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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  1/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  31تشدرين األول/أتتدوبر 11
تشد درين الن ددا /نوفمرب  .2016واس ددتعرض احلال ددة يف أوجلن دددا يف ا لس ددة الس ددابعة املعق ددودة يف 3
تشرين النا /نوفمرب  .2016وترأّس وزير الشؤون اخلارجيدة السديد سدام ك .توتيسدا وفدد أوجلنددا.
واعتم ددد الفري ددق العام ددال يف جلس ددته النالن ددة عش ددرة املعق ددودة يف  8تشد درين الن ددا /نوفمرب 2016
التقرير املتعلق ب وجلندا.
 -2واختددار ل د حقددوق اإلنسددان يف  12تددانون النا /يندداير  2016فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة النالثية) لتيسري استعراض حالة أوجلندا :الربتغال واملغرب ومنغوليا.
 -3وعمدالا ب حكدام الفقدرة  15مدن مرفدق قدرار لد حقدوق اإلنسدان  1/5والفقدرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف أوجلندا:
تقري د د د د د د د د د ددر و ا/ع د د د د د د د د د ددرض تت د د د د د د د د د ددا مق د د د د د د د د د دددم وفقد د د د د د د د د د دا للفق د د د د د د د د د ددرة (15أ)
(أ )
()A/HRC/WG.6/26/UGA/1؛
(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقدا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/26/UGA/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د دده املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوق اإلنسد د ددان وفق د د دا للفقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/26/UGA/3
أوجلنددا عدن ريدق اجملموعدة النالثيدة قائمدة ب سدالة أعدد ا مسدبقا سددبانيا
 -4وأحيلد
وأملانيد ددا وآيرلند دددا وبلجيكد ددا وتشد دديكيا وسد ددلوفينيا والسد ددويد واملكسد ددي واململكد ددة املتحد دددة
لربيطانيدا العممد وآيرلندددا الشدمالية والنددروي وهولندددا .ونكددن ال دالع علد األسددالة يف املوقددع
الشبكي لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذتددر وزيددر الشددؤون اخلارجيددة السدديد سددام ك .توتيسددا أن السددتعراض الدددورج الشددامال
باعتباره آلية تقودها الدول فري ٌد من نوعه ألنه يتيح للبلد قيدد السدتعراض فرصدة تقدد مدا حقدق
مددن تقدددم يف ددال حقددوق اإلنسددان وتبددادل اخل دربات والدددروس املسددتفادة مددع الدددول األخددر
وحتديد التحديات اليت جيب التصدج هلا لكي يتسىن لشعبه التمتع حبقوق اإلنسان تاملةا.
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 -6وتؤيددد أوجلندددا عمليددة اسددتعراض األق دران التزام د ا مناددا بتعزيددز حقددوق اإلنسددان و ايتاددا؛
ويستند التزاماا هذا جتارهبا والدروس اليت استفاد ا من تارخياا الدتتاتورج.
 -7ويف حني تشكال هذه العملية تطورا جدديرا بالةحيدب ينبغدي أياد ا للفريدق العامدال املعدا
بالستعراض الدورج الشامال مواصلة استكشاف سبال تافي عل عمله قددرا أتدرب مدن املشدارتة
والشددفافية والتشدداور واملسدداءلة ددا يف ذل د مددا يتعلددق بتقددد التقددارير .و وجددب اإلج دراء احلددا
تلق د الفريددق العامددال ونم ددر يف آن واحددد يف التقددارير النالث ددة الدديت قدددماا منفص ددلة تددال مددن البل ددد
املستعرض واملفوضية السامية حلقوق اإلنسدان ومنممدات اجملتمدع املدد  .ويف حدني أن التقريدرين
األخ دريين تندداول املسددائال املتعلقددة بالبلددد قيددد السددتعراض م يكددن هندداك آليددة واضددحة أو ج دراء
واضددح للتشدداور مددع البلددد قبددال تقددد هددذين التقريدرين الفريددق العامددال .وقددد تددان مددن الاددرورج
وضددع هددذه اتليددة لتندداول العديددد مددن املسددائال عل د املسددتو الددو ا عددوض تقدددناا الفريددق
العام ددال .وم ددن شد د ن ه ددذه اتلي ددة أن تع ددزز مص ددداقية التق ددارير املقدم ددة الفري ددق العام ددال وت ددربز
استعداد أصحاهبا حتمال مسؤوليتام بش هنا.
 -8وأش ددار الوفد ددد أن احلكومد ددة أشد ددرت تلد ددف ا اد ددات صد دداحبة املصد ددلحة يف عمليد ددة
الستعراض الددورج الندا ألوجلنددا دا يف ذلد لد الدوزراء والربملدان الدذج تلزمده قدوانني البلدد
باملشددارتة ومنممددات اجملتمددع املددد  .وتان د هددذه العمليددة تشددارتية وتشدداورية وتوج د برصدددار
التقرير الو ا املقدم الفريق العامال.
 -9وتناول التقرير املسائال املتعلقة حبالدة تنفيدذ التعاددات الطوعيدة والتوصديات املتفدق عليادا
واملقدمة خالل الستعراض األول .وأتدا أياد ا مدوجزا للتطدورات الرئيسدية الديت شداد ا أوجلنددا يف
ال حقوق اإلنسان منذ عام .2011
 -10واسددتكمل أوجلندددا فيمددا يتعلددق بتعادددا ا الطوعيددة مشددروع خطددة عمددال و نيددة سدتُقدم
ل د الددوزراء للموافقددة علياددا .وسددتتيح اخلطددة جددرد املوافقددة علياددا ددارا سياسدداتي ا
قريب د ا
واسددع النطدداق لتعزيددز حقددوق اإلنسددان و ايتاددا وتنفيددذ اللتزامددات املنصددول علياددا يف تلددف
صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية .وأفاد الوفد ب ن التقدارير الديت تعددها اللجندة األوجلنديدة
حلقوق اإلنسان و نة تكافؤ الفرل تُقددمم سدنوي ا الربملدان لغدرض استعراضداا وتتدو احلكومدة
وا ا ددات املعني ددة األخ ددر تنفي ددذ التوص دديات املق ّدم ددة .وم ددن الناحي ددة املؤسس ددية تا ددطلع اللجن ددة
الربملانيددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان بدددور رقددا بينمددا تقدددم اللجنددة الفرعيددة احلكوميددة املعنيددة حبقددوق
اإلنسان رشادات مناسبة يف ال السياسة العامة .وتقدم نة تقنيدة الددعم التقدا احلكومدة؛
وباإلضافة ذلد تعمدال جادات تنسديق معنيدة حبقدوق اإلنسدان علد تنسديق جادود التنفيدذ يف
تال وزارة و دارة ووتالة حكومية.
 -11وشدددد الوفددد علد أن توصدديات تلفددة اتُّفددق علياددا منددذ اسددتعراض النمدراء األول نُفددذت
أو ه ددي يف ددور التنفي ددذ .وأدرج ق ددانون من ددع التع ددذيب وحم ددره ال ددذج اعتم ددد يف ع ددام 2012
أحكددام اتفاقيددة مناهاددة التعددذيب وجلددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الال نسددانية
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أو املاينددة يف النمددام القددانو احمللددي .وجتددرج مشدداورات بشد ن املسددائال السياسدداتية واملؤسسددية الدديت
يتعني معا تاا قبال التصديق عل الربوتوتول الختيارج لتفاقية مناهاة التعذيب.
 -12وفيم ددا يتعل ددق بنم ددام العدال ددة و نف دداذ الق ددانون والنم ددام الع ددام أنشد د ت قد دوات الش ددر ة
األوجلنديددة وقدوات الدددفاع الشددعبية األوجلنديددة ودائددرة السددجون األوجلنديددة تددال علد حدددة مديريددة
حلقوق اإلنسان من أجال معا ة قاايا حقوق اإلنسان ا يف ذل الشكاو اليت يرفعادا عامدة
الناس ضد أج موظدف مدن موظفيادا العداملني .وهدذه املدديريات مسدؤولة أياد ا عدن بنداء القددرات
احمللية يف دال حقدوق اإلنسدان وعدن ضدمان احدةام البلدد اللتزامدات واملعدايري اإلقليميدة والدوليدة
يف ال حقوق اإلنسان احةاما تامالا.

 -13وبدأ النمام القاائي العمال خبيار التفاوض لتخفيف العقوبة وي مسدر عمليدة الوصدول
خدددمات املعونددة القانونيددة .وجيددرج اسددتخدام نمددام لزامددي بددديال لتسددوية املنازعددات بغيددة التعجيددال
بفددا املنازعددات املدنيددة .وباإلضددافة ذلد ُرفددع عدددد املددوظفني القاددائيني مددن أجددال احلددد مددن
وحددت هلم أهدداف لداداء واسدتُحدث مندا ق قادائية جديددة يف ييدع أءداء
تراتم القاايا ُ
البلد .واعتُمدت التوجياات الصادرة وفق ا ألحكام الدستور (املبداد التوجيايدة لعقوبدات احملداتم
القاائية) (املمارسة) .2013
 -14وج ددر تعزي ددز اس ددتقاللية مؤسس ددات احلك ددم الرئيس ددية أيا د ا .فعل د س ددبيال املن ددال تتمت ددع
احملداتم وجددب املددادة ()6(23أ) مددن الدسددتور بصددالحية اإلفدراج بكفالددة عددن األشددخال الددذين
يُلق القبا عليام بتامة ارتكاب جرائم جنائية .و وجب املادة  54من الدستور نكدن للجندة
األوجلنديددة حلقددوق اإلنسددان أن تفددتح حتقيقددات مسددتقلة يف أج انتااتددات حلقددوق اإلنسددان وعنددد
الت تد من هذه النتااتات أن تقدم توصية مدير الدعاء العام لاختاذ اإلجدراءات املناسدبة.
مول وجب املادة  )1(60من الدستور سلطة تعيني أعااء اللجنة النتخابيدة الدذين
والرئي
حيمددون وافقددة الربملددان .وخددالل تدددقيق الربملددان يف سددجالت املرشددحني جيددوز ألج موظددف عددام
أو حزب سياسي أو عاو من اجملتمدع املدد أن يقددم معلومدات بكدال حريدة لالعدةاض علد أج
مرشح.
 -15وأش ددار الوف ددد أيا د ا أن دس ددتور البل ددد يكف ددال احل ددق يف حري ددة التجم ددع وحري ددة تك ددوين
ا معيات وحرية التعبري .وواصل احلكومة الدعوة صحافة حرة وقويدة ونشدطة ومسدؤولة و
حرية التعبدري واملشدارتة الواسدعة .وتُبدذل حاليدا جادود للت تدد مدن أن الشدعب األوجلنددج يفادم أن
التمتع باحلقوق يستتبع التصرف وفقا للقانون.
 -16واضطلع املنممات جلري احلكوميدة ومنممدات اجملتمدع املدد بددور تبدري مدا فتد يتوسدع
يف حياة البلد .ومن مث فمن األمهية كان أن تعمال هذه املنممدات بدرجراءات شدفافة ومبسدطة
وأن تكددون مس ددؤولة بالكام ددال .واعتُم ددد ق ددانون املنمم ددات جل ددري احلكومي ددة لع ددام  2016م ددن أج ددال
معا ددة هددذه الش دواجلال والت تددد مددن أن املنممددات جلددري احلكوميددة تعمددال دائم د ا وفق د ا لوليددة تددال
واحدة مناا .ومن املام أياا التشديد عل أن معمدم أحكدام القدانون تعكد اتراء الديت أعربد
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عناددا هددذه املنممددات جلددري احلكوميددة ذا ددا .وعددالوة عل د ذل د يددنمت هددذا القددانون عل د نيددال
املنممات جلري احلكومية عل تلف مسدتويات صدنع القدرار  -مدنالا علد مسدتو اجمللد الدو ا
للمنممات جلري احلكوميدة (عادوان مدن أصدال سدبعة أعاداء) واللجدان اإلقليميدة وعلد مسدتو
اجملتمع احمللي .وينمت القانون أيا ا عل آليات للجرب.
 -17وفيم ددا يتعل ددق حبال ددة حق ددوق اإلنس ددان من ددذ ا ول ددة األو لس ددتعراض األقد دران اعتم دددت
أوجلن دددا خط ددة التنمي ددة الو ني ددة الناني ددة ( )2020/2019-2016/2015بوص ددفاا ددارا ائي د ا
للسنوات اخلم القادمة .واسةشددت صدياجلة هدذه اخلطدة بدنا قدائم علد احلقدوق زاء التنميدة.
لددذا نددال اخلطددة أداة سياسدداتية رئيسددية لدددم حقددوق اإلنسددان ضددمن قاددايا التنميددة .ويتعددني أن
يتماش أج دعم ائي خارجي يقدم أوجلندا مع خطتاا للتنمية الو نية.
 -18ونمم د أوجلندددا انتخابددات رئاسددية وبرملانيددة عامددة وأخددر خاصددة باجمل دال احلكوميددة
احمللي ددة يف ش ددباط/فرباير  .2016وعلد د الد درجلم م ددن بع ددا الص ددعوبات اإلداري ددة يف البداي ددة فق ددد
نُممد هدذه النتخابدات يف ملاددا بطريقدة حدرة ونزيادة وعكسد نتائجادا رادة أجللبيدة سددكان
البلددد .واحلكومددة ملتزمددة ب د ن تكفددال عددرض توصدديات احملكمددة العليددا بش د ن التمدداس ُرفددع لياددا يف
السددابق جانددب أج مقةحددات يقدددماا الشددعب األوجلندددج بش د ن اإلصددالحات الدسددتورية
عل نة للمراجعة الدستورية ستُنش هلذا الغرض.
 -19وأحا احلكومة علما بالتوصيات اليت قدماا تلف مدراق النتخابدات بشد ن بعدا
جوانددب العمليددة النتخابيددة .وأعددادت ت تيددد التزاماددا بتنفيددذ التوصدديات الدديت ارتد ت احلكومددة أهنددا
تساهم يف الناوض بالدنقرا ية يف أوجلندا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أد  82وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .ونكددن ال ّددالع عل د التوصدديات الدديت
قدم أثناء هذه ا لسة يف ا زء النا من هذا التقرير.
 -21ورحب د تندددا بددا اود الدديت بددذلتاا أوجلندددا ملنددع العنددف املمددارس عل د النسدداء والفتيددات
ا يف ذل جتر تشويه األعااء التناسلية األننوية والعنف املنز والجتار باألشخال .بيد أن
تندددا ل تدزال تشددعر بددالقلق زاء القيددود املفروضددة عل د أح دزاب املعارضددة واجملتمددع املددد ووسددائط
اإلعالم.
 -22ورحبد شدديلي باعتمدداد أوجلندددا قدوانني ملنددع التعددذيب وحمددره ومكافحددة العنددف املنددز .
وأضاف أن البلد يستحق النناء لعتماده خطة للتنمية الو نية تدم أهداف التنمية املستدامة.
 -23ورحب الصني باألولوية اليت وضعتاا أوجلندا للتنمية واحلدد مدن الفقدر و عمدال حقدوق
الفاات الادعيفة مدن السدكان .ورحبد أياد ا دا حتقدق مدن تقددم يف دال سديادة القدانون دا يف
ذل اعتماد قانون منع التعذيب وحمره وقانون دارة النمام العام.
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 -24ورحبد تولومبيددا بربنددام أوجلندددا يف ددال حقددوق اإلنسددان والتزاماددا بتنفيددذ التوصدديات
اليت تلقتاا أثناء ا ولة األو .
 -25وشجع الكونغو أوجلنددا علد مواصدلة مكافحدة التنمديط ا نسدا لكنادا أشدارت
أن ا اددود الراميددة ضددمان تنفيددذ اللتزامددات الدوليددة املتعلقددة بتعزيددز حقددوق اإلنسددان و ايتاددا
م تُبذل بعد.
 -26ولحم د توبددا أن أوجلندددا أدرج د الربنددام العدداملي للتنقيددف يف ددال حقددوق اإلنسددان
يف سياسددتاا التعليميددة واعتمدددت لدوائح جديدددة ملكافحددة عمددال األ فددال والجتددار هبددم وااختددذت
خطوات لامان حصول ا ميع عل التعليم.
 -27وأشادت قربل بوضع أوجلندا خطة عمال و نية بش ن حقوق اإلنسان واعتمداد قدوانني
تتعلق حبقوق اإلنسان.
 -28وأعرب تشيكيا عن تقديرها لرد أوجلندا عل بعا األسالة اليت قدمتاا مسبقا.
 -29وأشدادت ياوريدة توريدا الشدعبية الدنقرا يددة بتنفيدذ أوجلنددا سياسدات الصدحة والتعلدديم
والزراعة وسياسات أخر وبااختاذ تدابري تشريعية وتعزيز مؤسسا ا املعنية حبقوق اإلنسان.
 -30ورحب د الدددا رك باعتمدداد أوجلن دددا قددانون منددع التع ددذيب وحمددره ولحم د أن الل دوائح
التنفيذية الرئيسية م تُعتمد بعد.
 -31ورحب جيبويت بالتزام أوجلندا بتعزيز حقوق اإلنسان و ايتاا ل سيما يف ال حقدوق
الالجاني.
 -32ورحب مصر باعتماد أوجلندا خطة العمال الو نية حلقوق اإلنسان و نشداء ندة تكدافؤ
الفرل .وأعرب عن تقديرها للتدابري الرامية زيادة اية حقوق املرأة والطفال.
 -33وأشارت ثيوبيا وضدع خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان يف عدام 2014
واعتماد قوانني جديدة ترمي أساسا حتسني حالة حقوق اإلنسان.
 -34ورحبد فرنسدا بالتدددابري الديت ااختدذ ا أوجلندددا مندذ استعراضداا األول ددا يف ذلد
قانون الطفال (املعدل) لعام  2016الذج يعزز اية الطفال.

صدددار

 -35وأق ددرت جورجي ددا ب ددا اود ال دديت تب دذهلا أوجلن دددا م ددن أج ددال حتس ددني نماما ددا املتعل ددق حبق ددوق
اإلنسان .ورحب بالعملية التشاورية والتشارتية والشاملة اليت استندت لياا خطدة العمدال الو نيدة
بش ن حقوق اإلنسان (.)2014
 -36ورحبد أملانيدا باعتمداد أوجلنددا قدانون منددع التعدذيب وحمدره .وأداند التمييدز ضدد املدرأة
وانتااتات احلق يف حرية التجمع السلمي.
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 -37وأثند جلانددا علد نشداء أوجلندددا نددة تقنيدة مشددةتة بددني الدوزارات معنيددة حبقددوق اإلنسددان
يشددارك فياددا اجملتمددع املددد  .ورحب د جلانددا خب ددمات املعونددة القانونيددة املتاحددة يف البلددد وبالدددعم
الذج حيم به قطاع التعليم اخلال باأل فال ذوج اإلعاقة.
 -38وأعرب جلواتيمال عن قلقاا زاء املعلومدات املتعلقدة بدالقوانني الديت يدز علد أسداس ندوع
ا ن  .وأضاف أهنا ما تزال تشعر بالقلق زاء عدم وجود تشريع شامال ِ
مناها للتمييز.
 -39ورحب آيسلندا بتيسري جلسات مساع احملكوم عليام باإلعددام الدذين يلتمسدون اختفيدف
العقوبددة وباعتمدداد عدددد مددن األحكددام القانونيددة املتعلقددة حبقددوق امل درأة .وأعرب د عددن أسددفاا زاء
اعتماد أوجلندا قانون مكافحة اإلرهاب.
 -40ورحب د اهلنددد باعتمدداد أوجلندددا خطددة العمددال الو نيددة بش د ن حقددوق اإلنسددان وجباودهددا
الرامي ددة دراج أحك ددام الص ددكوك الدولي ددة حلق ددوق اإلنس ددان يف الق ددانون احملل ددي و نش دداء اللجن ددة
الفرعية احلكومية املعنية حبقوق اإلنسدان .ورحبد اهلندد أياد ا باإلصدالحات الديت أدخلتادا أوجلنددا
عل الشر ة والقااء و دارة السجون و لب لياا أن تتبدادل خربا دا مدع برندام ريدادة األعمدال
النسائية يف أوجلندا لعام .2015
 -41ورحب ندونيسيا بتصدنيف اللجندة األوجلنديدة حلقدوق اإلنسدان يف الفادة ألدف وباعتمداد
قانون منع التعذيب وحمره.
 -42ورحب د د آيرلند دددا باعتمد دداد أوجلند دددا قد ددانون مند ددع التعد ددذيب وحمد ددره لكناد ددا لحم د د أن
التعددذيب ل ي دزال النتادداك األتنددر شدديوعا حسددب التقددارير الدديت وردت اللجنددة األوجلنديددة حلقددوق
اإلنسان.
 -43وشددجع يطاليددا أوجلندددا عل د مواصددلة بددذل جاودهددا مددن أجددال مواءمددة تش دريعا ا مددع
القانون الدو حلقدوق اإلنسدان .ولحمد يطاليدا أن آخدر عمليدة عددام نُفدذت يف أوجلنددا تعدود
عام .1999
 -44وأثند تينيددا علد مددا حققتدده أوجلندددا مددن يفددازات يف عمددال حقددوق اإلنسددان للجميددع
والتع دداون م ددع آلي ددات حق ددوق اإلنس ددان علد د الد درجلم م ددن ش ددحة املد دوارد والص ددعوبات املالي ددة ال دديت
تواجااا.
 -45وأثند ليبيددا علد مددا أحرزتده أوجلندددا مددن تقدددم صددوب تنفيددذ التوصدديات الدديت قبلتاددا أثندداء
السددتعراض األول ددا يف ذل د التوص دديات املتعلق ددة بزيددادة ع دددد التالمي ددذ يف امل دددارس البتدائي ددة
وحتقيق املساواة بني ا نسني يف املدارس.
 -46ولحم د مدجلشددقر أن أوجلندددا أحددرزت تقدددما يف زيددادة معدددلت اللتحدداق باملدرسددة
وعددززت املسدداواة بددني ا نسددني يف مدارسداا البتدائيددة .ورحبد بزيددادة ا اددود املبذولددة ملنددع تشددويه
األعااء التناسلية األننوية.
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 -47ورحب ملديف بدالتزام أوجلنددا برنشداء دار لتنفيدذ حقدوق اإلنسدان ضدمن خطدة العمدال
الو نية بش ن حقوق اإلنسان ( .)2014وأشارت ملديف برنام ريادة املشاريع النسائية يف
أوجلندا.
 -48ورحب د موريتانيددا برنشدداء اللجنددة الربملانيددة الدائمددة حلقددوق اإلنسددان يف أوجلندددا .وحن د
أوجلندا عل مواصلة جاودها الرامية احلد من وفيات األماات والرضع.
 -49ودعد د املكس ددي أوجلن دددا مواص ددلة جاوده ددا املؤسس ددية للتع دداون بش ددكال تام ددال م ددع
اإلجراءات اخلاصة جملل حقوق اإلنسان وهياات املعاهدات.
 -50وأقددر ا بددال األسددود جاددود أوجلندددا الراميددة تفالددة تنفيددذ ورصددد وتقيدديم خطددة العمددال
الو نية بش ن حقوق اإلنسان من خالل اعتماد آلية للتنسيق واإلبالغ.
 -51وأش ددادت موزامبي ددق بتنفي ددذ أوجلن دددا التوص دديات املتعلق ددة يف يل ددة أم ددور ب ددردراج اتفاقي ددة
مناها د ددة التع د ددذيب يف نماما د ددا الق د ددانو احملل د ددي (م د ددن خ د ددالل ق د ددانون من د ددع التع د ددذيب وحم د ددره
لعام  )2012والعنف القائم عل نوع ا ن .
 -52ورحب د ناميبي ددا برنش دداء أوجلن دددا مديري ددة حق ددوق اإلنس ددان واخل دددمات القانوني ددة ووح دددة
املعايري املانية ومكاتب حقوق اإلنسان يف ييع املراتز اإلقليمية لقوات الشر ة.
 -53وأعرب د نيبددال عددن تقددديرها للجاددود املبذولددة إلعمددال احلقددوق القتصددادية والجتماعيددة
والنقافي ددة .ولحمد د م ددا وض ددعته أوجلن دددا م ددن خط ددط عم ددال و ني ددة وم ددا أنش د ته م ددن مؤسس ددات.
ورحب باعتماد قوانني تلفة.
 -54وامت دددح هولن دددا السياس ددة التقدمي ددة ألوجلن دددا يف ددال اللج ددوء واألمهي ددة ال دديت توليا ددا
ملنممددات اجملتمددع املددد  .وأعرب د عددن أملاددا يف أل اختاددع فاددة املنليددات واملنليددني ومزدوجددي امليددال
ا نسي ومغايرج اهلوية ا نسانية وحاملي صفات ا نسني ألج قيود يف احلصدول علد اخلددمات
الصحية.
 -55وذتددر وفددد أوجلندددا أن احلكومددة تنمددر يف التصددديق عل د الربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة
مناهاة التعذيب ويف السياسة اليت ستاعاا تنفيذا لالتفاقية .وأضاف الوفد أنه ينبغي النمر يف
اتثددار املاليددة املرتبطددة بددذل  .وقددد سددبق أن اعتمدددت احلكومددة قددانون منددع التعددذيب وحمددره يف
عام 2012؛ وملا تان القانون جديدا فلم يُستعرض تنفيذه بعد.
 -56وتوجددد ض ددمانات مؤسسددية تلف ددة حلماي دة حقددوق وحري ددات ييددع األوجلن ددديني وج ددب
الدسددتور ولددي اددة مددا نددنعام مددن التمدداس ا ددرب ذا تان د هلددم تملمددات .فعل د سددبيال املنددال
دداتم البل ددد ق ددانون مكافح ددة املنلي ددة ا نس ددية لع ددام  2014واس ددتنتج أهن ددا جل ددري
استعرض د د
وحدددت بدارامةات التمييدز وجدب املدادة  1مدن قدانون ندة تكدافؤ الفدرل الديت تدنمت
دستوريةُ .
عل د أن املنليددات واملنليددني ومزدوجددي امليددال ا نس ددي ومغددايرج اهلويددة ا نسددانية وحدداملي ص ددفات
ا نسددني مشددمولون باحلمايددة مددن التمييددز .ولددن تقبددال احلكومددة أو تسددمح بددالتمييز و/أو التحددر

GE.16-22961

9

A/HRC/34/10

ض ددد أج أح ددد دن ف دديام املنلي ددات واملنليد دون ومزدوج دو املي ددال ا نس ددي ومغد دايرو اهلوي ددة ا نس ددانية
وحدداملو صددفات ا نسددني .ويعامددال ييددع األوجلنددديني عل د قدددم املسدداواة ودون ييددز .واملنليددات
واملنلي ددون ومزدوجد ددو املي ددال ا نسد ددي ومغ ددايرو اهلويد ددة ا نس ددانية وحد دداملو ص ددفات ا نسد ددني الد ددذين
يتعرضون للتمييز يف احلصول عل اخلدمات أو يف التمتع حبقوق معيندة يسدتطيعون تقدد التمداس
اللجنة إلنصافام.
 -57ومدن ناحيدة أخدر ل تقبدال أوجلنددا بالتشداري دا يفعلده النداس يف حيدا م اخلاصدة .فاددذا
التصرف يتعارض مع النقافة والقيم والعادات األوجلندية.
 -58وذتر الوفد أن اة وقف ا اختياري ا فعلي ا لعقوبة اإلعددام .وبنداء علد ذلد قُددم توصدية
بتعددديال ييددع األحكددام ال دواردة يف الفصددال  120مددن قددانون العقوبددات الدديت تددنمت عل د أحكددام
اإلعدددام اإللزاميددة؛ وهددذا األمددر يعطددي للمحدداتم البتدائيددة سددلطة تقديريددة لفددرض العقوبددة املناسددبة
استنادا ظروف تال حالة وأسساا املوضوعية.
 -59وم د ددن املتوق د ددع أن ينم د ددر الربمل د ددان يف مش د ددروع مراجع د ددة الق د ددانون (العقوب د ددات ا نائي د ددة) -
تعددديالت متفرقددة  2015يف أثندداء دورتدده العاشددرة .ومشددروع املراجعددة هددذا الددذج ُلب د بش د نه
تعليقددات وآراء مددن ا ماددور العددام واجملتمددع املددد معددروض حالي د ا عل د نددة الشددؤون القانونيددة
والربملانية .واستُلام مشروع املراجعة هذا جزئي ا من قرار احملكمة العليا يف قاية النائدب العدام ضدد
سددوزان تيغددول وآخ درين .فعقددب هددذا الق درار شددرع نددة صددال القددانون األوجلنديددة يف دراسددة
لس ددتعراض الفص ددال  120م ددن ق ددانون العقوب ددات وقد دوانني أخد در  .وق ددد تاند د نت ددائ الدراس ددة
منسجمة مع قرار احملكمة العليا بش ن حتر أحكام اإلعدام اإللزامية.
 -60ومدا تدزال تُبدذل ا ادود لتحسدني فدرل حصددول الفتيدات علد التعلديم واحلدد مدن تسدرهبن
زيددادة عدددد الفتيددات املسددجالت يف املدددارس
املدرسدي .وقددد أفاد سياسددات العمددال اإلجيددا
النانوية ويف ا امعات .وأُدرج خدمات الصحة اإليفابية املتكاملة يف خدمات الصدحة العامدة.
وعمل احلكومة عل تعيني موظفني مدربني وهلم دراية بكيفية التعامال مع املراهقني.
 -61ول يتع ددرض األش ددخال املص ددابون ب دداملاق للوص ددم أو التميي ددز؛ وم تش ددكال ه ددذه املسد د لة
مشددكلة رئيسددية يف أوجلندددا خالف دا ملددا يوجددد يف بلدددان أخددر  .وتُددوفّر هلددؤلء احلمايددة ل سدديما
الرعاية الصحية.
 -62وأعرب د احلكومددة عددن تامددال تقددديرها للدددور الددذج ياددطلع بدده اجملتمددع املددد وأبدددت
رجلبتا ددا يف مواص ددلة العم ددال مع دده علد د أسد د الش ددفافية واملس دداءلة والتع دداون .ومل ددا تاند د املص ددا
واألولويددات الو نيددة ت د يت يف املقددام األول فددرن ذل د يسددمح بتفددادج ازدواجيددة العمددال وياددمن
املساءلة وحيقق من مث اهلدف املشةك املتمنال يف رساء الدنقرا ية يف اجملتمع األوجلندج.
 -63وتمال أوجلندا ملتزمة بتخصديمت  15يف املائدة مدن ميزانيتادا السدنوية لقطداع الصدحة ولدو
أهن دا م اختصددمت ح د اتن جلددري  8.4يف املائددة .وت د يت السددتنمارات يف البنيددة التحتيددة عل د رأس
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أولويا ددا .فقددد خصصد
أو توليد الكارباء عل
قطاعات أخر أياا

السددتنمارات العامددة األساسددية جملدالت منددال الطددرق واملطددارات والطاقددة
مد السنوات العشر املاضية .وسديكون هلدذه السدتنمارات أثدر جيدا يف
ا يف ذل قطاع الصحة.

 -64ورحب النيجر باعتمداد أوجلنددا خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان يف أعقداب
عملية مشل ا ميع .ولحظ أن أوجلندا أنش ت هياة حكوميدة لادمان التقيدد بالصدكوك الدوليدة
واإلقليمية حلقوق اإلنسان عند وضع سياسا ا.
 -65وأقرت نيجرييا ا حتقق من تقددم يف أوجلنددا يف دال تعزيدز سديادة القدانون والدنقرا يدة
ددا يف ذلد التصددديق علد الصددكوك الدوليددة واإلقليميددة حلقددوق اإلنسددان .ونوهد جباددود أوجلندددا
الرامية ضمان حقوق الالجاني وملتمسي اللجوء.
 -66وأقرت النروي باملشارتة اإلجيابية ألوجلندا وتعاوهنا مع املفوضدية ونوهد
من جاود لستقبال الالجاني وباحةامه حقوق اإلنسان اخلاصة هبم.

دا يبذلده البلدد

 -67ورحبد باتسددتان بوضددع أوجلندددا خطددة العمددال الو نيددة بشد ن حقددوق اإلنسددان؛ ورحبد
أيا ا بتصديق أوجلنددا علد الصدكوك الدوليدة واإلقليميدة واعتمادهدا قدوانني وتددابري حتمدي حقدوق
املرأة.
 -68ورحب بنما باعتماد أوجلنددا قدانون مندع التعدذيب وحمدره و نشداء ندة تكدافؤ الفدرل
لكناا أعرب عن قلقاا زاء التحديات املتعلقة باأل فال والنساء ل سيما استمرار املواقف اليت
تكرس سلطة الرجال.
 -69ورحب د بدداراجلواج باعتم دداد أوجلندددا قددانون من ددع التعددذيب وحمددره وبوض ددع خطددة عم ددال
و نية بش ن حقوق اإلنسان .وشجع أوجلندا عل حتسني سبال الوصول العدالة.
 -70ورحب الفلبني ا حققته أوجلنددا يف دال تعزيدز احدةام حقدوق اإلنسدان .ورحبد أيادا
جباود أوجلندا ملعا ة املمارسات التقليدية الادارة بداملرأة مندال تشدويه األعاداء التناسدلية األننويدة
لكناا أعرب عن قلقاا زاء التحديات الرئيسية اليت ينطوج علياا تنفيذ القوانني احمللية.
 -71ورحب د الربتغددال باعتمدداد أوجلندددا قددانون منددع التعددذيب وحمددره الددذج يعددرف التعددذيب
تعريف ا يتفق مع اتفاقية مناهادة التعدذيب .وأعربد عدن قلقادا ألن عقوبدة اإلعددام مدا تدزال ككندة
وجب قانون مكافحة اإلرهاب (املعدل).
 -72وأثن د ياوري ددة توري ددا علد د التد دزام أوجلن دددا بوض ددع خط ددة العم ددال الو ني ددة بشد د ن حق ددوق
اإلنسددان .وأشددارت تنفيددذ خطددة التنميددة الو نيددة النانيددة الدديت صدديغ لتيسددري حتقيددق أهددداف
التنمية املستدامة.
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 -73ورحددب الحتدداد الروسددي بالتعدداون بددني احلكومددة واجملتمددع املددد يف عمددال خطددة العمددال
الو نية بش ن حقدوق اإلنسدان .ولحدظ اإلشدارات حقدوق اإلنسدان الديت تدرد يف خطدة التنميدة
الو نية النانية (.)2020/2019-2016/2015
 -74وأثن رواندا عل استقبال أوجلندا الالجاني .ورحب جباودها الراميدة تعزيدز املسداواة
ب ددني ا نس ددني ومكافح ددة العن ددف ا نس ددي والعن ددف الق ددائم علد د ن ددوع ا ددن  .وش ددجعتاا علد د
مواصلة تنفيذ خطة العمال الو نية بش ن املرأة.
 -75ورحبد د الس ددنغال بريف ددازات أوجلن دددا يف قط دداع التعل دديم وم ددا يتص ددال بالفا ددات الا ددعيفة.
ورحب أيا ا بالتدابري الطموحة املتخذة عل الصعيد الو ا ل سيما اعتماد خطة عمال و نية
بش ن حقوق اإلنسان يف عام .2014
 -76وشددجع صدربيا أوجلندددا علد التصددديق علد التفاقيددة الدوليددة حلمايددة ييددع األشددخال
مددن الختفدداء القسددرج والربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة القادداء علد ييددع أشددكال التمييددز ضددد
املدرأة والربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة األمددم املتحدددة ملناهاددة التعددذيب .ورحبد صدربيا باعتمدداد
أوجلندا خطة ائية تراعي أهداف التنمية املستدامة.
 -77ولحم د س درياليون أن أوجلندددا وضددع خطددة العمددال الو نيددة بش د ن حقددوق اإلنسددان
وأ لق برنام ريادة األعمال النسائية يف أوجلندا .وأشادت سرياليون باحتفاظ اللجنة األوجلندية
حلقوق اإلنسان بتصنيفاا يف الفاة ألف منذ عام .2009
ك ددني املد درأة والنا ددوض
 -78وش ددجع س ددلوفينيا أوجلن دددا علد د تكني ددف جاوده ددا الرامي ددة
حبقوق الطفال .وأعرب عن قلقاا املتواصال من استمرار التمييز عل أسداس امليدال ا نسدي واهلويدة
ا نسانية.
 -79ورحب جنوب أفريقيا جباود أوجلندا الراميدة حتسدني مكانيدة احلصدول علد خددمات
املعون ددة القانوني ددة وخف ددا مع دددل الوفي ددات ب ددني الس ددجناء وا ف دداض وفي ددات الرض ددع والوفي ددات
النفاسية منذ استعراض عام .2011
 -80ورح ددب جن ددوب الس ددودان ب ددالتطورات املس ددجلة عل د نط دداق السياس ددات العام ددة والنم ددام
القا ددائي ونم ددام الس ددجون وبردم دداج التنقي ددف يف ددال حق ددوق اإلنس ددان يف املن دداه الدراس ددية
للوتالت األمنية .ورحب برجراء انتخابات ناجحة يف أوجلندا.
 -81وأشادت سبانيا ا وضعته أوجلندا من تشريعات تتعلق حبماية النسداء واأل فدال .لكنادا
أعرب د عددن قلقاددا زاء تدددهور حالددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان بعددد النتخابددات واعتمدداد
قانون املنممات جلري احلكومية ا ديد.
 -82وهند السددودان أوجلندددا علد جرائاددا النتخابددات ورحددب باعتمدداد خطددة التنميددة الو نيددة
النانية وبرنشاء نة تكافؤ الفرل.
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 -83وحن د س دوازيلند أوجلن دددا عل د اعتم دداد مش ددروع ق ددانون ال ددزواج والط ددالق املع ددروض علد د
الربمل ددان .وش ددجع أوجلن دددا علد د تنفي ددذ توص دديات تقري ددر ع ددام  2015للجن ددة األوجلندي ددة حلق ددوق
اإلنسان بش ن األشخال املصابني باملاق.
 -84وذتددرت السددويد أن الدسددتور الددذج حيمددي حريددة التعبددري والتجمددع ل حيمددر عل د وجدده
التحديد التمييز عل أساس امليال ا نسي واهلوية ا نسانية.
 -85ودعد د سويسد درا أوجلن دددا تنفي ددذ التوص دديات ال دديت قبلتا ددا خ ددالل الس ددتعراض األول
ل سيما التوصيات اليت قدمتاا سويسرا بش ن احةام حرية التعبري وتكوين ا معيدات والتجمدع
السلمي.
 -86ولحم د ا ماوري ددة العربي ددة الس ددورية أن أوجلن دددا بب ددذهلا ت ددال ا ا ددود لا ددمان احل ددق يف
التنمي ددة واحلق ددوق املدني ددة والسياس ددية قد دد حققد د تق دددم ا علد د الد درجلم م ددن مس ددتو التنمي ددة فيا ددا
والتحديات اليت تواجااا.
 -87ورحب د تيم ددور  -ليش دديت باعتم دداد أوجلن دددا ق ددانون من ددع التع ددذيب وحم ددره لع ددام 2012
و نشاء نة برملانية معنية حبقوق اإلنسان و الق برنام ريادة األعمال النسائية يف أوجلندا.
 -88ورحب د توجلددو بددا اود الدديت بددذلتاا احلكومددة األوجلنديددة لتنفيددذ التوصدديات املقدمددة أثندداء
الستعراض األول واعتماد الربملان قوانني حلماية الفاات الاعيفة.
 -89ولحم أوترانيا التقارير اليت تفيد باستمرار املمارسات الاارة والقوالدب النمطيدة الديت
تستادف النساء واأل فال واألشدخال ذوج اإلعاقدة واألقليدات ا نسدية وياعدات األقليدات
العرقية واألشخال املصابني بفريوس نقمت املناعة البشرية املكتسبة/اإليدز.
 -90وحن اململكدة املتحددة لربيطانيدا العممد وآيرلنددا الشدمالية أوجلنددا علد ايدة احلريدات
األساسية لتكوين ا معيات والتجمع والتعبري و ياة بياة عمال منفتحدة علد األحدزاب السياسدية
واملنممات جلري احلكومية ووسائط اإلعالم.
 -91وشجع ياورية تنزانيا املتحدة أوجلنددا علد مواصدلة تكنيدف جاودهدا لادمان كارسدة
األ فال حقوقام من خالل مساعدة األ فال األشد ضعفا واألقال حما عل تمال دراستام.
 -92وأش ددارت الولي ددات املتح دددة األمريكي ددة أن القل ددق ل ي دزال يس دداورها بس ددبب اس ددتمرار
قدوات األمددن والسدلطات األخددر يف انتاداك حقددوق املدوا نني يف حريددة التعبدري وتكددوين ا معيددات
والتجمددع السددلمي ددا يف ذلد أعادداء املعارضددة والصددحفيون واملنليددات واملنلي دون ومزدوجدو امليددال
ا نسي ومغايرو اهلوية ا نسانية وحاملو صفات ا نسني.
 -93ورحب د أوروجل دواج ب دداخلطوات ال دديت ااخت ددذ ا أوجلن دددا ددا يف ذل د اعتم دداد خط ددة العم ددال
الو ني ددة بشد د ن حق ددوق اإلنس ددان م ددن أج ددال ت دددعيم اإل ددار املؤسس ددي لتعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان
و ايتاا.
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 -94وأقرت ياورية فندزويال البوليفاريدة وضدع خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان يف
عام  2014ورحب بالتدابري املتخذة لامان حصول ا ميع عل التعليم فاالا عن السياسدة
الزراعية الو نية لعام  2013اليت ترتز عل القطاعات الاعيفة.
 -95وأعرب د زامبيددا عددن قلقاددا زاء انتشددار العنددف بالنسدداء ل سدديما العنددف املنددز والعنددف
ا نسي .وارت ت أن املمارسات الاارة ضد النساء والفتيات نال مصدر قلق تبري.
 -96ولحم زمبابوج أن أوجلندا أحرزت تقدما عل عددد مدن ا بادات مدن خدالل اعتمداد
ق دوانني توس ددع نط دداق احلق ددوق املنص ددول عليا ددا يف الدس ددتور ووض ددع خط ددة العم ددال الو ني ددة بش د ن
حقوق اإلنسان عل سبيال املنال.
 -97ورحب ا زائر باعتماد خطة العمال الو نية بش ن حقوق اإلنسدان وبالتددابري الراميدة
حتسددني الوصددول اخلدددمات الصددحية ومكافحددة التمييددز مددع الةتيددز بوجدده خددال علد الفاددات
املامشة.
 -98ورحبد أنغددول بالتدددابري القتصددادية والجتماعيددة لكناددا لحمد التحددديات املطروحددة
فيما يتعلق بالتشريعات ومواءمة القوانني الو نية مدع املعاهددات الدوليدة و تاحدة التعلديم للفادات
الاعيفة ووفيات األ فال وتسجيال املواليد.
 -99ورحب د د األرجنت د ددني بعد دددم تنفي د ددذ أوجلند دددا أج حك د ددم باإلعد دددام يف الس د ددنوات األخ د ددرية
وشجعتاا عل لغاء عقوبة اإلعدام.
 -100ورحب د أرميني ددا ددا ااختذت دده أوجلن دددا م ددن خط دوات ملكافح ددة الجت ددار باألش ددخال وتعزي ددز
حقوق الطفال وشجعتاا علد ذلد ولكنادا لحمد أن عدددا تبدريا مدن األ فدال منخر دون يف
عمال األ فال.
 -101ورحب د أس دةاليا بعمددال اللجنددة األوجلنديددة حلقددوق اإلنسددان وبوضددع أوجلندددا خطددة عمددال
و نيددة حلقددوق اإلنسددان .وشددجع أوجلندددا عل د تنفيددذ ق درارات اللجنددة و لغدداء قددانون دارة النمددام
العام.
 -102وأعرب النمسا عن قلقاا زاء ارتفاع درجة التفاوت الجتماعي والقتصادج ل سديما
بددني املنددا ق الريفيددة واملنددا ق احلا درية و مكانيددة وصددول الفق دراء ال دريفيني العدالددة واسددتخدام
قوات األمن املفرط للقوة.
 -103ورحب أذربيجان بنا أوجلندا البناء يف عملية الستعراض وخطدة العمدال الو نيدة بشد ن
حقوق اإلنسان.
 -104ولحم بنغالديش التحديات اليت ل تزال تواجه أوجلندا واعترب ا نتيجة لنقمت املوارد
ورحب برصالحا ا الدنقرا ية والجتماعية  -القتصادية.
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 -105وذترت بلجيكا أن بعا التوصيات اليت قبلتاا أوجلندا يف السدتعراض السدابق م تُنفدذ
وأن اجمل ددال ل يد دزال مفتوحد دا لتحقي ددق تق دددم يف ه ددذا املا ددمار ل س دديما م ددا يتعل ددق برلغ دداء عقوب ددة
اإلعدام وقااء األحداث.
 -106وشجع بوتسوانا أوجلنددا علد اسدتكمال تشدريعا ا وسياسدا ا الديت م تُس ّدن بعدد مندال
مش ددروع ق ددانون دارة الس ددلطة القا ددائية وسياس ددة املعون ددة القانوني ددة والسياس ددة الو ني ددة للعدال ددة
النتقالية.
 -107وأعرب د الربازي ددال ع ددن تق ددديرها لسياس ددات أوجلن دددا بش د ن الالجا ددني وملتمس ددي اللج ددوء
واعتماد قانون األ فال (املعدل) لعام .2016
 -108وأش ددادت بورون دددج برنش دداء أوجلن دددا مرات ددز العدال ددة ومراتد دز املس دداعدة القانوني ددة داخ ددال
احملاتم ونمام السجون األمر الذج من ش نه حتسني الوصول العدالة وتعزيز احلق يف الدفاع.
 -109وأقرت هاييت التقدم الذج أحرزته أوجلندا صوب صال نمام السجون .وهند ت أوجلنددا
عل استقباهلا الالجاني واسةاتيجيا ا حلماية حقوقام.
 -110وأثىن املغرب عل التددابري الديت ااختدذ ا أوجلنددا لتعزيدز ارهدا املؤسسدي حلقدوق اإلنسدان
ومواءمة تشريعا ا مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ومكافحتاا التعذيب.
 -111ورحبد موريشدديوس بالتددابري الدديت ااختدذ ا أوجلندددا لادمان حصددول ا ميدع علد التعلدديم
والقادداء عل د ا ددوع وحتقيددق األمددن الغددذائي ومكافحددة املالريددا والسددال وفددريوس نقددمت املناعددة
البشرية املكتسبة/اإليدز.
 -112وذتددر وفددد أوجلندددا أن سياسددات حكومدة بلددده ذات الصددلة بتعزيددز حقددوق املدرأة و ايتاددا
سياسات ل تااه  .وأضاف أن احلكومة مستعدة للغاية لالنامام أج صد مدن شد نه أن
يسدداعد عل د تعزيددز أهددداف هددذه السياسددات أو التوقيددع عليدده .وأضدداف أن ذتدداء وعددي الرجددال
حبقوق املرأة أمر هام وتذل الش ن بالنسبة لتعليم املرأة و كيناا اقتصداديا وذلد بالعمدال مدنالا
عل كيناا من احلصول عل قروض معقولة التكلفة لبددء أعمدال جتاريدة صدغرية .وترمدي سياسدة
احلكومددة لقدداء القددبا عل د مددن نارسددون العنددف عل د امل درأة ددا يف ذل د تشددويه األعادداء
التناسلية األننوية.
 -113وق ددد تاند د أوجلن دددا رائ دددة يف ددال مكافح ددة ف ددريوس نق ددمت املناع ددة البشد درية/اإليدز يف
النمانينات من القرن املاضي .وم يُبلغ عن أج حالة وصدم لاشدخال املصدابني بدالفريوس/املرض
ل ماضيا ول حاضرا .وتكفال احلكومة احلصول عل األدوية املاادة للفريوسات العكوسة.
 -114وأضاف الوفدد أن احلكومدة ملتزمدة التزامدا تدامالا بادمان احلدق يف حريدة التجمدع مدا دام
هذا احلق نارس دون انتااك للقانون يف حني أن الكنري من البلدان لدياا تشدريعات تدنمم احلدق
يف التجم ددع .ومش ددروع ق ددانون املنمم ددات جل ددري احلكومي ددة ل خي ددالف أحك ددام الدس ددتور؛ ول نك ددن
ملشددروع قددانون خيددالف الدسددتور أن يُعتمددد ويصددبح قانون د ا .فالدسددتور هددو القددانون األمس د للبلددد.
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وعملي ددات القتح ددام ال دديت تعرضد د هل ددا املنمم ددات جل ددري احلكومي ددة جد درائم جي ددرج التحقي ددق فيا ددا
وسد ديُعاقب مرتكبوه ددا يف هناي ددة املط دداف .وت دددريب أفد دراد قد دوات األم ددن يف ددال حق ددوق اإلنس ددان
مستمر .وسيحاتم تال من ينتا منام حقوق اإلنسان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -115درس تتو أوغن تتدا التوص تتيات المقدم تتة ة تتي أثن تتاء جلس تتة التح تتاور/المدرج تتة أدن تتا
وحظيو بقبولها:
1-115
(الاونغو)؛

تعزيتتز التص تديق علتتا الصتتاود الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان

مواصتتلة النظ تتر ة تتي التصتتديق عل تتا المزي تتد متتن الص تتاود الدولي تتة
2-115
المتعلقة بحقوق اإلنسان (الجمهورية العربية السورية)؛
مواصتتلة عمليتتة االن تتماا صلتتا الصتتاود الدوليتتة ا ساستتية لحقتتوق
3-115
اإلنسان (أذربيجان)؛
4-115
(الدانمرد)؛

اعتم تتاد الالئح تتة التنفيذي تتة لتفعي تتل ن تتانون منت ت التع تتذيب وحظ تتر

5-115
تنفيتتذ نتتانون من ت التعتتذيب وحظتتر التتذي يعتترل التعتتذيب تعريف ت ا
يتماشا واتفانية مناه ة التعذيب من أجل ضمان نظاا ةعال لمنت جميت أشتاال
التعذيب (البرتغال)؛
تنفيذ نانون من التعتذيب وحظتر عمليت ا بمتا ةتي ذلتم متن تالل
6-115
صنش تتاء نظ تتاا ةع تتال لمنت ت جميت ت أش تتاال التع تتذيب وغي تتر م تتن ض تترو المعامل تتة
أو العقوبة القاسية أو الالصنسانية أو المهينة (سويسرا)؛
وضت القواعتتد التنظيميتتة ال تترورية ل تتمان التنفيتتذ الاامتتل لقتتانون
7-115
من ت التعتتذيب وحظتتر لعتتاا  2012وصتاحتتة تتتدريب مناستتب بشتتلن هتتذا القتتانون
للوحدات ا منية وذلم ل مان تطبيق أحاامه تطبيق ا ةعاالا (آيرلندا)؛

صلغتتاء جمي ت القتتوانين والممارستتات التمييزيتتة التتتي تنتهتتم حقتتوق
8-115
المرأة وةق ا اللتزامات أوغندا الدولية بموجب اتفانية الق تاء علتا جميت أشتاال
التمييز ضد المرأة (آيسلندا)؛
__________

**

16

م حترر الستنتاجات و/أو التوصيات.

GE.16-22961

A/HRC/34/10

سن القوانين التي تعزز مساواة المرأة م الرجتل ةتي مجتال حقتوق
9-115
الملاية (السويد)؛
 10-115ضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لقتتانون عتتاا  2010بشتتلن تشتتويه ا ع تتاء
التناسلية ا نثوية (مدغشقر)؛
11-115

تجريم تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية (زامبيا)؛

 12-115مواصت تتلة الجهت تتود مت تتن ت تتالل مبت تتادرات التعلت تتيم وشت تتحذ الت تتوعي
لتحس تتين التنفي تتذ الفع تتال للق تتوانين المتعلق تتة ب تتالعنف المنزل تتي وتش تتويه ا ع تتاء
التناسلية ا نثوية وصلغاء تشريعات التمييز القائم علا أساس الجنس (باراغواي)؛
 13-115التنفيتتذ الفعتتال للقتتوانين ذات الصتتلة التتتي تتتنظم العنتتف الجنستتي
والعنف القائم علا نوع الجنس (زامبيا)؛
14-115

سن تشريعات تحظر العنف با طفال ةي جمي ا ماكن (زامبيا)؛

 15-115تاثيف جهودهتا الراميتة صلتا صنفتاذ نتانون منت االتجتار با شت ا
(تيمور  -ليشتي)؛
 16-115ب تتذل المزي تتد م تتن الجه تتود لافال تتة االمتث تتال لق تتانون منت ت االتجت تار
با ش ا (توغو)؛
 17-115النظتتر ةتتي التصتتديق علتتا اتفانيتتة العمتتال المن تزليين لعتتاا 2011
(رن تتم  )189لمنظم تتة العم تتل الدولي تتة وبروتوك تتول منت ت ونمت ت ومعانب تتة االتج تتار
با شت ت ت ا وب اص ت تتة النس ت تتاء وا طف ت تتال المام ت تتل التفاني ت تتة ا م ت تتم المتح ت تتدة
لمااةحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفلبين)؛
 18-115اعتماد التشريعات التي تمن التمييز ضد المرأة وتلغي تشويه/بتر
ا ع اء التناسلية وتمن الزواج القسري (أستراليا)؛
 19-115كفالتتة صنفتتاذ القتتوانين وتنفيتتذها بمتتا يتماشتتا والدستتتور والتزامتتات
البلد بموجب القتانون التدولي واإلنليمتي بتاحتراا وحمايتة حتق كتل ةترد ةتي أوغنتدا
ةي ممارسة الحق ةي التعبير والحق ةي التجم السلمي (السويد)؛
 20-115ات تتاذ الت تتدابير الالزم تتة لتع تتديل الق تتانون المتعل تتق با طف تتال وةقت تا
التفانية حقوق ا ش ا ذوي اإلعانة (توغو)؛
 21-115تع ت تتديل ن ت تتانون ا طف ت تتال (المع ت تتدل) تمش ت تتيا مت ت ت اتفاني ت تتة حق ت تتوق
ا شت ا ذوي اإلعانتتة بهتتدل تعمتتيم مراعتتاة حقتتوق ا طفتتال ذوي اإلعانتتة ةتتي
جمي البرامج وتوةير الموارد الالزمة من أجل حماية هذ الحقوق (البرتغال)؛
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 22-115التعجيل بسن السياستات والقتوانين ذات الصتلة بالمعونتة القانونيتة
والعدالتتة االنتقاليتتة متتن أجتتل الوةتتاء بالواليتتة المنصتتو عليهتتا ةتتي الدستتتور بشتتلن
صتاحة العدالة للجمي (النمسا)؛
 23-115استحداث عملية ةي البرلمان لرصد تواةق القوانين م االلتزامات
الدولية للبلد ةي مجال حقوق اإلنسان (ةرنسا)؛
 24-115مواصتتلة مواءمتتة التش تريعات المحليتتة م ت جمي ت الصتتاود الدوليتتة
لحقوق اإلنسان التي تاون أوغندا طرةا ةيها (صندونيسيا)؛
25-115
(الفلبين)؛

ضمان تطابق القوانين الوطنية م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 26-115االستتتمرار ةتتي صدمتتاج جمي ت الصتتاود القانونيتتة الدوليتتة المصتتدق
عليها ةي القانون المحلي (النيجر)؛
 27-115مواصلة تنفيذ طة العمل الوطنية بشتلن حقتوق اإلنستان متن أجتل
تعزيز ندرات الحاومة والمواطنين ةي مجال حماية حقوق اإلنستان وتعزيزهتا متن
بين أمور أ رى (كوبا)؛
28-115

تعزيز تنفيذ طة العمل الوطنية بشلن حقوق اإلنسان (أنغوال)؛

29-115
(موريشيوس)؛

ضمان التنفيذ الفعتال ل طتة العمتل الوطنيتة بشتلن حقتوق اإلنستان

 30-115م تتاعفة جهودهتتا الراميتتة صلتتا تنفيتتذ طتتة العمتتل الوطنيتتة لحقتتوق
اإلنسان (السودان)؛
 31-115مواصتتلة تعزيتتز تطبيتتق طتتة العمتتل الوطنيتتة بشتتلن حقتتوق اإلنستتان
(جمهورية ةنزويال البوليفارية)؛
 32-115اعتم تتاد ط تتة العم تتل الوطني تتة بش تتلن حق تتوق اإلنس تتان ة تتي الفت تترة
القادمة (االتحاد الروسي)؛
33-115
كوريا)؛

التنفيذ الاامل ل طة عمتل السياستة الجنستانية الوطنيتة (جمهوريتة

 34-115تعزيز جهودها الرامية صلا تنفيذ طة العمتل الوطنيتة بشتلن المترأة
ال سيما مشاركتها واندماجها ةي االنتصاد (جنو أةريقيا)؛
 35-115تعزيتتز تنفيتتذ سياس تتها الزراعيتتة الوطنيتتة متتن أجتتل ضتتمان الحصتتول
علا الغذاء والتصدي لسوء التغذية (جنو أةريقيا)؛
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 36-115التعجي تتل بانش تتاء وتفعي تتل الهيئ تتة الوطني تتة للطفول تتة م تتن أج تتل منت ت
ومااةحة العنف واالستغالل وغير ذلم من الممارسات المهينة (صسبانيا)؛
 37-115وضت ت اس تتتراتيجيات وتنفي تتذ ط تتة العم تتل م تتن أج تتل زي تتادة ةعالي تتة
مااةحة زواج ا طفال والزواج المبار والزواج القسري (سيراليون)؛
38-115

اعتماد طة عمل مااةحة الزواج المبار وتنفيذها (جيبوتي)؛

39-115
(نيبال)؛

االستمرار ةي تعزيز المؤسسات واآلليات الوطنية لحقوق اإلنستان

 40-115تتتوةير التمويتتل الاتتاةي للمؤسستتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان والحتتد
من اعتمادها علا المصادر ال ارجية (الفلبين)؛
 41-115مواصتتلة تعزيتتز المؤسستتات الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان والمؤسستتات
الديمقراطية (بنغالديش)؛
 42-115زي تتادة تعزي تتز الم تتوارد المالي تتة المعتم تتدة للجن تتة ا وغندي تتة لحق تتوق
اإلنسان (النيجر)؛
 43-115تزوي تتد اللجن تتة ا وغندي تتة لحق تتوق اإلنس تتان بم تتا يل تتزا م تتن ن تتدرات
وموارد مستدامة (جنو أةريقيا)؛
 44-115صتتون ودعتتم التتتدابير الراميتتة صلتتا تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان
(الجمهورية العربية السورية)؛
45-115
(أذربيجان)؛

مواصلة التعاون البنَّتاء مت آليتات ا متم المتحتدة لحقتوق اإلنستان

 46-115تعزيتز التعتتاون مت هيئتتات المعاهتتدات بتقتتديم تقاريرهتتا الوطنيتتة ةتتي
مواعيدها (كولومبيا)؛
47-115
(غانا)؛

تق تتديم التق تتارير المت تتل رة صل تتا هيئ تتات معاه تتدات حق تتوق اإلنس تتان

48-115
(سيراليون)؛

تقت تتديم التقت تتارير المتت تتل رة صلت تتا هيئت تتات المعاهت تتدات ذات الصت تتلة

 49-115النظتتر ةتتي تعزيتتز صطتتار وآليتتات الق تتاء علتتا التمييتتز ضتتد الم ترأة
والعنف القائم علا نوع الجنس من الل سن وصنفاذ جمي القوانين ذات الصلة
الموجودة ةعالا نيد النظر والمتعلقة بالعنف الممارس علا المرأة (موريشيوس)؛
50-115
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 51-115مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة صلتتا النهتتوض بحقتتوق الم ترأة ومااةحتتة
التميي تتز ض تتد النس تتاء والفتي تتات ال س تتيما تحقي تتق المس تتاواة ة تتي الحص تتول عل تتا
التعليم ومن تسر الفتيات من المدرسة (الماسيم)؛
 52-115صلغ تتاء جميت ت ا حا تتاا التمييزي تتة ض تتد المت ترأة الت تتي ن تتد توج تتد ة تتي
نوانينها الوطنية (غواتيماال)؛
 53-115من ومااةحة جمي أشاال التمييز والعنف التي تستتهدل المترأة
والفئات ال عيفة ا رى (صيطاليا)؛
 54-115ات تتاذ التتتدابير المناستتبة للق تتاء علتتا جميت أشتتاال التمييتتز ضتتد
النساء والفتيات وا ش ا المصابين بالمهق (مدغشقر)؛
 55-115مواصلة حماية الفتيات من جمي أشاال التمييز وتعزيز حقونهن
وصماانية حصولهن علا التعليم (باكستان)؛
 56-115تعزيز جهودها الوطنية الرامية صلا تحقيتق المستاواة بتين الجنستين
وتماين المرأة علا الصعيدين السياسي واالجتماعي (مصر)؛
 57-115مواصت تتلة تحست تتين سياست تتاتها لحمايت تتة حقت تتوق الم ت ترأة (الجمهوريت تتة
العربية السورية)؛
 58-115مواصت تتلة جهودهت تتا ةت تتي ست تتبيل تعزيت تتز حقت تتوق ا طفت تتال وحمايتهت تتا
(الجمهورية العربية السورية)؛
 59-115تعزي ت تتز جه ت تتود التص ت تتدي لوب ت تتاء ةي ت تتروس نق ت تتي المناع ت تتة البشت ت ترية
الماتست تتبة/اإليدز عت تتن طريت تتق مااةحت تتة الموانت تتف التمييزيت تتة ووصت تتم ا ش ت ت ا
المصتتابين بتتالفيروسد وأدلتتة ةيتتروس نقتتي المناعتتة البش ترية وحقتتوق اإلنستتان أداة
نيمة لتحقيق هذا الهدل (كولومبيا)؛
 60-115وض ت ت است تتتراتيجية للمعلومت تتات والونايت تتة لمااةحت تتة التمييت تتز ضت تتد
الستاان المصتتابين بتتالمهق واضتطهادهم ةتتي البلتتد ة تالا عتتن حمتتايتهم ال ستتيما
ا طفال منهم (الماسيم)؛
 61-115ات تتاذ ت تتدابير ةعال تتة للق تتاء عل تتا العن تتف المم تتارس عل تتا المت ترأة
بستتبب نتتوع الجتتنس وب اصتتة الم ترأة الالجئتتة وات تتاذ التتتدابير الفوريتتة المناستتبة
للق تتاء علتتا جميت أشتتاال التمييتتز ضتتد المترأة تمشتتيا مت اتفانيتتة الق تتاء علتتا
جمي أشاال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
 62-115ات ت تتاذ التت تتدابير الالزمت تتة ل ت تتمان حقت تتوق الم ت ترأة والتحقيت تتق ةت تتي
انتهاكات هذ الحقوق ومعانبة المسؤولين عنها وتقديم المساعدة صلا ال تحايا
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وشتتحذ التتوعي ب تالموانف التتتي تاتترس ستتلطة الرجتتل والقوالتتب النمطيتتة الراس ت ة
(ا رجنتين)؛
 63-115مواصتتلة تعزيتتز اإلطتتار القتتانوني القتتائم وتقويتتة التتتدابير الراميتتة صلتتا
من العنف القائم علا نوع الجنس (الجمهورية العربية السورية)؛
 64-115تاثي تتف الجه تتود م تتن أج تتل الق تتاء عل تتا جميت ت أش تتاال العن تتف
الممارس علا النساء والفتيات (جورجيا)؛
 65-115تاثي تتف الجه تتود الرامي تتة صل تتا صذك تتاء ال تتوعي عل تتا الص تتعيد ال تتوطني
متن أجتتل مااةحتتة جميت أشتتاال العنتتف الممتتارس علتتا النستتاء والفتيتتات (تيمتتور -
ليشتي)؛
 66-115تعزي تتز الجه تتود الرامي تتة صل تتا الق تتاء عل تتا العن تتف المم تتارس عل تتا
النساء والفتيات وعلا الممارسات ال ارة (سلوةينيا)؛
 67-115صطتتالق حمتتالت توعيتتة وطنيتتة صضتتاةية لمااةحتتة العنتتف الممتتارس
علا النساء والفتيات (توغو)؛
 68-115مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة صلتتا حمايتتة النستتاء ضتتحايا العنتتف
الجنسي والعنف المنزلي وصعادة تلهيلهن (ملديف)؛
 69-115مواصتتلة حماي تتة حقتتوق المت ترأة ومااةحتتة العن تتف الممتتارس عل تتا
المرأة (الصين)؛
70-115

مواصلة تعزيز حماية حقوق النساء وا طفال (نيجيريا)؛

 71-115تعزيتتز مااةحتتة العنتتف الممتتارس علتتا ا طفتتال ورعايتتة ا طفتتال
المسيبين (الجزائر)؛
 72-115ات اذ تدابير ملموسة ل تمان التنفيتذ الفعتال للقتانون التذي يحظتر
تش تتويه ا ع تتاء التناس تتلية ا نثوي تتة بوس تتائل منه تتا التحقي تتق ة تتي الح تتوادث ذات
الصلة ومقاضاة الجناة وصعادة تلهيل ال حايا (نبر )؛
 73-115تاثيت تتف جهت تتود مااةحت تتة جمي ت ت الممارست تتات التقليديت تتة ال ت تتارة
بوسائل منها العمل بشال ةعال علا صنفتاذ نتانون حظتر تشتويه ا ع تاء التناستلية
ا نثوية ةي جميت أنحتاء البلتد وزيتادة المتوارد البشترية والماليتة الم صصتة لفرنتة
العمل المعنية بمااةحة تقديم القرابين البشرية واالتجار بالبشر (تشيايا)؛
 74-115تطبيق وصنفاذ نانون مااةحة تشويه ا ع اء التناستلية ا نثويتة ةتي
أنر اآلجال (صسبانيا)؛

GE.16-22961

21

A/HRC/34/10

 75-115صتاحة موارد كاةية متن أجتل التنفيتذ الاامتل للقتوانين المحليتة التتي
تحظر الممارسات التقليدية ال ارة التي تستهدل المرأة (الفلبين)؛
 76-115الق ت تتاء علت تتا جمي ت ت الممارس ت تتات التقليديت تتة ال ت تتارة والقوال ت تتب
النمطية بما ةي ذلم تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية (بوتسوانا)؛
 77-115ات تتاذ ت تتدابير ملموس تتة للق تتاء عل تتا الممارس تتات ال تتارة الت تتي
تستهدل النساء وا طفال ال سيما ا طفال المصابين بالمهق (بنما)؛
 78-115تعزي تتز البت ترامج وال طت ت م تتن أج تتل الق تتاء علت تا عم تتل ا طف تتال
بشال ةعال ةي المدى القريب (شيلي)؛
 79-115تعزيتز الجهتتود الراميتة صلتتا ضتمان الق تتاء علتا عمتتل ا طفتال عتتن
طريتتق ةتترض عقوبتتات علتتا انتهتتاد ا حاتتاا المتعلقتتة بتوشيتتف ا طفتتال والشتتبا
(ملديف)؛
 80-115مواصت تتلة وض ت ت است تتتراتيجيات لحمايت تتة ا طفت تتال بمت تتا ةت تتي ذلت تتم
التت تتدابير الراميت تتة صلت تتا ضت تتمان حصت تتول ا طفت تتال الت تتذين يعيشت تتون ةت تتي الشت تتوارع
وةي مؤسسات الرعاية البديلة علا حقهم ةي العتيش دا تل أسترة وةتي الحصتول
علا ال دمات الصحية والتعليم (شيلي)؛
81-115
(أرمينيا)؛

مواصت تتلة تعزيت تتز الجهت تتود الراميت تتة صلت تتا مااةحت تتة االتجت تتار بالبشت تتر

 82-115ضمان الفصل بين السلطات واستقالل الق اء ومن المسؤولين
الحاوميين من التد ل ةي اإلجراءات الق ائية (سلوةينيا)؛
 83-115ضمان حسن ستير محتاكم المجتالس المحليتة متن الفئتتين  1و2
التتتي تعتبتتر المتتدا ل ا ولتتا للوصتتول صلتتا العدالتتة بالنستتبة ل  80ةتتي المائتتة متتن
ا وغنديين وتزويد هذ المحاكم بالموارد الااةية (النمسا)؛
 84-115تنفي تتذ اس تتتراتيجية عدال تتة ا طف تتال والمب تتادط التوجيهي تتة الوطني تتة
لألطفال ةي نظاا العدالة الجنائية علا سبيل ا ولوية (جنو أةريقيا)؛
85-115
(زامبيا)؛

ةصل ا حتداث عتن البتالغين ةتي مراكتز االحتجتاز وصعتادة التلهيتل

 86-115كفالت تتة تحقيت تتق نت تتوات الشت تترطة/ومديرية النيابت تتة العامت تتة واللجنت تتة
ا وغندي تتة لحقت تتوق اإلنست تتان ةت تتي جمي ت ت ادعت تتاءات التعت تتذيب ومحاست تتبة الجنت تتاة
(الدانمرد)؛
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 87-115صجت تراء تحقيق تتات كامل تتة وش تتفاةة ة تتي الح تتاالت المزعوم تتة بش تتلن
االس تتت داا المف تترة للق تتوة م تتن جان تتب أةت تراد ن تتوات ا م تتن ال س تتيما ة تتي أثن تتاء
انت اب تتات ع تتاا  2016وبع تتدها وكفال تتة مس تتاءلتهم ع تتن االنتهاك تتات المحتمل تتة
لحقوق اإلنسان (النمسا)؛
 88-115التحقيتتق ةتتي جميت أعمتتال التعتتذيب المزعومتتة ومستتاءلة العتتاملين
ةي نوات ا من الحاومية الذين تثبو صدانتهم (غانا)؛
 89-115تعزيتز التتتدابير الراميتتة صلتا تحستتين تطبيتتق القتانون المتعلتتق بتتالعنف
المنزلي بمتا ةتي ذلتم تتدريب وتوعيتة الق تاة والمتدعين العتامين وضتباة الشترطة
(شيلي)؛
 90-115وض برامج دائمتة ومستتدامة للتعلتيم والتتدريب ةتي مجتال حقتوق
اإلنسان للموشفين العموميين ال سيما أةراد القوات المستلحة والشترطة والستلطة
الق ائية والتشديد علا حماية أشد الفئات ضعفا (كولومبيا)؛

 91-115تعزيتتز تتتدريب الشتترطة علتتا طريقتتة التحقيتتق ةتتي العنتتف الجنستتي
والعنتتف القتتائم علتتا نتتوع الجتتنس بمتتا ةتتي ذلتتم العنتتف الممتتارس علتتا ا طفتتال
وضتتمان مقاضتتاة مرتابتتي هتتذ ا ةعتتال علتتا النحتتو الواجتتب (الواليتتات المتحتتدة
ا مرياية)؛
 92-115مواصلة بذل جهود التتدريب والتثقيتف ةتي مجتال حقتوق اإلنستان
لفائدة وكاالت صنفاذ القانون (المغر )؛
 93-115مواصلة بذل الجهود الراميتة صلتا تتوةير التثقيتف ةتي مجتال حقتوق
اإلنسان لموشفي صنفاذ القانون (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
 94-115التلكتتد متتن أن منظمتتات المجتمت المتتدني والمتتداةعين عتتن حقتتوق
اإلنسان يعملتون ةتي بيئتة آمنتة والتحقيتق بالاامتل ةتي جميت ادعتاءات الت ويتف
والم ايقة والعنف (آيرلندا)؛
 95-115التحقي تتق ة تتي ادع تتاءات م تتايقة الم تتداةعين ع تتن حق تتوق اإلنس تتان
ومحاكمة الجناة (غانا)؛
 96-115صجت تراء تحقي تتق دني تتق ة تتي التهدي تتدات الت تتي توج تته للم تتداةعين ع تتن
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتم المدني وتقديم المسؤولين عنها صلا العدالتة
وضت تتمان التعوي ت تتات لل ت تتحايا ال ست تتيما الناشت تتطين ةت تتي مجت تتال حقت تتوق الم ت ترأة
(أوروغواي)؛
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 97-115صجراء تحقيقات شاملة ةي االعتداءات علا ا شت ا
بالمهق وكفالة تقديم مرتابي االنتهاكات صلا العدالة (سيراليون)؛
98-115

وض

المصتابين

طة عمل وطنية للق اء علا زواج ا طفال (ملديف)؛

 99-115بذل المزيد من الجهود ل مان تسجيل جمي ا طفال المولتودين
ةي اإلنليم الوطني (السودان)؛
 100-115اعتماد تدابير للحد من عدد ا طفال غير المسجلين عند التوالدة
(أنغوال)؛
 101-115ضمان االحتتراا الاامتل لحريتة تاتوين الجمعيتات وحريتة التظتاهر
السلمي امتثاالا اللتزامات أوغنتدا الدوليتة ال ستيما لتدى تنفيتذ نتانون صدارة النظتاا
العاا لعاا ( 2013ةرنسا)؛
 102-115تعزيز التدابير الرامية صلا وض حتد للستلوكات الوحشتية المزعومتة
م تتن جان تتب أةت تراد الش تترطة ولالعتق تتاالت التعس تتفية ومالحقت تة زعمت تاء المعارض تتة
ن ائيا بدواة سياسية (أستراليا)؛

 103-115ات اذ التدابير الالزمة ل مان الحق ةي التجم الستلمي وتفتادي
التج تتاوزات ة تتي صط تتار ا نش تتطة ا مني تتة وصذا ح تتدثو ه تتذ التج تتاوزات ض تتمان
أال يفلو مرتابوها من العقا (صسبانيا)؛
 104-115تحسين شفاةية العملية االنت ابية وتوةير شترول متستاوية لجميت
المرشحين وعدا عرنلة عمل وسائ اإلعالا وشباة اإلنترنو وضتمان استتقالل
لجنتتة االنت اب تات وصج تراء تحقيتتق نزيتته ةتتي ادعتتاءات الغتتش والعنتتف الم ترتبطين
باالنت ابات (تشيايا)؛
 105-115ستتن صصتتالحات انت ابيتتة لمعالجتتة المشتتاكل التتتي الحظهتتا العديتتد
متتن الم ترانبين تتالل انت ابتتات شتتباة/ةبراير  2016بوستتائل منهتتا صضتتفاء طتتاب
الش تتمول والش تتفاةية عل تتا عملي تتة تعي تتين اللجن تتة االنت ابي تتة (الوالي تتات المتح تتدة
ا مرياية)؛
 106-115التش تتاور مت ت طائف تتة واس تتعة م تتن الف تتاعلين ة تتي المجتمت ت الم تتدني
وصبراز آرائهم ةي نانون المنظمات غير الحاوميتة لعتاا  2016بمتا يافتل وجتود
منظمتتات غيتتر حاومي تتة منفتحتتة وحيويتتة و اض تتعة للمستتاءلة (المملاتتة المتح تتدة
لبريطانيا العظما وآيرلندا الشمالية)؛
 107-115ات اذ التدابير الالزمة لتمت الجمي بحقونهم المدنية والسياستية
بما ةي ذلم الحق ةي المشاركة ةي الشؤون السياسية والعامة (بوتسوانا)؛
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 108-115تنفيتتذ اإلصتتالحات االنت ابيتتة المقترحتتة متتن المحامتتة العليتتا ةتتي
أوغندا والمرانبين المستتقلين ل تمان صجتراء انت ابتات تحتترا حقتوق اإلنستان ةتي
المستقبل (النرويج)؛
 109-115تنفيتتذ صصتتالا انت تتابي هتتادل ي تتمن شتتفاةية لجنتتة االنت اب تات
واستتقاللها وامتثالهتتا للمبتتادط الديمقراطيتتة ويمنت صستتاءة استتت داا متتوارد الدولتتة
لتمويل الحمالت (كندا)؛
 110-115االعترال صراحةا بشرعية العمتل التذي ي تطل بته المتداةعون عتن
حقوق اإلنسان ودعم عملهم علن ا وتوةير الحماية لهم (أوروغواي)؛

 111-115مواصلة تعزيز سياساتها االجتماعية الناجحة لفائدة أضعف شترائ
المجتمت والعمتتل علتتا ضتتمان حصتتولها علتتا مستتاعدة المجتمت التتدولي وتعاونتته
حسب احتياجات البلد (جمهورية ةنزويال البوليفارية)؛

 112-115بتتذل جهتتود علتتا النحتتو المبتتين ةتتي أهتتدال التنميتتة المستتتدامة
ال ستتيما ةتتي المجتتاالت المتعلقتتة بتتالفقر والتعلتتيم والصتتحة والزراعتتة والتغذيتتة
(بنغالديش)؛
 113-115النهتتوض بقطتتاع الصتتحة عتتن طريتتق زيتتادة نستتبة الميزانيتتة الوطنيتتة
الم صص تتة للص تتحة وض تتمان حص تتول جميت ت ا شت ت ا عل تتا الرعاي تتة الص تتحية
الااملتتة علتتا نتتدا المستتاواة م ت اآل ترين تمشتتيا م ت طتتة تنميتتة نطتتاع الصتتحة
(صندونيسيا)؛
 114-115زيادة النسبة المئوية للميزانية الوطنيتة الم صصتة للصتحة وتمتيت
جمي ا ش ا دون تمييز علا أساس نوع الجنس بالحق ةي الرعاية الصتحية
(باراغواي)؛
 115-115ضتتمان ميزانيتتة كاةيتتة لقطتتاع الصتتحة ووصتتول الم تراهقين بالاامتتل
وعلا ندا المساواة م اآل رين صلا ال دمات الصحية ال سيما دمات الصحة
اإلنجابية و دمات تنظيم ا سرة والتعليم المناسب (أوكرانيا)؛
 116-115مواصلة تطوير النظاا الصحي (الجمهورية العربية السورية)؛
 117-115مواصلة التعاون م البلدان ا رى ةي نطتاع الصتحة (الجمهوريتة
العربية السورية)؛
 118-115تعزيز التدابير الرامية صلا مااةحتة مراضتة ووةيتات ا مهتات باتبتاع
نهج نائم علا حقوق اإلنسان (كولومبيا)؛
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 119-115تاثي تتف الجه تتود الرامي تتة صل تتا فت ت
وا مهات (نيبال)؛

مع تتدالت وةي تتات ا طف تتال

 120-115مواصتتلة تعزيتتز وتوحيتتد النظتتاا المعلومتتاتي ال تتا ب تادارة القطتتاع
الصحي وتبادل ال برات ةي هذا الصدد (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 121-115مواصتتلة الجهتتود الوطنيتتة لمااةحتتة ةيتتروس نقتتي المناعتتة البش ترية
الماتسبة وتوةير ال دمات الصحية للجمي (مصر)؛
 122-115تنفيذ صعالن أبوجا بشلن دحر المالريا ةي أةريقيا والتشديد بوجته
ا علتا ستن مشتروع نتانون التتلمين الصتحي التوطني ليشتمل الفئتات ال تعيفة
مثتتل تلتتم التتتي تنش ت ةتتي القطتتاع غيتتر الرستتمي وا ستتر المعيشتتية ذات التتد ل
المن ف وا ش ا ذوي اإلعانة والمسنين وا طفال (كينيا)؛
 123-115مواصلة بذل جهود وتدابير صيجابية للحفتا علتا صماانيتة حصتول
الجمي علا التعليم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 124-115تحست تتين الوصت تتول العت تتادل صلت تتا تعلت تتيم ابتت تتدائي نت تتوعي ومست تتتداا
(جيبوتي)؛
 125-115تحست تتين ةت تتر الحصت تتول علت تتا التعلت تتيم ال ست تتيما ةت تتي المنت تتاطق
المهمشة (الجزائر)؛
 126-115مواصتتلة زيتتادة معتتدل تستتجيل ا طفتتال ةتتي المتتدارس االبتدائيتتة
وتحقيتتق تاتتاةؤ الفتتر بتتين الجنستتين ال ستتيما متتن تتالل وض ت سياستتات تعتتزز
حقوق الفتيات ةي التعليم وتتي التعليم لجمي ا ش ا المحترومين متن ذلتم
(الفئات ال عيفة) وتحسين نوعية نظاا التعليم العاا (ليبيا)؛
 127-115تعزيتتز السياستتات التتتي تتتتي الحصتتول علتتا التعلتتيم ةتتي المنتتاطق
الريفية (الجمهورية العربية السورية)؛
 128-115ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لتحستتين التحتتاق ا طفتتال بالمتتدارس
وصماانية الوصول صليها وصتاحة تعليم جيد ومستداا ال سيما للبنات (أوكرانيا)؛
 129-115تنفي تتذ ا حا تتاا القانوني تتة لت تتوةير حماي تتة أة تتل لألشت ت ا
اإلعانة (أنغوال)؛
 130-115تعزي تتز واحتت تراا الحق تتوق ا ساس تتية لألشت ت ا
تمييز (جيبوتي)؛

ذوي

ذوي اإلعان تتة دون

 131-115تاثي تتف جهوده تتا الرامي تتة صل تتا زي تتادة ال تتوعي الع تتاا بش تتلن حق تتوق
ا ش ا ذوي اإلعانة (السودان)؛
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 132-115التمت تتاس المست تتاعدة الالزمت تتة ل ت تدعم جهودهت تتا مت تتن أجت تتل النهت تتوض
بحقت تتوق اإلنست تتان ة ت تتي صنليمهت تتا ال س ت تتيما حقت تتوق المه ت تتاجرين وطت تتالبي اللج ت تتوء
(نيجيريا)؛
 133-115مواص ت تلة جهودهت تتا الراميت تتة صلت تتا تحست تتين ست تتبل معيشت تتة الالجئت تتين
والمشتردين دا ليتا متتن تالل ات تاذ تتتدابير ترمتي صلتا زيتتادة تحستين نظتاا الرعايتتة
الصتتحية ةتتي م يمتتات الالجئتتين وضتتمان بلتتوي جمي ت الالجئتتين أعلتتا مستتتويات
الحصول علا ال دمات الصحية (صربيا)؛
 134-115تنفي تتذ المبت تتادط التوجيهي تتة المتعلقت تتة با عم تتال التجاريت تتة وحقت تتوق
اإلنسان :تنفيتذ صطتار ا متم المتحتدة مالحمايتة واالحتتراا واالنتصتالم متن أجتل
ضمان الحق ةي العمل والحق ةي الحصول علا ا راضي (كينيا)؛
 135-115اعتم تتاد ط تتة عم تتل وطني تتة لألعم تتال التجاري تتة وحق تتوق اإلنس تتان
باالست تتتناد صلت تتا المبت تتادط التوجيهيت تتة بشت تتلن ا عمت تتال التجاريت تتة وحقت تتوق اإلنست تتان
(النرويج)؛
 136-115التعجيل بتنفيذ ال طة ال مسية الثانية للتنمية الوطنية (صثيوبيا)؛
 137-115مواص ت تتلة تعزيت ت تتز التنميت ت تتة االنتص ت تتادية واالجتماعيت ت تتة المست ت تتتدامة
وتحسين مستويات معيشة الشعب (الصين)؛
 138-115التلكد من أن الشركات التي تستغل الموارد الطبيعية تبرا اتفانتات
م ت المجتمعتتات المحليتتة المت تتررة لتماينهتتا متتن الوص تول صلتتا موانعهتتا الثقاةيتتة
أو الحصول علا الموارد وتقديم تعوي ات لها (كينيا)؛
 139-115مواصت تتلة تنفيت تتذ السياست تتات االجتماعيت تتة واالنتصت تتادية واإلنمائيت تتة
لحماية حقوق الشبا (باكستان)؛
 140-115مواصتتلة تنفيتتذ السياستتات الراميتتة صلتتا تنميتتة شتتعبها بمتتا ةتتي ذلتتم
التتتدابير المت تتذة لتحقيتتق تاتتاةؤ الفتتر للنستتاء وا ش ت ا ذوي اإلعانتتة ةتتي
التنمية االنتصادية واالجتماعية ةي البلد (باكستان)؛
 141-115م اعفة جهودها الرامية صلا مااةحة الفساد بمتا ةتي ذلتم كفالتة
تااةؤ الفر والعطاءات التناةسية ةي العروض العامة (كوبا)؛
 142-115تعزيت تتز الجهت تتود المبذولت تتة للنهت تتوض بحقت تتوق الشت تتعب االنتصت تتادية
(صثيوبيا)؛
 143-115التم تتاس المس تتاعدة م تتن المجتمت ت ال تتدولي م تتن أج تتل س تتن ن تتوانين
لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (جنو السودان)د
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 -116وس تتتدرس أوغن تتدا التوص تتيات التالي تتة وس تتتقدا ردودا عليه تتا ة تتي ون تتو مناس تتب
ال يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التعجيتتل بستتن مشتتروع نتتانون التتزواج والطتتالق لعتتاا  2009بغيتتة
1-116
وض ت حتتد للتمييتتز ضتتد الم ترأة ةتتي نتتانون ا ستترة وستتن نتتانون المي تراث الجديتتد
لتعزيز المساواة ةي حقوق الميراث للنساء والرجال علا السواء (ألمانيا)؛
التنفيذ الاامل للسياسات الصحية المدرستية وللسياستة المتعلقتة
2-116
بصحة المراهقين من أجل توةير التثقيف ةتي مجتال الصتحة اإلنجابيتة للمتراهقين
ومن حمل المراهقات (ألمانيا)؛
وض ت وتنفيتتذ صصتتالحات ةتتي نطتتاع ال تتمان االجتمتتاعي لحمايتتة
3-116
الجماعات وا ةراد ا شد ضعف ا (ملديف)؛
التصتتديق علتتا اتفانيتتة حمايتتة ا طفتتال والتعتتاون ةتتي مجتتال التبنتتي
4-116
علا الصعيد الدولي (مدغشقر)؛
5-116

التعجيل بسن مشروع نانون الزواج والطالق (ملديف)؛

التص تتديق عل تتا االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت ا شت ت ا م تتن
6-116
اال تفتتاء القستتري واتفانيتتة حقتتوق ا ش ت ا ذوي اإلعانتتة واالن تتماا صليهمتتا
وستتحب التحفظ تتات عل تتا اتفانيتتة مناه تتة التع تتذيب واالتفانيتتة الدولي تتة لحماي تتة
حقوق جمي العمال المهاجرين وأةراد أسرهم (سيراليون)؛
ض تتمان التنفي تتذ الفع تتال للتشت تريعات الس تتارية الت تتي تم تتس حقت تتوق
7-116
اإلنستتان للمترأة والتعجيتتل بستتن مشتتروع نتتانون التتزواج والطتتالق ومشتتروع نتتانون
الجرائم الجنسية ونانون حماية الشهود (السويد)؛
تعتتديل نتتانون العقوبتتات متتن أجتتل توستتي نطتتاق تعريتتف االغتصتتا
8-116
بتادراج مجموعتة متتن ا ةعتال الجنستتية بمتا ةتتي ذلتم االغتصتتا الزوجتي وجعتتل
هذ الجريمة محايدة جنسانيا (السويد)؛
تعزيز صنفاذ نانون العنتف المنزلتي واعتمتاد مشتروع نتانون الجترائم
9-116
الجنسية (تيمور  -ليشتي)؛

 10-116زي تتادة النست تتبة المئوي تتة مت تتن الميزانيت تتة الوطني تتة الم صصت تتة لقطت تتاع
الصحة صلا  15ةي المائة وةقا لما يترد ةتي صعتالن أبوجتا بشتلن دحتر المالريتا ةتي
أةريقيا (زمبابوي)؛
 11-116التصديق علا اتفانية عدا تقادا جرائم الحر والجرائم المرتابتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
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 12-116تعزيتتز ةتتر الحصتتول علتتا تتدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة
بزيتتادة ميزانيتتة الصتتحة صلتتا  15ةتتي المائتتة تمشتتيا م ت صعتتالن أبوجتتا بشتتلن دحتتر
المالريا ةي أةريقيا وصنشاء نظاا للتلمين الصحي للفقراء (بلجياا)؛
 13-116صنشاء عدد كال من المحاكم ومراكز المساعدة القانونيتة المتنقلتة
ةتتي منتتاطق الالجئتتين لتحستتين الوصتتول صلتتا العدالتتة ال ستتيما ةتتي حتتاالت العنتتف
الجنسي والعنف القائم علا نوع الجنس (هايتي)؛
 14-116تنقي الحد ا دنا لألجور ل مان حماية العمتال عتن طريتق كفالتة
مستوى معيشي الئق بالتشاور م جمي أصحا المصلحة المعنيين (هايتي)؛
 15-116اعتمتتاد وتنفيتتذ مشتتروع نتتانون الغتتذاء والتغذيتتة لعتتاا  2008دون
تل ير وتوةير تمويل كال لبرامج الوجبات المدرسية بالتشاور م جمي أصحا
المصلحة المعنيين (هايتي)؛
 16-116ستتن وتنفيتتذ سياستتة ح ترية وطنيتتة شتتاملة لمعالجتتة مشتتاكل حقتتوق
اإلنسان الناشئة عن التح ر السري (كينيا)؛
 17-116تعزيز نظاا ن اء ا حداث ال سيما من تالل كفالتة تعيتين ن تاة
مت صصين وصنشتاء محتاكم مت صصتة تطبتق اإلجتراءات التتي تراعتي االحتياجتات
ال اصة لألطفال (بلجياا)؛
18-116
(الاونغو)د

زي تتادة حص تتة ة تتر العم تتل الم صص تتة لألشت ت ا

ذوي اإلعان تتة

 -117وال تحظا التوصيات الواردة أدنا بتلييد أوغندا وسيشار صليها علا هذا ا ساس:
شتتطب الستتلود المثلتتي بالتراضتتي متتن نائمتتة الج ترائم بتتدءا بالغتتاء
1-117
القتتوانين التتتي تحاتتم الجترائم غيتتر الطبيعيتتة والممارستتات غيتتر الالئقتتة والتحقيتتق
ةتتي حتتاالت التميي تتز والت ويتتف والهجم تتات ضتتد المثلي تتات والمثليتتين ومزدوج تتي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحتاملي صتفات الجنستين والمنظمتات
ومقاضاة المسؤولين عن ذلم (كندا)؛
تعت ت تتديل المت ت تتادة  44مت ت تتن نت ت تتانون المنظمت ت تتات غيت ت تتر الحاوميت ت تتة
2-117
لعاا  2016ل مان تواةقهتا مت الشترة التوارد ةتي الدستتور التوطني القاضتي بتلن
تا تتون ك تتل جريم تتة جنائي تتة مح تتددة تحدي تتدا جي تتدا واعتم تتاد ل تتوائ تنفي تتذ ن تتانون
المنظمتتات غي تتر الحاوميتتة م تتن أج تتل صعمتتال وحماي تتة الحقت توق ةتتي حري تتة التعبي تتر
والتجم السلمي وتاوين الجمعيات علا شباة اإلنترنو و ارجها (كندا)؛
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ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمااةحتتة ومن ت جمي ت أشتتاال التمييتتز
3-117
والوصم االجتماعي بما ةتي ذلتم علتا أستاس الميتل الجنستي والهويتة الجنستانية
(شيلي)؛
ات تتاذ تتتدابير لمااةحتتة القواعتتد والممارستتات والقوالتتب النمطيتتة
4-117
التي تف ي صلا التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميتل الجنستي
والمتحولين جنسي ا ال سيما تلم التتي تشتال اعتتدا اء علتا كترامتهم وعلتا حقهتم
ةي تقرير كل ما يتعلق بميلهم الجنسي بلنفسهم (كولومبيا)؛
تنقتي التشتري المتعلتتق باإلجهتاض ل تمان حصتتول جميت النستتاء
5-117
علا اإلجهاض والرعاية الصحية من أجل الحد من الوةيات النفاسية (الاونغو)؛
تعتديل القتتوانين ذات الصتتلة التتتي تفترض عقوبتتة اإلعتتداا اإللزاميتتة
6-117
ك طوة أولا (نبر )؛
التصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب
7-117
وصنشتتاء آليتتة ةعالتتة للتحقيتتق ةتتي ادعتتاءات التعتتذيب وةقت ا لتتدليل التقصتتي والتوثيتتق
الفعتتالين للتعتتذيب وغيتتر متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالصنستتانية
أو المهينة (تشيايا)؛
است تتتعراض نت تتانون صدارة النظت تتاا العت تتاا ونت تتانون المنظمت تتات غيت تتر
8-117
الحاوميتتة بحيتتض يف تتي اإلطتتار القتتانوني صلتتا تماتتين المنظمتتات غيتتر الحاوميتتة
المستقلة من العمل ةي أمان ودون عوائق (تشيايا)؛
ش تتطب العالن تتات الجنس تتية المثلي تتة ب تتين الب تتالغين المتراض تتين م تتن
9-117
نائمة الجرائم (تشيايا)؛
 10-117تاثي تتف الجه تتود للتص تتديق عل تتا البروتوك تتول اال تي تتاري التفاني تتة
مناه ة التعذيب (الدانمرد)؛
 11-117صص تتدار وتنفي تتذ مش تتروع مراجع تتة الق تتانون (العقوب تتات الجنائي تتة) -
تعديالت متفرنة بغية صلغاء عقوبة اإلعداا نهائي ا (ةرنسا)؛
 12-117صنش تتاء آلي تتة ونائي تتة وطني تتة وةقت تا للبروتوك تتول اال تي تتاري التفاني تتة
مناه ة التعذيب (ةرنسا)؛
 13-117التصتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتة الق تتاء علتتا جميت
أشاال التمييز ضد المرأة (آيسلندا) (رواندا) (السنغال) (غانا) (ةرنسا)؛
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 14-117صلغاء ا حااا القانونية التي تني علتا تجتريم المثليتات والمثليتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
وذلم احتراما لمبدأ عدا التمييز (ةرنسا)؛

 15-117التصديق علا المعاهدات الدولية التي لم تصب الدولتة بعتد طرةتا
ةيهتتا ال ستتيما اتفانيتتة مناه تتة التعتتذيب واتفانيتتة الق تتاء علتتا جمي ت أشتتاال
التمييز ضد المترأة وبروتوكولهتا اال تيتاري والبروتوكتول اال تيتاري الثتاني الملحتق
بالعهتتد التتدولي ال تتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية الهتتادل صلتتا صلغتتاء عقوبتتة
اإلعداا (جورجيا)؛
 16-117النظتتر ةتتي توجيتته دعتتوة دائمتتة صلتتا المالفتتين بواليتتات ةتتي صطتتار
اإلجراءات ال اصة (جورجيا)؛
 17-117التصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب
وتعزيتتز التقيتتد التتتاا بحظتتر التعتتذيب والمعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالصنستتانية
أو المهينة ومقاضاة المسؤولين عن االنتهاكات ةي هذا الصدد (ألمانيا)؛
 18-117تعتتديل نتتانون صدارة النظتتاا العتتاا لعتتاا  2013ونتتانون المنظمتتات
غيتتر الحاوميتتة لعتتاا  2016متتن أجتتل ضتتمان حريتتة التجمت وتاتتوين الجمعيتتات
تمشي ا م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 19-117التص تتديق عل تتا االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت ا شت ت ا
اال تفاء القسري (غانا) (أوروغواي)؛

م تتن

 20-117التصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب
(الجبل ا سود) (رواندا) (غانا) (المغر )؛
 21-117صص تتدار دع تتوات دائم تتة صل تتا جميت ت المالف تتين بوالي تتات ة تتي صط تتار
اإلجراءات ال اصة (غانا)؛
 22-117التعجيتتل بالتصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة
التعذيب واالن ماا صلا اتفانيتة الشتعو ا صتلية والقبليتة ةتي البلتدان المستتقلة
لعاا ( 1989رنم  )169لمنظمة العمل الدولية (غواتيماال)؛
 23-117اعتماد تدابير لمااةحة ومن التمييز والوصم االجتماعي ال سيما
ةتتي حالتتة ا ش ت ا ذوي اإلعانتتة وا ش ت ا المصتتابين بتتالمهق وعلتتا أستتاس
الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (غواتيماال)؛
 24-117توجيت تته دعت تتوة دائمت تتة صلت تتا جمي ت ت المالفت تتين بواليت تتات ةت تتي صطت تتار
اإلجراءات ال اصة (جمهورية كوريا) (غواتيماال)؛
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 25-117التصديق علا البروتوكول اال تيتاري الثتاني للعهتد التدولي ال تا
بالحقوق المدنية والسياسية (آيسلندا) (البرتغال)؛
26-117
(آيسلندا)؛

صلغاء عقوبة اإلعداا وأي أحااا نانونيتة تتني علتا عقوبتة اإلعتداا

 27-117التحقيتتق م ت الجهتتات الفاعلتتة متتن التتدول وا ة تراد التتتي تمتتارس
العنت تتف علت تتا المثليت تتات والمثليت تتين ومزدوجت تتي الميت تتل الجنست تتي ومغت تتايري الهويت تتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومقاضاة هذ الجهات (آيسلندا)؛
 28-117التوني ت والتص تتديق علتتا البروتوك تتول اال تيتتاري التفاني تتة مناه تتة
التعذيب والبروتوكول اال تياري التفانية الق اء علا جميت أشتاال التمييتز ضتد
المرأة (صيطاليا)؛
 29-117النظر ةي ات تاذ جميت ال طتوات ال ترورية ليطبَّتق بحاتم القتانون
ونف تنفيذ أحااا اإلعداا تمهيدا إللغاء عقوبة اإلعداا كلي ا (صيطاليا)؛

 30-117تنقتي نتتانون صدارة النظتاا العتتاا ل تتمان استت داا ا ةتراد العتتاملين
ةي نوات ا من نوةا متناسبةا ودمج حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ةي تدريب
نوات ا من (صيطاليا)؛

 31-117صلغتتاء نتتانون مااةحتتة المثليتتة الجنستتية التتذي ييستتر التمييتتز ضتتد
المثلي ت تتات والمثلي ت تتين ومزدوج ت تتي المي ت تتول الجنس ت تتية وح ت تتاملي ص ت تتفات الجنس ت تتين
والمتحولين جنستيا ويشتج علتا التحترم بهتم وممارستة العنتف علتيهم ويفترض
عقوبات بالسجن مدى الحياة علا جرائم المثليتة الجنستية والتزواج بتين ش صتين
من نفس الجنس ومالمثلية الجنسية المقترنة بظرول مشددةم (الماسيم)؛
 32-117التصديق علا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (الجبل ا سود) (رواندا)؛
 33-117اس تتتيفاء الش تتروة المنص تتو عليه تتا ة تتي الفق تترة  17م تتن التقري تتر
التتوطني كيمتتا يتستتنا وغنتتدا النظتتر ةتتي التصتتديق علتتا االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة
جميت ا شت ا متتن اال تفتتاء القستتري والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة الق تتاء
علتتا جميت أشتتاال التمييتتز ضتتد المترأة والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة
التعذيب (موزامبيق)؛
 34-117النظ تتر ة تتي االن تتماا صل تتا البروتوك تتول اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق
بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية وصعالن ونف ا تيتاري لعقوبتة
اإلعتتداا بحاتتم الوان ت وبحاتتم القتتانون وت فيتتف الج ترائم التتتي يعانتتب عليهتتا
باإلعداا صلا عقوبات بالسجن مدى الحياة (ناميبيا)؛
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 35-117تعديل المواد (44د) و(44و) و()1(30أ) من نانون المنظمتات
غير الحاومية لمواءمتها م الدستور ا وغندي والقتانون التدولي لحقتوق اإلنستان
(هولندا)؛
 36-117تعزيتتز ةتتر الحصتتول علتتا تتدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة
للفئات ال عيفة بما ةي ذلم ا نليات الجنسية بزيادة ميزانيتة الصتحة صلتا 15
ةي المائة تمشي ا م صعالن أبوجا بشلن دحر المالريا ةي أةريقيا (هولندا)؛

 37-117تنفيتتذ القتتوانين واللتتوائ وال ط ت المتعلقتتة بحقتتوق الم ترأة وتتتوةير
التدريب والموارد الااةية لها م مراعاة استمرار العنف الجنسي القائم علا نوع
الجتتنس والتفتتاوت ةتتي الفتتر االنتصتتاديةد وهنتتاد مجتتال لتحستتين نتتدرة مقتتدمي
الرعايتتة الصتتحية علتتا تتتوةير المعلومتتات وال تتدمات المتعلقتتة بالصتتحة الجنستتية
واإلنجابية بما ةي ذلم اإلجهاض الملمون (النرويج)؛
 38-117احت تراا وحمايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان لجمي ت ا ش ت ا دون
تمييز ي سبب من ا سبا بما ةتي ذلتم الميتل الجنستي أو الهويتة الجنستانية
أو العالنات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين (النرويج)؛
 39-117التص تتديق عل تتا االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت ا شت ت ا م تتن
اال تفاء القسري واتفانية ف حاالت انعتداا الجنستية وبروتوكتول منت ونمت
ومعانبتتة االتجتتار با شت ا وب اصتتة النستتاء وا طفتتال المامتتل التفانيتتة ا متتم
المتحدة لمااةحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بنما)؛
40-117
(رواندا)؛

صص تتدار دع تتوة دائم تتة صل تتا اإلجت تراءات ال اص تتة (أوكراني تتا) (بنم تتا)

 41-117صلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتداا وت فيت تتف أحات تتاا اإلعت تتداا صلت تتا أحات تتاا
بالسجن كما سبقو اإلشارة صلا ذلم (بنما)؛
42-117

صلغاء عقوبة اإلعداا بالاامل (باراغواي)؛

 43-117اعتمتتاد ونتتف ا تيتتاري رستتمي لتنفيتتذ عقوبتتة اإلعتتداا بهتتدل صلغتتاء
العقوبة بالاامل ةي الممارسة وةي القانون وةي جمي الحاالت وجمي الظرول
(البرتغال)؛
 44-117التونيت ت والتص تتديق عل تتا البروتوك تتول اال تي تتاري الملح تتق بالعه تتد
الدولي ال ا بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقاةية وعلا اتفانيتة مناه تة
التعذيب (البرتغال)؛
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 45-117التقيتتد التتتاا با حاتتاا ذات الصتتلة ةتتي االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة
حق تتوق جميت ت العم تتال المه تتاجرين وأةت تراد أس تترهم ال س تتيما الم تتادتين  76و77
(السنغال)؛
 46-117شت تتطب العالنت تتات الجنست تتية بالتراضت تتي بت تتين أش ت ت ا مت تتن نفت تتس
الج تتنس م تتن نائم تتة الجت ترائم وصلغ تتاء ا حا تتاا القانوني تتة الت تتي تب تترر التميي تتز ض تتد
المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسي ا ونم التحترم
بهم والعنف الممارس عليهم (سلوةينيا)؛
 47-117صحت تراز تق تتدا نح تتو صلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداا باعتم تتاد ون تتف ا تي تتاري
لتطبيق العقوبة بحام القانون (صسبانيا)؛
 48-117تعتتديل نتتانون مااةحتتة المثليتتة الجنستتية والقتتانون الجنتتائي التتذي
يجرا السلود الجنسي المثلي (صسبانيا)؛
 49-117ات تتاذ جميت التتتدابير الالزمتتة ل تتمان صعمتتال حتتق الفتترد ةتتي عتتدا
التعرض للتمييز واحتراا حقوق جمي ا ش ا بمن ةيهم المثليتات والمثليتون
ومزدوج تو الميتتل الجنستتي ومغتتايرو الهويتتة الجنستتانية وحتتاملو صتتفات الجنستتين
احتراما كامالا وتوةير الحماية لهم (السويد)؛
 50-117تعت تتديل نت تتانون المنظمت تتات غيت تتر الحاوميت تتة المعتمت تتد ةت تتي كت تتانون
الثاني/ينتتاير  2016التتذي يقيتتد الحتق ةتتي حريتتة تاتتوين الجمعيتتات لمواءمتتته مت
الدستور والعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (سويسرا)؛
 51-117التص تتديق عل تتا االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت ا شت ت ا م تتن
اال تفاء القسري واتفانية ف حاالت انعداا الجنسية والبروتوكول اال تياري
التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة الق تتاء علتتا جمي ت
أشاال التمييز ضد المترأة والبروتوكتول اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوكرانيا)؛
 52-117تعتتديل نتتانون صدارة النظتتاا العتتاا بمتتا يتماشتتا وأة تتل الممارستتات
الدولية علا النحو الذي حدد المقرر ال تا المعنتي بتالحق ةتي حريتة التجمت
السلمي وتاوين الجمعيتات ةتي تقريتر المشتترد الصتادر ةتي آذار/متارس 2016
والمقدا صلا مجلس حقوق اإلنسان (المملاة المتحدة لبريطانيا العظمتا وآيرلنتدا
الشمالية)؛
 53-117اإلحج تتاا ع تتن م تتايقة زعم تتاء المعارض تتة السياس تتية ومناصت تريهم
واحتجازهم تعستفا وضتمان حريتة أنشتطة المعارضتة السياستية الستلمية وال طتا
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العتتاا بشتتلن حقتتوق اإلنستتان واالنت ابتتات وسياستتة الحاومتتة ةتتي ا متتاكن العامتتة
وةي الصحاةة (الواليات المتحدة ا مرياية)؛
 54-117صلغاء أحااا القانون الجنائي التي تعانتب علتا العالنتات الجنستية
المثليت ت تة بالتراض ت تتي ب ت تتين الب ت تتالغين ووضت ت ت ح ت تتد الحتج ت تتاز الناش ت تتطين المثلي ت تتين
وم تتايقتهم والس تتماا له تتم بممارس تتة حقه تتم ة تتي التجمت ت واالحتج تتاج الس تتلمي
(أوروغواي)؛
 55-117صلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداا بالنس تتبة لجميت ت الجت ترائم وت في تتف جميت ت
أحااا اإلعداا صلا أحااا بالسجن (أوروغواي)؛
 56-117التصديق علا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
 57-117التصت تتديق علت تتا البروتوكت تتول اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي
ال ا بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقاةية ونبول التحقيقات التي تجريهتا
اللجن ت تتة المعنيت ت تتة بهت ت تتذ الحقت ت تتوق واإلجت ت تراء الت ت تتذي وضت ت تتعته لتقت ت تتديم البالغت ت تتات
(أوروغواي)؛
 58-117اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة إللغتتاء جمي ت التش تريعات التتتي تميتتز ضتتد
ا ش ا بسبب ميولهم الجنسية وتعانبهم عليها (ا رجنتين)؛
 59-117صلغتتاء أحاتتاا نتتانون العقوبتتات التتتي تجتترا الممارستتة الجنستتية بتتين
شركاء من نفس الجنس بالتراضي وشطب المصطلحات التي تميز ضد المثليات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين أو ا نليات أو مناصريهم (أستراليا)؛
 60-117صن ترار ونتتف رستتمي لتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتداا تمهيتتدا للتصتتديق علتتا
البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني للعهتتد التتدولي ال تتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
(أستراليا)؛
 61-117صلغتتاء جمي ت التش تريعات التتتي تتتؤدي صلتتا التمييتتز ضتتد ا ش ت ا
علتتا أستتاس متتيلهم الجنس تتي أو هتتويتهم الجنستتانية واإلحج تتاا عتتن العتتودة صل تتا
العمت تتل بقت تتانون مااةح ت تتة المثليت تتة الجنس ت تتية الت تتذي ألغتت تته المحام ت تتة العليت تتا ة ت تتي
عاا ( 2014النمسا)؛
 62-117النظ تتر ة تتي التص تتديق عل تتا البروتوك تتول اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق
بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (بلجياا)؛
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 63-117استتتعراض نتتانون صدارة النظتتاا العتتاا متتن أجتتل صلغتتاء الت صصتتات
التتي تتتي للستلطات العامتتة أن تحظتر دون مبترر االحتجاجتتات الستلمية ومتن ثتتم
تحسين حماية حرية التعبير والتجم (البرازيل)؛
 64-117شتتطب العالنتتات الجنستتية المثليتتة متتن نائمتتة الجترائم واستتتعراض
التش ت تريعات الوطنيت تتة بهت تتدل تعزيت تتز المست تتاواة ومن ت ت التمييت تتز مت تتن أي نت تتوع كت تتان
(البرازيل)؛
 65-117التعجي تتل بعملي تتة التص تتديق علت تا البروتوك تتول اال تي تتاري التفاني تتة
الق تتاء علتتا جمي ت أشتتاال التمييتتز ضتتد الم ترأة والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة
مناه ة التعذيب (بوروندي)د
 -118جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ة تتي ه تتذا التقري تتر تعب تتر ع تتن مون تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي نتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراضد وال ينبغتتي أن يفهتتم أنهتتا
تحظا بتلييد الفريق العامل بااملهد
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