العاملــة) إىل  11.7يف املائــة يف عــام 2007
(الدرارــة االرتقصــائية مليزانيــة األرــر املعيشــية) .وبل ـ معــدل بطالــة الشــباب (الــذين تتــراوز
أعمارهم بني  18و  34رنة)  13.4يف املائة يف عام ( 2006الدرارة االرتقصائية املتكاملـة
للقوى العاملة  .) 2006وبللت املعـدالت أعلـى مسـتوياهتا بـني الشـباب مـن اإلنـاث قيـر
وصــلت إىل حنــو  15.4يف املائــة مقابــل  14.3يف املائــة بــني الشــباب مــن الــذكور (الدرارــة
االرتقصائية املتكاملة للقوى العاملـة لعـام  .)2006وعـالوة علـى ذلـك شـكلت املـرأة نسـبة
 24.7يف املائة من العاملني الذين يعملود بيجر ونسبة  42.3يف املائة مـن املسـاعدين بـدود
أجــر ونســبة  53.9يف املائــة مــن اليــد العاملــة الزراعيــة و  20يف املائــة فقــط مــن العــاملني
حلســاهبم اةــاا؛ وبارــتتناء املنــاط الريفيــة كــاد معــدل البطالــة بــني اإلنــاث أعلــى منــه بــني
الــذكور .ويف دار الســالم بل ـ معــدل بطالــة اإلنــاث  40.3يف املائــة يف عــام  2006مقابــل
 19.2يف املائــة بــني ال ـذكور .ويف زجنبــار بل ـ معــدل البطالــة وفقــا للدرارــة االرتقصــائية
مليزانية األرر املعيشية للفترة  2010/2009ما قـدره  4.4يف املائـة وبللـت نسـبة البطالـة يف
أوراط الشباب  17.1يف املائة.
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 - 85ووضــعت الدولــة الطــرف ريارــة وقــوانني مالئمــة لــتمكني املــرأة مــن احلصــول علــى
احلمايـة االجتماعيـة يف العمـل .ويف زجنبـار هتـدف ريارـية احلمايـة االجتماعيــة ( )2014إىل
تــوفري الضــماد االجتمــاعي للعمــال الك ــول الــذين يفتقــرود يف أقيــاد كــترية لتــيمني أرــباب
املعيشة .ومن خالل هذه السيارة التزمت احلكومة بالعمل مع صـندوق الضـماد االجتمـاعي
يف زجنبار على توريع نطاق الضـماد االجتمـاعي وحتسـني امكانيـة احلصـول عليـه فضـال عـن
االرتحقاقات الت يقدم ا الضـماد االجتمـاعي كاملـة وذلـك مـن خـالل دعـم تورـيع نطـاق
التلطية بالضماد االجتماعي ليشمل العاملني حلساهبم اةاا والعاملني يف القطاجل ـري الرمسـي
الــذين دأبــوا علــى تســديد اشــتراكاهتم .واملفشــر الرئيســي لتطبي ـ هــذه السيار ـة هــو قظرهــا
للتمييز ضد املرأة يف العمل.
 - 86وتشمل ارتراتيجية زجنبار التانية للحد مـن الفقـر ( )2015-2010هـدف ”حتسـني
شبكة األماد واحلماية االجتماعية للفقراء والفئات الضعيفة“ .وقامت احلكومة بإجراء درارـة
عــن الفقــر والضــعف واحلمايــة االجتماعيــة يف زجنبــار ( .)2012وهتــدف الدرارــة إىل تعزيــز
اجل ود الرامية إىل رد الفجوات يف سال احلماية االجتماعية يف زجنبـار .ورتسـاعد أيضـا علـى
ف م اقتياجات تلف الفئات الضعيفة يف ا تمـع وعلـى وضـع ارـتراتيجات أفضـل لتلبيتـ ا.
وتتضــمن نتــائ الدرارــة معلومــات قائمــة علــى األدلــة وتوجي ــات لتطــوير ريارــة احلمايــة
االجتماعية (.)2014
 - 87وتكفل الدولة الطرف تكـافف الفـرا للرجـل واملـرأة يف العمـل .وأكـد قـانود العمالـة
وعالقات العمل ( )2004على املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف العمـل .ويُلـزم القـانود أربـاب
العمل بتطبي ريارة عمل تنص على كيفية جعل مكاد العمل أرارـا جيـدا لتحقيـ املسـاواة
يف التشليل يف روق العمل.
 - 88ولضماد مشاركة املرأة العاملة يف القطاعني العام واةاا قريـة يف العمالـة علـى قـدم
املســاواة مــع الرجــل أكــدت قــوانني العمــل علــى وجــوب متتع ــا قق ــا يف العمــل ويف إجــازة
األمومة .ويكفل قانود العمل بشكل منارب ق املرأة العاملة يف إجازة األمومة(.)67
 - 89ولتطبي ريارات وقـوانني العمالـة نفـذت الدولـة الطـرف عـددا مـن التـدابري لكفالـة
تكافف الفـرا بـني الرجـل واملـرأة يف رـوق العمـل .وبوجـه خـاا أصـدرت الدولـة الطـرف
__________
( )67املادة ( )2(33أ) من قانود العمالـة وتنظـيم عالقـات العمـل .وتـنص الفقـرة الفرعيـة  3مـن هـذه املـادة علـى
مــا يلــي” :ال جيــوز ألي امــرأة أد تباشــر العمــل يف عضــود رــتة أرــابيع بعــد وضــع مولودهــا إال إذا ش ـ د
الطبيب بيهنا قادرة علـى ذلـك“ .وتـنص كـذلك علـى مـا يلـي” :ال يسـم رب العمـل أو يطلـب إىل عاملـة
قامل أو مرضعة القيام بعمل يشكل خطرا على صحت ا أو صحة طفل ا“.
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مبــاديف توجي يــة وتوجي ــات حمــددة لتيســري وزيــادة فــرا العمــل يف ســال اةدمــة العامــة يف
احلكومات ا لية .وقت كانود األول/ديسمرب  2013بل سموجل فرا العمـل الـت أتيحـت
يف تلــف القطاعــات واملشــاريع العامــة  208 681فرصــة عمــل من ـ ا  50 246فرصــة يف
الصــندوق الــتزناين للعمــل االجتمــاعي؛ ومنظمــة تنميــة الصــناعات الصــلرية ( 2 436فرصــة)؛
ومشــاريع مـ ّد الطرقــات ( 1 033فرصــة)؛ وقطــاجل االتصــاالت ( 86 702فرصــة)؛ واملركــز
التزناين لالرتتمار ( 59 010فرصة) واملناط االقتصادية ومناط التج يز ( 9 254فرصة).
 - 90وجتدر اإلشارة أد الدولة الطرف شيهنا شيد العديد من البلداد الناميـة بلـد زراعـي
أي أد القطاجل الزراعي ال يزال هو املصدر الرئيسي للتشليل في ا .ولـذلك تبلـ نسـبة النسـاء
العامالت يف امل ن الزراعية  69يف املائة مقابل  62يف املائة من الرجال( .)68وتقل هذا األرقـام
عن األرقام املسـجلة يف الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا للفتـرة -2004
 2005إذ بللت نسبة النساء العامالت يف القطاجل الزراعـي  78يف املائـة مقابـل  71يف املائـة
من الرجال .وقطاجل العمال اليدويني ري امل رة قطاجل ناشل وتبل نسبة النساء العـامالت فيـه
 17يف املائة مقابل  13يف املائة من الرجـال .ويعمـل يف الو ـائف امل نيـة والفنيـة واإلداريـة 3
يف املائة فقط من النسـاء و  5يف املائـة مـن الرجـال .وعمليـا فمـن األرجـ أد يشـتلل النسـاء
والرجال الذين قصلوا على نصـيب مـن التعلـيم التـانوي يف و ـائف م نيـة أو فنيـة أو إداريـة.
وفضـال عــن ذلــك تشــري الدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية إىل أد مكــاد اإلقامــة لــه
عالقة وثيقة بنوجل امل نة .وعلى ربيل املتال ففي قني تعمل البية النساء والرجـال يف الريـف
يف الزراعـة يعمــل رـكاد املــدد يف معظــم احلـاالت يف امل ــن الــت تتطلـب م ــارات ويف امل ــن
البسيطة.
 - 91ورتلــف العمــل يف الدولــة الطــرف بــاختالف مكــاد اإلقامــة .فمــن األرج ـ أد تتــوفر
فرا العمل لسكاد الريف أكتـر ممـا تتـاز لسـكاد املنـاط احلضـرية( .)69وعلـى رـبيل املتـال
بللت نسبة النساء العامالت يف الناط الريفية  85يف املائة يف فترة اإلثـ عشـر شـ را السـابقة
للدرارة االرتقصائية مقابل  69يف املائة يف املناط احلضـرية .والنسـاء والرجـال األكتـر تعلمـا
واملنتمود ألر ر ثرية هم األقـل اقتمـاال يف العتـور علـى عمـل .وبنـاء علـى ذلـك بللـت نسـبة
النساء ري العامالت امرأة واقدة من بني كل س نسـاء ( 20يف املائـة) مقابـل  15يف املائـة
من الرجال ري العاملني يف فترة اإلث عشـر شـ را السـابقة للدرارـة االرتقصـائية( .)70وجتـدر

__________
( )68املرجع نفسه.

( )69املرجع نفسه.
( )70املرجع نفسه.
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اإلشارة أد هذه النسـبة بللـت  17يف املائـة بالنسـبة لكـل مـن النسـاء والرجـال يف يف الدرارـة
االرتقصائية الد لرافية والصحية يف تزنانيا للفترة .)71(2005-2004
 - 92وجتدر اإلشارة أد الدولة الطرف شيهنا شيد العديد من البلداد الناميـة بلـد زراعـي
أي أد القطاجل الزراعي ال يزال هو املصدر الرئيسي للتشليل في ا .ولـذلك تبلـ نسـبة النسـاء
العامالت يف امل ن الزراعية  69يف املائة مقابل  62يف املائة من الرجال( .)72وتقل هذا األرقـام
عن األرقام املسـجلة يف الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا للفتـرة -2004
 2005إذ بللت نسبة النساء العامالت يف القطاجل الزراعـي  78يف املائـة مقابـل  71يف املائـة
من الرجال .وقطاجل العمال اليدويني ري امل رة قطاجل ناشل وتبل نسبة النساء العـامالت فيـه
 17يف املائة مقابل  13يف املائة من الرجال( .)73ويعمل يف الو ـائف امل نيـة والفنيـة واإلداريـة
 3يف املائــة فقــط مــن النســاء و  5يف املائــة مــن الرجــال( .)74وعمليــا فمــن األرجـ أد يشــلل
النســاء والرجــال الــذين قصــلوا علــى نصــيب مــن التعلــيم التــانوي أد و ــائف م نيــة أو فنيــة
أو إداريـة .وفضــال عـن ذلــك تشـري الدرارــة االرتقصـائية الد لرافيــة والصـحية إىل أد مكــاد
اإلقامة له عالقة وثيقة بنوجل امل نة .وعلى ربيل املتال ففي قني تعمل البية النسـاء والرجـال
يف الريـف يف الزراعــة يعمــل رـكاد املــدد يف معظــم احلــاالت يف امل ـن الــت تتطلــب م ــارات
وامل ن البسيطة.
 - 93وفيمــا يتعلـ بزجنبــار متــن الدولــة الطــرف فرصــا متكافئــة للرجــل واملــرأة يف العمــل.
ولتعزيــز هــذا ادــدف عمــدت زجنبــار يف كــل مــن ريارــة العمالــة وقــانود العمالــة إىل قظــر
التمييز ضد املرأة يف هذا ا ال .وتنص املادة ( )2(10أ) من قـانود العمـل بوجـه خـاا علـى
إلزام أرباب العمل يف القطاجل العام بتعزيز تكافف الفرا يف مكاد العمـل ومكافحـة التمييـز يف
ريارة العمالة ويف املماررة .وتـنص ريارـة العمالـة يف زجنبـار علـى لـزوم اختـاذ تـدابري حمـددة
لتحسني مستوى تعليم املرأة وم اراهتا قت تناف نظريها الرجل علـى قـدم املسـاواة يف رـوق
العمل( . )75وهتدف االرـتتراتيجيات املكررـة يف ريارـة العمالـة يف زجنبـار إىل حتقيـ مـا يلـي:
__________
( )71املرجع نفسه.

( )72املرجع نفسه الصفحة .46
( )73املرجع نفسه.
( )74املرجع نفسه.
( )75وفقا للمادة  ) 7( 10من قانود العمالـة فـإد أي ريارـة أو مماررـة يف سـال العمالـة حتظـر التمييـز يف مكـاد
العمل هي أي ريارة أو مماررة تتعل بإجراءات التو يف واإلعالد عن الو ائف الشـا رة واملعـايري املعتمـدة
يف اختيــار املرشــحني وعمليــة االختيــار؛ والتعيينــات وعمليــة التعــيني؛ وتصــنيف الو ــائف وحتديــد رتبــ ا؛
واألجــور وارــتحقاقات العمــال وشــروط العمــل؛ وامل ــام الو يفيــة؛ وبيئــة العمــل والتسـ يالت؛ والتــدريب
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تعزيز الدعوة واملشورة لتوفري التعليم اجليد للمرأة والفتـاة؛ وإدمـاج التـدريب امل ـ يف املنـاه
الدررية املخصصة للنساء املباشرات لألعمال احلرة يف روق العمل.
 - 94ولكفالة متكني املرأة املباشرة لألعمال احلرة علـى حنـو كـاف مـا فتئـت الدولـة الطـرف
تنس عملية بناء القدرات لفائـدة  87صـاقب عمـل قـر حتـت رعايـة وزارة العمـل والتشـليل.
ومن بني املباشرين لألعمال احلـرة الــ  66هنـاك  21امـرأة جـرى اختيـارهن مـن زجنبـار ومـن
تزنانيا القارية .وبفضل عملية بناء القدرات هـذه متكـن أصـحاب املشـاريع الصـلرية هـفالء مـن
املشاركة بالفعل يف املعرا التالر عشـر نلوفـو كـازي/جوا كـاي ملنطقـة شـرق أفريقيـا الـذي
عقد يف بوجومبورا بوروندي يف الفترة مـن  2إىل  9كـانود األول /ديسـمرب  .2012ومتكـن
أصحاب املشاريع الصلرية من خالل هذا املعرا مـن تسـوي منتجـاهتم يف كامـل منطقـة شـرق
افريقيا.
 - 95وباإلضافة إىل ذلك تسعى كل من زجنبار وتزنانيا القارية من خالل ريارة العمالـة إىل
دعم النساء مباشرات املشاريع احلرة .وتدعم هذا السيارة اةطوات املتخذة من أجل دعم املـرأة
لكي تكتسب الكافاءة الالزمة يف سال مباشرة املشاريع احلرة قت تصب قادرة على املنافسـة يف
روق العمل .وهتدف السيارة إىل تنظـيم املـرأة يف ا ـال االجتمـاعي واالقتصـادي ومتكينـ ا مـن
حتقي مكارب/منافع اقتصادية؛ ووضع برام للتدريب امل لفائة املرأة صاقبة املشاريع احلرة.
وتعكف الدولة الطرف حتت رعاية الـوزارة املسـفولة عـن متكـني املـرأة علـى وضـع ريارـة يف
سال التمكني وقانود للتعاونيات وريارة للتعاونيات يف عام  2014توي أمهية قصوى ملباشري
مشاريع األعمال احلرة إىل جانب تليري عقلية الناس إزاء متكني املرأة ومباشرهتا لألعمال احلرة.
 - 96ولكفالة تعزيز م ارات النسـاء صـاقبات املشـاريع وفـرت الدولـة الطـرف بالتعـاود
مع ج ات فاعلة من ري الدول التدريب علـى مباشـرة املشـاريع احلـرة لفائـدة  2 140امـرأة
يف الفتــرة مــن  2008إىل  .2014ومتكنــت النســاء بفضــل هــذه امل ــارات مــن حتســني جــودة
منتجاهتن والوصول إىل األرواق الداخلية واةارجية.
 - 97واختذت الدولة الطرف العديد من التدابري لكفالة متكني املـرأة الـت تشـارك يف العمالـة
على حنو كاف قت تصب قادرة علـى العمـل بفعاليـة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل .وبوجـه
خاا أنشيت زجنبار يف عام  2010إدارة خاصة لتمكني املـرأة اقتصـاديا أمـا تزنانيـا القاريـة
فيوجد في ا سل الـتمكني االقتصـادي الـذي يعمـل علـى متكـني املـرأة اقتصـاديا .وفضـال عـن
__________
والتطــوير الــو يفي؛ ونظــم تقيــيم األداء؛ والترقيــة؛ والنقــل؛ وخفــرب الرتبــة؛ واإلجــراءات التيديبيــة؛ وإهنــاء
اةدمة.
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ذلك تسعى كل من زجنبار وتزنانيا القاريـة مـن خـالل ريارـت ما يف سـال العمالـة إىل متكـني
املرأة يف كل من القطاجل ري الرمسي والقطاجل العـام والقطـاجل اةـاا مـن أجـل تعزيـز إمكانيـة
توفري العمل الالئ وحتسني اإلنتاجية .واألهداف االرتراتيجية دذه السيارة هـي إنشـاء مركـز
ملعلومات روق العمل لفائـدة املـرأة والرجـل؛ ومجـع وتـوفري بيانـات إقصـائية مصـنفة قسـب
نــوجل اجلــن تتعل ـ بســوق العمــل للــرا معاجلــة التحــديات الــت تواج ــا املــرأة يف رــوق
العمل(.)76
 - 98ويف تزنانيــا القاريــة تكفــل الدولــة العضــو احل ـ يف األجــر املتســاوي مقابــل العمــل
املتساوي يف القيمة .وبذلك ف ي حتظر التمييز ضـد املـرأة يف العمـل .وللتيكـد مـن تطبيـ هـذا
اإلجــراء بفعاليــة وبالتســاوي أنشــيت الدولــة الطــرف آليــات للنظــر يف الشــكاوى مــن خــالل
سل أو سال األجـور .ويف هـذا الصـدد فبإمكـاد وزيـر العمـل أد يعـني سلسـا لألجـور يف
أي قطاجل مـن القطاعـات هبـدف التحقيـ يف األجـور وشـروط العمـل و ـروف العمـل يف أي
قطاجل أو سال وتقد تقرير للوزير عن نتائ ذلك التحقي مشـفوعا بتوصـيات( .)77ويف عـام
 2013أصــدر وزيــر العمــل والتشــليل أمــرا جديــدا يتعل ـ باحلــد األدىن لألجــور (اإلشــعار
احلكــومي رقــم  196الصــادر يف عــام  )2013أللــى مبوجبــه األمــر الســاب املتعلـ بــاألجور
رقم  172الصادر يف عام  .2010ومبوجب األمر اجلديد مت تعيني  12سل أجـور قطاعيـا
ريلت اةدمات الزراعية وخدمات االتصاالت وخدمات الضيافة واألمن اةـاا والتعلـيم
اةـــاا وخـــدمات الطاقـــة وخـــدمات النقـــل وخـــدمات البنـــاء والتعـــدين والتجـــارة
والصناعات واةدمات التجارية وصيد األمساك واةدمات البحرية وقطاجل آخر يُذكر.
 - 99وأنشيت الدولة الطرف آلية فعالة لرصد وإنفاذ قوانني العمل من أجـل تعزيـز املسـاواة
يف األجور مقابل العمل املتساوي يف القيمة للنساء والرجال .ويف زجنبار تكفل الدولة العضـو
ق املرأة يف األجر املتساوي مقابل العمل املتساوي يف القيمة .وبذلك ف ي حتظر التمييز ضـد
املرأة يف العمل .ويف هذا الصدد تـنص املـادة ( )2(10ب) مـن قـانود العمـل ( )2005علـى
املساواة يف األجر بـني الرجـل واملـرأة مقابـل العمـل املتسـاوي يف القيمـة .ولكفالـة تطبيـ هـذا
اإلجــراء بفعاليــة وبالتســاوي أنشــيت الدولــة مبوجــب املــادتني  91و  92آليــات للنظــر يف
الشــكاوى مــن خــالل ســال لألجــور م مت ـ ا إرــداء املشــورة لــوزير العمــل بشــيد األجــور
واملســـائل األخـــرى املتعلقـــة بـــدفع األجـــور وخفـــرب األجـــور يف القطـــاعني العـــام واةـــاا.
وباإلضافة إىل ذلك أنشيت الدولة الطرف اديئات التالية لتتوىل تسوية املنازعـات الناشـئة عـن

__________
( )76قكومة زجنبار التورية سياسة العمالة يف زجنالار .الصفحة .27

( )77املادة ( )1( 35أ) من قانود مفرسة العمل.
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حتديد األجور وصرف األجور وخفض ا :ا ل االرتشاري لشـفود العمـل؛ وجلنـة العمـل؛
ووقدة فرب املنازعات؛ وا كمة الصناعية.
 - 100وتنص ريارة زجنبار للحماية االجتماعية على أد الدولة الطرف ملزمة بوضع مبـاديف
توجي ية مرتبطة باملفشرات تُلزم كال من القطـاجل العـام والقطـاجل اةـاا بالتقيـد بـدفع األجـر
األدىن جلميــع املــواطنني .وينبلــي الزيــادة يف األجــر األدىن القــانوين زيــادة كــبرية وجيــب إنفــاذ
هــذه الزيــادة قــت يلتــزم هبــا مجيــع أربــاب العمــل كمــا جيــب أد تكــود مرتبطــة باملفشــرات
للتعويرب عن التضخم قت حيتفظ العمال بقوهتم الشرائية عندما ترتفع األرـعار مبـرور الـزمن.
وتــنص أيضــا هــذه السيارــة علــى االرــتراتيجيات التاليــة :الــدعوة مــن أجــل الزيــادة يف األجــر
األدىن القـانوين إىل مســتوى الفقــر اللــذائي علــى األقــل؛ والــدعوة إىل رصــد دفــع مجيــع أربــاب
العمـــل لألجـــر األدىن وإنفـــاذه؛ والـــدعوة إىل حتديـــد أجـــر أدىن مـــرتبط باملفشـــرات ملواج ـــة
التضخم.
 1 - 2 - 1االرت حقاقات االقتصادية واالجتماعية
 - 101اعتمــدت الدولــة الطــرف مــن خــالل وزارة العمــل والتشــليل برناســا وطنيــا وتقــوم
قاليا بتنفيذه هبدف توفري العمل للشباب .و تد هذا الربنـام علـى مـدى ثـالث رـنوات أي
مــن  2014/2013إىل  .2016/2015ومــن املتوقــع أد ي ـوفر هــذا الربنــام مــا يربــو عــن
 60 000و يفــة للشــباب يف كامــل أحنــاء البلــد .ويشــمل الربنــام بنــاء قــدرات الشــباب يف
ساالت تلفة من ا مباشرة املشاريع احلرة وتزويد الشباب برأس املـال الـالزم لبـدء املشـاريع
وتزويدهم بيدوات العمل وتوفري أمـاكن العمـل واملرافـ ذات الصـلة األخـرى لتمكينـ م مـن
الشروجل يف العمل املنت .
 - 102ولتجــاوز العقبــات الــت أشــارت إلي ــا اللجنــة يف توصــياهتا اةتاميــة شــرعت تلــف
الوزارات يف الدولة الطرف يف تنفيذ توصيات الدرارة ال ريما ما يتعل من ا بإضـفاء الطـابع
الرمسي على النشاط التجاري للنساء وتبسـيط اإلجـراءات املتعلقـة بتسـجيل األعمـال التجاريـة
وإصــدار التــراخيص الــت تقــوم هبــا وكالــة تســجيل األعمــال التجاريــة وإصــدار التــراخيص.
وواصلت أيضا الدولة الطرف تنفيذ بـرام التوعيـة العامـة الـت هتـدف إىل تتقيـف املـرأة بشـيد
الفرا املتاقة يف املنطقة اةاضـعة لواليتـ ا القضـائية ويف اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي
ومجاعــة شــرق أفريقيــا يف ســال األعمــال التجاريــة .ويشــمل ذلــك إنشــاء مكتــب مســاعدة
للشفود اجلنسانية يف الوزارة املسفولة عن تعاود مجاعة شرق افريقيا يف سـال التجـارة العـابرة
للحدود.
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 - 103وقتت أيضا اللجنة الدولة الطرف يف توصياهتا اةتامية على اختاذ مـا يلـزم مـن تـدابري
لكفالة دخول املصارف النسائية طور التشليل يف أقرب وقت ممكن .وارتجابة دـذه التوصـية
أطلـ ـ رئـــي مج وريـــة تزنانيـــا املتحـــدة الـــدكتور جاكايـــا مريشـــو كيكـــويت رمسيـــا يف 4
أيلول/رـــبتمرب  2009مصـــرف نســـاء تزنانيـــا بعـــد أد شـــرجل يف العمـــل يف  28متوز/يوليـــه
 .2009وأنشل مصـرف نسـاء تزنانيـا ورُـجل بوصـفه شـركة ذات مسـفولية حمـدودة يف عـام
 .2007وبــدأ املصــرف يعمــل بــرأس مــال قكــومي قــدره  2.8بليــود شــلن تــزناين( )78وهــو
ي ــدف إىل متكــني املــرأة اقتصــاديا واجتماعيــا .ويســعى املصــرف إىل تقــد خــدمات عاليــة
اجلـــودة ال رـــيما ألصـــحاب الـــدخل املـــنخفرب واالعمـــال التجاريـــة الصـــلرية ولقاعـــدة
الشــركات املتعاملــة معــه واملفرســات الصــلرية واملتورــطة .ويقــدم املصــرف سموعــة مــن
اةدمات املصرفية من قبيل احلسابات اةاصة وقسابات األعمـال التجاريـة وتقـد القـروا
للزبائن الذين البيت م من النساء .وقصلت  19 000امرأة علـى قـرا مـن املصـرف خـالل
الفتــرة مــا بــني  2009و  .2013وقاليــا ال يــزال املصــرف يقــدم خدماتــه لفائــدة النســاء يف
املدد من خـالل أربعـة مراكـز إقليميـة تقـع يف دار السـالم ودودومـا ومـوانزا وأروشـا .وهـو
يعتزم أد يقدم يف املستقبل اةدمات للنساء يف الريف أيضا.
 - 104ولتطوير برناسه وحتقي أهدافـه اعتمـد مصـرف نسـاء تزنانيـا خطـة عمـل ارـتراتيجية
مدهتا أربع رنوات ( )2013-2009يسعى مـن خالدـا إىل تورـيع قاعـدة رأس مالـه ونطـاق
خدماته ليشمل مجيع املناط يف تزنانيا .ويف املرقلة األوىل من تنفيذ هذه اةطة فت املصـرف
فرعــا لــه يف رــوق كاريــاكو الشــعببية يف دار الســالم وأنشــي  50مركــزا لتقــد القــروا
والتـــدريب علـــى املشـــاريع احلـــرة يف منـــاط كـــل مـــن دار الســـالم ودودومـــا ومـــوانزا
ومانيارا( . )79وال تـزال الدولـة الطـرف متـد املصـرف بالتمويـل ورتواصـل تزويـده مببلـ بليـوين
شلن رنويا لتمكينه من الزيادة يف رأس ماله وبالتاي حتسـني خدماتـه .وفضـال عـن ذلـك فـإد
ا ملصــرف بصــدد إدراج نشــاطه يف بورصــة دار الســالم عــن طريــ رــوق تنميــة املفرســات
لتمكينه من بيع أر مه يف السوق مما ريساعده علـى الزيـادة يف رأس مالـه .ويف السـياق ذاتـه
__________
( )78منذ إنشاء املصـرف يف عـام  2009تع ـدت الدولـة الطـرف بتوزيـده بـاألموال وال تـزال تـوزده قـت اآلد
ببليوين شلن رنويا .ومن املقـرر أد يتواصـل هـذا التمويـل علـى مـدى سـ رـنوات بـدءا مـن عـام .2009
وذلك ما تع د به الرئي كيكويت مبناربة االقتفال بيوم املرأة الذي عقد يف طابورا يف عام .2010

( )79تقع هذه املراكز يف األماكن الت الية :دار السـالم (تاباتـا كيسـوكورو مبانـدي صاباصـابا أوبونلـو كيبـانلو
تشانيكا تشامانزي وكوندوتشي متونلاين)؛ دودوما (املطار تشاموينو إيبا اال بورـتا هازينـا كيكويـو
كيزوتــا رــافانا كيكويــو تشــان أومــيب منــاداين فيــوال مبــاوابوا كونلــوا ومبانــدي)؛ ومــوانزا (نياكــاتو
إيلو و نييليزي بانسيانسي إيلوما كيسينا ما و ميسونلوي وكيتانلريي).
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شــرجل املصــرف يف إجــراء مفاوضــات مــع صــنادي الضــماد االجتمــاعي واجل ــات األخــرى
صــاقبة املصــلحة يف ســال متكــني املــرأة اقتصــاديا يف حماولــة للزيــادة يف رأس مالــه التشــليلي.
وخــالل الفتــرة مــن متــوز /يوليــه وآذار/مــارس  2014قــدم املصــرف قروضــا بســعر فائــدة
مــنخفرب إىل  11 507زبــائن بقيمــة  23 030 062 557شــلنا وكــاد مــن بــني هــفال ء
الزبـــائن  9 583امـــرأة أي بنســـبة  87يف املائـــة مقابـــل  13يف املائـــة مـــن الرجـــال .ودرب
املصرف أيضا مـا سموعـه  11 015امـرأة مـن النسـاء أصـحاب املشـاريع احلـرة قبـل مـنح ن
قروضــا .وتناولــت الــدورات التدريبيــة إدارة املشــاريع احلــرة وقفــظ الســجالت التجاريــة
وكيفية ارتعمال القروا بفعالية وردادها وكيفية ا افظة علـى األربـاز ومجـع رأس املـال
وضرورة تسجيل األعمال التجارية لدى املفرسات احلكومية املختصة.
 - 105واختــذت أيضــا الدولــة الطــرف تــدابري مماثلــة إلنشــاء مصــرف للنســاء يف زجنبــار .وقــد
قامت بإجراء درارة جدوى وأعدت خطة عمل إلنشاء هذا املصرف .وجتري الدولـة الطـرف
قاليا مفاوضات مع املفرسات احلكومية واملالية املعنية تتعل جبمع رأس مال املصـرف وتـوفري
مقر عمله .وتتوىل تنسي هذه املفاوضات الوزارة املسـفولة عـن الشـفود اجلنسـانية بالتشـاور
مع وزارة املالية يف زجنبار.
 - 106وتقــوم إدارة الــتمكني االقتصــادي بتنســي إنشــاء وتعزيــز التنميــة القائمــة علــى مبــدأ
التجميع للـرا حتسـني ا النتـاج والعمليـات ومراقبـة النوعيـة والتسـوي إىل أقصـى قـد ممكـن.
وهــي تعــزز القــدرات يف ســال مباشــرة األعمــال احلــرة وال رــيما لفائــدة املــرأة .وأنشــيت يف
زجنبار ما سموعة أربعة سموعات من األنشطة التجارية منـذ عـام  .2010ويف الفتـرة مـا بـني
 2010ومتوز/يوليـه  2014بلـ عـدد أصــحاب املشــاريع احلـرة الــذين تلقـوا الــدعم مــن إدارة
الــتمكني االقتصــادي لتعزيــز مشــاريع م والزيــادة يف اإلنتــاج  600صــاقب مشــروجل .وتــدعم
اإلدارة أيضــا النســاء مباشــرات األعمــال احلــرة لتمكين ـ ن مــن املشــاركة يف تلــف املعــارا
التجاريــة ا ليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل تبــادل اةــربات وتطــوير منتجــات جديــدة
واحلصول على عقود وإقامة روابط على مسـتوى السـوق واالرتبـاط شـبكيا مـع نظـرائ ن مـن
تلف البلداد .ويف الفترة ما بني  2010ومتوز/يوليه  2014بل سموجل النساء الال تلقـني
الدعم للمشاركة يف تلف املعارا الوطنية واإلقليمية والدولية  150امـرأة (وزارة الـتمكني
والرعاية االجتماعية والشباب واملرأة والطفل  .)2014وملعرفة عدد النساء انظر البيانات
 - 107وعالوة على ذلك تقوم الدولة الطـرف بالتعـاود مـع زجنبـار بإنشـاء كليـة بريفـوت
  - Barefoot Collegeالت رتيسر على كتري من النسـاء العمـل يف انتـاج األج ـزة الك ربائيـةالعاملة بالطاقة الشمسـية متـل املصـابي الشمسـية وتركيـب أج ـزة انتـاج الطاقـة الشمسـية يف
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املنــازل يف زجنبــار .وبلـ سمــوجل عــدد األرــر الــت ارــتفادت مــن خــدمات م ندرــات الطاقــة
الشمسية يف تركيب أج زة انتـاج الطاقـة الشمسـية يف زجنبـار  180أرـرة يف كـل مـن كنـدوا
ونونلوي ويف ريال منطقة أونلوجا .وتساعد هذه املبـادرات علـى متكـني املـرأة يف سـال تـوفري
الطاقــة .وباملتــل قامــت وزارة الشــفود اجلنســانية بعمليــة مس ـ للجماعــات النســائية املــدرة
للدخل يف زجنبار للرا التخطيط اجليد واختـاذ قـرارات مسـتنرية بشـيد دعـم تلـك اجلماعـات
واحلد من فقـر النسـاء  .وبلـ سمـوجل اجلماعـات النسـائية املـدرة للـدخل الـت رـجلت ا الـوزارة
 1 651مجاعة يف أونلوجا ( )981وبينمبا (.)670
 - 108وعالوة على ذلـك اختـذت الدولـة الطـرف يف زجنبـار تـدابري لتحسـني متكـني املـرأة
اقتصاديا من خالل التعاونيات .وريل ذلـك إجـراء إصـالقات يف قطـاجل التعاونيـات مـن أجـل
إعطــاء أولويــة قصــوى للمــرأة املشــاركة يف التعاونيــات .وعــززت زجنبــار ريارــت ا وأطرهــا
القانونية من خالل وضع ا ريارة للن وا بالتعاونيات .وتشمل هـذه السيارـة ارـتراتيجيات
اددف من ا متكني املرأة من شلل مناصب إدارية يف تعاونياهتا .وبذلت أيضـا ج ـود مـن أجـل
تعزيز و صول املرأة إىل التمويل من خالل تعاونيات االدخـار واالئتمـاد الـت انضـم إلي ـا عـدد
كبري من النساء .وعلـى رـبيل املتـال فمنـذ متوز/يوليـه مـن حنـو  197تعاونيـة مـن تعاونيـات
االدخار واإلئتماد (يبل سموجل عدد أعضائ ا  13 387عضوا من بين م  9 138عضوا مـن
النساء أي بنسبة  68 .26يف املائة) قروضا ألعضائ ا يبل سموجل قيمت ا  3 .9باليـني شـلن
تزناين وكانت البية احلاصلني على القروا من النساء.
 - 109ويف حماولة اددف من ا تعزيز قدرات املرأة من خـالل التعاونيـات يف سـاالت القيـادة
واإلدارة وقفظ السجالت فضال عن ققوق ومسفوليات األعضـاء مكنـت قكومـة زجنبـار
التوريــة  4 692امــرأة مــن بــني  6 649امــرأة عضــوا مــن امــتالك القــدرات الالزمــة يف هــذه
ا االت .وراعدت هذه املبـادرات علـى تعزيـز ثقـة املـرأة يف سـاالت القيـادة واإلدارة وصـنع
القرارات يف تعاونياهتا وكذلك على مستوى األررة .وأنشـيت أيضـا صـنادي للـتمكني تقـدم
قروضا ميسرة ألصحاب املشاريع الصلرية ولصلار املنتجني الذين البيت م من النسـاء وذلـك
هبــدف دعــم أعمــادم وإنتــاج م وحتقيـ هــدف احلــد مــن الفقــر الناشــل عــن تــدين الــدخل يف
زجنبار .وقت متوز /يوليه  2014بل سموجل القروا املمنوقة يف كـل مـن أونلوجـا وبيمبـا
 1 .246قرضا من ا  679قرضا للنساء .وعموما تقوم قكومـة زجنبـار التوريـة بتنسـي عمـل
مفرسات التمويل البال الصلر من أجل كفالة الوصول إىل التمويل وال ريما بالنسـبة للنسـاء
(وزارة التمكني والرعاية االجتماعية والشباب واملرأة والطفل  .)2014ومت إنشـاء صـندوق
خاا هو الصندوق االرتئماين لتنمية قدرات املرأة على مباشـرة األعمـال احلـرة هبـدف تيسـري
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قصــول املــرأة صــاقبة املشــاريع علــى الــدخل .ومــن الصــندوق مــا سموعــه  18 400قــرا
بللت قيمت ا  3.0باليني شلن تزناين وبللت نسبة النساء املستفيدات مـن هـذه القـروا 95
يف املائة.
 2 - 2 - 1الصحة
 - 110اختذت الدولة الطرف تدابري يف سـال السيارـة العامـة وتـدابري إداريـة وقانونيـة لكفالـة
خفـــرب معـــدالت وفيـــات األطفـــال والوفيـــات النفارـــية .ولتحقيــ ذلـــك اعتمـــدت اةطـــة
()80
االرـتراتيجية التالتـة لقطـاجل الصـحة (مـن متوز/يوليـه  2009إىل قزيـراد /يونيـه )2015
وهي اةطة االرتراتيجية ”الشاملة“ اةاصة بالقطاجل الصـحي والـت تركـز علـى ”الشـراكات
مــن أجــل حتقي ـ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة“ .وفضــال عــن ذلــك وضــعت الدولــة الطــرف
السيارة الوطنيـة للصـحة ( )2007ر يـة  2025االرـتراتيجية الوطنيـة التانيـة للنمـو واحلـد
من الفقر األهداف اإلمنائية لأللفية( )81وخارطة طري للتعجيـل يف خفـرب الوفيـات النفارـية
ووفيات املواليد اجلدد مرا األطفال ووفيات األطفال 2015-2008 :واملباديف التوجي يـة
لسيارة الصحة اإلجنابية وصحة الطفل ()2003؛ وا موعة الوطنية من التـدخالت األرارـية
يف ســال الصــحة اإلجنابيــة وصــحة الطفــل؛ وارــتراتيجية الصــحة اإلجنابيــة وصــحة الطفــل؛
.2010-2005
 - 111ووفقا لإلقصاءات الوطنية اافرب معدل الوفيات النفارية من  578وفـاة يف الفتـرة
 2005 - 2004إىل  454وفــاة يف عــام  2010واافــرب أيضــا معــدل وفيــات األطفــال
كما يتبني ذلك من معدل وفيات الرضع الذي اافرب من  71إىل  51وفاة لكل ألف مولـود
قي خالل الفترة  2010-2001كما اافرب معدل وفيات املواليد اجلـدد بعـد الـوالدة مـن
 36إىل  25وفاة لكل ألف مولود قـي خـالل الفتـرة  .)82(2010-2004ويشـري املزيـد مـن
البيانات إىل اافـاا معـدل وفيـات األطفـال دود رـن اةامسـة بنسـبة  41يف املائـة أي مـن
__________
( )80مج وريــة تزنانيــا املتحــدة اخلطةةة اتسةةتةاتيوية الةالةةةة لقطةةا الصةةاة :متوز/يوليــه  - 2009قزيراد/يونيــه
 2015دار السالم :وزارة الصحة والرعاية االجتماعية .2008

( )81املرجع نفسه الصفحة .8
( )82انظــر بوجــه خــاا الدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا ( .)2010و كــن االطــالجل علــى
التقريـــر املتعلـــ بالدرارـــة االرتقصـــائية الد لرافيـــة والصـــحية يف تزنانيـــا ( )2010كـــامال علـــى املوقـــع
( hdptz.esealtd.com/fileadmin/.../2010_TDHS_FINAL_REPORT.pdfاطُلـــــع عليـــــه يف  18كـــــانود األول/
ديسمرب .)2013
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 137وفاة لكل ألـف مولـود قـي يف الفتـرة  1996-1992إىل  81وفـاة لكـل ألـف مولـود
قي يف الفترة .)83(2010-2006
 - 112ويف زجنبــار أوي االهتمــام الواجــب لصــحة األم والطفــل يف إطــار برنــام إصــالز
قطاجل الصحة .وراجعت زجنبار االرـتراتيجية التانيـة للنمـو واحلـد مـن الفقـر ر ويـة 2020
السيارة الصحية (التاريخ ري مذكور) الوفيـات النفارـية ووضـعت خارطـة طريـ للتعجيـل
يف خفرب معدل الوفيات النفارية ووفيات األطفال للفتـرة  .2015-2008وهنـاك باإلضـافة
إىل ذلك برناسـا ”رـارا“ و ”مايشـا“ اللـذين يركـزاد علـى حتسـني الصـحة النفارـية وصـحة
األم والطفل .وقامت زجنبار بتدخالت من أجـل احلـد مـن قـاالت فقـر الـدم يف أثنـاء احلمـل
ريلت تزويد النساء بشكل روتي باحلديد ومحرب الفوليك يف كل زيارة مـن زيـارات الرعايـة
الصــحية قبــل الوضــع؛ وتــوفري املعاجلــة االفتراضــية املتقطعــة ضــد املالريــا ( كــن أد ينشــي عــن
املالريا فقر الدم)؛ والتتقيف الصحي خالل زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة.
 - 113وخالل الفترة نفس ا اافرب معدل وفيات الرضع بنسـبة  42يف املائـة مـن  88وفـاة
إىل  51وفــاة لكــل ألــف مولــود قــي (الفتــرة الزمنيــة ــري حمــددة) .و كــن أد يعــزى اافــاا
معدل وفيات األطفال إىل التحسينات املسـتمرة يف القطـاجل الصـحي ال رـيما يف سـاي صـحة
األم والطفل مع اإلشارة بوجه خاا حلمالت التحصني والوقاية من املالريا .وأرـفرت هـذه
التدابري عن حتسن اجتاهات ومستويات معدالت وفيات األطفـال دود رـن اةامسـة والرضـع
واملواليد اجلدد يف الفترة من  1990إىل  2010كما تـدل علـى حتقيـ مكارـب إجيابيـة حنـو
حتقي ـ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فيمــا يتعل ـ مبعــدالت وفيــات الرضــع واألطفــال دود رــن
اةامسة .وجتدر اإلشارة أنه إذا ارتمرت وترية االافاا هبذه املعدالت فإد تزنانيـا رـتتمكن
من حتقي األهداف اإلمنائية لأللفيـة فيمـا يتعلـ مبفشـرات وفيـات الرضـع واألطفـال دود رـن
اةامســـة( .)84وال تتـــوفر كـــذلك معـــدالت الوفيـــات النفارـــية يف زجنبـــار .ووفقـــا للدرارـــة
االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا ( )2010فــإد معــدل التلطيــة بزيــارات الرعايــة
الصحية قبل الوالدة يفوق نظريه يف تزنانيا القارية ( 99يف املائة مقابل  96يف املائة).
__________
( )83املرجع نفسه الصفحة .117

( )84انظــر أيضــا ”مج وريــة تزنانيــا املتحــدة تقــارير تزنانيــا التالــر والرابــع واةــام عــن تنفيــذ اتفاقيــة ققــوق
الطفل  “2011-2005الذي قدمته وزارة التنمية ا تمعية والشفود اجلنسـانية والطفـل (تزنانيـا القاريـة)
ووزارة الرعاية االجتماعية والن وا بالشباب واملرأة والطفل (زجنبار) إىل جلنة ققـوق الطفـل يف  9كـانود
التاين/يناير  2012الفقرة .126
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 - 114ويف تزنانيا القارية أبللت أكتر مـن تسـع نسـا ء مـن كـل عشـر نسـاء مـن كـل منطقـة
أهنن تلقني الرعاية على يد أقـد امل نـيني مقـدمي الرعايـة بارـتتناء مـنطقت مـوانزا ومـارا .ويف
الواقــع تشــري الدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا لعــام  2010إىل أد نســبة
التلطية بزيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة قد بللـت  100يف املائـة يف مـنطقت كيليمنجـارو
ودار السالم .وتشري الدرارة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا لعـام  2010إىل مـا
يلي" :على الر م من أد الفروق ضئيلة جـدا فمـن املـرج أكتـر أد األم ـات املتعلمـات هـن
الال حيصلن على الرعاية قبل الوالدة من أطبـاء م نـيني مقارنـة باألم ـات األقـل تعلمـا“(.)85
وبناء على ذلك هناك أيضا عالقة إجيابية بني ازدياد عدد النساء املنتميات إىل أ ا سـ مـن
السكاد واحلصول على الرعاية قبـل الـوالدة مـن طبيـب م ـ ( .)86ولـذلك خلصـت الدرارـة
االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا لعــام  2010إىل أد نســبة النســاء الــال قصــلن
على الرعاية قبل الوالدة من مقـدم رعايـة مـاهر تفـوق قلـيال نسـبت ن يف الدرارـة االرتقصـائية
الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا الشــاملة للفتــرة  96( 2005-2004يف املائــة و 94يف املائــة
على التواي)(.)87
 - 115وخالل الفترة املشمولة بالتقرير تتوفر بيانات بشيد متورط العمـر املتوقـع بالنسـبة
للنســاء يف زجنبــار .ــري أد هــذه املســيلة عاجل ــا التعــداد الــوط للســكاد الــذي أجــري يف
عام  2012ورتصدر نتائجه قريبا.
 - 116واختذت الدولة الطرف العديد من املبادرات ملنع محل املراهقـات ريلـت :رـن قـانود
األقكام اةاصة باجلرائم اجلنسية يف عام  1998الذي أدرج يف القـانود اجلنـائي الفصـل 16
 R.Eويف عام  2002أنشيت تزنانيا مدارس ثانوية على مسـتوى األقيـاء ممـا أدى إىل حتسـني
امكانية وصول الفتيات إىل التعلـيم ونظمـت الدولـة وج ـات فاعلـة مـن ـري الـدول محـالت
توعية بشيد منع محل املراهقات .وتتع لـ املعلومـات املتاقـة لـدى الدولـة الطـرف بشـيد محـل
املراهقــات بالنســاء الــال تقــل أعمــارهن عــن  19رــنة وليســت مصــنفة قســب املقاطعــة
اإلدارية .وتكشـف الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا لعـام  2010أد 23
يف املائة من النساء الال تترواز أعمارهن بـني  15و  19رـنة قـد بـدأد قيـاة اإلجنـاب وأد
 17يف املائة من ن وضعن مواليد أقيـاء و  6يف املائـة منـ م قـاملن ألول مـرة .ويف قـني أد
 5يف املائة فقط من النساء الباللـات  15رـنة قـد بـدأد قيـاة اإلجنـاب فـإد  44يف املائـة مـن

__________
( )85املرجع نفسه.

( )86املرجع نفسه.
( )87املرجع نفسه.
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النســاء إمــا أهنــن أصــبحن أم ــات أو أهنــن محلــن ألول مــرة ملــا بللــن  19رــنة مــن العمــر(.)88
وتشـري الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا لعـام  2010إىل أنـه مـن املــرج
أكتر أد تبدأ املراهقات يف املنـاط الريفيـة قيـاة اإلجنـاب قبـل نظرياهتـن يف املدينـة ( 26و 15
يف املائة على التـواي)( .)89وتتـراوز نسـبة النسـاء الباللـات مـن العمـر مـا بـني  15و  19رـنة
الال بدأد قياة اإلجنـاب مـا بـني  16يف املائـة يف املنطقـة الشـمالية و  30يف املائـة يف املنطقـة
اللربية.
 - 117ووفقـا للدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصـحية يف تزنانيــا لعــام  2010فــإد  6يف
املائة من النساء الال تتراوز أعمـارهن بـني  15و  19رـنة قـد بـدأد قيـاة اإلجنـاب .ونظـرا
دودية البيانات املصنفة قسب املقاطعة اإلدارية املتاقـة يف الدرارـات االرتقصـائية الوطنيـة
كـــن ارـــتخدام مفشـــر تنظـــيم األرـــرة اجلديـــد قســـب املقاطعـــة كمفشـــر بـــديل .وتشـــري
اإلقصــاءات إىل أد معــدل قبــول تنظــيم األرــرة اجلديــد املســتمد مــن املراف ـ الصــحية قــد
اافرب من  3.8يف املائة يف عام  2009إىل  3.3يف املائة يف عام .2010
 - 118واختــذت الدولــة الطــرف عــددا مــن التــدابري لتحســني املعــارف وامكانيــة ارــتعمال
مواطني ا يف زجنبار لورائل منـع احلمـل منـ ا ’ ‘1حتسـني خـدمات تنظـيم األرـرة يف كـل مـن
املناط الريفية واحلضرية قير تقدم معظم املراف الصحية هذا اةـدمات؛ ’ ‘2اقتنـاء وتوزيـع
مـواد منــع احلمــل يف مجيــع مسـتويات الرعايــة الصــحية .وقــد أرـفر ذلــك عــن حتســني امكانيــة
احلصول على ورائل منـع احلمـل؛ ’ ‘3تنظـيم لقـاءات توعيـة يف مجيـع أحنـاء اجلـزر شـاركت
في ا شخصيات من أصحاب النفـوذ وزعمـاء دينيـود وتناولـت املسـائل اإلجنابيـة مبـا يف ذلـك
تنظيم األررة.
 - 119وفيما يتعل بتزنانيا القارية اختذت الوزارة املعنية العديد من التدابري لتحسني مسـتوى
خدمات تنظيم األررة يف كل من املناط الريفية واحلضرية قير تـوفر املرافـ الصـحية هـذه
اةدمات .وقامت أيضا باقتناء وتوزيع مواد منـع احلمـل يف مجيـع مسـتويات الرعايـة الصـحية
ممــا أرــفر عــن حتســني امكانيــة وصــول النســاء والرجــال إىل املراف ـ الصــحية وقصــودم علــى
ورــائل منــع احلمــل .وتــنظم أيضــا الدولــة الطــرف لقــاءات توعيــة مبشــاركة شخصــيات مــن
أصحاب النفوذ وزعمـاء ديـنني تناولـت املسـائل اإلجنابيـة مبـا يف ذلـك تنظـيم األرـرة .واآلد
بات مـن الشـائع ارـتعمال إقـدى ورـائل مـن احلمـل يف أورـاط النسـاء والرجـال يف الدولـة
__________
( )88املرجع نفسه الصفحة .64

( )89املرجع نفسه الصفحة .65
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الطــرف بصــرف النظــر عــن قالت ـ م الزوجيــة أو جتربت ـ م اجلنســية .بيــد أد اقتمــال معرفــة
الرجال بوريلة من محل قديتة يفوق قليال اقتمال معرفة النساء هبا ( 99يف املائة مقابـل 98
يف املائة على التواي) أما بالنسبة لورائل منع احلمل التقليدية فإد نسبة الرجـال تبلـ  68يف
املائة مقابل  67يف املائة بالنسبة للنساء(.)90
 - 120وهنــاك تباينــات يف ارــتعمال ورــائل منــع احلمــل بــني فتيــات املدينــة وفتيــات الريــف
إذ يرج أد فتيات املدينة أ كتر ارتعماال لورائل منـع احلمـل مـن فتيـات الريـف .وفضـال عـن
ذلــك ال تســتخدم ورــائل منــع احلمــل احلديتــة رــوى  12يف املائــة مــن الفتيــات املتزوجــات
الال تتراوز أعمارهن بني  15و  19رنة مقابل  24يف املائة من النسـاء املتزوجـات الـال
تتراوز أعمارهن بني  20و  24رـنة وتكشـف هـذه النسـب عـن أوجـه الضـعف الـت تعـاين
من ا الطفلة العروس.
 - 121ويف الواقع فإد متورـط أرـاليب منـع احلمـل املعلومـة لـدى النسـاء يبلـ  8.1مقابـل
 7.2بالنســـبة للرجـــال .وتشـــري الدرارـــة االرتقصـــائية الد لرافيـــة والصـــحية يف تزنانيـــا لعـــام
 2010أد النساء املتزوجـات والرجـال املتـزو جني هـم الـذين يـرج قاليـا أهنـم أكتـر معرفـة
بيرـــاليب تنظـــيم األرـــرة مـــن النســـاء ـــري املتزوجـــات والرجـــال ـــري املتـــزوجني النشـــطني
جنســيا( .)91وتشــري كــذلك الدرارــة إىل أد أرــاليب منــع احلمــل احلديتــة معروفــة أكتــر مــن
األرــاليب التقليديــة إذ أد هنــاك مــا يزيــد عــن تســع نســاء مــن بــني كــل عشــر نســاء لــدي ن
معلومات عن قبوب منع احلمل وورـائل منـع احلمـل عـن طريـ احلقـن والرفـال الـذكري.
وهكــذا فــإد مــن أرــاليب منــع احلمــل املعروفــة أقــل مــن ريهــا لــدى النســاء شــاء منــع
احلمل/الـدهاد .أمــا أرــاليب منــع احلمــل املعروفــة أكتــر مــن ريهــا لــدى الرجــال ف ــي الرفــال
الذكري واحلبوب(.)92
 3 - 2 - 1فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
 - 122ارــتجابة لتوصــية اللجنــة واصــلت الدولــة الطــرف بــذل ج ــود متضــافرة مــن أجــل
معاجلــة تــيثري فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز علــى النســاء والفتيــات فضــال عــن آثــاره
االجتماعيــة واألرــرية كمــا هــو مــبني أدنــاه .ولقيــاس مــدى انتشــار فــريوس نقــص املناعــة
البشرية/اإليدز وتيثريه أجرت الدولة الطرف العديد من الدرارات االرتقصائية خـالل الفتـرة
__________
( )90املرجع نفسه الصفحة .67

( )91املرجع نفسه.
( )92املرجع نفسه.
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املشمولة بالتقرير ومن أمه ـا درارـة مفشـرات فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واملالريـا
يف تزنانيــا للفتــرة  )93(2012-2011والدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا
لعام .2010
 - 123وتشري درارة مفشرات فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا للفتـرة
 2012-2011إىل أد الطريقة الرئيسية الت ينتقل هبا فريوس نقـص املناعـة البشـرية يف تزنانيـا
هو االتصال اجلنسي اللريي الذي تل أكتر من  90يف املائـة مـن إصـابات اإليـدز( .)94ويلـي
ذلك من قير اةطورة انتقال الفريوس من األم إىل الطفـل خـالل فتـرة احلمـل وعنـد الـوالدة
أو عن طري الرضاعة التديية .ومن أراليب انتقال الفريوس األخـرى الـدم امللـوث ومنتجـات
الدم والتربجل باألعضاء وترقيـع العظـام واألنسـجة واحلقـن بـاإلبر ـري املـيمود .وتشـري درارـة
مفشرات فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011إىل مـا
يلي :إد مجيع الناس تقريبا يعلمود ما هو اإليدز إذ بللـت نسـبة الـذين قـالوا إهنـم مسعـوا هبـذا
املرا  100يف املائة تقريبا(.)95
 - 124وللوقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز ومكافحتـه اختـذت الدولـة الطـرف
تــدابري ووضــعت بــرام تركــز أهــداف ا وج ودهــا علــى ثالثــة جوانــب رئيســية مــن الســلوك:
ارتخدام الرفاالت واحلد من عدد العالقـات اجلنسـية (أواإلخـالا لشـريك واقـد) وتـيخري
بدايــة النشــاط اجلنســي (االمتنــاجل عــن مماررــة اجلــن ) بالنســبة للشــباد والــذين يتزوجــوا
مطلقا( .)96وخلصت درارة مفشرات فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا
للفترة  2012-2011إىل أد هناك معرفة وارعة النطـاق بيرـاليب الوقايـة مـن فـريوس نقـص
املناعــة البشــرية/اإليدز()97؛ وذكــر  69يف املائــة مــن النســاء و  77يف املائــة مــن الرجــال أهنــم
يعلمــود أنــه كــن تفــادي امكانيــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية إذا مــا ارــتخدموا
__________
( )93اللجنــة التزنانيــة املعنيــة باإليــدز وجلنــة زجنبــار املعنيــة باإليــدز واملكتــب الــوط لإلقصــاء ومكتــب وكــبري
اإلقصائيني احلكوميني والتصنيف الـدوي لـألداء واإلعاقـة والصـحة ودراسةة مشرةةاب وة وس نقة اهناعةة
الالشةةة/ة/اد/دز واه:ر/ةةا يف تزنانيةةا ل فتةةةة  2012-2011دار الســالم :اللجنــة التزنانيــة املعنيــة باإليــدز وجلنــة
زجنبار املعنية باإليدز ومكتـب وكـبري اإلقصـائيني احلكـوميني و التصـنيف الـدوي لـألداء واإلعاقـة والصـحة
(يُشار إلي ا فيما يلي بدرارة مفشرات فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا للفتـرة -2011
.)2012

( )94املرجع نفسه الصفحة .49
( )95املرجع نفسه الصفحة .50
( )96املرقع نفسه.
( )97املرجع نفسه.
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الرفاالت .وفضال عن ذلك يعلم  84يف املائة من النساء و 87يف املائة من الرجـال أنـه كـن
التقليل من اقتمال اإلصابة باإليـدز عـن طريـ االقتصـار علـى شـريك واقـد لـي لـه شـريك
آخـــر يف مماررـــة اجلـــن  .ويتـــبني كـــذلك مـــن درارـــة مفشـــرات فـــريوس نقـــص املناعـــة
البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011أد  63يف املائة من النسـاء و  71يف
املائة من الرجال يعلمود أد ارتعمال الرفاالت واالقتصار يف مماررة اجلن عن شريك واقـد
ري مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية من أراليب احلد من خطر اإلصابة باإليدز(.)98
 - 125وفيما يتعل مبدى تفشي اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية قسـب الفئـة العمريـة
ونوجل اجلن تبل نسبة تفشي اإلصـابة  5يف املائـة يف أورـاط الكبـار وهـي أعلـى مـن ذلـك
يف أوراط النساء ( 6يف املائة و  4يف املائة على التواي) .ويرتفع معـدل اإلصـابة بـالفريوس يف
أوراط الرجال والنساء على قد رواء كلما تقدموا يف العمر .وبالنسـبة للنسـاء يـزداد معـدل
اإلصابات بنسبة  1يف املائة بالنسبة لـال تتـراوز أعمـارهن بـني  15و  19رـنة وبنسـبة 10
يف املائـــة لـــال تتـــراوز أعمـــارهن بـــني  45و  49رـــنة .وبالنســـبة للرجـــال يـــزداد معـــدل
اإلصــابات بنســبة  1يف املائــة بالنســبة للرجــال الــذين تتــراوز أعمــارهم بــني  15و  19رــنة
وبنسبة  7يف املائة بالنسبة للذين تتـراوز أعمـارهم بـني  30و  49رـنة .وإذا قارنـا املعـدالت
التقديرية لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى الرجال والنساء يف كل فئة عمريـة يتـبني
لنا أد نسبة إصابات النساء تفوق نسبة إصابات الرجـال يف كـل فئـة عمريـة( .)99ويُفتـرا أد
تشمل تقديرات اإلصـابة بـالفريوس بالنسـبة للفئـة العمريـة  19-15رـنة اإلصـابات اجلديـدة
وبالتاي تستخدم كمفشر بديل عن اإلصابات يف صفوف الشباد(.)100
 - 126وتقدم درارة مفشرات فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا للفتـرة
 2012 - 2011معلومــات مفصــلة عــن اجتاهــات تفشــي اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة
البشــــرية وتالقــــظ أد املقارنــــة بــــني تقــــديرات درارــــة مفشــــرات فــــريوس نقــــص املناعــــة
البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2008-2007وتقـديرات درارـة مفشـرات فـريوس
نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة  2012-2011تشــري إىل أد نســبة
تفشــي اإلصــابات قــد اافــرب قلــيال مــن  6إىل  5يف املائــة لــدى الشــرحية العمريــة 49-15
رنة( .)101وباملتل اافرب معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية قلـيال لـدى النسـاء مـن
__________
( )98املرجع نفسه.

( )99املرجع نفسه الصفحة .109
( )100املرجع نفسه.
( )101املرجع نفسه الصفحة .111
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 7إىل  6يف املائة ولدى الرجال من  5إىل  4يف املائـة( .)102ووفقـا لدرارـة مفشـرات فـريوس
نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز يف تزنانيـــا للفتـــرة  )103(2004 – 2003تشـــري املقارنـــة بـــني
تقــديرات درارــة مفشــرات فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة
 2008-2007وتقديرات درارة مفشرات فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف
تزنانيــا للفتــرة  2012-2011يف تزنانيــا القاريــة إىل أد معــدل تفشــي اإلصــابة بــالفريوس قــد
اافرب يف تزنانيا القارية مـن  7يف املائـة ( )2004-2003إىل  6يف املائـة ()2008-2007
ل إىل  5يف املائة ( )2012-2011لدى الكبار الذين تتراوز أعمارهم بني  15و  49رـنة.
واافرب معدل اإلصابة لدى النسـاء يف تزنانيـا القاريـة مـن  8يف املائـة إىل  7يف املائـة ل إىل 6
يف املائــة واافــرب معــدل اإلصــابة لــدى الرجــال مــن  6يف املائــة إىل  5يف املائــة ل إىل  4يف
املائة مقيسا على مدى فترة الدرارات االرتقصائية التالث(.)104
 - 127وتواجه الدولة الطرف عددا من التحديات يف العمل من أجل مواصلة اجل ـود الراميـة
إىل التصـدي لتـيثري فــريوس نقـص املناعـة البشــرية/اإليدز علـى املـرأة والفتــاة فضـال عـن آثــاره
االجتماعية وعلى مستوى األرـرة وارـتمرار تلـك اجل ـود .وأوال وقبـل كـل شـيء ال يـزال
األشخاا املصابود بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز يف كـل مـن تزنانيـا القاريـة وزجنبـار
يتعرضــود للتمييــز واملواقــف العدائيــة .ووصــم األشــخاا املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة
البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) يعــوق قــدرهتم علــى الوصــول إىل سموعــة
عريضة من اةدمات ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية املتاقة قاليا يف ساالت الوقايـة
والرعاية والعالج والدعم( . )105ووفقـا لدرارـة مفشـرات فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز
واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011فإد ـاهرة الوصـم والتمييـز ضـد املصـابني باإليـدز
متفشـــية يف أورـــاط الكبـــار يف تزنانيـــا .وخلصـــت درارـــة مفشـــرات فـــريوس نقـــص املناعـــة
البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011إىل أد  25يف املائـة فقـط مـن النسـاء
__________
( )102املرجع نفسه.

( )103تضــمنت درارــة مفشــرات فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يف تزنانيــا للفتــرة  2004-2003تقــديرات
تتعل بتزنانيا القارية.
( )104درارــة مفشــرات فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة  2012-2011املصــدر
نفسه.
( )105املرجع نفسه الصفحة  .63انظر أيضا مكتب رئي الوزراء جلنـة تزنانيـا املعنيـة باإليـدز السيارـة الوطنيـة
ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية  2011دار الســالم :مكتــب رئــي الــوزراء وجلنــة تزنانيــا املعنيــة
باإليدز( .املسوَّدة الن ائية )  2012وجلنة زجنبار املعنية باإليدز اةطة االرتراتيجية الوطنيـة التانيـة ملكافحـة
فريوس نقص املناعة البشرية يف زجنبار للفترة  2016-2011زجنبار :قكومة زجنبار التورية .2011
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و  40يف املائة من الرجال أعربوا عن قبودم دذه املواقف املتعلقة باملفشـرات القيارـية األربعـة
مجيع ا املستخدمة يف قياس اهرة الوصم إذ أعربوا عـن ارـتعدادهم ( )1لتقـد الرعايـة ألي
فـرد مــن أفـراد األرــرة مصـاب باإليــدز يف منــازدم و ( )2شـراء أ ذيــة طازجـة مــن صــاقب
متجر مصاب باإليدز و ( )3السماز ملدرّرة مصابة باإليـدز مبواصـلة التـدري و ( )4عـدم
ا لتكتم عن قالة فرد من األررة مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية .بيد أد النساء والرجـال
يف زجنبار يبللود عن قاالت وصم أقـل مقارنـة باحلـاالت الـت يبلـ عنـ ا النسـاء والرجـال يف
تزنانيـا القاريـة إذ أعـرب  43يف املائـة مـن النسـاء و  55يف املائـة مـن الرجـال مـن زجنبـار عــن
قبول املواقف املتعلقة باملفشرات القيارية األربعة مجيع ا مقابل  25يف املائة مـن النسـاء و 40
يف املائــة مــن الرجــال يف تزنانيــا القاريــة .ويقــول رــت نســاء مــن بــني كــل عشــر نســاء ورــبعة
رجال من بني كـل عشـرة رجـال :إهنـم يعـذرود امـرأة تـرفرب مماررـة اجلـن مـع زوج ـا إذا
مارس اجلن مع نساء أخريات(.)106
 - 128وهناك حتد آخر يتمتل يف أنه ال يزال هناك كتريود ممن دـم شـركاء متعـددود وهـذا
يف قد ذاته رلوك خطري قـد يـفدي إىل العـدوى بـالفريوس .ووفقـا لدرارـة مفشـرات فـريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011أبلـ عـدد مـن الرجـال
ي فوق كتريا عدد النساء بينـه كـاد دـم أكتـر مـن شـريك جنسـي واقـد ( 21يف املائـة و  4يف
املائة على التواي) يف وقت ما خالل فترة اإلث عشـر شـ را السـابقة للداررـة .ومـن األرجـ
أد يكود للرجال الذين تتراوز أعمارهم بني  20و  49رنة والـذين يتزوجـوا مطلقـا و
يتلقوا أي تعليم ثانوي شركاء جنسيود خالل فترة اإلث عشر شـ را املاضـية أكتـر ممـا كـاد
لنظرائ م( .)107وكما هو متوقع فقد تبني إد نسبة الرجـال الـذين كـاد دـم شـركاء جنسـيود
متعددود خالل فترة اإلث عشر ش را املاضية السـابقة للداررـة كانـت مرتفعـة لـدى الرجـال
املتــزوجني بــيكتر مــن واقــدة ( 83يف املائــة) .ووفقــا للتصــنيف قســب مكــاد اإلقامــة فمــن
األرجـ أد الرجـال يف املنـاط الريفيـة (مقابـل الرجـال يف املدينـة) والرجـال يف تزنانيـا القاريـة
(مقابل الرجـال يف زجنبـار) كـاد دـم أكتـر مـن شـريك جنسـي واقـد مقارنـة بالرجـال الـذين
يعيشود يف املناط األخرى .وعمومـا يضـعف اقتمـال أد يكـود للشـخص أكتـر مـن شـريك
جنســـي واقـــد باافـــاا ثروتـــه .والفـــروق بالنســـبة للنســـاء قســـب اةصـــائص األرارـــية
__________
( )106درارــة مفشــرات فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة  2012-2011املرجــع
نفسه.

( )107املرجع نفسه الصفحة .74
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ضئيلة( . )108وعموما فـإد هنـاك عـددا قلـيال مـن النسـاء الـال دـن أكتـر مـن شـريك جنسـي
واقد.
 - 129ومــن العوامــل املخففــة األخــرى مــن ــاهرة تعــدد الشــركاء اجلنســيني مف ــوم اجلــن
مقابل أجر .ووفقا لدرارـة مفشـرات فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا
للفترة  2012-2011فإد دفع املـال مقابـل اجلـن يضـع الطـرف مقـدم اةدمـة اجلنسـية يف
موقــف تفاوضــي ضــعيف علــى مماررــة اجلــن بطريقــة ميمونــة أكتــر( .)109ويف الواقــع فــإد
ارــتخدام الرفــال مفشــر هــام يف اجل ــود املبذولــة مــن أجــل التيكــد مــن درجــة اةطــر املرتبطــة
بعملية االتصال اجلنسي مقابل املال( .)110ويف هذا الصـدد خلصـت درارـة مفشـرات فـريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  2012-2011إىل أد  15يف املائـة مـن
الرجال ذكروا أنه رب دـم أد دفعـوا مـاال مقابـل اجلـن  .وذكـر  9يف املائـة أهنـم دفعـوا مـاال
مقابل اجلن مرة واقدة على األقل خـالل خـالل فتـرة اإلثـ عشـر شـ را السـابقة للداررـة.
وعلى األرج فإد الرجال الذين تتـراوز أعمـارهم بـني  20و  49رـنة ( 15يف املائـة 18 -
يف املائة) والرجـال الـذين رـب دـم أد تزوجـوا ( 15يف املائـة  37 -يف املائـة) والرجـال يف
الريف ( 15يف املائـة) هـم الـذين رـب دـم أد دفعـوا مـاال مقابـل اجلـن  .وخلصـت الدرارـة
أيضا إىل أد دفع املال مقابـل اجلـن مـرتبط رـلبا مبسـتوى التعلـيم والتـروة( .)111وعلـى رـبيل
املتال فإد  14يف املائة من الرجال ري املتعلمني و  16يف املائة من الرجـال املنـتمني للخمـ
األقل ثراء رب دم أد دفعوا مـاال مقابـل اجلـن مقابـل  8يف املائـة مـن الرجـال الـذين تقلـوا
تعليما ثانويا و  10يف املائة من الرجال الذين ينتمود إىل اةم األكتـر ثـراء .وكانـت أعلـى
نســبة مــن الرجــال الــذين دفعــوا مــاال مقابــل اجلــن خــالل فتــرة اإلث ـ عشــر ش ـ را الســابقة
للدرارة من املطلقني واألرامل واملنفصلني عن زوجاهتم ( 25يف املائة) .وبللـت نسـبة الرجـال
من الذين مارروا اجلن مقابل املال خالل فتـرة اإلثـ عشـر شـ را مسـتعملني الرفـال  53يف
املائة(.)112
__________
( )108املرجع نفسه.

( )109املرجع نفسه الصفحة .79
( )110املرجع نفسه.
( )111املرجع نفسه.
( )112املرجع نفسه .وجتدر اإلشارة أد نسبة الرجال الذين ذكروا أهنم دفعوا مـاال مقابـل اجلـن خـالل فتـرة اإلثـ
عشر ش را السابقة لدرارة مفشرات فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا للفتـرة -2011
 9( 2012يف املائـــة) ختتلـــف أرارـــا عـــن النســـبة الـــواردة يف درارـــة مفشـــرات فـــريوس نقـــص املناعـــة
البشرية/اإليدز واملالريا يف تزنانيا للفترة  8( 2008-2007يف املائة).
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 - 130وهناك عامل فف آخر فيما يتعل مبكافحة تفشي فريوس نقص املناعـة البشـرية بـني
النساء والفتيات هـو شـرط الفحـص الكتشـاف فـريوس نقـص املناعـة البشـرية .وتشـري درارـة
مفشرات فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واملالريـا يف تزنانيـا للفتـرة  2012-2011إىل
أد تسعة أشخاا من بني كل عشرة رجال ونساء يعلمود أين جيرود الفحـص للكشـف عـن
الفــريوس وأد  62يف املائــة مــن النســاء و  47يف املائــة مــن الرجــال رــب دــم أد خضــعوا
للفحــص وقصــلوا علــى نتــائ فحصـ م .وفضــال عــن ذلــك خضــع  62يف املائــة مــن النســاء
الال وضعن خالل فترة السنتني السابقتني للداررة للفحص الكتشـاف فـريوس نقـص املناعـة
البشرية وقصلن على نتائ ذلك الفحص وقُدمت دن املشورة بعـد الفحـص .وذكـر  72يف
املائة من الرجال اهنم قد خُتنوا ( كإجراء وقائي من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية)
وذكر  82يف املائة من النساء و 7يف املائة من الرجال الذين رب دـم أد ماررـوا اجلـن أهنـم
أصــيبوا بــالفريوس عــن طري ـ اإلتصــال اجلنســي أو أهنــم أنزلــوا مــادة ــري عاديــة أو ــرت
قروز علىي أعضائ م التنارلية خالل فترة اإلث عشر ش را السابقة للدرارـة .وطلـب أكتـر
من نصف ا يبني على االرتبياد ( 50يف املائـة مـن النسـاء و  62يف املائـة مـن الرجـال) تلقـي
العالج من اإلصابة بـالفريوس الـذي ان تقـل إلـي م عـن طريـ اإلتصـال اجلنسـي و /أو عـوارا
اإلصابة يف عيادة طبية أو مستشفى أوعلى أيدي مو ف صحي تص.
 - 131وباإلضافة إىل اجل ود املشار إلي ا أعاله والرامية إىل الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة
البشرية/اإليدز ومكافحـة آثـارة السـلبية علـى الفتيـات والنسـاء علـى قـدم املسـاواة مـع الفتيـاد
والرجال عززت أيضا الدولة الطرف تركيزها على متكـني املـرأة وضـمنت ريارـاهتا وبراس ـا
املتعلقــة باإليــدز منظــورتا جنســانيات واضــحتا وبــارزا .وأدرجــت هــذه اجل ــود يف رــياق اةطــة
االرتراتيجة التالتة لقطاجل الصـحة الـت تسـتلزم تعزيـز مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية يف قطـاجل
الصــحة( .)113ووفقــا للخطــة االرــتراتيجة التالتــة لقطــاجل الصــحة تنطل ـ مراعــاة االعتبــارات
اجلنســانية مــن مبــدإ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة ومعاجلــة االقتياجــات اةاصــة لكــل مــن
الفئــتني( .)114ويف ــل احلالــة االجتماعيــة واالقتصــادية الراهنــة يف الدولــة الطــرف فــإد النســاء
معرضــات أكتــر مــن الرجــال للمخــاطر الصــحية .ووفقــا للخطــة االرــتراتيجة التالتــة لقطــاجل
الصحة فإد للنساء اقتياجات حمددة يف سال الصحة اإلجنابيـة :ورـائل منـع احلمـل والرعايـة
خالل فترة احلمل وعند الوالدة وبعدها .وحيتجن أيضا إىل املزيد من الرعاية التقـاء األمـراا

__________
( )113تنص اةطة االرتراتيجة التالتة لقطـاجل الصـحة علـى أنـه يـتعني علـى قطـاجل الصـحة معاجلـة املشـاكل الصـحية
ا ددة ذات الصلة باملرأة .ف ـي تعـا املشـاكل الصـحية للفتـاة وللمـرأة وتشـجع الرجـال علـى املشـاركة يف
معاجلة القضايا الصحية لألررة (األهداف اإلمنائية لأللفية  4و  5و .)6

( )114اةطة االرتراتيجة التالتة لقطاجل الصحة املصدر نفسه الصفحة .47
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املنقولة عن طري االتصال اجلنسي ال ريما فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والوقايـة مـن
املماررات الضارة مبا يف ذلك تشوية األعضـاء التنارـلية لإلنـاث واال تصـاب( .)115و البـا مـا
تكــود للمــرأة اقتياجــات خاصــة بســبب قالــة احلرمــاد الــت تعــي في ــا وعــدم متكينـ ا مــن
مماررــة ققوق ــا وتعرض ـ ا للعنــف العــائلي .و البــا مــا يكــود مســتوى املــرأة التعليمــي متــدنيا
وحتمل على كاهل ا مسفوليات كبرية لرعاية أررهتا وإدارة شفود بيت ا .والنسـاء عمومـا هـن
املسفوالت عن رعاية األطفال وكبار السن.
 - 132وبناء على ذلك فإد الن املتوخى يف اةطة االرتراتيجة التالتة لقطـاجل الصـحة فيمـا
يتعلـ ـ مبراعـــاة االعتبـــارات اجلنســـانية يتطلـــب النظـــر يف املســـائل اجلنســـانية ويف السيارـــات
واالرتراتيجيات املتعلقة بالصحة .وجيب أد تتم ترمجة مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية يف قطـاجل
الصــحة إىل إجــراءات عمليــة يف مجيــع مســتويات التخطــيط وصــنع القــرار والرصــد والتقيــيم.
ولذلك تشري اةطة االرتراتيجة التالتة لقطاجل الصحة إىل ما يلي” :ويتلقى العـاملود يف سـال
الصحة التدريب على حتديد املشاكل الصحية اةاصـة بكـل مـن املـرأة والرجـل .ورـيتم تـوفري
املزيــد مــن األمــن واقتــرام خصوصــية املرضــى الــذين يتلقــود اةــدمات الصــحية كمــا رــيتم
حتس ـني محايــة ر ـرية املعلومــات الشخصــية“( .)116وتــنص اةطــة االرــتراتيجة التالتــة لقطــاجل
الصحة بوجـه خـاا علـى مـا يلـي” :رـيكود فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز والصـحة
اإلجنابيــة مــن ســاالت التــدخل ذات األولويــة .وينبلــي توعيــة الرجــال باالقتياجــات الصــحية
اةاصـــة للمـــرأة كمـــا ينبلـــي أد يتحملـــوا نصـ ـيب م مـــن املســـفولية عـــن الشـــفود الصـــحية
لألررة“( .)117وفضال عن ذلك تتطلب اةطـة االرـتراتيجة التالتـة لقطـاجل الصـحة أد تكـود
مراعاة االعتبارات اجلنسانية أيضا جزءا من اإلدارة من أجل التيكـد مـن إتاقـة الفـرا للمـرأة
لشــلل مناصــب إداريــة عاليــة وكفالــة مشــاركة املــرأة يف هيئــات صــنع القــرار متــل ا ــال
واللجاد املعنية بإدارة املراف الصحية(.)118
 4 - 2 - 1املرأة الريفية
 - 133قتت اللجنة يف مالقظاهتا اةتامية السابقة الدولة الطـرف علـى أد تعطـي األولويـة
ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة وتعتمــد تــدابري شــاملة ملكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة
والفتاة وفقا لتوصيت ا العامة رقم  . 19وارـتجابة دـذه التوصـية اختـذت الدولـة املعنيـة عـددا

__________
( )115املرجع نفسه الصفحة .48

( )116املرجع نفسه.
( )117املرجع نفسه.
( )118املرجع نفسه.
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من التدابري ملنع العنـف ضـد املـرأة والفتـاة ومكافحتـه .ووضـعت أيضـا دلـيال لتـدريب مقـدمي
الرعايــة الصــحية ملواج ــة العنــف القــائم علــى نــوجل اجلــن والعنــف ضــد األطفــال .ويتضــمن
الـدليل التـدرييب معلومـ ات كـن االرـتفادة منـ ا يف تـدريب تلـف اإلطـارات املعنيـة بـالعنف
القائم على نوجل اجلن  .ووضـعت وزارة الشـفود الداخليـة إجـراءات تشـليلية موقـدة إلدارة
عمل مكاتب الشرطة الـت تعـا بالقضـايا اجلنسـانية وشـفود الطفـل .وقامـت أيضـا املنظمـات
ري احلكوميـة( )119بوضـع أدلـة وآليـات لتـدريب مقـدمي الرعايـة علـى مواج ـة العنـف القـائم
على نوجل اجلن والعنف ضد األطفال ومنعه .ومن األدوات األخرى ملواج ـة العنـف املبـاديف
التوجي ية الوطنية ملنـع العنـف القـائم علـى نـوجل اجلـن والتصـدي لـه واالرـتراتيجية الوطنيـة
لتوعية ا تمع ا لي ملنع العنف والتصدي لـه واملبـاديف التوجي يـة اةاصـة باللجنـة املعنيـة مبنـع
العنــف القــائم علــى نــوجل اجلــن والتصــدي لــه الــت أعــدهتا وزارة تنميــة ا تمعــات ا ليــة
والشفود اجلنسانية وشفود الطفل.
 - 134وأكدت الدولـة الطـرف يف عمليـة التخطـيط علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية علـى أد
تتوخى رلطات احلكومات ا لي ة يف تزنانيا القاريـة هنجـا قائمـا علـى التشـاور مـع املسـتفيدين
الذي يفكد على أد تقوم السـلطات احلكوميـة علـى مسـتوى القـرى بإعـداد اةطـط وتقـد ا
عن طري جلاد تنمية الدوائر إىل سال املقاطعات للموافقة علي ـا .وينبلـي أد تشـمل هيئـات
ممتلي القيادة على مستوى القرية والـدائرة واملقاطعـة مـا ال يقـل عـن  30يف املائـة مـن النسـاء.
بيد أد الدولة الطرف ال تزال تواجه صعوبة يف خفرب عدد الرجـال األعضـاء يف هـذه اديئـات
والذي يفوق عدد النساء .وارتفاجل عدد الرجال من عوامل هيمنت م على عملية صنع القرار.
 - 135وقامت مع ذلك الدولـة الطـرف بوضـع ارـتراتيجيات للعمـل اإلجيـاجن لكفالـة الزيـادة
يف عدد النسـاء يف عمليـات صـنع القـرار علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية .وعلـى رـبيل املتـال
تشــترط الدولــة الطــرف أد ال تقــل نســبة النســاء يف اديئــات املنشــية لتســوية املنازعــات علــى
األراضي على مستوى القرى والدوائر عن ثلر أعضـاء تلـك اديئـات .ومـن الناقيـة املبدأئيـة
ينص قانود أراضي القرى ( )120()1999على أنه جيب أد تكود املرأة ممتلة بعضـوين أو ثالثـة
أعضاء (قسب االقتضاء) يف سـال أراضـي القـرى الـت تتكـود مـن سسـة أو رـبعة أعضـاء؛
ويف كانود األول /ديسمرب  2013بلـ عـدد حمـاكم أراضـي الـدوائر يف تزنانيـا القاريـة 181
حمكمــة وبل ـ عــدد النســاء مــن بــني أعضــائ ا  82امــرأة مقابــل  99رجــال .وعلــى مســتوى
__________
( )119صندوق تدريب املرأة التزنانية ومركز تقد املساعدة القانونية للمرأة ومنظمـة املـرأة يف القـانود والتنميـة يف
أفريقيا ومجعية ا اميات التزنانيات ومشروجل التوعية البشرية.

( )120الفصل .R.E 2002 114
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املقاطعـــات كـــاد هنـــاك  41حمكمـــة للبـــت يف القضـــايا املتعلقـــة باألراضـــي واإلرـــكاد يف
املقاطعــات يف تزنانيــا القاريــة تترأر ـ ا  8نســاء و  37رجــال .وعلــى الصــعيد الــوط يتــوىل
تنسي عمل هذه ا اكم مُسجلود ونواب مُسجلني وكل م من النساء.
 - 136وأنشــيت أيضــا زجنبــار جلانــا ملكافحــة العنــف القــائم علــى نــوجل اجلــن علــى مجيــع
املســتويات ابتــداء مــن املســتوى الــوط ووصــوال إىل مســتوى الــدوائر .وقامــت أيضــا بوضــع
خطة عمل شـاملة ملكافحـة العنـف القـائم علـى نـوجل اجلـن تتضـمن تـدخالت تتعلـ بالـدعم
واحلمايــة وتقــد اةــدمات والوقايــة مــن العنــف .وأنشــيت الدولــة الطــرف يف إطــار وزارة
الرعايــة االجتماعيــة والنــ وا بالشــباب واملــرأة والطفــل مركــزا جامعــا لتقــد اةــدمات
واملشورة للناجني من العنف القائم على نوجل اجلـن يف مستشـفى منـازي مموجـا كمـا تعتـزم
احلكومة إنشاء مركز آخـر يف تشـاكي تشـاكي ويف بيمبـا ل يف مجيـع املقاطاعـات .ومجعـت
معلومــات قائمــة علــى األدلــة تتعل ـ بــالفجوات ضــمن تلــف القــوانني واإلجــراءات املتعلقــة
بالعف القـائم علـى نـوجل اجلـن  .وعـالوة علـى ذلـك أنشـيت الدولـة الطـرف وقـدة حلمايـة
الطفــل داخــل وزارة الرعايــة االجتماعيــة ووالنـ وا بالشــباب واملــرأة والطفــل تعــا قمايــة
الطفلة ورعايت ا .وهي وقدة مسفولة عن تلقي الشكاوى وفرزها.
 - 137ووفقت الدولة الطرف من خالل وزارة تنميـة ا تمعـات ا ليـة والشـفود اجلنسـانية
وشفود الطفل إىل إنشاء  14نافذة معلومـات تقـدم املعلومـات للمـرأة الريفيـة بشـيد الصـحة
والتعلــيم واملســائل القانونيــة وققــوق اإلنســاد للمــرأة وامل ــارات يف ســال مباشــرة املشــاريع
احلرة واحلقوق املتعلقة باألراضي واملشاريع املدرة للدخل .وفضال عن ذلك وضـعت الدولـة
الطرف املباديف التوجي ية الوطنية التنسيقية املتعلقة بالعنف القـائم علـى نـوجل اجلـن  .وادـدف
من هـذه املبـاديف التوجي يـة هـو يف مجلـة أهـداف أخـرى تيسـري التنسـي بـني مجيـع اجل ـات
صاقبة املصلحة الت تعمل من أجل مكافحة العنف القائم على نوجل اجلن يف البلد.
 - 138واختذت أيضا الدولة الطرف تدابري لكفالـة قصـول املـرأة الريفيـة علـى املـواد اللذائيـة
عل ى قدم املساواة مع الرجل .ولزيـادة احلفـز علـى تطبيـ هـذا النـ أطلقـت الدولـة الطـرف
يف عـــام  2009برناســـا عنوانـــه ”كيليمـــو كـــوانزا“ (أي الزراعـــة أوال) ي ـــدف إىل إعطـــاء
األولوية للزراعة من أجل حتقي ثورة خضـراء يف ريـف تزنانيـا .وي ـدف أيضـا الربنـام الـذي
يُنفذ يف تزنانيا ا لقارية إىل تعزيـز النمـو االقتصـادي وحتقيـ احلـد مـن الفقـر والزيـادة يف إنتـاج
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األ ذيــة يف الدولــة الطــرف( .)121ويف إطــار هــذا الربنــام حتظــى املــرأة كقياديــة يف القطــاجل
الزراعي باألولوية يف االرتفادة من عائدات العمل الزراعي.
 - 139وقتــت اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أد تتخــذ الت ـدابري املنارــبة للقضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأة الريفية فيمـا يتعلـ مبلكليـة األرا .ويف رـياق تنفيـذ هـذه التوصـية
نفــذت بالفعــل وزارة األراضــي يف زجنبــار خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير ريارــة زجنبــار
املتعلقــة بــاألرا ( )1992وقــانود األراضــي ( )122()1993وقــانود حمــاكم األراضــي يف
زجنبار ( ) 1994وريارة زجنبـار يف سـال امليـاه .وتُنفـذ هـذه السيارـات والقـوانني عـن طريـ
حمكمة األراضي وسل تقييد ارتخدام األراضـي وحمكمـة تسـجيل األراضـي .وعلـى الـر م
من أد هذه القـوانني املتعلقـة باألراضـي ال تـنص خصيصـا علـى التمييـز بـني الرجـال والنسـاء
فإهنــا تضــمن املســاواة بــني الرجــل واملــرأة فيمــا يتعل ـ مبلكيــة األرا وارــتخدام ا .وملراعــاة
االعتبــارات اجلنســانية علــى وجــه التحديــد جيــري قاليــا مراجعــة ريارــة األراضــي لتشــمل
االعتبارات اجلنسانية.
 - 140ووفقا للتعـداد الـوط للسـكاد واملسـكن لعـام  2012تبلـ نسـبة رـكاد الريـف يف
زجنبار  53.7يف املائة .ويف هذا الصدد وفر قـانود امليـاه ( )2006قـافزا قويـا لتقيـيم عمليـة
تقـد اةـدمات القائمـة علـى املشـاركة .وحيظــى اجلانـب اجلنسـاين بـيكرب قـدر مـن األمهيــة يف
مشروجل املياه الذي تنفذه هيئـة امليـاه يف زجنبـار .وأنشـئت جلـاد ميـاه علـى مسـتوى ا تمعـات
ا لية تبل نسبة متتيل النساء في ا  40يف املائة .واددف من ذلك هو تعزيـز مشـاركة املـرأة يف
قضــايا التنميــة .وباإلضــافة إىل ذلــك تنظــر حمكمــة األراضــي يف القضــايا املتعلقــة ققــوق املــرأة
والرجـــل يف اإلرث .ونظـــرت ا كمـــة يف عـــام  2010يف مـــا سموعـــه  220قضـــية تتعلـ ـ
باملنازعات بشيد األراضي فصلت يف سـ قضـايا منـ ا ( 2.27يف املائـة) ونظـرت يف عـام
 2011يف  246قضــية وفصــلت يف  85من ـ ا ( 34.6يف املائــة) .وللقضــاء علــى املماررــات
التمييزية يف اإلرث تعكف قكومة زجنبار التورية على وضـع الصـيلة الن ائيـة لقـانود حمكمـة
القاضي املختصة يف مجلة أمـور يف مسـائل اإلرث .وادـدف مـن عمليـة املراجعـة هـو تعزيـز
والية حمكمة القاضي من أجل إقامة العدل بفعالية وتقد اةدمات ملستعملي ا كمة.

__________
( )121مج وريــة تزنانيــا املتحــدة ”الــرد علــى االرــتبياد بشــيد حتقيــ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة“ .وزارة تنميــة
ا تمعات ا لية والشفود اجلنسانية وشفود الطفل قزيراد/يونيه .2010

( )122القانود رقم  12الصادر يف عام .1993
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 5 - 2 - 1الفئات الضعيفة من النساء
 - 141واصــلت الدولــة الطــرف االمتتــال لتوصــيات اللجنــة املتعلقــة بالفئــات الضــعيفة مــن
النساء وتنفيذها .واختذت التدابري الضرورية لتقد سموعة عريضة مـن اةـدمات الصـحية يف
إطار خطت ا املتعلقة بالقطاجل الصـحي مـع التركيـز بوجـه خـاا علـى تورـيع نطـاق خـدمات
الرعايــة الصــحية ليشــمل الفئــات الفقــرية والضــعيفة وكبــار الســن والنســاء واألطفــال ذوي
اإلعاقة باإلضافة إىل تقد الدعم وتوفري العالج يف إطار مكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية
واإليدز .وهناك طائفة عريضة من أشكال املعونة الطارئـة واملسـاعدات االجتماعيـة الـت تركـز
على كفالة احلقوق واالرـتحقاقات األرارـية لكبـار السـن يف تزنانيـا املصـابني بفـريوس نقـص
املناعــة البشــرية /اإليــدز واألطفــال الضــعفاء كمــا تــنص علــى ذلــك السيارــة الوطنيــة املتعلقــة
بالشيخوخة ( )2003والسيارة الوطنيـة املتعلقـة باإلعاقـة لعـام  2004واةطـة املتعلقـة بيشـد
فئات األطفال ضعفا وذلك من أجل تعزيـز مشـاركة املـرأة يف تصـميم وتنفيـذ خطـط التنميـة
ا لية.
 - 142وفيما يتعل بزجنبار اختتمت الدولة الطرف محـالت التوعيـة املوج ـة ألفـراد ا تمـع
(مبشاركة نسائية أكرب) بشيد ملكية األراضي .ويف عام  2011على ربيل املتال بل سمـوجل
عدد النساء الال رجلن طلبات ملكية وقصلن علـى رـند ملكيـة نتيجـة دـذه املبـادرات 97
امرأة .وعلى مستوى السيارة العامة فمن بني أهداف االرتراتيجية التانية للحـد مـن الفقـر يف
زجنبــار حتســني شــبكة األمــاد واحلمايــة االجتماعيــة للفئــات الفقــرية والضــعيفة والــت تســندها
سموعة أرارـية مـن رـت ارـتراتيجيات تشـمل العمـل علـى حتسـني نوعيـة احليـاة وخـدمات
الرعاية لكبـار السـن واألشـخاا ذوي اإلعاقـة وأشـد فئـات األطفـال ضـعفا و ـري ذلـك مـن
الفئات الضعيفة .ويف رياق هذا اإلطار السيارا أجنزت قكومة زجنبـار التوريـة درارـة عـن
الفقر والضـعف واحلمايـة االجتماعيـة يف زجنبـار ( .)2012وكـاد ادـدف مـن هـذه الدرارـة
هو تعزيز اجل ود الرامية إىل دعـم احلمايـة االجتماعيـة ورـد التلـرات الـت تتخللـ ا يف زجنبـار
واملساعدة علـى ف ـم اقتياجـات تلـف الفئـات الضـعيفة يف ا تمـع والتوصـية بارـتراتيجيات
أفضل لتلبيت ا .ووفرت نتائ هذه الدرارة معلومات تستند إىل األدلـة وارتُرشـد هبـا يف وضـع
ريارة احلماية االجتماعية يف عام  2014الت هتدف إىل حتسني محاية كبار السن مـن النسـاء
والرجال .وقامت الدولة الطرف عن طري قكومة زجنبار التورية بوضـع خطـة عمـل وطنيـة
خاصة بيشد األطفال ضعفا وقددت تكاليف ا وأنشيت هياكل علـى مسـتوى الـدوائر لتـوفري
العناية دم.
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 - 143وعــالوة علــى ذلــك تضــمنت املبــاديف التوجي يــة الوطنيــة املتعلقــة بــالتخطيط وامليزنــة
توجي ات موج ة جلميع الوزارات القطاعية بتخصيص موارد لتمويل اةـدمات املقدمـة لكبـار
الســن وال رــيما النســاء .وعلــى مســتوى الــدوائر تصــرف مكاتــب الرعايــة االجتماعيــة يف
املقاطعات منحا قكومية لكبار السن من السكاد .وفضـال عـن ذلـك أبـدى الـرئي اهتمامـا
بدعم كبار السن من خالل الزيارات املقررة و ري املقررة ملتابعة عمل املرافـ الـت تسـ ر علـى
خدمـــة كبـــار الســـن يف كـــل مـــن ويليـــزو ورـــيبولي وأور وجنـــا و ومبـــاين وليمبـــاين
وماكوندي يف بيمبا .ويقيم قاليا أكتر من  119شخصا مـن كبـار السـن ( 65رجـال و 54
امرأة) يف الدور اململوكة للحكومـة واملخصصـة لكبـار السـن يف كـل مـن رـيبولي وويليـزو
ولينمباين و ومباين .وتُصرف دم من ش رية تتـراوز قيمتـ ا بـني  7 000و  25 000شـلن
تزناين .ويتوفر دم في ا الطعام والعالج الطيب واإلقامة وامللب ( .)123بيد أنـه ال يـزال أكتـر مـن
ثلتي كبار السن الذين جتاوزت أعمـارهم  60رـنة يعملـود ( 80يف املائـة مـن الرجـال و 50
يف املائة من النساء) ولكن  60يف املائة من م لي دم دخل منتظم (املنظمـة الدوليـة ملسـاعدة
كبار السن يف تزنانيا 2009 :الصفحة  .5وعالوة علـى ذلـك تلقـى  3 471أرـرة معيشـية
ضــعيفة مكونــة مــن أشــد األطفــال ضــعفا وأرامــل وكبــار يف الســن مســاعدات يف شــكل مــواد
ذائيــة ومــيوى وأدويــة ومســاعدة نفســية يف عــام  2011مقابــل  8 695أرــرة يف عــام
.)124(2009
 - 144وهتــدف السيارــة املتلعقــة بــاملرأة والشــفود اجلنســانية يف مجلــة أمــور إىل احلــد مــن
التفاوت بـني النسـاء والرجـال وحتديـد ا ـاالت الـت حتتـاج إىل إجـراءات حمـددة مبـا يف ذلـك
ا ملساواة بـني الرجـل واملـرأة يف ملكيـة األراضـي واإلرث .ولتنفيـذ هـذه السيارـة عمليـا تـنص
املادة  10من قانود الطفل ( )2009صـراقة علـى مـا يلـي” :ال حيـرم أي شـخص طفـال مـن
التمتع بشكل معقول مبلكية أقد والديه“ .ويدعم هذه املادة الفقرة  1من املادة  5مـن قـانود
الطفــل الــت تــنص علــى مــا يلــي” :حي ـ لكــل طفــل أد يعــي قيــاة خاليــة مــن كــل متييــز“.
وتتضمن الفقرة الفرعية  2من املـادة  5مـن هـذا القـانود رـردا ألرـباب التمييـز ضـد الطفـل:
نــوجل اجلـــن والعــرف والســـن والديانـــة والللــة والـــرأي السيارــي واإلعاقـــة واحلالـــة
الصـــحية والعـــادات واألصـــل اإلثـ ـ واةلفيـــة الريفيـــة أو احلضـــرية واملولـــد والوضـــع
االجتماعي واالقتصـادي واللجـوء أو ـري ذلـك مـن األرـباب .وبالفعـل فـإد ذلـك يعـ أد

__________
( )123قكومة زجنبار ”وزارة الرعاية االجتماعية والن وا بالشـباب واملـرأة والطفـل ميزانيـة “2012 /2011
الصفحتاد  18و .19

( )124قكومــة زجنبــار ”تقريــر زجنبــار الســنوي املتعــدد القطاعــات لرصــد وتقيــيم فــريوس نقــص املناعــة البشــرية
واإليدز“ الصفحة .15
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احل يف اإلرث صار اآلد مضمونا لكل من الفتيات والفتياد عند وفاة والـدي ما إذا تركـا دـم
ملكية يرثوهنا.
 - 145وال تــزال الدولــة الطــرف تواجــه عــددا مــن التحــديات يف تنفيــذ أقكــام الدرــتور
والسيارات واألقكام القانونية على الوجه املطلوب .ومن أهم هذه التحديات انتشـار املعـايري
واملعتقــدات التقليديــة واالجتماعيــة والتقافيــة( )125الــت تقــول إد النســاء والفتيــات واألطفــال
املولودين خارج إطار الزواج ال كن أد لكوا األرا أو يرثـوا أزواج ـم أو آبـاءهم املتـوفني
على قدم املساواة مع األطفال املولودين يف إطار الزواج .ومع ذلك مـا فتئـت الدولـة الطـرف
تقوم قمالت توعية موج ة ألفراد ا تعات ا لية ال رـيما يف املنـاط الريفيـة مـع تقـد أمتلـة
من تلك املناط وعلى كيفية قصول الناس على املعلومات املطلوبة وذلك مـن أجـل القضـاء
علـى هـذه املعــايري واملعتقـدات يف األمـد الطويــل .وفضـال عـن ذلــك ولزيـادة توعيـة املــرأة ال
ريما املـرأة الريفيـة قق ـا يف ملكيـة األرا وقق ـا يف امللكيـة نفـذت الدولـة الطـرف بـرام
لتعليم املباديف القوانونية وتقـد اةـدمات اإلرشـادية بالتعـاود مـع رـلطات احلكومـات ا ليـة
واجل ات الفاعلة من ري الـدول ال رـيما منظمـات ا تمـع ا لـي واملنظمـات الدينيـة العاملـة
على مستوى القواعد الشعبية.
 - 146ويف عــام  2012دربــت رابطــة ا اميــات يف تزنانيــا  120امــرأة مســاعدة قانونيــة يف
املنـاط الريفيـة يف أروشـا ودودومـا وتانلـا هبــدف تعزيـز م ـاراهتن ومعـارف ن بشـيد سموعــة
عريضة من القـوانني مبـا يف ذلـك قـانود األراضـي وقـانود الـزواج وقـانود اإلرث وقـانود
مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز وقــانود الطفــل وقــانود املعــاقني وققــوق م.
وفضال عن هذه الدورات التدريبية كانت رابطة ا اميات يف تزنانيا ومنظمـات ـري قكوميـة
أخرى كترية جزءا من سموعة كبرية من اجل ات الفاعلة من ري الدول تدعم الدولـة الطـرف
يف سال تدريب املساعدين القانونيني على مستوى القواعـد الشـعبية يف تزنانيـا القاريـة يف إطـار
برنــام إصــالز القطــاجل القــانوين ومرف ـ اةــدمات القانونيــة وأمانــة املســاعدة القانونيــة يف
وزارة الشفود الدرـتورية والقانونيـة ومجعيـة طانلانيكـا للقـانونيني الـت أعـدت دلـيال تـدريبيا
ووزعته على نطاق وارع على املساعدين القـانونيني يف البلـد .وواصـل املسـاعدود القـانونيود
تقــد املســاعدة القانونيــة وتعلــيم مبــاديف القــانود للفئــات الضــعيفة مــن النســاء ال رــيما يف
املناط الريفية.
__________
( )125مج ورية تزنانيا املتحدة ”الرد على االرتبياد بشيد حتقي األهداف اإلمنائية لأللفية“ .املصدر نفسه.
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 - 147ويف قالــة زجنبــار نظــر مركــز زجنبــار للخــدمات القانونيــة خــالل الفتــرة املشــمولة
بالتقرير يف  198قضـية نـزاجل بشـيد األراضـي مـن بينـ ا  28قضـية رفعتـ ا نسـاء .وبلـ عـدد
قضايا املتعلقة باإلرث واملقدمة يف أونلوجا يف عام  2011مـا سموعـه  11قضـية منـ ا رـت
قضايا قدمت ا نساء .وواصلت رابطة ا اميات يف زجنبـار ومركـز زجنبـار للخـدمات القانونيـة
ومجعية القانونيني يف زجنبار عمل الدعوة من أجل كفالة إعمال ققـوق املـرأة املتعلقـة بـاإلرث
على الوجه الصـحي وتعزيـز القـدرات القانونيـة للمـرأة يف زجنبـار .وقامـت منظمـات ا تمـع
املدين هـذه بتعـيني عـدد كـاف مـن املـو فني القـانونيني واملسـاعدين القـانونيني لتيسـري معاجلـة
املسـائل املتعلقــة بتعزيـز القــدرات القانونيــة للمـرأة داخــل الــوزارات القطاعيـة .وملضــاعفة هــذه
اجل ود تعكف احلكومة التورية يف زجنبـار علـى إعـداد ريارـة املسـاعدة القانونيـة الـت هتـدف
إىل توفري املبـاديف التوجي يـة املبدئيـة وحتـدد بوضـوز أدوار اجل ـات مقدمـة املسـاعدة القانونيـة
واجل ات املنفذة من أجل دعم املرأة بفعالية يف إعمـال ققوق ـا املتعلقـة بـاإلرث واملسـاواة مـع
الرجل.
 - 148وأولت الدولـة الطـرف اهتمامـا خاصـا باحلالـة ادشـة الـت تعـي في ـا كـبريات السـن
والنســاء ذوات اإلعاقــة وعملــت علــى متكينــ ن مــن الوصــول إىل مجيــع اةــدمات الصــحية
واالجتماعية وعمليات صنع القرار ومساعدهتن على احلصول على و ـائف منارـبة يف رـوق
العمل قسب االقتضاء .واعتمدت أيضا برام خاصة هبدف التخفيف من وطـية الفقـر علـى
ه ـ ذه الفئــات مــن النســاء يف إطــار االرــتراتيجية الوطنيــة اةمســية للنمــو واحلــد مــن الفقــر
ومكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من خالل التـدابري الدرـتورية والسيارـاتية والقانونيـة
واإلداريـــة املبينـــة أعـــاله .ويف عـــام  2010رـــنت الدولـــة الطـــرف قـــانود األشـــخاا ذوي
اإلعاقــة( )126الــذي يقــوم علــى سموعــة مــن املبــاديف األرارــية( )127مبــاديف اقتــرام كرامــة
اإلنســاد واحلريــة الفرديــة يف االختيــار وارــتقاللية األشــخاا ذوي اإلعاقــة؛ وعــدم التمييــز؛
ومشــاركة األشــخاا ذوي اإلعاقــة الكاملــة والفعليـــة وإدمــاج م يف مجيــع جوانــب احليـــاة
االجتماعية .ومن املبـاديف األخـرى تكـافف الفـرا؛ وإمكانيـة الوصـول؛ واملسـاواة بـني النسـاء
والرجــال ذوي اإلعاقــة واالعتــراف ققــوق م واقتياجــاهتم اةاصــة؛ وتــوفري املســتوى املعيشــي
الالئ واحلماية االجتماعية دم.
 - 149وواصلت أيضا الدولـة الطـرف التصـدي لـآلراء التقليديـة املتعلقـة باملسـنات ال رـيما
اهتــام ن مبماررــة ال ســحر وتــوفري احلمايــة للنســاء والفتيــات امل قــات مــن عمليــات القتــل

__________
( )126القانود رقم  9الصادر يف عام .2010

( )127املرجع نفسه املادة .4
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الطقورــية .ويف هــذا الصــدد واصــلت أيضــا حماكمــة مــرتكيب هــذه الفظــائع .ونفــذت أيضــا
محالت توعية عامة هبدف القضاء على املعتقدات االجتماعيـة والتقليديـة والتقافيـة ضـد النسـاء
املسنات والنساء والفتيات امل قات.
 6 - 2 - 1املرأة الالجئة
 - 150فيمــا يتعلـ باملعلومــات بشــيد الالجئــات تــود الدولــة الطــرف أد تشــري إىل أد عــدد
يمات الالجئني وعدد الالجئني يف تزنانيا قد اافـرب .ويف هنايـة شـ ر تشـرين التـاين /نـوفمرب
 2013بلـ عــدد الالجــئني واألشــخاا موضــع االهتمــام  69 283شخصــا (مقابــل 000
 68شخصـــا يف أيلول/رـــبتمرب  )128() 2013والـــذين معظم ـــم مـــن مج وريـــة الكونلـــو
الد قراطية والذين يعيشود قاليا يف يم واقد (مقابل  11يما يف عـام  )2007يف منطقـة
كيلومــا( .)129ومبوجــب القــانود اإلنســاين الــدوي والقــانود ا لــي يف الدولــة الطــرف تتــوىل
مفوضية األمم املتحدة لشفود الالجئني قيادة العمل الدوي وتنسيقه من أجـل محايـة الالجـئني
وتسوية مشاكل الالجئني يف العا  .وتعمل املفوضية أرارا من أجـل صـيانة ققـوق الالجـئني
ورفاه م .وهي تسعى إىل متكني كـل فـرد مـن مماررـة ققـه يف التمـاس اللجـوء والعتـور علـى
مــالذ آمــن يف دولــة أخــرى مــع خيــار العــودة الطوعيــة أو االنــدماج يف ا تمــع ا لــي أو
االرتيطاد من جديـد يف بلـد آخـر .ومـن امل ـام املوكلـة إلي ـا أيضـا مسـاعدة عـد ي اجلنسـية.
وتعمل املنظمة بالتعاود مع شركائ ا التنفيذيني.
 - 151ويف  22متوز/يوليه  2013رلمت الفوضية رمسيا يم ”متابيال“ إىل قكومة تزنانيـا.
وقد أ ل يم متابيال يف كانود األول/ديسمرب  2012علـى إثـر العـودة املنظمـة الـت ريلـت مـا
يزيد عن  34 000الجـل مـن بورونـدي ونقـل حنـو  3 000شـخص تـبني أهنـم حيتـاجود إىل
محاية دولية متواصلة إىل يم ”نيارو ورـو“ .واختـذت الدولـة الطـرف بالتعـاود مـع مفوضـية
األمم املتحدة لشفود الالجئني وشركائ ا التشليليني وشركائ ا التنفيذيني خطوات للتحقي يف
أعمــال العنــف ضــد الالجــئني ال رــيما النســاء واألطفــال وحماكمــة مرتكبي ــا .وتقــدم أيضــا
املساعدة القانونية لالجئيني املعوزين عن طريـ مركـز تقـد املسـاعدة القانونيـة للمـرأة ومنظمـة
تزنانيا للمساعدة على احلصول على اللجوء .وتقدم املفوضية من خالل شركائ ا التنفيذيني متـل
جلنة اإلنقاذ الدولية ومركز تقد املساعدة القانونية للمرأة املسـاعدة القانونيـة للنسـاء والفتيـات

__________
( )128مفوا األمم املتحدة السامي لشفود الالجئني; صحيفة الوقـائع أيلول/رـبتمرب  2013دار السـالم :عمليـة
مفوضية األمم املتحدة لشفود الالجئني يف تزنانيا أيلول/ربتمرب .2013

( )129مفوا األمم املتحدة السامي لشفود الالجئني; صحيفة الوقـائع تشـرين التـاين/نوفمرب  2013دار السـالم:
عملية مفوضية األمم املتحدة لشفود الالجئني يف تزنانيا تشرين التاين/نوفمرب .2013
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ضحايا العنف القائم على نوجل اجلن  .ويف الفترة بني  2009و  2013قـدمت منظمـة تزنانيـا
للمساعدة على احلصول على اللجوء مساعدة قانونية مباشرة ملا سموعه  515الجئا يف تزنانيـا
 111أنتى و  404ذكور .ويف الفترة نفس ا قدمت املنظمة املسـاعدة القانونيـة ةمسـة أطفـال
مــن بــني الالجــئني الــذكور البــال عــددهم  404الجــئني .و تقــدم مســاعدة لفتيــات خــالل
هذه الفترة.
 - 152وعمل ت الدولة الطرف بالتعاود مـع املفوضـية علـى كفالـة مشـاركة املـرأة الالجئـة
بصــورة مباشــرة و ــري مباشــرة يف إدارة وتوزيــع املــواد اللذائيــة و ــري اللذائيــة .ويف تشــرين
التاين/نوفمرب  2013أرندت املفوضية للنساء الالجئات يف املخيم م مة متتيل األرر املعيشـية
متيحــة دــم بــذلك امكانيــة ارــتعمال بطاقــات اإلعاشــة وعينــت الرجــال كممــتلني مســاعدين
لألرر املعيشـية .وكانـت هـذه أول مـرة يُعتـرف في ـا بـاملرأة كربـة أرـرة معيشـية يف عمليـات
الالجئني يف تزنانيا .وكاد هذا الدور يُسند يف وقـت رـاب للرجـال .وتواصـل الدولـة الطـرف
مع املفوضية تشجيع املرأة علـى املشـاركة الفعليـة يف مجيـع اللجـاد املعنيـة بـاإلدارة والقيـادة يف
املخــيم مبــا يف ذلــك يف منــاط العــودة .وفضــال عــن ذلــك تلتــزم بالتســجيل الفــردي جلميــع
الالجــئني مــن الرجــال والنســاء وتزويــدهم بالوثــائ الالزمــة لضــماد أمنـ م الشخصــي وقريــة
التنقــل والوصــول إىل اةــدمات األرارــية( .)130وعــالوة علــى ذلــك تواصــل الدولــة الطــرف
تــوفري املــواد الصــحية جلميــع النســاء والفتيــات مــن الفئــة العمريــة  49-13رــنة املقيمــات يف
املخيم وهي مواد قامسة األمهية للمحافظة على صحة النساء والفتيات وكرامت ن.
 7 - 2 - 1العالقات األررية
 - 153امتتلـت الدولـة الطــرف لتوصـية اللجنــة مبواءمـة القــوانني املدنيـة والدينيــة والعرفيـة مــع
أقكــام املــادة  16مــن االتفاقيــة .وهــي تعكــف علــى إجنــاز إصــالز القــانود يف ســال الــزواج
والعالقــات األرــرية مــن أجــل مطابقــة اإلطــار التشــريعي ألقكــام املــادتني  15و  16مــن
االتفاقية ضمن فترة زمنية حمددة .وفضال عن ذلك ينص النظام القانوين للدولة الطرف علـى
أنه يف قالة تناقرب أقكام القانود الرمسي مع القانود العـريف فـإد أقكـام القـانود الرمسـي هـي
الت تسري( . )131وعلـى مسـتوى الدرـتور أخـذ مشـروجل الدرـتور التـاين يف االعتبـار املسـائل
__________
( )130تعزز هذا االلتزام بإبرام مذكرة تسجيل الالجئني وملتمسي اللجـوء الـت اعتمـدهتا اللجنـة التنفيذيـة يف الـدورة
التانية واةمسني (.)2011

( )131انظر بوجه خاا املادة  )2( 8و ( )4من مشروجل الدرتور التاين (.)2013
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املتعلقــة قفــظ كرامــة كــل مــن الرجــل واملــرأة يف مجيــع احلــاالت مبــا يف ذلــك يف العالقــات
الزوجية(.)132
 - 154ويف عام  2014اعتمدت أيضا الدولة الطرف محلة ”قظـر زواج االطفـال“ وهـي
محلة وطنية اددف من ا إهناء زواج الطفل وتركز علـى تعزيـز ج ـود التعـاود مـن أجـل حتقيـ
ذلــك يف تزنانيــا .وهــذه احلملــة متماشــية واحلملــة الــت أطلق ــا االحتــاد االفريقــي يف أيار/مــايو
 .2014وبدأت احلملة يف تزنانيا يف مقاطة تار ي يف منطقة مارا .وانطلقــــت احلملــــة علــــى
الصـــعيد الـــوط يف آب/ا ســـط  2014يف دار الســـالم ل بـــدأت يف تـــار ي يف تشـــرين
األول/أكتوبر  2014كجزء من االقتفال باليوم الدوي للطفلة .وشـارك يف احلملـة أنـاس مـن
تلف شرائ ا تع ا لي مبا يف ذلـك املراهقـود مـن الفتيـاد والفتيـات والشـباد والسـلطات
احلكومية ا لية والوطنية والزعماء التقليديود والدينيود وا تمع ككل.
 - 155وتعكف زجنبار قاليـا علـى مراجعـة مررـوم الـزواج (اعتمـاده وتسـجيله)( )133هبـدف
إلـزام الــزوجني علـى عقــد قـراد الــزواج مـع بيــاد واجبـات الــزوجني خـالل الــزواج ويف قالــة
فسخه .وتقـوم أيضـا زجنبـار مبراجعـة مررـوم اإلرث( )134وهـو قـانود عفـا عنـه الـزمن كـاد
صدر منذ احلقبـة االرـتعمارية وذلـك مـن أجـل كفالـة حتديـد إجـراءات اإلرث الـت جيـب أد
تطبق ا ا اكم حتديدا واضحا والتقيد هبا على الوجه الصحي  .واللرا مـن ذلـك هـو وضـع
قواعد تيسر نظر ا اكم يف قضايا اإلرث.
 - 156وتفكــد الدولــة الطــرف يف نظام ــا القــانوين أد القــوانني العرفيــة الــت تتنــاقرب مــع
الدرتور واألقكام القانونية الرمسية باطلة بسبب عدم االتساق( .)135وطلبـت أيضـا اللجنـة إىل
الدولة الطرف أد تنفذ تدابري من أجل إللاء تعدد الزوجات كما دعت إىل ذلـك يف توصـيت ا
العامة رقم  21بشيد املسـاواة يف الـزواج والعالقـات األرـرية .وعاجلـت الدولـة الطـرف هـذه
املسيلة من خالل املراجعة املستمرة للدرتور واختذت إجـراءات تسـم للمـواطنني بـاإلعراب
عن آرائ م بشيد عدد من املسائل منـ ا القـانود العـريف واحلقـوق املتعلقـة بـالزواج الـت جيـب
إدراج ا يف الدرتور اجلديد .وتشمل هذه املسائل أيضا قالة القانود العـريف واحلقـوق املتعلقـة
بالزواج.
__________
( )132املرجع نفسه املادتاد  23و .47

( )133الفصل  92من قانود زجنبار.
( )134الفصل  21من قانود زجنبار.
( )135انظر قضية  ( Elizabeth Stephen & Another v AG High Court of Tanzania at Dar es Salaamري مبل عن ا).
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ثانيا  -تنفيذ اإلعالنات وخطط العمل األخرى
 1 - 2إعالد ومن اج عمل بيجني
 - 157واصــلت الدولــة الطــرف خــالل الفتــرة املشــمولة ب ـالتقرير الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب
االتفاقيــة وتنفيــذ إعــالد ومنـ اج عمــل بــيجني وتوصــيات املــفمتر العــاملي الرابــع املعـ بــاملرأة
(بيجني  )1995اللذين يعززاد أقكام االتفاقية.
 - 158وخالل الفترة املشمولة بالتقرير رجلت الدولة الطرف عددا من اإلجنـازات يف سـال
تنفيذ إعالد ومن اج عمل بيجني .ولدى معاجلت ا لالقتياجات واألوضاجل اةاصـة يف تزنانيـا
أعطت احلكومة األولوية لبعرب ساالت التركيز مـن أجـل تنفيـذ إعـالد ومنـ اج عمـل بـيجني
وحتقي ـ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة كمــا هــو مــبني يف التقريــر .وبوجــه خــاا قــدد إعــالد
ومن اج عمل بيجني أقد عشر ساال من ا االت ذات األولوية هي :املرأة والتنميـة؛ وإدمـاج
املرأة يف االقتصاد؛ وتوفري التعليم والتـدريب للمـرأة ؛ والتعلـيم والصـحة؛ والعنـف ضـد املـرأة؛
واملرأة يف قاالت الزناجل؛ واملرأة والسلطة وصـنع القـرار؛ وققـوق اإلنسـاد للمـرأة؛ واملـرأة يف
ورائط اإلعالم؛ واملرأة والبيئة؛ والطفلة وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز(.)136
 - 159وخالل الفترة املشمولة بالتقرير رجلت الدولة الطرف عددا من اإلجنـازات يف سـال
تنفيذ إعالد ومن اج عمل بيجني .ولدى معاجلت ا لالقتياجات واألوضاجل اةاصـة يف تزنانيـا
أعطت احلكومة األولوية ألربعة س االت مـن سـاالت التركيـز مـن أجـل تنفيـذ إعـالد ومنـ اج
عمل بيجني وحتقي األهداف اإلمنائية لأللفية كما هو مبني أدناه:
 1 - 1 - 2تعزيز األهلية القانونية للمرأة
 - 160ال يزال مستوى إملام السكاد باملباديف القانونية متدنيا كمـا ال تتـوفر لضـحايا العنـف
العــائلي والعنــف القــائم علــى نــوجل اجلــن املســاعدة القانونيــة الكافيــة .وأرــفرت رلســلة مــن
أنشــطة التوعيــة بــالقوانني املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني عــن بعــرب الــتلريات كمــا أجريــت
درارات عدة لتعزيز املعرفة القانونية لدى السكاد .ورُنّت سسة قـوانني جديـدة هـي :قـانود
العمالــة ( )2005وقــانود عالقــات العمــل ( )2005وقــانود التعــويرب للعــاملني ()2005
وقانود السالمة والصحة امل نيتني ( )20056وقانود زجنبار للضماد االجتماعي (.)2005

__________
( )136املرجع نفسه.
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 2 - 1 - 2متكني املرأة اقتصاديا والقضاء على الفقر
 - 161ال تتوفر للمرأة امكانيات كافية للوصـول إىل فـرا العمـل يف القطـاجل املـنظم وتشـري
اإلقصــاءات احلاليــة إىل أد نســبة النســاء العــامالت تبل ـ  36.4يف املائــة فقــط مــن سمــوجل
العاملني يف هذا القطاجل .ومن بني هـفالء النسـوة العـامالت ال تشـلل و ـائف إشـرافية وفنيـة
منــ ن رــوى  8.64يف املائــة .وتشــتلل معظــم النســاء األخريــات يف القطــاجل ــري الرمســي
ويعملــن يف األعمــال التجاريــة الصــلرية ذات املــردود االقتصــادي املتــدين جــدا مبــا يف ذلــك
املزارجل الصلرية وزراعة أعشاب البحر وصناعة األواين الفخارية واحلرف اليدوية.
 3 - 1 - 2التعليم والتدريب والعمالة
 - 162ومــن الفــرا املتاقــة قاليــا والــت كــن أد تســتفيد من ـ ا املــرأة صــندوق كــارومي
وكيكــويت ومفرســـة بوابـــة تنميـــة األعمـــال التجارية/ومفرســـة القطـــاجل اةـــاا التزنانيـــة.
وخصص صندوق كارومي وكيكويت يف السنة املالية  2009/2008مبلـ  1.2بليـود شـلن
تزناين لزجنبار لتستخدمه كضماد نقدي مقابل القروا الت ريمنح ا بنك الشـعب يف زجنبـار
جلمعيــات االدخــار واالئتمــاد التعاونيــة ولألفــراد أصــحاب املفرســات املتورــطة والصــلرية.
وينبلي أد يواف قـادة الـدوائر علـى طلبـات األفـراد للحصـول علـى القـروا ويوافـ مـديرو
التعاونية على طلبات مجعيات االدخار واالئتماد التعاونية .وقُـدد رـعر الفائـدة بنسـبة  10يف
املائة وال كن أد تقرا مجعيات االدخار واالئتماد التعاونيـة بسـعر فائـدة يزيـد عـن  12يف
املائة مقارنة بسعر الفائدة الذي يتراوز بني  18و  30يف املائـة الـذي تفرضـه علـى القـروا
األخرى .ومن الفرا األخرى برنام مفرسة بوابة تنمية األعمال التجارية الذي ي ـدف إىل
تعزيز ثقافة مباشرة األعمال احلرة يف تزنانيا .ومتن جـوائز نقديـة كـرأس مـال أوي للمباشـرين
ا تملني لألعمال احلرة ومتكين م من تطوير مشاريع م عن طري مدهم مبن لتلطية املخـاطر.
ويتعاود برنـام مفرسـة بوابـة تنميـة األعمـال التجاريـة مـع الشـركاء ا لـيني املتخصصـني يف
التدريب على مباشرة األعمال احلرة وتقد املشورة واملفرسات املتورطة والصلرية العاملـة
يف سال الصـريفة وتنميـة املفرسـات مبـا يف ذلـك اللرفـة التزنانيـة للتجـارة والصـناعة والزراعـة
واللرفــة الوطنيــة للتجــارة والصــناعة والزراعــة يف زجنبــار واملصــرف الــوط للتمويــل املتنــاهي
الصلر ومصرف الشعب يف زجنبار.
 - 163وتعمل الصـن ادي العاملـة قاليـا متـل الصـندوق االرـتئماين لتنميـة قـدرات املـرأة علـى
مباشرة األعمال احلرة ومفرسة تشجيع املبـادرة والتنميـة يف الريـف علـى تشـجيع املـرأة علـى
ارــتتمار االئتمانــات الــت حتصــل علي ــا يف مشــاريع األعمــال احلــرة .ومــن املبــادرات املماثلــة
األخرى مبادرة تشـليل املـر أة يف زجنبـار وهـو مشـروجل مدتـه أربـع رـنوات ممـول مـن االحتـاد
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األوروجن /مفرســة الرعايــة النمســاوية وتنفــذه مفرســة الرعايــة التزنانيــة والرابطــة التزنانيــة
للعامالت يف ورائط اإلعالم بالتعاود مـع منظمـة جـوزاين لتنميـة االئتمـاد ومنتـدى املربيـات
األفريقيــات ورابطــات ا اميــات يف زجنبــار بوصــف ا منظمــات شــريكة .ويســتفيد مــن هــذا
الربنام ما يزيد عن  3 533امـرأة يف زجنبـار هبـدف حتسـني دخلـ ن والتللـب علـى احلـواجز
االجتماعية والتقافية والسيارية الت تعوق متكين ن .ويقوم أيضا بعرب أعضاء رابطة املنظمـات
ـري احلكوميــة يف زجنبــار متــل مفرســة النـ وا بــاملرأة يف زجنبــار ومجعيــة الرفـ بــاحليواد يف
زجنبار بتنفيذ عناصر من األنشطة املدرة للدخل.
 - 164وأكرب حتد تواج ه الدولة الطرف يف تنفيذ إعالد ومن اج عمل بـيجني هـو ا ـاوالت
ري اجلادة الرامية إىل تنمية خدمات األعمال التجارية مـن أجـل مسـاعدة املـرأة علـى البـدء يف
العمل أواختيار عمل جديد أو إعادة حتديد أهداف ا وتطوير قياهتا الو يفية.
 2 - 2األهداف اإلمنائية لأللفية
 - 165تع ــدت الدولــة الطــرف بــيد تقــوم خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير بالتنفيــذ الفعلــي
لالتفاقيــة يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة .وقــدمت الدولــة الطــرف تقريرهــا عــن تنفيــذ
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مشــرية إىل مراقــل التنفيــذ الــت قطعت ـ ا بنجــاز والتحــديات الــت
تواج ا يف هذا ا ال.
 3 - 2بروتوكول امليتاق اإلفريقي حلقوق اإلنساد والشعوب بشاد ققوق املرأة يف افريقيا
 - 166مج وريــة تزنانيــا طــرف يف بروتوكــول امليتــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســاد والشــعوب
بشــاد ققــوق املــرأة يف افريقيــا ( .)2003وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير واصــلت تزنانيــا
تنفيــذ الربوتوكــول مبــا يتف ـ وأقكــام اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
وبروتوكول امليتاق األفريقي حلقوق اإلنساد والشعوب بشاد ققوق املرأة يف أفريقيا.
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املراجع
الصكوك الدولية حلقوق اإلنساد
االتفاقيات
امليتاق األفريقي حلقوق اإلنساد والشعوب (.)1981
امليتاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه (.)1990
اتفاقية املساواة يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة (.)1951
اتفاقية القضاء على مجيـع أشكال التمييز ضد املرأة.
اتفاقية القضاء على التمييز يف العمل وامل ن (.)1958
اتفاقية محاية األمومة (.)2000
اتفاقية ققوق الطفل (.)1989
االتفاقية املتعلقة بالعمال ذوي املسفوليات األُررية (.)1981
الربوتوكــول اإلضــايف للميتــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســاد والشــعوب املتعل ـ بإنشــاء
ا كمـــة األفريقيـــة حلقـــوق اإلنســـاد والشـــعوب ( )1998وثيقـــة منظمـــة الوقـــدة
األفريقية  OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III), 9قزيراد /يونيه .1998
الربوتوكول اإلضايف للميتاق األفريقي حلقوق اإلنساد املتعل ققـوق املـرأة يف افريقيـا
(( )2003املعتمــد يف  11متــوز /يوليــه  2003ودخــل قيــز النفــاذ يف  25تشــرين
التاين/نوفمرب .)2005
إعــالد اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي بشــيد املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة
(.)1997
اإلعالنات وخطط العمل
من اج عمل بيجني (.)1995
اإلعالد بشيد وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز الصـادر عـن املـفمتر الـدوي
املع باإليدز واألمراا املنقولة عن طري االتصال اجلنسي (.)1999
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خطة عمل املفمتر الدوي للسكاد والتنمية (.)1994
إعالد األلفية (.)2000
إعــالد زجنبــار :نســاء أفريقيــا مــن أجــل ثقافــة الســالم وبرنــام املــرأة مــن أجــل ثقافــة
الســالم يف أفريقيــا الصــادر عقــب اختتــام املــفمتر األفريقــي املقعــود يف زجنبــار يف عــام
.1999
الدراتري
درتور قكومة مج ورية تزنانيا املتحدة (.)1977
درتور زجنبار (.)1984
مشروجل درتور قكومة مج ورية تزنانيا املتحدة ( 3قزيراد /يونيه .)2013
املشروجل التاين لدرتور قكومة مج وريـة تزنانيـا املتحـدة ( 30كـانود األول/ديسـمرب
.)2013
السيارات
ريارة الن وا بالطفل (.)2008
ريارة التنمية الوطنية (.)2008
السيارة الوطنية للضماد االجتماعي (.)2003
مكتب رئي الوزراء جلنـة تزنانيـا املعنيـة باإليـدز السيارـة الوطنيـة ملكافحـة فـريوس
نقص املناعة البشرية  2011دار السالم :مكتب رئي الوزراء وجلنة تزنانيا املعنيـة
باإليدز( .املسوَّدة الن ائية ) 2012
ريارة التعليم يف زجنبار.
ريارة الن وا باملرأة يف زجنبار (.)2001
القوانني الرئيسية
قانود والية االرتئناف ( )1979الفصل - R.E 2002 141
قانود إنفاذ احلقوق والواجبات األرارية ( )1994الفصل - R.E 2002 3
قانود جلنة ققوق اإلنساد واحلكم الرشيد رقم  7الصادر يف عام .2001
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قــانود الدرــتور (األقكــام املتتاليــة واملرقليــة واملفقتــة) ( )1984القــانود رقــم 6
الصادر يف عام .1984
.1984

قـــانود الدرـــتور (التعـــديل اةـــام ) ( )1984القـــانود رقـــم  5الصـــادر يف عـــام
قانود مراجعة الدرتور ( )2011الفصل - R.E 2012 83
قانود التعليم الفصل - R.E 2002 353
القانود االنتخاجن (.)1985
قانود نفقات االنتخابات (.)2010
القانود املتعل بفريوس نقص املناعة البشرية /اإليـدز (الوقايـة مـن املـرا ومكافحتـه)
( )2008القانود رقم  28الصادر يف عام .2008
وقـانود املـرياث ادنـدي (( )1965دخـل هـذا القـانود قيـز النفـاذ يف تزنانيـا مبوجــب
مرروم (تنفيذ) الفصل  2من قانود تنلانيقا.
قانود حماكم القضاء وتطبي القانود الفصل - R.E 2002 358
قانود الدوائر القضائية الفصل - R.E 2002 237
قانود تنظيم مفرسات العمل القانود رقم  7الصادر يف عام .2004
قانود العقود الفصل - R.E 2002 345
قانود الزواج ( )1971الفصل - R.E 2002 29
قانود الطفل (.)2009
قانود جلنة إصالز القوانني يف تزنانيا ( )1981الفصل - R.E 2002 171
قانود حمكمة الصل ( )1984الفصل - R.E 2002 11
مرروم الزواج ( عقد القراد وتسجيله) الفصل  92من قانود زجنبار؛
قانود السالمة والصحة امل نيتني رقم  5الصادر يف عام .2003
القانود اجلنائي الفصل - R.E 2002 16
قانود األشخاا ذوي اإلعاقة (.)2010
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قانود األقزاب السيارية (.)1992
قانود الوصاية وإدارة التركات الفصل - R.E 2002 352
قــانود اةدمــة العامــة ( )2002القــانود رقــم  8الصــادر يف عــام ( 2002بصــيلته
املعدلة بالقانود رقم  18الصادر يف عام .)2007
قانود اةدمة العامة (آلية التفاوا) القانود رقم  19الصادر يف عام .2003
قانود األقكام اةاصة باجلر ة اجلنسية القانود رقم  4الصادر يف عام .1998
قانود تنظيم الضماد االجتماعي (.)2010
قانود العوان

واألطفال من النساء ري املتزوجات.

مرروم املرياث الفصل  21من قانود زجنبار؛
وقانود النقابات الفصل - R.E 2002 244
قانود أراضي القرى (.)1999
قانود الطفل يف زجنبار (.)2001
قانود التعليم يف زجنبار رقم  6الصادر يف عام .1982
قانود االنتخابات يف زجنبار رقم  11الصادر يف عام .1984
قانود العمل يف زجنبار ( )2005القانود رقم  1الصادر يف عام .2005
قانود ا كمة العليا يف زجنبار القانود رقم  2الصادر يف عام .1985
قانود حمكمة القاضي يف زجنبار القانود رقم  3الصادر يف عام .1985
قانود ا اكم الصلحية يف زجنبار القانود رقم  6الصادر يف عام .1985
القانود اجلنائي يف زجنبار (.)2004
قانود األشخاا ذوي اإلعاقة يف زجنبار (احلقوق واالمتيازات) (.)2006
القوانني الفرعية
لوائ جلنة ققوق اإلنساد واحلكم الرشيد (اجراءات الشكاوى) (.)2003
قواعد العمالة وعالقات العمل (مدونة املماررات اجليدة) (.)2007
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قواعد قانود مفرسات العمل (أخالقيات ومدونة قواعد رلوك الورـطاء وا كمـني)
( )2007اإلشعار احلكومي رقم  66املفرخة  23آذار/ميرس .2007
قواعـد مفرسـات العمـل (املبـاديف التوجي يــة املتعلقـة بالورـاطة والتحكـيم) اإلشـعار
احلكومي رقم  67الصادرة يف عام .2007
قواعد حمكمة العمل التابعة للمحكمـة العليـا جلم وريـة تزنانيـا املتحـدة (شـعبة العمـل)
(مراكز املناط ) ( )2010اإلشعار احلكومي املفرخ  11قزيراد /يونيه .2010
األمر املتعل مبفرسـات العمـل (تنظـيم األجـور وشـروط العمـل) ( )2007اإلشـعار
احلكومي رقم  223الصادرة يف  16تشرين التاين /نوفمرب 2007؛
قواعـــد املـــدارس االبتدائيـــة (التســـجيل واحلضـــور اإللـــزاميني) ( )1979اإلشـــعار
احلكومي رقم  280الصادرة يف عام 2002؛
لوائ اةدمة العامة (.)2003
األمر املتعل بتنظيم األجور وشروط العمل ( )2010اإلشـعار احلكـومي رقـم 172
املفرخ  30نيساد/أبريل .2010
القواعــد املتعلقــة بالوصــية اجلــدول التالــر امللحـ بالقــانود العــريف ا لــي (اإلعــالد)
(( )1963رقم  )4األمر اإلشعار احلكومي رقم  436الصادرة يف عام .1963
القضايا
أبــو بكــر احلــاج يعقــوب ضــد شــركة طــرياد تزنانيــا ا ــدودة ا كمــة العليــا تزنانيــا
(شعبة العمل) يف دار السالم التنقي رقم  162لعام  ( 2011ري مبل عنه).
املــدعي العــام ضــد ماريــا مســيليمو ا كمــة العليــا يف تزنانيــا (شــعبة العمــل) يف دار
السالم التنقي رقم  270لعـام  ( 2008ـري مبلـ عنـه) [ضُـمّت إىل قضـية املـدعي
العام ضد آلن موال ا كمـة العليـا يف تزنانيـا (شـعبة العمـل) يف دار السـالم التنقـي
رقم  271لعام  ( 2008ري مبل عنه)].
أبوبكر احلاج يعقوب ضد شركة طرياد تزنانيا ا دودة ا كمة العليا تزنانيا (شـعبة
العمل) يف دار السالم الطلب رقم  19لعام  ( 2008ري مبل عنه).
أمري آدم تيماد ضد مج ورية السوداد الطلب رقم .2012 /005
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املدعي العام ضد الق كريستوفر متيكـيال االرـتئناف املـدين رقـم  45لعـام 2009
( ري مبل عنه).
إليزبيــر رــتيفن وآخــرود ضــد املــدعي العــام ا كم ـة العليــا يف تزنانيــا دار الســالم.
قضايا متنوعة .القضية املدنية رقم  82يف عام  ( 2005ري مبل عن ا).
فيمــي فاالنــا ضــد االحتــاد االفريقــي الطلــب رقــم ( 2011 /001ا كمــة االفريقيــة
حلقوق اإلنساد والشعوب).
ابــراهيم كورورــو و 134آخــرود باإلضــافة إىل مركــز احلقــوق القانونيــة وققــوق
اإلنساد ضد مفوا املقاطعـة وضـابط الشـرطة القائـد يف مقاطعـة رـريينليت واملـدعي
العامHBUB/S/1032/2002/2003/MARA .
جوليوس إيشنلوما فرانسي نديانابو ضد املدعي العـام حمكمـة ارـتئناف تزنانيـا دار
السالم االرتئناف املدين رقم  64لعام  ( 2001ري مبل عنه).
مرك ز احلقوق القانونية وققوق اإلنساد وفري ا اميني املع بالعمل البيئـي واديئـة
الوطنيـة للمسـاعدة القانونيــة ضـد املــدعي العـام واملنظمـة الوطنيــة للمسـاعدة القانونيــة
ضد املدعي العام .ا كمة العليا يف تزنانيا دار السالم قضايا متنوعـة القضـية املدنيـة
رقم  77لعام  ( 2005ري مبل عن ا).
ميشيلوت يو و ومبايا ضد السنلال الطلـب رقـم ( 2008 /001ا كمـة األفريقيـة
حلقوق اإلنساد والشعوب).
رقية م .يوتوجن ضد األمني الرئيسـي وزارة الداخليـة (املـرأة والطفـل) ا كمـة العليـا
يف زجنبــار زجنبــار قضــايا متنوعــة الطلــب املــدين رقــم  15لعـام  ( 1999ــري مبل ـ
عنه).
رـليم كيتوجـو ضـد  Vodacom (T) Ltdا كمـة العليـا تزنانيـا (شـعبة العمـل) يف دار
السالم التنقي رقم  5لعام  ( 2010ري مبل عنه).
مجعية تنلانيكا القانونية ومركز احلقوق القانونية وققوق اإلنسـاد والقـ كريسـتوفر
متيكيال ضـد مج وريـة تزنانيـا املتحـدة الطلبـاد رقـم  008و  2011/009ا كمـة
االفريقية حلقوق اإلنساد والشعوب.
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مفرســة الســكك احلديديــة التزنانيــة ا ــدودة ضــد وزيــر العمــل والعمالــة والن ـ وا
)بالشــباب وشخصــني آخــرين ا كمــة العليــا يف تزنانيــا دار الســالم (شــعبة العمــل
.) ( ري مبل عنه2008  لعام4 الطلب رقم
 ضــد املــدعي العــام ا كمــة العليــا تزنانيــا (شــعبة العمــل) يف دار الســالمTUICO
.) ( ري مبل عنه2008  لعام37 الطلب رقم
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.Zanzibar 2010
Shangali, T.W., “Recruitment and Selection in the Public Service: The Case of

 .”Tanzaniaورقـة مقدمـة يف مـفمتر رابطـة الكمنولــر لـإلدارة العامـة والتنظـيم بشــيد
احلكم املتميز :إدارة االمكانات البشـرية املعقـود يف أروشـا تزنانيـا يف الفتـرة مـن 2
إىل  5آذار/مارس .2009
United Republic of Tanzania, Participatory Agricultural Development and
Empowerment Project (PADEP): Resettlement Policy Framework Dar es

 :Salaamوزارة الزراعة واألمن اللذائي .2003
التقارير
جلنة إصالز القوانني يف تزنانيا ”النظـام القـانوين للتعـويرب لضـحايا اجلر ـة“ .تقريـر
جلنــة إصــالز القــوانني يف تزنانيــا املقــادم إىل املــدعي العــام ووزيــر العــدل يف أيار/مــايو
.1987
جلنة إصـالز القـوانني يف تزنانيـا ”تقريـر ارـتعراا وصـيا ة االقكـام املفقتـة للـرا
تعــديل قــانود اجلــرائم اجلنســية بصــيلت ا املعدلــة مبوجــب األقكــام اةاصــة بــاجلرائم
اجلنســـية  “1998دار الســـالم :جلنـــة إصـــالز القـــوانني يف تزنانيـــا آذار/مـــارس
.2009
مركز احلقوق القانونية وققوق اإلنساد ومركز اةدمات القانونيـة يف زجنبـار تقريـر
تزنانيا بشيد ققوق اإلنساد  2010دار السالم :مركـز احلقـوق القانونيـة وققـوق
اإلنساد .2011
قكومة زجنبار التورية التقرير بشيد االنتخابات الوطنية .2010
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة الدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا لعــام
 1996دار السالم :املكتب الوط لإلقصاء .1997
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مج ورية تزنانيا املتحـدة الدرارـة االرتقصـائية الد لرافيـة والصـحية يف تزنانيـا للفتـرة
 2005-2004دار السالم :املكتب الوط لإلقصاء .2005
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة التقريــر بشــيد الفق ـر والتنمي ـة البشــرية يف تزنانيــا 2005
دار الســالم :الفري ـ العامــل املع ـ بالبحــر والتحليــل/دار النشــر Mkuki na Nyota
2005

مج وريـــة تزنانيـــا املتحـــدة التقريـــر بشـــيد الفقـــر والتنميـــة البشـــرية يف تزنانيـــا 09
دار الســالم :الفري ـ العامــل املع ـ بالبحــر والتحليــل (نظــام الرصــد وزارة الشــفود
املالية واالقتصادية) .2009
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة الدرارــة االرتقصــائية الد لرافيــة والصــحية يف تزنانيــا لعــام
 2010دار السالم :املكتب الوط لإلقصاء .2011
مج ورية تزنانيا املتحدة "حتليل قالة ااألطفال اةـارجني عـن القـانود يف تزنانيـا" .دار
السالم ;MoCLA/UNICEF, 2011 :مج ورية تزنانيا املتحدة "حتليـل احلالـة فيمـا يتعلـ
بالوصول إىل العدالة بالنسبة لألطفال دود رن التامنة عشرة يف تزنانيـا" .دار السـالم:
;MoCLA/UNICEF, 2011
األمــني العــام لألمــم املتحــدة درارــة عــن العنــف ضــد األطفــال نيــو يــورك :األمــم
املتحدة .)A/61/299( 2006
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة العنــف ضــد األطفــال يف تزنانيــا :نتــائ مســتقاة مــن درارــة
ارتقصـــائية وطنيـــة  2009دار الســـالم :اليونيســـيف/املركز األمريكـــي ملكافحـــة
األمراا والوقاية من ا/جامعة موهيمبيلي للصحة والعلوم املرتبطـة هبـا آب/أ سـط
.2011
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة تقــارير تزنانيــا التالــر والرابــع واةــام عــن تنفيــذ اتفاقيــة
ققــوق الطفــل  "2011 - 2005الــذي قدمتــه وزارة التنميــة ا تمعيــة والشــفود
اجلنســانية والطفــل (تزنانيــا القاريــة) ووزارة الرعايــة االجتماعيــة والنـ وا بالشــباب
واملرأة والطفل (زجنبار) إىل جلنة ققوق الطفل يف  9كانود التاين /يناير .2012

78/81

14-66070

CEDAW/C/TZA/7-8

املالقظات/التوصيات اةتامية
جلنة اةرباء األفريقية املعنية ققوق الطفل ورفاهـه ”التوصـيات اةتاميـة بشـيد تقريـر
مج وريــة تزنانيــا املتحــدة عــن قالــة تنفيــذ امليتــاق األفريقــي حلقــوق الطفــل ورفاهــه“
2010
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املالقظــات اةتاميــة
املتعلقة جبم ورية تزنانيا املتحدة )A/63/38 (2008
جلنــة ققــوق لطفــل ”النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة
صــفر مــن االتفاقيــة  -املالقظــات اةتاميــة للجنــة ققــوق لطفــل :مج وريــة تزنانيــا
املتحدة“  CRC/C/TZA/CO/2املفرخ  2قزيراد /يونيه  2006الفقرتاد 4-63
جلنــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل ”النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف
مبوجــب املــادة  44مــن االتفاقيــة  -املالقظــات اةتاميــة :مج وريــة تزنانيــا املتحــدة“
الـــدورة التانيـــة واألربعـــود قزيراد/يونيـــه  )CEDAW/C/TZA/72( 2006الفقرتـــاد
2-51
وثائ رمسية أخرى
“Changamoto

Force,

Police

Desks/Tanzania

Children

and

Gender

 .”Zinazolikabili Dawati la Polisi la Jinsia na Watotoأررـل التقريـر إىل املستشـار
والوط يف 11كانود األول/ديسمرب .2013
قكومة تزنانيا اةطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد األطفال والتصدي لـه (-2012
 )2015دار السالم :قكومة تزنانيا 2012
التصنيف الدوي لألداء واإلعاقة والصحة الدرارة االرتقصائية ملفشرات فريوس نقـص
املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة  2012-2011دار الســالم :اللجنــة
التزن انيــة املعنيــة باإليــدز وجلنــة زجنبــار املعنيــة باإليــدز ومكتــب وكــبري اإلقصــائيني
احلكوميني والتصنيف الدوي لألداء واإلعاقة والصحة (يُشار إلي ـا فيمـا يلـي بدرارـة
مفشــرات فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا يف تزنانيــا للفتــرة -2011
.)2012
درارــة مفشـــرات فــريوس نقـــص املناعــة البشـــرية/اإليدز يف تزنانيــا للفتـــرة -2003
 2004تقديرات تتعل بتزنانيا القارية فقط.
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Jaji Joseph S. Warioba “Hotuba Ya Mwenyekiti Wa Tume Ya Mabadiliko Ya
Katiba, Jaji Joseph S. Warioba, Katika Mkutano Wa Waandishi Wa Habari
Kuhusu Uzinduzi Wa Rasimu Ya Katiba”, Tarehe 03 Juni, 2013 Kwenye

.Viwanja Vya Ukumbi Wa Karimjee, Dar es Salaam
Jaji Joseph S. Warioba “Hotuba Ya Mwenyekiti Wa Tume Ya Mabadiliko Ya
Katiba, Jaji Joseph S. Warioba, Katika Mkutano Wa Kukabidhi Rasimu ya Pili
ya Katiba ya Jamhuri ya Muungaon wa Tanzania”, Tarehe 30 Disemba, 2013

.Kwenye Viwanja Vya Ukumbi Wa Karimjee, Dar es Salaam
وزارة الشفود الدرتورية والقانونية االرـتراتيجية اةمسـية إلصـالز قضـاء األطفـال
تــــــــــدرجييا ( )2015-2013دار الســــــــــالم :وزارة الشــــــــــفود الدرــــــــــتورية
والقانونية/اليونيسيف كانود األول/ديسمرب .2013
وزارة الشــفود الدرــتورية والقانونيــة خطــة العمــل الوطنيــة حلقــوق اإلنســاد دار
السالم :وزارة الشفود الدرتورية والقانونية كانود األول/ديسمرب .2013
قكومــة زجنبــار التوريــة اةطــة الوطنيــة ملواج ــة العنــف ضــد األطفــال (- 2011
 )2015زجنبار :قكومة زجنبار التورية .2011
اةطاب الذي أ دىل به وزير املاليـة والتخطـيط االقتصـادي صـاقب املقـام الرفيـع مصـطفى
هايــدي مكولــو (عضــو يف الربملــاد) أمــام الربملــاد الــذي عــرا فيــه ”التقريــر عــن قالــة
االقتصـــاد الـــوط لعـــام  2009وخطـــت الفتـــرتني  2011/2010و  “2013/2012يف
دودوما يف قزيراد/يونيه .2010
مج ورية تزنانيا املتحدة العنـف ضـد األطفـال يف تزنانيـا ( :)2014-2011التلـرات
على مستوى اإلجنازات وااللتزامات واالولويات (.)2011
مج ورية تزنانيا املتحدة العنـف ضـد األطفـال يف تزنانيـا:

Violence Against Children

in Tanzania: From Commitments to Action – Key Achievements from the Multi)Sectoral “Priority Responses” to Address Violence against Children (2011-2012
Priority Activities for 2012-2013

املتحدة قزيراد/يونيه .2012
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مج وريــة تزنانيــا املتحــدة ”الــرد علــى االرــتبياد بشــيد حتقيــ األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيـــة“ .وزارة تنميـــة ا تمعـــات ا ليـــة والشـــفود اجلنســـانية وشـــفود الطفـــل
قزيراد/يونيه .2010
رابطـــة ا اميـــات التزنانيـــات التقريـــر الســـنوى لعـــام  2012دار الســـالم :رابطـــة
ا اميات التزنانيات .2012
مفــوا األمــم املتحــدة الســامي لشــفود الالجــئني; صــحيفة الوقــائع أيلول/رــبتمرب
 2013دار الســالم :عمليــة مفوضــية األمــم املتحــدة لشــفود الالجــئني يف تزنانيــا
أيلول/ربتمرب .2013
مفــوا األمــم املتحــدة الســامي لشــفود الالجــئني صــحيفة الوقــائع تشــرين التــاين/نوفمرب
 2013دار الســالم :عمليــة مفوضــية األمــم املتحــدة لشــفود الالجــئني يف تزنانيــا تشــرين
التاين/نوفمرب .2013
مج ورية تزنانيا املتحدة اةطة االرتراتيجية التالتة لقطاجل الصحة :متوز/يوليـه 2009
 قزيراد/يونيه  2015دار السالم :وزارة الصحة والرعاية االجتماعية .2008اةطـــة االرـــتراتيجية التالتـــة لقطـــاجل الصـــحة :متوز/يوليـــه  - 2009قزيراد/يونيـــه
 2015أعـــدها األرـــتاذ دايفـــد هــــ .مـــاكيوزا (عضـــو يف الربملـــاد) وزارة الصـــحة
والرعاية االجتماعية.
مج ورية تزنانيـا املتحـدة ”تقـارير تزنانيـا التالـر والرابـع واةـام عـن تنفيـذ اتفاقيـة
ققــوق الطفــل  “2011-2005الــذي قدمتــه وزارة التنميــة ا تمعيــة والشــفود
اجلنســانية والطفــل (تزنانيــا القاريــة) ووزارة الرعايــة االجتماعيــة والنـ وا بالشــباب
واملرأة والطفل (زجنبار) إىل جلنة ققوق الطفل يف  9كانود التاين/يناير .2012
جلنـــة زجنبـــار املعنيـــة باإليـــدز اةطـــة االرـــتراتيجية الوطنيـــة التانيـــة ملكافحـــة فـــريوس
نقــص املناعــة البشــرية يف زجنبــار للفتــرة  2016 - 2011زجنبــار :قكومــة زجنبــار
التورية .2011
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