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

 11تشدرين األول/أتتدوبر     31  دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/1حقوق اإلنسان 
 3. واسددددتعرض احلالددددة يف أوجلندددددا يف ا لسددددة السددددابعة املعقددددودة يف 2016تشددددرين النددددا /نوفمرب 
. وترّأس وزير الشؤون اخلارجيدة السديد سدام ك. توتيسدا وفدد أوجلنددا. 2016تشرين النا /نوفمرب 

  2016تشدددرين الندددا /نوفمرب  8يف جلسدددته النالندددة عشدددرة  املعقدددودة يف  واعتمدددد الفريدددق العامدددال
 التقرير املتعلق ب وجلندا.

فريددق املقددررين التددا   2016تددانون النا /يندداير   12اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان يف و  -2
 : الربتغال  واملغرب  ومنغوليا.أوجلندا)اجملموعة النالثية( لتيسري استعراض حالة 

مددن  5والفقدرة   5/1مدن مرفدق قدرار  لد  حقدوق اإلنسدان  15 حكدام الفقدرة وعمدالا ب -3
   صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف أوجلندا:16/21مرفق قراره 
)أ( 15تقريددددددددددددددددددددددر و ا/عددددددددددددددددددددددرض تتددددددددددددددددددددددا  مقدددددددددددددددددددددددم وفقدددددددددددددددددددددداا للفقددددددددددددددددددددددرة  (أ) 

(A/HRC/WG.6/26/UGA/1)؛ 
السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقداا جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة  (ب) 
 (؛A/HRC/WG.6/26/UGA/2)ب( )15 للفقرة

ج( )15 مدددددددوجز أعدتددددددده املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددداا للفقدددددددرة )ج( 
(A/HRC/WG.6/26/UGA/3.) 
وأحيلد     أوجلنددا  عدن  ريدق اجملموعدة النالثيدة  قائمدة ب سدالة أعدد ا مسدبقاا  سددبانيا   -4

  وبلجيكدددددا  وتشددددديكيا  وسدددددلوفينيا  والسدددددويد  واملكسدددددي   واململكدددددة املتحددددددة وأملانيدددددا  وآيرلنددددددا
وهولندددا. ونكددن ال دالع علدد  األسددالة يف املوقددع  يرلندددا الشدمالية  والنددروي  آلربيطانيدا العممدد  و 

 .لالستعراض الدورج الشامالالشبكي 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 لة موضوع االستعراضعرض الحالة من جانب الدو  -ألف 

ذتددر وزيددر الشدددؤون اخلارجيددة السددديد سددام ك. توتيسددا أن السدددتعراض الدددورج الشدددامال   -5
حقدق  ح للبلد قيدد السدتعراض فرصدة تقدد  مداتيي هألن ٌد من نوعهفري  باعتباره آلية تقودها الدول

األخدددر    مدددن تقددددم يف  دددال حقدددوق اإلنسدددان  وتبدددادل اخلدددربات والددددروس املسدددتفادة مدددع الددددول
 .ةا وحتديد التحديات اليت جيب التصدج هلا لكي يتسىن لشعبه التمتع حبقوق اإلنسان تامل
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أوجلنددددا عمليدددة اسدددتعراض األقدددران التزامددداا منادددا بتعزيدددز حقدددوق اإلنسدددان و ايتادددا؛  تؤيددددو  -6
 من تارخياا الدتتاتورج. اويستند التزاماا هذا    جتارهبا والدروس اليت استفاد 

فريدق العامدال املعدا ينبغدي أياداا للهذه العملية تطوراا جدديراا بالةحيدب   تشكالحني  ويف -7
 املشدارتة تافي عل  عمله قددراا أتدرب مدنبالستعراض الدورج الشامال مواصلة استكشاف سبال 

يتعلددق بتقددد  التقددارير. و وجددب اإلجددراء احلددا    يف ذلدد  مددا سدداءلة   ددااملتشدداور و الشددفافية و الو 
لفريدددق العامدددال ونمدددر يف آن واحدددد يف التقدددارير النالثدددة الددديت قددددماا منفصدددلة تدددال مدددن البلدددد تلقددد  ا

حدني أن التقريدرين  املستعرض  واملفوضية السامية حلقوق اإلنسدان  ومنممدات اجملتمدع املدد . ويف
 جدددراء  أو واضدددحة آليدددة يكدددن هنددداك األخدددريين تنددداول املسدددائال املتعلقدددة بالبلدددد قيدددد السدددتعراض  م

ضددح للتشدداور مددع البلددد قبددال تقددد  هددذين التقريددرين    الفريددق العامددال. وقددد تددان مددن الاددرورج وا
وضدددع هدددذه اتليدددة لتنددداول العديدددد مدددن املسدددائال علددد  املسدددتو  الدددو ا عدددوض تقددددناا    الفريدددق 

تددددربز العامددددال. ومددددن شدددد ن هددددذه اتليددددة أن تعددددزز مصددددداقية التقددددارير املقدمددددة    الفريددددق العامددددال  و 
 ا.بش هند أصحاهبا حتمال مسؤوليتام استعدا

وأشددددار الوفددددد    أن احلكومددددة أشددددرت   تلددددف ا اددددات صدددداحبة املصددددلحة يف عمليددددة  -8
الدذج تلزمده قدوانني البلدد  يف ذلد   لد  الدوزراء  والربملدان الستعراض الددورج الندا  ألوجلنددا   دا

ة وتشدداورية  وتوجدد  برصدددار باملشددارتة  ومنممددات اجملتمددع املددد . وتاندد  هددذه العمليددة تشددارتي
 التقرير الو ا املقدم    الفريق العامال.

وتناول التقرير املسائال املتعلقة حبالدة تنفيدذ التعاددات الطوعيدة  والتوصديات املتفدق عليادا  -9
واملقدمة خالل الستعراض األول. وأتدا  أياداا مدوجزاا للتطدورات الرئيسدية الديت شداد ا أوجلنددا يف 

 .2011 اإلنسان منذ عام ال حقوق 

ُتقدم سددالطوعيددة  مشددروع خطددة عمددال و نيددة ا تعادددا يتعلددق ب   فيمددااسددتكمل  أوجلنددداو  -10
قريبددداا     لددد  الدددوزراء للموافقدددة عليادددا. وسدددتتيح اخلطدددة   جدددرد املوافقدددة عليادددا    ددداراا سياسددداتياا 

نصدددول عليادددا يف  تلدددف واسدددع النطددداق لتعزيدددز حقدددوق اإلنسدددان و ايتادددا  وتنفيدددذ اللتزامدددات امل
اللجندة األوجلنديدة  تعددهاالتقدارير الديت  أفاد الوفد ب نصكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية. و 

احلكومدة وتتدو  سدنوياا    الربملدان لغدرض استعراضداا   تُقددمم حلقوق اإلنسان و نة تكافؤ الفرل
اللجنددددة  تاددددطلعناحيددددة املؤسسددددية  . ومددددن التنفيددددذ التوصدددديات املقّدمددددة وا اددددات املعنيددددة األخددددر 

اللجنددة الفرعيددة احلكوميددة املعنيددة حبقددوق  تقدددمالربملانيددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان بدددور رقددا   بينمددا 
تقدا    احلكومدة؛ الدعم الدتقنيدة  نة  تقدماإلنسان  رشادات مناسبة يف  ال السياسة العامة. و 

قدوق اإلنسدان علد  تنسديق جادود التنفيدذ يف  جادات تنسديق معنيدة حبتعمدال باإلضافة    ذلد   و 
 تال وزارة و دارة ووتالة حكومية.

علياددا منددذ اسددتعراض النمددراء األول نُفددذت  اتُّفددقوشدددد الوفددد علدد  أن توصدديات  تلفددة  -11
  2012   الددددذج اعتمددددد يف عدددداموحمددددره درج قددددانون منددددع التعددددذيبهددددي يف  ددددور التنفيددددذ. وأ   أو

الال نسددانية  العقوبددة القاسددية أو وجلددريه مددن ضددروب املعاملددة أو أحكددام اتفاقيددة مناهاددة التعددذيب
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وجتددرج مشدداورات بشدد ن املسددائال السياسدداتية واملؤسسددية الدديت  املاينددة يف النمددام القددانو  احمللددي. أو
 يتعني معا تاا قبال التصديق عل  الربوتوتول الختيارج لتفاقية مناهاة التعذيب.

و نفدددداذ القددددانون  والنمددددام العددددام  أنشدددد ت قددددوات الشددددر ة  يتعلددددق بنمددددام العدالددددة  وفيمددددا -12
مديريددة   تددال علدد  حدددة   األوجلنديددة وقددوات الدددفاع الشددعبية األوجلنديددة ودائددرة السددجون األوجلنديددة

عامدة  اليت يرفعادا شكاو ال يف ذل  حلقوق اإلنسان من أجال معا ة قاايا حقوق اإلنسان   ا
هدذه املدديريات مسدؤولة أياداا عدن بنداء القددرات و  أج موظدف مدن موظفيادا العداملني. الناس ضد

احمللية يف  دال حقدوق اإلنسدان  وعدن ضدمان احدةام البلدد اللتزامدات واملعدايري اإلقليميدة والدوليدة 
 يف  ال حقوق اإلنسان احةاماا تامالا.

  وبدأ النمام القاائي العمال خبيار التفاوض لتخفيف العقوبة  ويسمدر عمليدة الوصدول   -13
نمددام  لزامددي بددديال لتسددوية املنازعددات بغيددة التعجيددال  جيددرج اسددتخدامخدددمات املعونددة القانونيددة. و 

فددع عدددد املددوظفني القاددائيني مددن أجددال احلددد مددن بفددا املنازعددات املدنيددة. وباإلضددافة    ذلدد   رُ 
 جديددة يف ييدع أءداء ادائيةق مندا ق اسدُتحدث تراتم القاايا  وُحددت هلم أهدداف لداداء  و 

)املبداد  التوجيايدة لعقوبدات احملداتم التوجياات الصادرة وفقاا ألحكام الدستور  تمدالبلد. واعتُ 
 .2013  القاائية( )املمارسة(

 تتمتدددعوجدددر  تعزيدددز اسدددتقاللية مؤسسدددات احلكدددم الرئيسدددية أياددداا. فعلددد  سدددبيال املندددال   -14
صددالحية اإلفددراج بكفالددة عددن األشددخال الددذين ب()أ( مددن الدسددتور 6)23اتم  وجددب املددادة احملدد

من الدستور  نكدن للجندة  54جرائم جنائية. و وجب املادة  ارتكاببتامة يُلق  القبا عليام 
األوجلنديددة حلقددوق اإلنسددان أن تفددتح حتقيقددات مسددتقلة يف أج انتااتددات حلقددوق اإلنسددان  وعنددد 

اختاذ اإلجدراءات املناسدبة. لدعاء العام لالت تد من هذه النتااتات  أن تقدم توصية    مدير ا
( من الدستور  سلطة تعيني أعااء اللجنة النتخابيدة الدذين 1)60   وجب املادة والرئي   ومل

الربملددان. وخددالل تدددقيق الربملددان يف سددجالت املرشددحني  جيددوز ألج موظددف عددام  مددون  وافقددةحي
أج  لالعدةاض علد معلومدات بكدال حريدة  أن يقددمعاو من اجملتمدع املدد   حزب سياسي أو أو

 مرشح.
وأشدددار الوفدددد أياددداا    أن دسدددتور البلدددد يكفدددال احلدددق يف حريدددة التجمدددع وحريدددة تكدددوين  -15

   و  ةومسدؤولة ونشدطة قويدصحافة حرة و ا معيات وحرية التعبري. وواصل  احلكومة الدعوة    
 تدد مدن أن الشدعب األوجلنددج يفادم أن واسدعة. وتُبدذل حاليداا جادود للتالشدارتة املو التعبدري  حرية

 التصرف وفقاا للقانون. تبعالتمتع باحلقوق يست
فتد  يتوسدع  واضطلع  املنممات جلري احلكوميدة ومنممدات اجملتمدع املدد  بددور تبدري مدا -16

شدفافة ومبسدطة   بدرجراءات هذه املنممدات عماليف حياة البلد. ومن مث  فمن األمهية  كان أن ت
مدددن أجدددال  2016 مدددد قدددانون املنممدددات جلدددري احلكوميدددة لعدددامة بالكامدددال. واعتُ وأن تكدددون مسدددؤول

معا دددة هدددذه الشدددواجلال  والت تدددد مدددن أن املنممدددات جلدددري احلكوميدددة تعمدددال دائمددداا وفقددداا لوليدددة تدددال 
اتراء الديت أعربد   تعكد واحدة مناا. ومن املام أيااا التشديد عل  أن معمدم أحكدام القدانون 
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حلكوميدددة ذا دددا. وعدددالوة علددد  ذلددد   يدددنمت هدددذا القدددانون علددد   نيدددال املنممدددات جلدددري اهدددذه عنادددا 
الدو ا  مدنالا علد  مسدتو  اجمللد  - املنممات جلري احلكومية عل   تلف مسدتويات صدنع القدرار

  وعلد  مسدتو  اإلقليميدةللمنممات جلري احلكوميدة )عادوان مدن أصدال سدبعة أعاداء(  واللجدان 
   آليات للجرب.اجملتمع احمللي. وينمت القانون أيااا عل

يتعلدددق حبالدددة حقدددوق اإلنسدددان مندددذ ا ولدددة األو  لسدددتعراض األقدددران  اعتمددددت  وفيمدددا -17
( بوصدددفاا   ددداراا   ائيددداا 2019/2020-2015/2016أوجلنددددا خطدددة التنميدددة الو نيدددة النانيدددة )

للسنوات اخلم  القادمة. واسةشددت صدياجلة هدذه اخلطدة بدنا  قدائم علد  احلقدوق  زاء التنميدة. 
اخلطددة أداة سياسدداتية رئيسددية لدددم  حقددوق اإلنسددان ضددمن قاددايا التنميددة. ويتعددني أن  نددال  لددذا 

 يتماش  أج دعم   ائي خارجي يقدم    أوجلندا مع خطتاا للتنمية الو نية.
كوميدددة احلال  أخدددر  خاصدددة باجملدددونممددد  أوجلنددددا انتخابدددات رئاسدددية وبرملانيدددة عامدددة  و  -18
فقددددد اإلداريددددة يف البدايددددة   صددددعوبات. وعلدددد  الددددرجلم مددددن بعددددا ال2016ليددددة يف شددددباط/فرباير احمل

هدذه النتخابدات يف  ملاددا بطريقدة حدرة ونزيادة  وعكسدد  نتائجادا  رادة أجللبيدة سددكان نُممد  
رُفددع  لياددا يف التمدداس بشدد ن توصدديات احملكمددة العليددا  ن تكفددال عددرض بدد ملتزمددة احلكومددةو البلددد. 
اا الشدددعب األوجلنددددج بشددد ن اإلصدددالحات الدسدددتورية  قددددمي أج مقةحدددات     جاندددب السدددابق
 نش  هلذا الغرض.ستُ  للمراجعة الدستورية نة عل  
التوصيات اليت قدماا  تلف مدراق  النتخابدات بشد ن بعدا ب علماا احلكومة  حا  وأ -19

وأعددادت ت تيددد التزاماددا بتنفيددذ التوصدديات الدديت ارتدد ت احلكومددة أهنددا  .يددةالنتخاب العمليددة جوانددب
 يف الناوض بالدنقرا ية يف أوجلندا. تساهم

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور. ونكددن ال ّددالع علدد  التوصدديات الدديت  82أد   -20

 زء النا  من هذا التقرير.قدم  أثناء هذه ا لسة يف ا 
النسدداء والفتيددات   املمددارس علدد ورحبدد  تندددا بددا اود الدديت بددذلتاا أوجلندددا ملنددع العنددف  -21
  يف ذل  جتر  تشويه األعااء التناسلية األننوية  والعنف املنز   والجتار باألشخال. بيد أن  ا

املعارضددة واجملتمددع املددد  ووسددائط  تددزال تشددعر بددالقلق  زاء القيددود املفروضددة علدد  أحددزاب تندددا ل
 اإلعالم.

  ومكافحددة العنددف املنددز . وحمددره قددوانني ملنددع التعددذيبأوجلندددا ورحبدد  شدديلي باعتمدداد  -22
 أهداف التنمية املستدامة. دم تنمية الو نية تللخطة  ستحق النناء لعتمادهالبلد يوأضاف  أن 

حقدوق  عمدال لتنمية  واحلدد مدن الفقدر  و ورحب  الصني باألولوية اليت وضعتاا أوجلندا ل -23
يف  حتقدق مدن تقددم يف  دال سديادة القدانون   دا الفاات الادعيفة مدن السدكان. ورحبد  أياداا  دا

   وقانون  دارة النمام العام.وحمره ذل  اعتماد قانون منع التعذيب
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التوصدديات  والتزاماددا بتنفيددذ  ورحبدد  تولومبيددا بربنددام  أوجلندددا يف  ددال حقددوق اإلنسددان -24
 اليت تلقتاا أثناء ا ولة األو .

وشجع  الكونغو أوجلنددا علد  مواصدلة مكافحدة التنمديط ا نسدا   لكنادا أشدارت     -25
 و ايتاددا أن ا اددود الراميددة    ضددمان تنفيددذ اللتزامددات الدوليددة املتعلقددة بتعزيددز حقددوق اإلنسددان

 تُبذل بعد. م
الربنددام  العدداملي للتنقيددف يف  ددال حقددوق اإلنسددان أدرجدد  أوجلندددا ولحمدد  توبددا أن  -26

اختددذت جديدددة ملكافحددة عمددال األ فددال والجتددار هبددم  وا ت لددوائحيف سياسددتاا التعليميددة  واعتمددد
 خطوات لامان حصول ا ميع عل  التعليم.

وأشادت قربل بوضع أوجلندا خطة عمال و نية بش ن حقوق اإلنسان  واعتمداد قدوانني  -27
 نسان.حبقوق اإل تتعلق
 وأعرب  تشيكيا عن تقديرها لرد أوجلندا عل  بعا األسالة اليت قدمتاا مسبقاا. -28
وأشدادت ياوريدة توريدا الشدعبية الدنقرا يددة بتنفيدذ أوجلنددا سياسدات الصدحة  والتعلدديم   -29

 والزراعة  وسياسات أخر   وبااختاذ تدابري تشريعية  وتعزيز مؤسسا ا املعنية حبقوق اإلنسان.
لدددوائح ال  ولحمددد  أن وحمدددره ورحبددد  الددددا رك باعتمددداد أوجلنددددا قدددانون مندددع التعدددذيب -30

 تُعتمد بعد. الرئيسية م يةالتنفيذ
سيما يف  ال حقدوق  ورحب  جيبويت بالتزام أوجلندا بتعزيز حقوق اإلنسان و ايتاا  ل -31

 الالجاني.
نسان  و نشداء  ندة تكدافؤ ورحب  مصر باعتماد أوجلندا خطة العمال الو نية حلقوق اإل -32

 الفرل. وأعرب  عن تقديرها للتدابري الرامية    زيادة  اية حقوق املرأة والطفال.
  2014 وأشارت  ثيوبيا    وضدع خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان يف عدام -33

 واعتماد قوانني جديدة ترمي أساساا    حتسني حالة حقوق اإلنسان.
  صدددار يف ذلد  األول   ددااا بالتدددابري الديت ااختدذ ا أوجلندددا مندذ استعراضد ورحبد  فرنسدا -34
 عزز  اية الطفال.ي  الذج 2016 الطفال )املعدل( لعام نقانو 
ذهلا أوجلنددددا مدددن أجدددال حتسدددني نمامادددا املتعلدددق حبقدددوق تبدددوأقدددرت جورجيدددا بدددا اود الددديت  -35

خطدة العمدال الو نيدة  استندت  لياااإلنسان. ورحب  بالعملية التشاورية والتشارتية والشاملة اليت 
 (.2014بش ن حقوق اإلنسان )

  التمييدز ضدد املددرأة وحمدره. وأداند  ورحبد  أملانيدا باعتمداد أوجلنددا قدانون منددع التعدذيب -36
 احلق يف حرية التجمع السلمي.وانتااتات 
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وأثند  جلانددا علدد   نشداء أوجلندددا  نددة تقنيدة مشددةتة بددني الدوزارات معنيددة حبقددوق اإلنسددان  -37
  وبالددددعم املتاحدددة يف البلدددد دمات املعوندددة القانونيدددةخبدددشدددارك فيادددا اجملتمدددع املدددد . ورحبددد  جلاندددا ي

 أل فال ذوج اإلعاقة.باقطاع التعليم اخلال  حيم  بهالذج 
وأعرب  جلواتيمال عن قلقاا  زاء املعلومدات املتعلقدة بدالقوانني الديت  يدز علد  أسداس ندوع  -38

 تزال تشعر بالقلق  زاء عدم وجود تشريع شامال مناِها للتمييز. ا ن . وأضاف  أهنا ما
الدذين يلتمسدون اختفيدف  كوم عليام باإلعدداماحمل مساعورحب  آيسلندا بتيسري جلسات  -39

عتمددداد عددددد مدددن األحكدددام القانونيدددة املتعلقدددة حبقدددوق املدددرأة. وأعربددد  عدددن أسدددفاا  زاء اب  و العقوبدددة
 اعتماد أوجلندا قانون مكافحة اإلرهاب.

هددا اودجبخطددة العمددال الو نيددة بشدد ن حقددوق اإلنسددان  و أوجلندددا ورحبدد  اهلنددد باعتمدداد  -40
  و نشددداء اللجندددة لدددييف القدددانون احمل الراميدددة     دراج أحكدددام الصدددكوك الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان

باإلصدالحات الديت أدخلتادا أوجلنددا أياداا الفرعية احلكومية املعنية حبقوق اإلنسدان. ورحبد  اهلندد 
عل  الشر ة والقااء و دارة السجون و لب   لياا أن تتبدادل خربا دا مدع برندام  ريدادة األعمدال 

 .2015 النسائية يف أوجلندا لعام
اعتمداد بالفادة ألدف  و  يفة األوجلنديدة حلقدوق اإلنسدان للجندا بتصدنيفورحب   ندونيسيا  -41

 .وحمره قانون منع التعذيب
  لكناددددا لحمدددد  أن وحمددددره التعددددذيب منددددعورحبدددد  آيرلندددددا باعتمدددداد أوجلندددددا قددددانون  -42

اللجنددة األوجلنديددة حلقددوق  التقددارير الدديت وردتيددزال النتادداك األتنددر شدديوعاا حسددب  التعددذيب ل
 اإلنسان.

تشددريعا ا مددع  ءمددةيددا أوجلندددا علدد  مواصددلة بددذل جاودهددا مددن أجددال مواوشددجع   يطال -43
 عدودفدذت يف أوجلنددا تالقانون الدو  حلقدوق اإلنسدان. ولحمد   يطاليدا أن آخدر عمليدة  عددام نُ 

 .1999    عام
حققتدده أوجلندددا مددن  يفددازات يف  عمددال حقددوق اإلنسددان للجميددع   وأثندد  تينيددا علدد  مددا -44

املاليددددة الدددديت  صددددعوباتاملددددوارد والشددددحة والتعدددداون مددددع آليددددات حقددددوق اإلنسددددان  علدددد  الددددرجلم مددددن 
 تواجااا.

أوجلندددا مددن تقدددم صددوب تنفيددذ التوصدديات الدديت قبلتاددا أثندداء  هأحرزتدد علدد  مدداليبيددا وأثندد   -45
زيدددادة عددددد التالميدددذ يف املددددارس البتدائيدددة املتعلقدددة ب التوصدددياتيف ذلددد   األول   ددداالسدددتعراض 

 وحتقيق املساواة بني ا نسني يف املدارس.
ولحمدد  مدجلشددقر أن أوجلندددا أحددرزت تقدددماا يف زيددادة معدددلت اللتحدداق باملدرسددة   -46

ا اددود املبذولددة ملنددع تشددويه  البتدائيددة. ورحبدد  بزيددادةاا وعددززت املسدداواة بددني ا نسددني يف مدارسدد
 األعااء التناسلية األننوية.
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ورحب  ملديف بدالتزام أوجلنددا برنشداء   دار لتنفيدذ حقدوق اإلنسدان ضدمن خطدة العمدال  -47
املشاريع النسائية يف  ريادة    برنام ملديف (. وأشارت 2014الو نية بش ن حقوق اإلنسان )

 أوجلندا.
جندددة الربملانيدددة الدائمدددة حلقدددوق اإلنسدددان يف أوجلنددددا. وحنددد  ورحبددد  موريتانيدددا برنشددداء الل -48

 الرامية    احلد من وفيات األماات والرضع. جاودهاأوجلندا عل  مواصلة 
ودعددد  املكسدددي  أوجلنددددا    مواصدددلة جاودهدددا املؤسسدددية للتعددداون بشدددكال تامدددال مدددع  -49

 اإلجراءات اخلاصة جملل  حقوق اإلنسان وهياات املعاهدات.
 بدددال األسدددود جادددود أوجلنددددا الراميدددة    تفالدددة تنفيدددذ ورصدددد وتقيددديم خطدددة العمدددال وأقدددر ا -50

 الو نية بش ن حقوق اإلنسان من خالل اعتماد آلية للتنسيق واإلبالغ.
وأشدددادت موزامبيدددق بتنفيدددذ أوجلنددددا التوصددديات املتعلقدددة  يف يلدددة أمدددور  بدددردراج اتفاقيدددة  -51

 وحمددددددره )مددددددن خددددددالل قددددددانون منددددددع التعددددددذيب مناهاددددددة التعددددددذيب يف نماماددددددا القددددددانو  احمللددددددي
 (  والعنف القائم عل  نوع ا ن .2012 لعام
ورحبددد  ناميبيدددا برنشددداء أوجلنددددا مديريدددة حقدددوق اإلنسدددان واخلددددمات القانونيدددة  ووحددددة  -52

 املعايري املانية  ومكاتب حقوق اإلنسان يف ييع املراتز اإلقليمية لقوات الشر ة.
ها للجاددود املبذولددة إلعمددال احلقددوق القتصددادية والجتماعيددة وأعربدد  نيبددال عددن تقدددير  -53

ؤسسدددات. أنشددد ته مدددن م أوجلنددددا مدددن خطدددط عمدددال و نيدددة ومدددا وضدددعته مدددا والنقافيدددة. ولحمددد 
 ورحب  باعتماد قوانني  تلفة.

اللجددددوء  واألمهيددددة الدددديت تولياددددا  يف  ددددالوامتدددددح  هولندددددا السياسددددة التقدميددددة ألوجلندددددا  -54
املنليددات واملنليددني ومزدوجددي امليددال  اختاددع فاددة ملددد . وأعربدد  عددن أملاددا يف ألملنممددات اجملتمددع ا

علد  اخلددمات  ألج قيود يف احلصدول ا نسي ومغايرج اهلوية ا نسانية وحاملي صفات ا نسني
 الصحية.

وذتددر وفددد أوجلندددا أن احلكومددة تنمددر يف التصددديق علدد  الربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة  -55
نه ينبغي النمر يف ضاف الوفد أ. وأاليت ستاعاا تنفيذاا لالتفاقيةالسياسة  يب  ويفمناهاة التعذ

يف  وحمدددره اعتمددددت احلكومدددة قدددانون مندددع التعدددذيبوقدددد سدددبق أن  اتثدددار املاليدددة املرتبطدددة بدددذل .
 ستعرض تنفيذه بعد.تان القانون جديداا  فلم يُ  ؛ وملا2012 عام
ة حقدددوق وحريدددات ييدددع األوجلندددديني  وجدددب وتوجدددد ضدددمانات مؤسسدددية  تلفدددة حلمايددد -56

نددنعام مددن التمدداس ا ددرب  ذا تاندد  هلددم تملمددات. فعلدد  سددبيال املنددال   الدسددتور  ولددي  اددة مددا
  واسددددتنتج  أهنددددا جلددددري 2014 استعرضدددد   دددداتم البلددددد قددددانون مكافحددددة املنليددددة ا نسددددية لعددددام

ندة تكدافؤ الفدرل  الديت تدنمت مدن قدانون   1دستورية. وُحدددت بدارامةات التمييدز  وجدب املدادة 
صدددفات  يعلددد  أن املنليدددات واملنليدددني ومزدوجدددي امليدددال ا نسدددي ومغدددايرج اهلويدددة ا نسدددانية وحدددامل

 تسددمح بددالتمييز و/أو التحددر  تقبددال احلكومددة أو ا نسددني مشددمولون باحلمايددة مددن التمييددز. ولددن
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اهلويدددة ا نسدددانية  واير امليدددال ا نسدددي ومغددد ون ومزدوجدددو املنليدددات واملنليددد امفدددي ن   دددضدددد أج أحدددد
صدددفات ا نسدددني. ويعامدددال ييدددع األوجلندددديني علددد  قددددم املسددداواة ودون  ييدددز. واملنليدددات  ووحدددامل

واملنليددددون ومزدوجددددو امليددددال ا نسددددي ومغددددايرو اهلويددددة ا نسددددانية وحدددداملو صددددفات ا نسددددني الددددذين 
ون تقدد  التمداس يف التمتع حبقوق معيندة يسدتطيع للتمييز يف احلصول عل  اخلدمات أو نتعرضو ي

    اللجنة إلنصافام.
يفعلده النداس يف حيدا م اخلاصدة. فاددذا   دا بالتشداريتقبدال أوجلنددا  ومدن ناحيدة أخدر   ل -57

 التصرف يتعارض مع النقافة والقيم والعادات األوجلندية.
وذتر الوفد أن اة وقفاا اختيارياا فعلياا لعقوبة اإلعددام. وبنداء علد  ذلد   قُددم  توصدية  -58

الددديت تدددنمت علددد  أحكدددام  العقوبددداتمدددن قدددانون  120بتعدددديال ييدددع األحكدددام الدددواردة يف الفصدددال 
يعطددي للمحدداتم البتدائيددة سددلطة تقديريددة لفددرض العقوبددة املناسددبة  ؛ وهددذا األمددراإلعدددام اإللزاميددة

 داا    ظروف تال حالة وأسساا املوضوعية.استنا
 -)العقوبدددددات ا نائيدددددة( القدددددانون  ومدددددن املتوقدددددع أن ينمدددددر الربملدددددان يف مشدددددروع مراجعدددددة -59

   بشدد نهلبدد ُ مشددروع املراجعددة هددذا  الددذج و  يف أثندداء دورتدده العاشددرة. 2015  تفرقددةمتعددديالت 
 ندددة الشدددؤون القانونيدددة علددد   اليددداا معدددروض حواجملتمدددع املدددد    العدددام ا مادددور مدددن تعليقدددات وآراء

جزئياا من قرار احملكمة العليا يف قاية النائدب العدام ضدد هذا والربملانية. واسُتلام مشروع املراجعة 
سددوزان تيغددول وآخددرين. فعقددب هددذا القددرار  شددرع   نددة  صددال  القددانون األوجلنديددة يف دراسددة 

ر . وقددددد تاندددد  نتددددائ  الدراسددددة   وقددددوانني أخددددالعقوبدددداتمددددن قددددانون  120 سددددتعراض الفصددددالل
 منسجمة مع قرار احملكمة العليا بش ن حتر  أحكام اإلعدام اإللزامية.

 نمدن تسددرهبواحلدد ومدا تدزال تُبدذل ا ادود لتحسدني فدرل حصددول الفتيدات علد  التعلديم  -60
املدرسدي. وقددد أفادد  سياسددات العمددال اإلجيددا     زيددادة عدددد الفتيددات املسددجالت يف املدددارس 

ا امعات. وأُدرج  خدمات الصحة اإليفابية املتكاملة يف خدمات الصدحة العامدة.  انوية ويفالن
 دراية بكيفية التعامال مع املراهقني.وهلم وعمل  احلكومة عل  تعيني موظفني مدربني 

 تشدددكال هدددذه املسددد لة التمييدددز؛ وم يتعدددرض األشدددخال املصدددابون بددداملاق للوصدددم أو ول -61
سددديما  هلدددؤلء احلمايدددة  ل وتُدددوفّريوجدددد يف بلددددان أخدددر .  جلنددددا  خالفددداا ملدددامشدددكلة رئيسدددية يف أو 

 الرعاية الصحية.
 بددددتاددطلع بددده اجملتمددع املددد   وأيوأعربدد  احلكومددة عدددن تامددال تقددديرها للددددور الددذج  -62

تانددد  املصدددا   الشدددفافية واملسددداءلة والتعددداون. وملدددا علددد  أسددد رجلبتادددا يف مواصدددلة العمدددال معددده 
تفددادج ازدواجيددة العمددال  ويادددمن ب سددمحلو نيددة تدد يت يف املقددام األول  فددرن ذلددد  يواألولويددات ا

 املساءلة  وحيقق من مث اهلدف املشةك املتمنال يف  رساء الدنقرا ية يف اجملتمع األوجلندج.
يف املائدة مدن ميزانيتادا السدنوية لقطداع الصدحة  ولدو  15بتخصديمت ملتزمة أوجلندا وتمال  -63
علددد  رأس السدددتنمارات يف البنيدددة التحتيدددة وتددد يت يف املائدددة.  8.4جلدددري  تنحددد  ااختصدددمت  ا مأهنددد
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 الت منددال الطددرق واملطددارات والطاقددةاألساسددية جملددالسددتنمارات العامددة  فقددد خصصدد  .ا دداأولوي
ذه السدتنمارات أثدر  جيدا  يف وسديكون هلد. املاضية توليد الكارباء عل  مد  السنوات العشر أو

 .ةيف ذل  قطاع الصح  ا قطاعات أخر  أيااا 
يف أعقداب  ورحب النيجر  باعتمداد أوجلنددا خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان -64

. ولحظ أن أوجلندا أنش ت هياة حكوميدة لادمان التقيدد بالصدكوك الدوليدة عملية مشل  ا ميع
 واإلقليمية حلقوق اإلنسان عند وضع سياسا ا.

 دال تعزيدز سديادة القدانون والدنقرا يدة  أوجلنددا يف تقددم يف حتقق من  نيجرييا  اقرت وأ -65
يف ذلدد  التصددديق علدد  الصددكوك الدوليددة واإلقليميددة حلقددوق اإلنسددان. ونوهدد  جباددود أوجلندددا   ددا

 الرامية    ضمان حقوق الالجاني وملتمسي اللجوء.
يبذلده البلدد  نوهد   دااملشارتة اإلجيابية ألوجلندا وتعاوهنا مع املفوضدية  و بوأقرت النروي   -66

 حقوق اإلنسان اخلاصة هبم. هاحةامبالالجاني و لستقبال  من جاود
ورحبدد  باتسددتان بوضددع أوجلندددا خطددة العمددال الو نيددة بشدد ن حقددوق اإلنسددان؛ ورحبدد   -67

أيااا بتصديق أوجلنددا علد  الصدكوك الدوليدة واإلقليميدة  واعتمادهدا قدوانني وتددابري حتمدي حقدوق 
 املرأة.
  و نشداء  ندة تكدافؤ الفدرل  وحمدره اعتماد أوجلنددا قدانون مندع التعدذيببب  بنما ورح -68

اليت سيما استمرار املواقف  لكناا أعرب  عن قلقاا  زاء التحديات املتعلقة باأل فال والنساء  ل
 .تكرس سلطة الرجال

وضدددع خطدددة عمدددال ب  و وحمدددره ورحبددد  بددداراجلواج باعتمددداد أوجلنددددا قدددانون مندددع التعدددذيب -69
 عل  حتسني سبال الوصول    العدالة.  أوجلندا وشجع. نية بش ن حقوق اإلنسانو 
حققته أوجلنددا يف  دال تعزيدز احدةام حقدوق اإلنسدان. ورحبد  أياداا  ورحب  الفلبني  ا -70

جباود أوجلندا ملعا ة املمارسات التقليدية الادارة بداملرأة  مندال تشدويه األعاداء التناسدلية األننويدة  
 ب  عن قلقاا  زاء التحديات الرئيسية اليت ينطوج علياا تنفيذ القوانني احمللية.لكناا أعر 

التعدددذيب  يعدددرفالدددذج  هورحبددد  الربتغدددال باعتمددداد أوجلنددددا قدددانون مندددع التعدددذيب وحمدددر  -71
تدزال ككندة  مع اتفاقية مناهادة التعدذيب. وأعربد  عدن قلقادا ألن عقوبدة اإلعددام مدا تعريفاا يتفق

 حة اإلرهاب )املعدل(. وجب قانون مكاف
وأثنددد  ياوريدددة توريدددا علددد  التدددزام أوجلنددددا بوضدددع خطدددة العمدددال الو نيدددة بشددد ن حقدددوق  -72

اإلنسددان. وأشددارت    تنفيددذ خطددة التنميددة الو نيددة النانيددة  الدديت صدديغ  لتيسددري حتقيددق أهددداف 
 التنمية املستدامة.
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املددد  يف  عمددال خطددة العمددال ورحددب الحتدداد الروسددي بالتعدداون بددني احلكومددة واجملتمددع  -73
الو نية بش ن حقدوق اإلنسدان. ولحدظ اإلشدارات    حقدوق اإلنسدان الديت تدرد يف خطدة التنميدة 

 (.2019/2020-2015/2016الو نية النانية )
ورحب  جباودها الراميدة    تعزيدز املسداواة . وأثن  رواندا عل  استقبال أوجلندا الالجاني -74

وشدددجعتاا علددد  . العندددف ا نسدددي  والعندددف القدددائم علددد  ندددوع ا دددن بدددني ا نسدددني  ومكافحدددة 
 مواصلة تنفيذ خطة العمال الو نية بش ن املرأة.

يتصدددال بالفادددات الادددعيفة.  ورحبددد  السدددنغال بريفدددازات أوجلنددددا يف قطددداع التعلددديم  ومدددا -75
و نية سيما اعتماد خطة عمال  بالتدابري الطموحة املتخذة عل  الصعيد الو ا  ل أيااا  ورحب 

 .2014 بش ن حقوق اإلنسان يف عام
وشددجع  صددربيا أوجلندددا علدد  التصددديق علدد  التفاقيددة الدوليددة حلمايددة ييددع األشددخال  -76

مددن الختفدداء القسددرج  والربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة القادداء علدد  ييددع أشددكال التمييددز ضددد 
باعتمدداد صددربيا اددة التعددذيب. ورحبدد  املددرأة  والربوتوتددول الختيددارج لتفاقيددة األمددم املتحدددة ملناه

 تراعي أهداف التنمية املستدامة.   ائيةأوجلندا خطة 
ولحمددد  سدددرياليون أن أوجلنددددا وضدددع  خطدددة العمدددال الو نيدددة بشددد ن حقدددوق اإلنسدددان   -77

اللجنة األوجلندية سرياليون باحتفاظ وأ لق  برنام  ريادة األعمال النسائية يف أوجلندا. وأشادت 
 .2009 منذ عامالفاة ألف  بتصنيفاا يف حلقوق اإلنسان

 والناددددوضوشدددجع  سددددلوفينيا أوجلنددددا علدددد  تكنيدددف جاودهددددا الراميدددة     كددددني املدددرأة  -78
التمييز عل  أسداس امليدال ا نسدي واهلويدة  وأعرب  عن قلقاا املتواصال من استمرارحبقوق الطفال. 

 ا نسانية.
   حتسدني  مكانيدة احلصدول علد  خددمات ورحب  جنوب أفريقيا جباود أوجلندا الراميدة  -79

املعونددددة القانونيددددة  وخفددددا معدددددل الوفيددددات بددددني السددددجناء  وا فدددداض وفيددددات الرضددددع والوفيددددات 
 .2011 النفاسية منذ استعراض عام

النمدددام املسدددجلة علددد  نطددداق السياسدددات العامدددة و ورحدددب جندددوب السدددودان بدددالتطورات  -80
يف  ددددال حقددددوق اإلنسددددان يف املندددداه  الدراسددددية ردمدددداج التنقيددددف بو  القاددددائي ونمددددام السددددجون 

 .يف أوجلندا للوتالت األمنية. ورحب  برجراء انتخابات ناجحة
لكنادا أوجلندا من تشريعات تتعلق حبماية النسداء واأل فدال.  هوضعت وأشادت  سبانيا  ا -81

عتمددداد وا  أعربددد  عدددن قلقادددا  زاء تددددهور حالدددة املددددافعني عدددن حقدددوق اإلنسدددان بعدددد النتخابدددات
 قانون املنممات جلري احلكومية ا ديد.

وهندد  السددودان أوجلندددا علدد   جرائاددا النتخابددات  ورحددب باعتمدداد خطددة التنميددة الو نيددة  -82
 رنشاء  نة تكافؤ الفرل.بالنانية  و 
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 املعدددروض علددد وحنددد  سدددوازيلند أوجلنددددا علددد  اعتمددداد مشدددروع قدددانون الدددزواج والطدددالق  -83
للجندددة األوجلنديدددة حلقددددوق  2015 علددد  تنفيدددذ توصدددديات تقريدددر عدددامأوجلنددددا الربملدددان. وشدددجع  

 اإلنسان بش ن األشخال املصابني باملاق.
حيمددر علدد  وجدده  وذتددرت السددويد أن الدسددتور  الددذج حيمددي حريددة التعبددري والتجمددع  ل -84

 التحديد التمييز عل  أساس امليال ا نسي واهلوية ا نسانية.
يددددذ التوصدددديات الدددديت قبلتاددددا خددددالل السددددتعراض األول  ودعدددد  سويسددددرا أوجلندددددا    تنف -85
احةام حرية التعبري  وتكوين ا معيدات  والتجمدع بش ن  اليت قدمتاا سويسرا توصياتالسيما  ل

 السلمي.
ولحمددد  ا ماوريدددة العربيدددة السدددورية أن أوجلنددددا  ببدددذهلا تدددال ا ادددود لادددمان احلدددق يف  -86

 فيادددا د حققددد  تقددددماا علددد  الدددرجلم مدددن مسدددتو  التنميدددةالتنميدددة واحلقدددوق املدنيدددة والسياسدددية  قددد
 والتحديات اليت تواجااا.

  2012 لعدددام هليشددديت باعتمددداد أوجلنددددا قدددانون مندددع التعدددذيب وحمدددر  - ورحبددد  تيمدددور -87
 و نشاء  نة برملانية معنية حبقوق اإلنسان  و  الق برنام  ريادة األعمال النسائية يف أوجلندا.

الدديت بددذلتاا احلكومددة األوجلنديددة لتنفيددذ التوصدديات املقدمددة أثندداء  ورحبدد  توجلددو بددا اود -88
 الستعراض األول  واعتماد الربملان قوانني حلماية الفاات الاعيفة.

ولحم  أوترانيا التقارير اليت تفيد باستمرار املمارسات الاارة  والقوالدب النمطيدة الديت  -89
ة  واألقليدات ا نسدية  وياعدات األقليدات تستادف النساء واأل فال  واألشدخال ذوج اإلعاقد

 /اإليدز.املكتسبة العرقية  واألشخال املصابني بفريوس نقمت املناعة البشرية
يرلنددا الشدمالية أوجلنددا علد   ايدة احلريدات آوحن  اململكدة املتحددة لربيطانيدا العممد  و  -90

ألحدزاب السياسدية ا فتحدة علد نبياة عمال م  ياةتجمع والتعبري  و وال لتكوين ا معيات األساسية
 واملنممات جلري احلكومية ووسائط اإلعالم.

وشجع  ياورية تنزانيا املتحدة أوجلنددا علد  مواصدلة تكنيدف جاودهدا لادمان كارسدة  -91
 ضعفاا واألقال حماا عل   تمال دراستام. شداأل فال حقوقام من خالل مساعدة األ فال األ

يدددزال يسددداورها بسدددبب اسدددتمرار  ريكيدددة    أن القلدددق لوأشدددارت الوليدددات املتحددددة األم -92
قدوات األمددن والسدلطات األخددر  يف انتاداك حقددوق املدوا نني يف حريددة التعبدري وتكددوين ا معيددات 

امليددال  ون ومزدوجددو ن واملنليددات واملنليددو يف ذلدد  أعادداء املعارضددة والصددحفي والتجمددع السددلمي   ددا
 صفات ا نسني. واهلوية ا نسانية وحامل وا نسي ومغاير 

يف ذلددد  اعتمددداد خطدددة العمدددال  ورحبددد  أوروجلدددواج بددداخلطوات الددديت ااختدددذ ا أوجلنددددا   دددا -93
اإل ددددار املؤسسددددي لتعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان  تدددددعيمالو نيددددة بشدددد ن حقددددوق اإلنسددددان  مددددن أجددددال 

 و ايتاا.
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يف وأقرت ياورية فندزويال البوليفاريدة وضدع خطدة العمدال الو نيدة بشد ن حقدوق اإلنسدان  -94
  ورحب  بالتدابري املتخذة لامان حصول ا ميع عل  التعليم  فاالا عن السياسدة 2014 عام

 اليت ترتز عل  القطاعات الاعيفة. 2013 الزراعية الو نية لعام
العنددف سدديما العنددف املنددز  و  النسدداء  لبوأعربدد  زامبيددا عددن قلقاددا  زاء انتشددار العنددف  -95

 لاارة ضد النساء والفتيات  نال مصدر قلق تبري.املمارسات ا. وارت ت أن ا نسي
ولحم  زمبابوج أن أوجلندا أحرزت تقدماا عل  عددد مدن ا بادات مدن خدالل اعتمداد  -96

قدددوانني توسدددع نطددداق احلقدددوق املنصدددول عليادددا يف الدسدددتور ووضدددع خطدددة العمدددال الو نيدددة بشددد ن 
 .  عل  سبيال املنالحقوق اإلنسان

طة العمال الو نية بش ن حقوق اإلنسدان وبالتددابري الراميدة    ورحب  ا زائر باعتماد خ -97
الةتيددز بوجدده خددال علدد  الفاددات مددع حتسددني الوصددول    اخلدددمات الصددحية ومكافحددة التمييددز  

 املامشة.
املطروحددة ورحبدد  أنغددول بالتدددابري القتصددادية والجتماعيددة  لكناددا لحمدد  التحددديات  -98
املعاهددات الدوليدة  و تاحدة التعلديم للفادات مدع القوانني الو نية  مةمواءبالتشريعات  و  يتعلق فيما

 الاعيفة  ووفيات األ فال  وتسجيال املواليد.
ورحبددددد  األرجنتدددددني بعددددددم تنفيدددددذ أوجلنددددددا أج حكدددددم باإلعددددددام يف السدددددنوات األخدددددرية   -99

 وشجعتاا عل   لغاء عقوبة اإلعدام.
خطدددوات ملكافحدددة الجتدددار باألشدددخال وتعزيدددز  مدددنأوجلنددددا ااختذتددده  ورحبددد  أرمينيدددا  دددا -100

لحمد  أن عددداا تبدرياا مدن األ فدال منخر دون يف  ولكنادا  وشجعتاا علد  ذلد  حقوق الطفال
 عمال األ فال.

ورحبدد  أسددةاليا بعمددال اللجنددة األوجلنديددة حلقددوق اإلنسددان  وبوضددع أوجلندددا خطددة عمددال  -101
رات اللجنددة و لغدداء قددانون  دارة النمددام و نيددة حلقددوق اإلنسددان. وشددجع  أوجلندددا علدد  تنفيددذ قددرا

 العام.
سديما  ارتفاع درجة التفاوت الجتماعي والقتصادج  ل  زاءوأعرب  النمسا عن قلقاا  -102

وصددول الفقددراء الددريفيني    العدالددة  واسددتخدام  مكانيددة بددني املنددا ق الريفيددة واملنددا ق احلاددرية  و 
 .ةللقو قوات األمن املفرط 

ربيجان بنا  أوجلندا البناء يف عملية الستعراض وخطدة العمدال الو نيدة بشد ن ورحب  أذ -103
 حقوق اإلنسان.

املوارد   لنقمتتزال تواجه أوجلندا واعترب ا نتيجة  ولحم  بنغالديش التحديات اليت ل -104
 القتصادية. - ورحب  برصالحا ا الدنقرا ية والجتماعية
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تُنفدذ   ت اليت قبلتاا أوجلندا يف السدتعراض السدابق موذترت بلجيكا أن بعا التوصيا -105
يتعلدددق برلغددداء عقوبدددة  سددديما مدددا يدددزال مفتوحددداا لتحقيدددق تقددددم يف هدددذا املادددمار  ل وأن اجملدددال ل
 األحداث. قااءاإلعدام و 
مندال  ُتسدّن بعدد  الديت م وشجع  بوتسوانا أوجلنددا علد  اسدتكمال تشدريعا ا وسياسدا ا -106

والسياسددددة الو نيددددة للعدالددددة   رة السددددلطة القاددددائية  وسياسددددة املعونددددة القانونيددددةمشددددروع قددددانون  دا
 النتقالية.

وأعربددد  الربازيدددال عدددن تقدددديرها لسياسدددات أوجلنددددا بشددد ن الالجادددني وملتمسدددي اللجدددوء   -107
 .2016 واعتماد قانون األ فال )املعدل( لعام

ز املسدددداعدة القانونيدددة داخددددال وأشدددادت بوروندددددج برنشددداء أوجلندددددا مراتدددز العدالددددة  ومراتددد -108
 احلق يف الدفاع.تعزيز احملاتم ونمام السجون  األمر الذج من ش نه حتسني الوصول    العدالة و 

. وهند ت أوجلنددا نسجو الوأقرت هاييت التقدم الذج أحرزته أوجلندا صوب  صال  نمام  -109
 .محلماية حقوقاا الالجاني واسةاتيجيا ا استقباهلعل  
وأثىن املغرب عل  التددابري الديت ااختدذ ا أوجلنددا لتعزيدز   ارهدا املؤسسدي حلقدوق اإلنسدان   -110

 ومواءمة تشريعا ا مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  ومكافحتاا التعذيب.
ورحبد  موريشدديوس بالتددابري الدديت ااختدذ ا أوجلندددا لادمان حصددول ا ميدع علدد  التعلدديم   -111

قيدددق األمدددن الغدددذائي  ومكافحدددة املالريدددا والسدددال وفدددريوس نقدددمت املناعدددة والقاددداء علددد  ا دددوع  وحت
 /اإليدز.املكتسبة البشرية
 و ايتاددا ذات الصددلة بتعزيددز حقددوق املددرأةة بلددده وذتددر وفددد أوجلندددا أن سياسددات حكومدد -112

أن  صد  مدن شد نه   أج لالنامام للغاية  مستعدةن احلكومة أضاف أتااه . و  سياسات ل
 ذتدداء وعددي الرجددال وأضدداف أن . التوقيددع عليدده أو السياسددات هددذه زيددز أهدددافتععلدد  سدداعد ي

وذلد  بالعمدال مدنالا تعليم املرأة و كيناا اقتصدادياا  الش ن بالنسبة لحبقوق املرأة أمر هام  وتذل  
سياسدة  وترمديبددء أعمدال جتاريدة صدغرية. لكلفة تمعقولة العل   كيناا من احلصول عل  قروض 

يف ذلددد  تشدددويه األعاددداء  املدددرأة   دددا مدددن نارسدددون العندددف علددد لقددداء القدددبا علددد      احلكومدددة 
 التناسلية األننوية.

مكافحددددة فددددريوس نقددددمت املناعددددة البشددددرية/اإليدز يف  ددددال تاندددد  أوجلندددددا رائدددددة يف   وقددددد -113
بدالفريوس/املرض اشدخال املصدابني لوصدم أج حالة  يُبلغ عن وم .من القرن املاضي النمانينات

 .ةاحلصول عل  األدوية املاادة للفريوسات العكوسوتكفال احلكومة . حاضراا  اضياا ولم ل
 دام أن احلكومدة ملتزمدة التزامداا تدامالا بادمان احلدق يف حريدة التجمدع  مداالوفدد وأضاف  -114

الكنري من البلدان لدياا تشدريعات تدنمم احلدق   يف حني أن قانونلل نار س دون انتااك هذا احلق
نكددددن  ؛ ولدسددددتورخيددددالف أحكددددام ال مشددددروع قددددانون املنممددددات جلددددري احلكوميددددة لو تجمددددع. يف ال
الدسددتور هددو القددانون األمسدد  للبلددد. فويصددبح قانوندداا. خيددالف الدسددتور أن يُعتمددد شددروع قددانون مل
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  املنممددددات جلددددري احلكوميددددة جددددرائم جيددددرج التحقيددددق فيادددداالدددديت تعرضدددد  هلددددا القتحددددام وعمليددددات 
يف  دددال حقدددوق اإلنسدددان أفدددراد قدددوات األمدددن تددددريب و يف هنايدددة املطددداف. مرتكبوهدددا عاقب يُ سدددو 

 منام حقوق اإلنسان.وسيحاتم تال من ينتا  مستمر. 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
المدرجتتتة أدنتتتا   /درستتتو أوغنتتتدا التوصتتتيات المقدمتتتة ةتتتي أثنتتتاء جلستتتة التحتتتاور -115

 وحظيو بقبولها:
ديق علتتا الصتتاود الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان التصتت تعزيتتز 115-1

 )الاونغو(؛
مواصتتتلة النظتتتر ةتتتي التصتتتديق علتتتا المزيتتتد متتتن الصتتتاود الدوليتتتة  115-2

 المتعلقة بحقوق اإلنسان )الجمهورية العربية السورية(؛
مواصتتلة عمليتتة االن تتماا صلتتا الصتتاود الدوليتتة ا ساستتية لحقتتوق  115-3

 اإلنسان )أذربيجان(؛
 وحظتتتتر  لتفعيتتتتل نتتتتانون منتتتت  التعتتتتذيب التنفيذيتتتتة الئحتتتتةالاعتمتتتتاد  115-4

 )الدانمرد(؛
تعريفتتتاا  عتتترل التعتتتذيبالتتتذي ي وحظتتتر  تنفيتتتذ نتتتانون منتتت  التعتتتذيب 115-5

يتماشا واتفانية مناه ة التعذيب من أجل ضمان نظاا ةعال لمنت  جميت  أشتاال 
 التعذيب )البرتغال(؛

ةتي ذلتم متن  تالل  مليتاا  بمتاع وحظتر  تنفيذ نانون من  التعتذيب 115-6
صنشتتتاء نظتتتاا ةعتتتال لمنتتت  جميتتت  أشتتتاال التعتتتذيب وغيتتتر  متتتن ضتتترو  المعاملتتتة 

 المهينة )سويسرا(؛ الالصنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
قتتانون وضتت  القواعتتد التنظيميتتة ال تترورية ل تتمان التنفيتتذ الاامتتل ل 115-7

  وصتاحتتة تتتدريب مناستتب بشتتلن هتتذا القتتانون 2012 لعتتاا وحظتتر  منتت  التعتتذيب
 ا منية وذلم ل مان تطبيق أحاامه تطبيقاا ةعاالا )آيرلندا(؛ وحداتلل

صلغتتتاء جميتتت  القتتتوانين والممارستتتات التمييزيتتتة التتتتي تنتهتتتم حقتتتوق  115-8
الدولية بموجب اتفانية الق تاء علتا جميت  أشتاال  أوغندا المرأة  وةقاا اللتزامات

 ييز ضد المرأة )آيسلندا(؛التم

__________ 

 م حترر الستنتاجات و/أو التوصيات. **
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حقتوق  ةتي مجتال م  الرجتل سن القوانين التي تعزز مساواة المرأة 115-9
 الملاية )السويد(؛

بشتتلن تشتتويه ا ع تتاء  2010 ضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لقتتانون عتتاا 115-10
 التناسلية ا نثوية )مدغشقر(؛

 تجريم تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية )زامبيا(؛ 115-11
مواصتتتتلة الجهتتتتود متتتتتن  تتتتالل مبتتتتادرات التعلتتتتتيم وشتتتتحذ التتتتتوعي  115-12

لتحستتتتين التنفيتتتتذ الفعتتتتال للقتتتتوانين المتعلقتتتتة بتتتتالعنف المنزلتتتتي وتشتتتتويه ا ع تتتتاء 
 التناسلية ا نثوية  وصلغاء تشريعات التمييز القائم علا أساس الجنس )باراغواي(؛

عنتتف الجنستتي  التنفيتتذ الفعتتال للقتتوانين ذات الصتتلة التتتي تتتنظم ال 115-13
 والعنف القائم علا نوع الجنس )زامبيا(؛

 ا طفال ةي جمي  ا ماكن )زامبيا(؛بسن تشريعات تحظر العنف  115-14
تاثيف جهودهتا الراميتة صلتا صنفتاذ نتانون منت  االتجتار با شت ا   115-15
 ليشتي(؛ - )تيمور
ار بتتتذل المزيتتتد متتتن الجهتتتود لافالتتتة االمتثتتتال لقتتتانون منتتت  االتجتتت 115-16

 با ش ا  )توغو(؛
 2011 لعتتتاا النظتتر ةتتي التصتتديق علتتا اتفانيتتة العمتتال المنتتزليين 115-17
( لمنظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة  وبروتوكتتتتول منتتتت  ونمتتتت  ومعانبتتتتة االتجتتتتار 189 )رنتتتتم

با شتتتتت ا   وب اصتتتتتة النستتتتتاء وا طفتتتتتال  المامتتتتتل التفانيتتتتتة ا متتتتتم المتحتتتتتدة 
 ين(؛لمااةحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفلب

اعتماد التشريعات التي تمن  التمييز ضد المرأة  وتلغي تشويه/بتر  115-18
 ا ع اء التناسلية  وتمن  الزواج القسري )أستراليا(؛

يتماشتتا والدستتتور والتزامتتتات  كفالتتة صنفتتاذ القتتوانين وتنفيتتذها بمتتا 115-19
أوغنتدا  البلد بموجب القتانون التدولي واإلنليمتي بتاحتراا وحمايتة حتق كتل ةترد ةتي

 التجم  السلمي )السويد(؛الحق ةي ةي التعبير و  الحقةي ممارسة 
ات تتتاذ التتتتدابير الالزمتتتة لتعتتتديل القتتتانون المتعلتتتق با طفتتتال وةقتتتاا  115-20

 التفانية حقوق ا ش ا  ذوي اإلعانة )توغو(؛
تعتتتتتديل نتتتتتانون ا طفتتتتتال )المعتتتتتدل( تمشتتتتتياا متتتتت  اتفانيتتتتتة حقتتتتتوق  115-21

حقتتوق ا طفتتال ذوي اإلعانتتة ةتتي  مراعتتاة هتتدل تعمتتيمب ا شتت ا  ذوي اإلعانتتة 
 جمي  البرامج  وتوةير الموارد الالزمة من أجل حماية هذ  الحقوق )البرتغال(؛
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التعجيل بسن السياستات والقتوانين ذات الصتلة بالمعونتة القانونيتة  115-22
شتتلن بالدستتتور المنصتتو  عليهتتا ةتتي والعدالتتة االنتقاليتتة متتن أجتتل الوةتتاء بالواليتتة 

 صتاحة العدالة للجمي  )النمسا(؛
رصد تواةق القوانين م  االلتزامات لةي البرلمان  عملية ستحداثا 115-23

 الدولية للبلد ةي مجال حقوق اإلنسان )ةرنسا(؛
لتشتتريعات المحليتتة متت  جميتت  الصتتاود الدوليتتة امواصتتلة مواءمتتة  115-24

 طرةاا ةيها )صندونيسيا(؛ أوغندا لحقوق اإلنسان التي تاون
ضمان تطابق القوانين الوطنية م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  115-25

 )الفلبين(؛
صدمتتاج جميتت  الصتتاود القانونيتتة الدوليتتة المصتتدق  االستتتمرار ةتتي 115-26

 عليها ةي القانون المحلي )النيجر(؛
 متن أجتلن مواصلة تنفيذ  طة العمل الوطنية بشتلن حقتوق اإلنستا 115-27

متن  هتا حماية حقوق اإلنستان وتعزيز  ةي مجالتعزيز ندرات الحاومة والمواطنين 
 )كوبا(؛ أ رى بين أمور
 تعزيز تنفيذ  طة العمل الوطنية بشلن حقوق اإلنسان )أنغوال(؛ 115-28
ضمان التنفيذ الفعتال ل طتة العمتل الوطنيتة بشتلن حقتوق اإلنستان  115-29

 )موريشيوس(؛
جهودهتتا الراميتتة صلتتا تنفيتتذ  طتتة العمتتل الوطنيتتة لحقتتوق  م تتاعفة 115-30

 اإلنسان )السودان(؛
مواصتتلة تعزيتتز تطبيتتق  طتتة العمتتل الوطنيتتة بشتتلن حقتتوق اإلنستتان  115-31

 )جمهورية ةنزويال البوليفارية(؛
اعتمتتتاد  طتتتة العمتتتل الوطنيتتتة بشتتتلن حقتتتوق اإلنستتتان ةتتتي الفتتتترة  115-32

 القادمة )االتحاد الروسي(؛
لتنفيذ الاامل ل طة عمتل السياستة الجنستانية الوطنيتة )جمهوريتة  ا 115-33

 كوريا(؛
تعزيز جهودها الرامية صلا تنفيذ  طة العمتل الوطنيتة بشتلن المترأة   115-34
 سيما مشاركتها واندماجها ةي االنتصاد )جنو  أةريقيا(؛ ال

الزراعيتتة الوطنيتتة متتن أجتتل ضتتمان الحصتتول تها تعزيتتز تنفيتتذ سياستت 115-35
 الغذاء والتصدي لسوء التغذية )جنو  أةريقيا(؛ علا
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الهيئتتتة الوطنيتتتة للطفولتتتة متتتن أجتتتل منتتت  فعيتتتل التعجيتتتل بانشتتتاء وت 115-36
 ومااةحة العنف واالستغالل وغير ذلم من الممارسات المهينة )صسبانيا(؛

زيتتتادة ةعاليتتتة  متتتن أجتتتلوضتتت  استتتتراتيجيات وتنفيتتتذ  طتتتة العمتتتل  115-37
 مااةحة زواج ا طفال  والزواج المبار  والزواج القسري )سيراليون(؛

 )جيبوتي(؛وتنفيذها اعتماد  طة عمل مااةحة الزواج المبار  115-38
تعزيز المؤسسات واآلليات الوطنية لحقوق اإلنستان  االستمرار ةي 115-39

 )نيبال(؛
يتتة لحقتتوق اإلنستتان والحتتد تتتوةير التمويتتل الاتتاةي للمؤسستتة الوطن 115-40

 من اعتمادها علا المصادر ال ارجية )الفلبين(؛
مواصتتلة تعزيتتز المؤسستتات الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان والمؤسستتات  115-41

 الديمقراطية )بنغالديش(؛
زيتتتادة تعزيتتتز المتتتوارد الماليتتتة المعتمتتتدة للجنتتتة ا وغنديتتتة لحقتتتوق  115-42

 اإلنسان )النيجر(؛
يلتتتزا متتتن نتتتدرات  ا وغنديتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان بمتتتاجنتتتة الل زويتتتدت 115-43

 مستدامة )جنو  أةريقيا(؛وموارد 
صتتتون ودعتتتم التتتتدابير الراميتتتة صلتتتا تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان  115-44

 )الجمهورية العربية السورية(؛
مواصلة التعاون البنَّتاء مت  آليتات ا متم المتحتدة لحقتوق اإلنستان  115-45

 )أذربيجان(؛
ز التعتتاون متت  هيئتتات المعاهتتدات بتقتتديم تقاريرهتتا الوطنيتتة ةتتي تعزيتت 115-46

 مواعيدها )كولومبيا(؛
تقتتتديم التقتتتارير المتتتتل رة صلتتتا هيئتتتات معاهتتتدات حقتتتوق اإلنستتتان  115-47
 )غانا(؛
تقتتتتديم التقتتتتارير المتتتتتل رة صلتتتتا هيئتتتتات المعاهتتتتدات ذات الصتتتتلة  115-48

 )سيراليون(؛
ق تتاء علتتا التمييتتز ضتتد المتترأة  النظتتر ةتتي تعزيتتز صطتتار وآليتتات ال 115-49

والعنف القائم علا نوع الجنس من  الل سن وصنفاذ جمي  القوانين ذات الصلة  
 المرأة )موريشيوس(؛ الممارس علابالعنف  والمتعلقة الموجودة ةعالا نيد النظر

 تعزيز مشاركة المرأة ةي عملية التنمية الوطنية )أنغوال(؛ 115-50
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لراميتتتة صلتتتا النهتتتوض بحقتتتوق المتتترأة ومااةحتتتة مواصتتتلة جهودهتتتا ا 115-51
ستتتيما تحقيتتتق المستتتتاواة ةتتتي الحصتتتول علتتتتا  التمييتتتز ضتتتد النستتتاء والفتيتتتتات  ال

 التعليم  ومن  تسر  الفتيات من المدرسة )الماسيم(؛
صلغتتتاء جميتتت  ا حاتتتاا التمييزيتتتة ضتتتد المتتترأة التتتتي نتتتد توجتتتد ةتتتي  115-52

 نوانينها الوطنية )غواتيماال(؛
المترأة  التي تستتهدلومااةحة جمي  أشاال التمييز والعنف من   115-53

 والفئات ال عيفة ا  رى )صيطاليا(؛
ات تتاذ التتتدابير المناستتبة للق تتاء علتتا جميتت  أشتتاال التمييتتز ضتتد  115-54

 النساء والفتيات  وا ش ا  المصابين بالمهق )مدغشقر(؛
عزيز حقونهن مواصلة حماية الفتيات من جمي  أشاال التمييز  وت 115-55

 وصماانية حصولهن علا التعليم )باكستان(؛
تعزيز جهودها الوطنية الرامية صلا تحقيتق المستاواة بتين الجنستين   115-56

 وتماين المرأة علا الصعيدين السياسي واالجتماعي )مصر(؛
مواصتتتتلة تحستتتتين سياستتتتاتها لحمايتتتتة حقتتتتوق المتتتترأة )الجمهوريتتتتة  115-57

 العربية السورية(؛
 وحمايتهتتتتا مواصتتتتلة جهودهتتتتا ةتتتتي ستتتتبيل تعزيتتتتز حقتتتتوق ا طفتتتتال 115-58

 )الجمهورية العربية السورية(؛
 وبتتتتتاء ةيتتتتتروس نقتتتتتي المناعتتتتتة البشتتتتتريةل جهتتتتتود التصتتتتتديتعزيتتتتتز  115-59

/اإليدز عتتتتن طريتتتتق مااةحتتتتة الموانتتتتف التمييزيتتتتة  ووصتتتتم ا شتتتت ا  الماتستتتتبة
اإلنستتان أداة المصتتابين بتتالفيروسد وأدلتتة ةيتتروس نقتتي المناعتتة البشتترية وحقتتوق 

 نيمة لتحقيق هذا الهدل )كولومبيا(؛
وضتتتت  استتتتتراتيجية للمعلومتتتتات والونايتتتتة لمااةحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد  115-60

ستتيما  الستاان المصتتابين بتتالمهق واضتطهادهم ةتتي البلتتد  ة تالا عتتن حمتتايتهم  ال
 ا طفال منهم )الماسيم(؛

لمتتترأة ا الممتتتارس علتتتا ات تتتاذ تتتتدابير ةعالتتتة للق تتتاء علتتتا العنتتتف 115-61
مناستتبة الفوريتتة التتتدابير ال  وات تتاذ متترأة الالجئتتةال وب اصتتةنتتوع الجتتنس   بستتبب

للق تتاء علتتا جميتت  أشتتاال التمييتتز ضتتد المتترأة  تمشتتياا متت  اتفانيتتة الق تتاء علتتا 
 جمي  أشاال التمييز ضد المرأة )ناميبيا(؛

 ات تتتتاذ التتتتتدابير الالزمتتتتة ل تتتتمان حقتتتتوق المتتتترأة  والتحقيتتتتق ةتتتتي 115-62
  وتقديم المساعدة صلا ال تحايا  هاومعانبة المسؤولين عنانتهاكات هذ  الحقوق 
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والقوالتتتب النمطيتتتة الراستتت ة  التتتتي تاتتترس ستتتلطة الرجتتتلالموانف بتتتوشتتحذ التتتوعي 
 )ا رجنتين(؛

مواصتتلة تعزيتتز اإلطتتار القتتانوني القتتائم  وتقويتتة التتتدابير الراميتتة صلتتا  115-63
 )الجمهورية العربية السورية(؛من  العنف القائم علا نوع الجنس 

تاثيتتتف الجهتتتود متتتن أجتتتل الق تتتاء علتتتا جميتتت  أشتتتاال العنتتتف  115-64
 النساء والفتيات )جورجيا(؛ الممارس علا

تاثيتتتف الجهتتتود الراميتتتة صلتتتا صذكتتتاء التتتوعي علتتتا الصتتتعيد التتتوطني  115-65
 - النستتاء والفتيتتات )تيمتتور الممتتارس علتتاأجتتل مااةحتتة جميتت  أشتتاال العنتتف  متن
 ي(؛ليشت
 الممتتتارس علتتتاتعزيتتتز الجهتتتود الراميتتتة صلتتتا الق تتتاء علتتتا العنتتتف  115-66

 النساء والفتيات  وعلا الممارسات ال ارة )سلوةينيا(؛
الممتتارس حمتتالت توعيتتة وطنيتتة صضتتاةية لمااةحتتة العنتتف صطتتالق  115-67
 النساء والفتيات )توغو(؛ علا
ء ضتتحايا العنتتف مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة صلتتا حمايتتة النستتا 115-68

 )ملديف(؛ هنوصعادة تلهيل الجنسي والعنف المنزلي
 الممتتتارس علتتتامواصتتتلة حمايتتتة حقتتتوق المتتترأة  ومااةحتتتة العنتتتف  115-69

 المرأة )الصين(؛
 مواصلة تعزيز حماية حقوق النساء وا طفال )نيجيريا(؛ 115-70
ا طفتتتال  ورعايتتتة ا طفتتتال  الممتتتارس علتتتاتعزيتتتز مااةحتتتة العنتتتف  115-71

 المسيبين )الجزائر(؛
ات اذ تدابير ملموسة ل تمان التنفيتذ الفعتال للقتانون التذي يحظتر  115-72

التحقيتتتق ةتتتي الحتتتوادث ذات  بوستتتائل منهتتتاتشتتتويه ا ع تتتاء التناستتتلية ا نثويتتتة  
 صعادة تلهيل ال حايا )نبر (؛و الصلة  ومقاضاة الجناة  

جميتتتت  الممارستتتتات التقليديتتتتة ال تتتتارة   مااةحتتتتة جهتتتتود تاثيتتتتف 115-73
العمل بشال ةعال علا صنفتاذ نتانون حظتر تشتويه ا ع تاء التناستلية  بوسائل منها

ا نثوية ةي جميت  أنحتاء البلتد  وزيتادة المتوارد البشترية والماليتة الم صصتة لفرنتة 
 العمل المعنية بمااةحة تقديم القرابين البشرية واالتجار بالبشر )تشيايا(؛

تطبيق وصنفاذ نانون مااةحة تشويه ا ع اء التناستلية ا نثويتة ةتي  115-74
 أنر  اآلجال )صسبانيا(؛
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صتاحة موارد كاةية متن أجتل التنفيتذ الاامتل للقتوانين المحليتة التتي  115-75
 المرأة )الفلبين(؛ التي تستهدلتحظر الممارسات التقليدية ال ارة 

قليديتتتتتة ال تتتتتارة والقوالتتتتتب الق تتتتتاء علتتتتتا جميتتتتت  الممارستتتتتات الت 115-76
 ةي ذلم تشويه ا ع اء التناسلية ا نثوية )بوتسوانا(؛ النمطية  بما

التتتتتي ات تتتتاذ تتتتتدابير ملموستتتتة للق تتتتاء علتتتتا الممارستتتتات ال تتتتارة  115-77
 سيما ا طفال المصابين بالمهق )بنما(؛ النساء وا طفال  ال تستهدل

ا عمتتتل ا طفتتتال الق تتتاء علتتت متتتن أجتتتلتعزيتتتز البتتترامج وال طتتت   115-78
 المدى القريب )شيلي(؛ ةيبشال ةعال 

تعزيتز الجهتتود الراميتة صلتتا ضتمان الق تتاء علتا عمتتل ا طفتال عتتن  115-79
طريتتق ةتترض عقوبتتات علتتا انتهتتاد ا حاتتاا المتعلقتتة بتوشيتتف ا طفتتال والشتتبا  

 )ملديف(؛
ةتتتتي ذلتتتتم  مواصتتتتلة وضتتتت  استتتتتراتيجيات لحمايتتتتة ا طفتتتتال  بمتتتتا 115-80

اميتتتتتة صلتتتتتا ضتتتتتمان حصتتتتتول ا طفتتتتتال التتتتتذين يعيشتتتتتون ةتتتتتي الشتتتتتوارع التتتتتتدابير الر 
الحصتول  ةي العتيش دا تل أسترة وةتيهم حقعلا مؤسسات الرعاية البديلة   وةي

 علا ال دمات الصحية والتعليم )شيلي(؛
مواصتتتتلة تعزيتتتتتز الجهتتتتود الراميتتتتتة صلتتتتا مااةحتتتتتة االتجتتتتار بالبشتتتتتر  115-81

 )أرمينيا(؛
واستقالل الق اء  ومن  المسؤولين  ضمان الفصل بين السلطات  115-82

 الحاوميين من التد ل ةي اإلجراءات الق ائية )سلوةينيا(؛
  2و 1محتاكم المجتالس المحليتة متن الفئتتين حسن ستير ضمان  115-83
ةتتي المائتتة متتتن  80  لالمتتدا ل ا ولتتا للوصتتول صلتتا العدالتتة بالنستتبة  عتبتترالتتتي ت

 )النمسا(؛ بالموارد الااةية  وتزويد هذ  المحاكم ا وغنديين
تنفيتتتذ استتتتراتيجية عدالتتتة ا طفتتتال  والمبتتتادط التوجيهيتتتة الوطنيتتتة  115-84

 )جنو  أةريقيا(؛علا سبيل ا ولوية ألطفال ةي نظاا العدالة الجنائية ل
ةصل ا حتداث عتن البتالغين ةتي مراكتز االحتجتاز وصعتادة التلهيتل  115-85

 )زامبيا(؛
ت الشتتتترطة/ومديرية النيابتتتتة العامتتتتة  واللجنتتتتتة نتتتتواتحقيتتتتق كفالتتتتة  115-86

الجنتتتتاة محاستتتتبة ا وغنديتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان ةتتتتي جميتتتت  ادعتتتتاءات التعتتتتذيب  و 
 )الدانمرد(؛
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 شتتتتلنصجتتتتراء تحقيقتتتتات كاملتتتتة وشتتتتفاةة ةتتتتي الحتتتتاالت المزعومتتتتة ب 115-87
ستتتتيما ةتتتي أثنتتتتاء    الاالستتتت داا المفتتترة للقتتتتوة متتتن جانتتتب أةتتتتراد نتتتوات ا متتتن

  وكفالتتتتة مستتتتاءلتهم عتتتتن االنتهاكتتتتات المحتملتتتتة وبعتتتتدها 2016 انت ابتتتتات عتتتتاا
 لحقوق اإلنسان )النمسا(؛

العتتاملين التحقيتتق ةتتي جميتت  أعمتتال التعتتذيب المزعومتتة  ومستتاءلة  115-88
 الذين تثبو صدانتهم )غانا(؛ ةي نوات ا من الحاومية

ف تعزيتز التتتدابير الراميتتة صلتا تحستتين تطبيتتق القتانون المتعلتتق بتتالعن 115-89
ةتي ذلتم تتدريب وتوعيتة الق تاة والمتدعين العتامين وضتباة الشترطة  المنزلي  بمتا

 )شيلي(؛
وض  برامج دائمتة ومستتدامة للتعلتيم والتتدريب ةتي مجتال حقتوق  115-90

سيما أةراد القوات المستلحة والشترطة والستلطة  اإلنسان للموشفين العموميين  ال
 ضعفاا )كولومبيا(؛الق ائية  والتشديد علا حماية أشد الفئات 

تعزيتتز تتتدريب الشتترطة علتتا طريقتتة التحقيتتق ةتتي العنتتف الجنستتي  115-91
ا طفتتال   العنتتف الممتتارس علتتاةتتي ذلتتم  والعنتتف القتتائم علتتا نتتوع الجتتنس  بمتتا

)الواليتتات المتحتتدة  علتتا النحتتو الواجتتبمرتابتتي هتتذ  ا ةعتتال  مقاضتتاةوضتتمان 
 ا مرياية(؛

التثقيتف ةتي مجتال حقتوق اإلنستان مواصلة بذل جهود التتدريب و  115-92
 لفائدة وكاالت صنفاذ القانون )المغر (؛

مواصلة بذل الجهود الراميتة صلتا تتوةير التثقيتف ةتي مجتال حقتوق  115-93
 اإلنسان لموشفي صنفاذ القانون )جمهورية تنزانيا المتحدة(؛

التلكتتد متتن أن منظمتتات المجتمتت  المتتدني والمتتداةعين عتتن حقتتوق  115-94
ةتي جميت  ادعتاءات الت ويتف بالاامتل يعملتون ةتي بيئتة آمنتة  والتحقيتق اإلنسان 

 )آيرلندا(؛ والم ايقة والعنف
التحقيتتتق ةتتتي ادعتتتاءات م تتتايقة المتتتداةعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان  115-95

 ومحاكمة الجناة )غانا(؛
لمتتتداةعين عتتتن التتتتي توجتتته لصجتتتراء تحقيتتتق دنيتتتق ةتتتي التهديتتتدات  115-96

جتم  المدني  وتقديم المسؤولين عنها صلا العدالتة  حقوق اإلنسان ومنظمات الم
حقتتتتوق المتتتترأة  ناشتتتتطين ةتتتتي مجتتتتالستتتتيما ال وضتتتتمان التعوي تتتتات لل تتتتحايا  ال

 )أوروغواي(؛
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صجراء تحقيقات شاملة ةي االعتداءات علا ا شت ا  المصتابين  115-97
 بالمهق  وكفالة تقديم مرتابي االنتهاكات صلا العدالة )سيراليون(؛

 وض   طة عمل وطنية للق اء علا زواج ا طفال )ملديف(؛ 115-98
مزيد من الجهود ل مان تسجيل جمي  ا طفال المولتودين البذل  115-99
 الوطني )السودان(؛ اإلنليمةي 
اعتماد تدابير للحد من عدد ا طفال غير المسجلين عند التوالدة  115-100

 ؛)أنغوال(
اتوين الجمعيتات  وحريتة التظتاهر ضمان االحتتراا الاامتل لحريتة ت 115-101

تنفيتذ نتانون صدارة النظتاا  لتدى ستيما السلمي امتثاالا اللتزامات أوغنتدا الدوليتة  ال
 )ةرنسا(؛ 2013 العاا لعاا

للستلوكات الوحشتية المزعومتة  وض  حتدتعزيز التدابير الرامية صلا  115-102
اء المعارضتتتة زعمتتتة   ومالحقتتتةالتعستتتفي لالعتقتتتاالتالشتتترطة  و  متتتن جانتتتب أةتتتراد

 دواة  سياسية )أستراليا(؛بن ائياا 
 ات اذ التدابير الالزمة ل مان الحق ةي التجم  الستلمي  وتفتادي 115-103

ضتتتتمان  التجتتتتاوزات   وصذا حتتتتدثو هتتتتذ  ا نشتتتتطة ا منيتتتة التجتتتاوزات ةتتتتي صطتتتتار
 يفلو مرتابوها من العقا  )صسبانيا(؛ أال

  وتوةير شترول متستاوية لجميت  تحسين شفاةية العملية االنت ابية 115-104
المرشحين  وعدا عرنلة عمل وسائ  اإلعالا وشباة اإلنترنو  وضتمان استتقالل 

المتتترتبطين   وصجتتتراء تحقيتتتق نزيتتته ةتتتي ادعتتتاءات الغتتتش والعنتتتف اتلجنتتتة االنت ابتتت
 )تشيايا(؛ االنت اباتب

ستتن صصتتالحات انت ابيتتة لمعالجتتة المشتتاكل التتتي الحظهتتا العديتتد  115-105
صضتتفاء طتتاب   بوستتائل منهتتا  2016رانبين  تتالل انت ابتتات شتتباة/ةبراير متتن المتت

عمليتتتتة تعيتتتتين اللجنتتتتة االنت ابيتتتتة )الواليتتتتات المتحتتتتدة  الشتتتتمول والشتتتتفاةية علتتتتا
 ا مرياية(؛

التشتتتاور متتت  طائفتتتة واستتتعة متتتن الفتتتاعلين ةتتتي المجتمتتت  المتتتدني   115-106
يافتل وجتود    بمتا2016 هم ةي نانون المنظمات غير الحاوميتة لعتاائوصبراز آرا

للمستتتاءلة )المملاتتتة المتحتتتدة  ةو اضتتتع منفتحتتتة وحيويتتتةمنظمتتتات غيتتتر حاوميتتتة 
 لبريطانيا العظما وآيرلندا الشمالية(؛

ات اذ التدابير الالزمة لتمت  الجمي  بحقونهم المدنية والسياستية   115-107
 (؛ةي ذلم الحق ةي المشاركة ةي الشؤون السياسية والعامة )بوتسوانا بما
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المحامتتة العليتتا ةتتي  المقترحتتة متتنتنفيتتذ اإلصتتالحات االنت ابيتتة  115-108
أوغندا والمرانبين المستتقلين ل تمان صجتراء انت ابتات تحتترا حقتوق اإلنستان ةتي 

 المستقبل )النرويج(؛
ات تنفيتتتذ صصتتتالا انت تتتابي هتتتادل ي تتتمن شتتتفاةية لجنتتتة االنت ابتتت 115-109

استتت داا متتوارد الدولتتة  صستتاءةمبتتادط الديمقراطيتتة  ويمنتت  لل امتثالهتتاواستتقاللها  و 
 لتمويل الحمالت )كندا(؛

بشرعية العمتل التذي ي تطل  بته المتداةعون عتن  ةا االعترال صراح 115-110
 حقوق اإلنسان  ودعم عملهم علناا  وتوةير الحماية لهم )أوروغواي(؛

 شترائ ة أضعف مواصلة تعزيز سياساتها االجتماعية الناجحة لفائد 115-111
 وتعاونتته   والعمتتل علتتا ضتتمان حصتتولها علتتا مستتاعدة المجتمتت  التتدوليالمجتمتت 

 حسب احتياجات البلد )جمهورية ةنزويال البوليفارية(؛
بتتذل جهتتود علتتتا النحتتو المبتتين ةتتتي أهتتدال التنميتتة المستتتتدامة   115-112
والتغذيتتة المتعلقتتة بتتالفقر  والتعلتتيم  والصتتحة  والزراعتتة   ةتتي المجتتاالتستتيما  ال

 )بنغالديش(؛
زيتتتادة نستتبة الميزانيتتتة الوطنيتتتة  طريتتق عتتتن الصتتحة بقطتتتاع النهتتوض 115-113

صتتتحية الرعايتتتة الالم صصتتتة للصتتتحة  وضتتتمان حصتتتول جميتتت  ا شتتت ا  علتتتا 
تمشتتياا متت   طتتة تنميتتة نطتتاع الصتتحة  الااملتتة علتتا نتتدا المستتاواة متت  اآل تترين 

 )صندونيسيا(؛
متيت  يزانية الوطنيتة الم صصتة للصتحة  وتزيادة النسبة المئوية للم 115-114

الحق ةي الرعاية الصتحية بجمي  ا ش ا   دون تمييز علا أساس نوع الجنس  
 )باراغواي(؛

ضتتمان ميزانيتتة كاةيتتة لقطتتاع الصتتحة  ووصتتول المتتراهقين بالاامتتل  115-115
سيما  دمات الصحة  صلا ال دمات الصحية  ال م  اآل رين وعلا ندا المساواة

 بية و دمات تنظيم ا سرة  والتعليم المناسب )أوكرانيا(؛اإلنجا
 مواصلة تطوير النظاا الصحي )الجمهورية العربية السورية(؛ 115-116
)الجمهوريتة ة مواصلة التعاون م  البلدان ا  رى ةي نطتاع الصتح 115-117

 العربية السورية(؛
ا مهتات باتبتاع تعزيز التدابير الرامية صلا مااةحتة مراضتة ووةيتات  115-118

 نهج نائم علا حقوق اإلنسان )كولومبيا(؛
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تاثيتتتتف الجهتتتتود الراميتتتتة صلتتتتا  فتتتت  معتتتتدالت وةيتتتتات ا طفتتتتال  115-119
 وا مهات )نيبال(؛

القطتتتاع ادارة المعلومتتاتي ال تتا  بتتنظتتتاا المواصتتلة تعزيتتز وتوحيتتد  115-120
 يمقراطية(؛  وتبادل ال برات ةي هذا الصدد )جمهورية كوريا الشعبية الدالصحي
 مواصتتلة الجهتتود الوطنيتتة لمااةحتتة ةيتتروس نقتتي المناعتتة البشتترية 115-121

   وتوةير ال دمات الصحية للجمي  )مصر(؛الماتسبة
تنفيذ صعالن أبوجا بشلن دحر المالريا ةي أةريقيا  والتشديد بوجته  115-122

  ا  علتا ستن مشتروع نتانون التتلمين الصتحي التوطني ليشتمل الفئتات ال تعيفة 
مثتتل تلتتم التتتي تنشتت  ةتتي القطتتاع غيتتر الرستتمي  وا ستتر المعيشتتية ذات التتد ل 

 المن ف  وا ش ا  ذوي اإلعانة  والمسنين وا طفال )كينيا(؛
مواصلة بذل جهود وتدابير صيجابية للحفتا  علتا صماانيتة حصتول  115-123

 الجمي  علا التعليم )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛
ن الوصتتتتول العتتتتادل صلتتتتا تعلتتتتيم ابتتتتتدائي نتتتتوعي ومستتتتتداا تحستتتتي 115-124

 )جيبوتي(؛
ستتتتيما ةتتتتي المنتتتتاطق  تحستتتتين ةتتتتر  الحصتتتتول علتتتتا التعلتتتتيم  ال 115-125

 المهمشة )الجزائر(؛
مواصتتتلة زيتتتادة معتتتدل تستتتجيل ا طفتتتال ةتتتي المتتتدارس االبتدائيتتتة   115-126

عتتزز ستتيما متتن  تتالل وضتت  سياستتات ت وتحقيتتق تاتتاةؤ الفتتر  بتتين الجنستتين  ال
متن ذلتم  المحترومينحقوق الفتيات ةي التعليم  وتتي  التعليم لجمي  ا ش ا  
 )الفئات ال عيفة(  وتحسين نوعية نظاا التعليم العاا )ليبيا(؛

تعزيتتز السياستتات التتتي تتتتي  الحصتتول علتتا التعلتتيم ةتتي المنتتاطق  115-127
 الريفية )الجمهورية العربية السورية(؛

التتتدابير لتحستتين التحتتاق ا طفتتال بالمتتدارس   ات تتاذ المزيتتد متتن 115-128
 سيما للبنات )أوكرانيا(؛ وصماانية الوصول صليها  وصتاحة تعليم جيد ومستداا  ال

تنفيتتتذ ا حاتتتاا القانونيتتتة لتتتتوةير حمايتتتة أة تتتل لألشتتت ا  ذوي  115-129
 اإلعانة )أنغوال(؛

دون تعزيتتتز واحتتتتراا الحقتتتوق ا ساستتتية لألشتتت ا  ذوي اإلعانتتتة  115-130
 تمييز )جيبوتي(؛

تاثيتتتتف جهودهتتتتا الراميتتتتة صلتتتتا زيتتتتادة التتتتوعي العتتتتاا بشتتتتلن حقتتتتوق  115-131
 ا ش ا  ذوي اإلعانة )السودان(؛



A/HRC/34/10 

27 GE.16-22961 

 النهتتتتوضمتتتتن أجتتتتل  هتتتتاجهوددعم التمتتتتاس المستتتتاعدة الالزمتتتتة لتتتت 115-132
ستتتتتيما حقتتتتتوق المهتتتتتاجرين وطتتتتتالبي اللجتتتتتوء    الصنليمهتتتتتاحقتتتتتوق اإلنستتتتتان ةتتتتتي ب

 )نيجيريا(؛
لة جهودهتتتتا الراميتتتتة صلتتتتا تحستتتتين ستتتتبل معيشتتتتة الالجئتتتتين مواصتتتت 115-133

والمشتردين دا ليتاا متتن  تالل ات تاذ تتتدابير ترمتي صلتا زيتتادة تحستين نظتاا الرعايتتة 
الصتتحية ةتتي م يمتتات الالجئتتين  وضتتمان بلتتوي جميتت  الالجئتتين أعلتتا مستتتويات 

 الحصول علا ال دمات الصحية )صربيا(؛
علقتتتتة با عمتتتتال التجاريتتتتة وحقتتتتوق تنفيتتتتذ المبتتتتادط التوجيهيتتتتة المت 115-134

اإلنسان: تنفيتذ صطتار ا متم المتحتدة مالحمايتة  واالحتتراا  واالنتصتالم متن أجتل 
 ا راضي )كينيا(؛ةي الحصول علا  حقالالعمل و الحق ةي ضمان 
اعتمتتتاد  طتتتة عمتتتل وطنيتتتة لألعمتتتال التجاريتتتة وحقتتتوق اإلنستتتان   115-135

ا عمتتتتال التجاريتتتتة وحقتتتتوق اإلنستتتتان المبتتتتادط التوجيهيتتتتة بشتتتتلن  باالستتتتتناد صلتتتتا
 )النرويج(؛

 التعجيل بتنفيذ ال طة ال مسية الثانية للتنمية الوطنية )صثيوبيا(؛ 115-136
مواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز التنميتتتتتتة االنتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة المستتتتتتتدامة   115-137

 وتحسين مستويات معيشة الشعب )الصين(؛
وارد الطبيعية تبرا اتفانتات التلكد من أن الشركات التي تستغل الم 115-138

ل صلتتا موانعهتتا الثقاةيتتة و متت  المجتمعتتات المحليتتة المت تتررة لتماينهتتا متتن الوصتت
 )كينيا(؛ لهاتعوي ات  وتقديمموارد  الالحصول علا  أو

مواصتتتتتلة تنفيتتتتتذ السياستتتتتات االجتماعيتتتتتة واالنتصتتتتتادية واإلنمائيتتتتتة  115-139
 لحماية حقوق الشبا  )باكستان(؛

ةتتي ذلتتم  تنميتتة شتتعبها  بمتتا الراميتتة صلتتامواصتتلة تنفيتتذ السياستتات  115-140
نستتتاء وا شتتت ا  ذوي اإلعانتتتة ةتتتي للفتتتر  الالتتتتدابير المت تتتذة لتحقيتتتق تاتتتاةؤ 

 التنمية االنتصادية واالجتماعية ةي البلد )باكستان(؛
 ةتي ذلتم كفالتة مااةحة الفساد  بمتا م اعفة جهودها الرامية صلا 115-141
 لعطاءات التناةسية ةي العروض العامة )كوبا(؛الفر  وا تااةؤ
حقتتتتوق الشتتتتعب االنتصتتتتادية ب لنهتتتتوضتعزيتتتتز الجهتتتتود المبذولتتتتة ل 115-142

 )صثيوبيا(؛
ستتتن نتتتوانين  متتتن أجتتتلالتمتتتاس المستتتاعدة متتتن المجتمتتت  التتتدولي  115-143

 د)جنو  السودان( تهاتعزيز حقوق اإلنسان وحمايل
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وستتتتتقدا ردوداا عليهتتتتا ةتتتتي ونتتتتو مناستتتتب وستتتتتدرس أوغنتتتتدا التوصتتتتيات التاليتتتتة   -116
 يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان: ال

بغيتتة  2009 التعجيتتل بستتن مشتتروع نتتانون التتزواج والطتتالق لعتتاا 116-1
الجديتتد  ميتتراثلتمييتتز ضتتد المتترأة ةتتي نتتانون ا ستترة  وستتن نتتانون الل وضتت  حتتد

 اء والرجال علا السواء )ألمانيا(؛لتعزيز المساواة ةي حقوق الميراث للنس
لسياستة المتعلقتة لالتنفيذ الاامل للسياسات الصحية المدرستية  و  116-2

بصحة المراهقين من أجل توةير التثقيف ةتي مجتال الصتحة اإلنجابيتة للمتراهقين  
 ومن  حمل المراهقات )ألمانيا(؛

ال تتتمان االجتمتتتاعي لحمايتتتة  ةتتتي نطتتتاع وضتتت  وتنفيتتتذ صصتتتالحات 116-3
 ضعفاا )ملديف(؛ شدالجماعات وا ةراد ا 

التصتتديق علتتا اتفانيتتة حمايتتة ا طفتتال والتعتتاون ةتتي مجتتال التبنتتي  116-4
 (؛مدغشقرعلا الصعيد الدولي )

 التعجيل بسن مشروع نانون الزواج والطالق )ملديف(؛ 116-5
االتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  ا شتتت ا  متتتن علتتتا التصتتتديق  116-6

  واالن تتتماا صليهمتتتا ستتتري  واتفانيتتتة حقتتتوق ا شتتت ا  ذوي اإلعانتتتةاال تفتتتاء الق
وستتتحب التحفظتتتات علتتتا اتفانيتتتة مناه تتتة التعتتتذيب  واالتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة 

 حقوق جمي  العمال المهاجرين وأةراد أسرهم )سيراليون(؛
التتتتتي تمتتتتس حقتتتتوق الستتتتارية ضتتتتمان التنفيتتتتذ الفعتتتتال للتشتتتتريعات  116-7

والتعجيتتل بستتن مشتتروع نتتانون التتزواج والطتتالق  ومشتتروع نتتانون اإلنستتان للمتترأة  
 الجرائم الجنسية  ونانون حماية الشهود )السويد(؛

تعريتتف االغتصتتا  نطتتاق تعتتديل نتتانون العقوبتتات متتن أجتتل توستتي   116-8
ةتتي ذلتم االغتصتتا  الزوجتي  وجعتتل  بتادراج مجموعتة متتن ا ةعتال الجنستتية  بمتا

 )السويد(؛هذ  الجريمة محايدة جنسانياا 
تعزيز صنفاذ نانون العنتف المنزلتي  واعتمتاد مشتروع نتانون الجترائم  116-9

 ليشتي(؛ - الجنسية )تيمور
زيتتتتادة النستتتتبة المئويتتتتة متتتتن الميزانيتتتتة الوطنيتتتتة الم صصتتتتة لقطتتتتاع  116-10

يترد ةتي صعتالن أبوجتا بشتلن دحتر المالريتا ةتي  ةي المائة وةقاا لما 15الصحة صلا 
 أةريقيا )زمبابوي(؛

التصديق علا اتفانية عدا تقادا جرائم الحر  والجرائم المرتابتة  116-11
 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛
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ةتتر  الحصتتول علتتا  تتدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة  تعزيتتز 116-12
ةتتتي المائتتتة تمشتتتياا متتت  صعتتتالن أبوجتتتا بشتتتلن دحتتتر  15بزيتتتادة ميزانيتتتة الصتتتحة صلتتتا 

 لمين الصحي للفقراء )بلجياا(؛وصنشاء نظاا للت  المالريا ةي أةريقيا
صنشاء عدد كال من المحاكم ومراكز المساعدة القانونيتة المتنقلتة  116-13

ستتيما ةتتي حتتاالت العنتتف  ةتتي منتتاطق الالجئتتين لتحستتين الوصتتول صلتتا العدالتتة  ال
 الجنسي والعنف القائم علا نوع الجنس )هايتي(؛

 كفالتةال عتن طريتق  تنقي  الحد ا دنا لألجور ل مان حماية العمت 116-14
 مستوى معيشي الئق بالتشاور م  جمي  أصحا  المصلحة المعنيين )هايتي(؛

دون  2008 اعتمتتاد وتنفيتتذ مشتتروع نتتانون الغتتذاء والتغذيتتة لعتتاا 116-15
تل ير  وتوةير تمويل كال لبرامج الوجبات المدرسية بالتشاور م  جمي  أصحا  

 المصلحة المعنيين )هايتي(؛
فيتتذ سياستتة ح تترية وطنيتتة شتتاملة لمعالجتتة مشتتاكل حقتتوق ستتن وتن 116-16

 اإلنسان الناشئة عن التح ر السري  )كينيا(؛
 سيما من  تالل كفالتة تعيتين ن تاة تعزيز نظاا ن اء ا حداث  ال 116-17

حتياجتات تراعتي االمحتاكم مت صصتة تطبتق اإلجتراءات التتي صنشتاء و  مت صصين
 ال اصة لألطفال )بلجياا(؛

لألشتتت ا  ذوي اإلعانتتتة  الم صصتتتة حصتتتة ةتتتر  العمتتتل زيتتتادة 116-18
 د)الاونغو(

 :ساسيشار صليها علا هذا ا سال تحظا التوصيات الواردة أدنا  بتلييد أوغندا و و  -117
  بتتدءاا بالغتتاء متتن نائمتتة الجتترائم الستتلود المثلتتي بالتراضتتيشتتطب  117-1

والممارستتات غيتتر الالئقتتة  والتحقيتتق   القتتوانين التتتي تحاتتم الجتترائم غيتتر الطبيعيتتة
ةتتتي حتتتاالت التمييتتتز والت ويتتتف والهجمتتتات ضتتتد المثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي 
  الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحتاملي صتفات الجنستين والمنظمتات

 )كندا(؛ ومقاضاة المسؤولين عن ذلم
متتتتتتتن نتتتتتتتانون المنظمتتتتتتتات غيتتتتتتتر الحاوميتتتتتتتة  44تعتتتتتتتديل المتتتتتتتادة  117-2
الدستتور التوطني القاضتي بتلن التوارد ةتي الشترة  تواةقهتا مت ل مان  2016 االع

نتتتانون تنفيتتتذ تاتتتون كتتتل جريمتتتة جنائيتتتة محتتتددة تحديتتتداا جيتتتداا  واعتمتتتاد لتتتوائ  
ةتتتي حريتتتة التعبيتتتر  وقوحمايتتتة الحقتتت صعمتتتالالمنظمتتتات غيتتتر الحاوميتتتة متتتن أجتتتل 

 )كندا(؛ والتجم  السلمي وتاوين الجمعيات علا شباة اإلنترنو و ارجها
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ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمااةحتتة ومنتت  جميتت  أشتتاال التمييتتز  117-3
ةتي ذلتم علتا أستاس الميتل الجنستي والهويتة الجنستانية  والوصم االجتماعي  بما

 )شيلي(؛
ات تتتاذ تتتتدابير لمااةحتتتة القواعتتتد والممارستتتات والقوالتتتب النمطيتتتة  117-4

الجنستي  لمثليين ومزدوجي الميتالتي تف ي صلا التمييز والعنف ضد المثليات وال
علتا حقهتم علتا كترامتهم و  ءا عتتداا تلم التتي تشتال سيما والمتحولين جنسياا  ال

 ميلهم الجنسي بلنفسهم )كولومبيا(؛يتعلق ب كل ما  تقريرةي 
تنقتي  التشتري  المتعلتتق باإلجهتاض ل تمان حصتتول جميت  النستتاء  117-5

 الوةيات النفاسية )الاونغو(؛ علا اإلجهاض والرعاية الصحية من أجل الحد من
  تعتديل القتتوانين ذات الصتتلة التتتي تفترض عقوبتتة اإلعتتداا اإللزاميتتة 117-6

 )نبر (؛ ك طوة أولا
التصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب   117-7

وصنشتتاء آليتتة ةعالتتة للتحقيتتق ةتتي ادعتتاءات التعتتذيب وةقتتاا لتتدليل التقصتتي والتوثيتتق 
الالصنستتانية  العقوبتتة القاستتية أو الفعتتالين للتعتتذيب وغيتتر  متتن ضتترو  المعاملتتة أو

 المهينة )تشيايا(؛ أو
استتتتتتعراض نتتتتتانون صدارة النظتتتتتاا العتتتتتاا  ونتتتتتانون المنظمتتتتتات غيتتتتتر  117-8

لمنظمتتات غيتتر الحاوميتتة تماتتين االحاوميتتة  بحيتتض يف تتي اإلطتتار القتتانوني صلتتا 
 ائق )تشيايا(؛ودون عو من العمل ةي أمان المستقلة 

متتتن  العالنتتتات الجنستتتية المثليتتتة بتتتين البتتتالغين المتراضتتتين شتتتطب 117-9
 )تشيايا(؛ نائمة الجرائم

تاثيتتتف الجهتتتود للتصتتتديق علتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفانيتتتة  117-10
 (؛الدانمردمناه ة التعذيب )

 -صصتتتدار وتنفيتتتذ مشتتتروع مراجعتتتة القتتتانون )العقوبتتتات الجنائيتتتة(  117-11
 بغية صلغاء عقوبة اإلعداا نهائياا )ةرنسا(؛  تفرنةمت تعديال
صنشتتتتاء آليتتتتة ونائيتتتتة وطنيتتتتة وةقتتتتاا للبروتوكتتتتول اال تيتتتتاري التفانيتتتتة  117-12

 مناه ة التعذيب )ةرنسا(؛
التصتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتة الق تتاء علتتا جميتت   117-13

 نغال( )غانا( )ةرنسا(؛أشاال التمييز ضد المرأة )آيسلندا( )رواندا( )الس
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صلغاء ا حااا القانونية التي تني علتا تجتريم المثليتات والمثليتين  117-14
  وحتتاملي صتتفات الجنستتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية

 وذلم احتراماا لمبدأ عدا التمييز )ةرنسا(؛
بعتد طرةتاا تصب  الدولتة  التصديق علا المعاهدات الدولية التي لم 117-15

ستتتيما اتفانيتتتة مناه تتتة التعتتتذيب  واتفانيتتتة الق تتتاء علتتتا جميتتت  أشتتتاال  ةيهتتتا  ال
التمييز ضد المترأة وبروتوكولهتا اال تيتاري  والبروتوكتول اال تيتاري الثتاني الملحتق 
بالعهتتد التتتدولي ال تتتا  بتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية  الهتتادل صلتتتا صلغتتتاء عقوبتتتة 

 (؛جورجيااإلعداا )
مالفتتتين بواليتتتات ةتتتي صطتتتار صلتتتا الةتتتي توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة  النظتتتر 117-16

 اإلجراءات ال اصة )جورجيا(؛
التصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعتتذيب   117-17

الالصنستتتانية  العقوبتتتة القاستتتية أو وتعزيتتز التقيتتتد التتتتاا بحظتتتر التعتتتذيب والمعاملتتتة أو
 هاكات ةي هذا الصدد )ألمانيا(؛االنتالمسؤولين عن المهينة ومقاضاة  أو

  ونتتانون المنظمتتات 2013 تعتتديل نتتانون صدارة النظتتاا العتتاا لعتتاا 117-18
  متتن أجتتل ضتتمان حريتتة التجمتت  وتاتتوين الجمعيتتات 2016 غيتتر الحاوميتتة لعتتاا

 تمشياا م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )ألمانيا(؛
ميتتت  ا شتتت ا  متتتن التصتتتديق علتتتا االتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة ج 117-19

 اال تفاء القسري )غانا( )أوروغواي(؛
التصتتتديق علتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفانيتتتة مناه تتتة التعتتتذيب  117-20

 )الجبل ا سود( )رواندا( )غانا( )المغر (؛
صصتتتدار دعتتتوات دائمتتتة صلتتتا جميتتت  المالفتتتين بواليتتتات ةتتتي صطتتتار  117-21

 اإلجراءات ال اصة )غانا(؛
لتصتتديق علتتا البروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة التعجيتتل با 117-22

التعذيب  واالن ماا صلا اتفانيتة الشتعو  ا صتلية والقبليتة ةتي البلتدان المستتقلة 
 ( لمنظمة العمل الدولية )غواتيماال(؛169 )رنم 1989 لعاا
سيما  اعتماد تدابير لمااةحة ومن  التمييز والوصم االجتماعي  ال 117-23

علتتا أستتاس و شتت ا  ذوي اإلعانتتة وا شتت ا  المصتتابين بتتالمهق  ا ةتتي حالتتة 
 الهوية الجنسانية )غواتيماال(؛ الميل الجنسي أو

توجيتتتته دعتتتتوة دائمتتتتة صلتتتتا جميتتتت  المالفتتتتين بواليتتتتات ةتتتتي صطتتتتار  117-24
 اإلجراءات ال اصة )جمهورية كوريا( )غواتيماال(؛
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التدولي ال تا  التصديق علا البروتوكول اال تيتاري الثتاني للعهتد  117-25
 بالحقوق المدنية والسياسية )آيسلندا( )البرتغال(؛

صلغاء عقوبة اإلعداا وأي أحااا نانونيتة تتني علتا عقوبتة اإلعتداا  117-26
 )آيسلندا(؛

 التتتتي تمتتتارسالجهتتتات الفاعلتتتة متتتن التتتدول وا ةتتتراد  متتت التحقيتتتق  117-27
ري الهويتتتتة المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل الجنستتتتي ومغتتتتاي علتتتتاالعنتتتتف 

 )آيسلندا(؛ ومقاضاة هذ  الجهات الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
التونيتتت  والتصتتتديق علتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفانيتتتة مناه تتتة  117-28

التعذيب  والبروتوكول اال تياري التفانية الق اء علا جميت  أشتاال التمييتز ضتد 
 المرأة )صيطاليا(؛

طتوات ال ترورية ليطبَّتق بحاتم القتانون النظر ةي ات تاذ جميت  ال  117-29
 ونف تنفيذ أحااا اإلعداا تمهيداا إللغاء عقوبة اإلعداا كلياا )صيطاليا(؛

ا ةتتراد العتتاملين ستت داا اتنقتي  نتتانون صدارة النظتاا العتتاا ل تتمان  117-30
  ودمج حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ةي تدريب ةا متناسب ةا نوات ا من نو ةي 

 من )صيطاليا(؛نوات ا 
صلغتتاء نتتانون مااةحتتة المثليتتة الجنستتية  التتذي ييستتر التمييتتز ضتتد  117-31

 وحتتتتتاملي صتتتتتفات الجنستتتتتين المثليتتتتتات والمثليتتتتتين ومزدوجتتتتتي الميتتتتتول الجنستتتتتية
هم  ويفترض علتيوالمتحولين جنستياا  ويشتج  علتا التحترم بهتم وممارستة العنتف 

 بتين ش صتين الجنستية والتزواجعقوبات بالسجن مدى الحياة علا جرائم المثليتة 
 م )الماسيم(؛مقترنة بظرول مشددةمن نفس الجنس ومالمثلية الجنسية ال

التصديق علا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهتد التدولي  117-32
 ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )الجبل ا سود( )رواندا(؛

متتتن التقريتتتر  17الفقتتترة استتتتيفاء الشتتتروة المنصتتتو  عليهتتتا ةتتتي  117-33
النظتتر ةتتي التصتتديق علتتا االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة  يتستتنا  وغنتتدا التتوطني  كيمتتا

جميتت  ا شتت ا  متتن اال تفتتاء القستتري  والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة الق تتاء 
علتتا جميتت  أشتتاال التمييتتز ضتتد المتترأة  والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة مناه تتة 

 التعذيب )موزامبيق(؛
النظتتتر ةتتتي االن تتتماا صلتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق  117-34

بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية  وصعالن ونف ا تيتاري لعقوبتة 
اإلعتتتداا  بحاتتتم الوانتتت  وبحاتتتم القتتتانون  وت فيتتتف الجتتترائم التتتتي يعانتتتب عليهتتتا 

 باإلعداا صلا عقوبات بالسجن مدى الحياة )ناميبيا(؛
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()أ( من نانون المنظمتات 1)30)و( و44)د( و44تعديل المواد  117-35
غير الحاومية لمواءمتها م  الدستور ا وغندي والقتانون التدولي لحقتوق اإلنستان 

 )هولندا(؛
ةتتر  الحصتتول علتتا  تتدمات الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة  تعزيتتز 117-36

 15زانيتة الصتحة صلتا ةي ذلم ا نليات الجنسية  بزيادة مي للفئات ال عيفة  بما
 ةي المائة تمشياا م  صعالن أبوجا بشلن دحر المالريا ةي أةريقيا )هولندا(؛

وال طتت  المتعلقتتة بحقتتوق المتترأة وتتتوةير  واللتتوائ تنفيتتذ القتتوانين  117-37
العنف الجنسي القائم علا نوع  استمرار م  مراعاةالتدريب والموارد الااةية لها  
مقتتدمي  تحستتين نتتدرةاالنتصتتاديةد وهنتتاد مجتتال ل الجتتنس والتفتتاوت ةتتي الفتتر 

الجنستتتية  المتعلقتتتة بالصتتتحة المعلومتتتات وال تتتدمات تتتتوةيرعلتتتا الرعايتتتة الصتتتحية 
 ةي ذلم اإلجهاض الملمون )النرويج(؛ واإلنجابية  بما

احتتتتراا وحمايتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان لجميتتت  ا شتتت ا   دون  117-38
الهويتة الجنستانية  الميتل الجنستي أو ةتي ذلتم تمييز  ي سبب من ا سبا   بما

 العالنات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين )النرويج(؛ أو
التصتتتديق علتتتا االتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  ا شتتت ا  متتتن  117-39

اال تفاء القسري  واتفانية  ف  حاالت انعتداا الجنستية  وبروتوكتول منت  ونمت  
اصتتة النستتاء وا طفتتال  المامتتل التفانيتتة ا متتم ومعانبتتة االتجتتار با شتت ا   وب 

 المتحدة لمااةحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بنما(؛
)بنمتتتا(  دعتتتوة دائمتتتة صلتتتا اإلجتتتراءات ال اصتتتة )أوكرانيتتتا( صصتتتدار 117-40

 )رواندا(؛
صلغتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتداا  وت فيتتتتتف أحاتتتتتاا اإلعتتتتتداا صلتتتتتا أحاتتتتتاا  117-41

 لم )بنما(؛سبقو اإلشارة صلا ذ بالسجن كما
 صلغاء عقوبة اإلعداا بالاامل )باراغواي(؛ 117-42
اعتمتتاد ونتتف ا تيتتاري رستتمي لتنفيتتذ عقوبتتة اإلعتتداا بهتتدل صلغتتاء  117-43

جمي  الحاالت وجمي  الظرول  القانون  وةي عقوبة بالاامل  ةي الممارسة وةيال
 )البرتغال(؛

ملحتتتق بالعهتتتتد التونيتتت  والتصتتتديق علتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري ال 117-44
الدولي ال ا  بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقاةية  وعلا اتفانيتة مناه تة 

 التعذيب )البرتغال(؛
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االتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة ةتتتي التقيتتتد التتتتاا با حاتتتاا ذات الصتتتلة  117-45
 77و 76ستتتيما المتتتادتين  حقتتتوق جميتتت  العمتتتال المهتتتاجرين وأةتتتراد أستتترهم  ال

 )السنغال(؛
العالنتتتتات الجنستتتتية بالتراضتتتتي بتتتتين أشتتتت ا  متتتتن نفتتتتس  شتتتتطب 117-46

التمييتتتز ضتتتد  ا حاتتتاا القانونيتتتة التتتتي تبتتترر  وصلغتتتاء متتتن نائمتتتة الجتتترائم الجتتتنس
التحترم  نم المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياا  و 

 )سلوةينيا(؛ الممارس عليهمبهم والعنف 
 عقوبتتتة اإلعتتتداا باعتمتتتاد ونتتتف ا تيتتتاريصحتتتراز تقتتتدا نحتتتو صلغتتتاء  117-47

 بحام القانون )صسبانيا(؛ لتطبيق العقوبة
تعتتديل نتتانون مااةحتتة المثليتتة الجنستتية  والقتتانون الجنتتائي التتذي  117-48

 يجرا السلود الجنسي المثلي )صسبانيا(؛
صعمتتال حتتق الفتترد ةتتي عتتدا ات تتاذ جميتت  التتتدابير الالزمتتة ل تتمان  117-49

ن و حتراا حقوق جمي  ا ش ا   بمن ةيهم المثليتات والمثليتتمييز  واالتعرض لل
صتتفات الجنستتين   والهويتتة الجنستتانية وحتتامل والميتتل الجنستتي ومغتتاير  وومزدوجتت

 ر الحماية لهم )السويد(؛يوتوة احتراماا كامالا 
تعتتتتديل نتتتتانون المنظمتتتتات غيتتتتر الحاوميتتتتة  المعتمتتتتد ةتتتتي كتتتتانون  117-50

متت   لمواءمتتتهجمعيتتات الق ةتتي حريتتة تاتتوين   التتذي يقيتتد الحتت2016الثاني/ينتتاير 
 الدستور والعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )سويسرا(؛

التصتتتديق علتتتا االتفانيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  ا شتتت ا  متتتن  117-51
اال تفاء القسري  واتفانية  ف  حاالت انعداا الجنسية  والبروتوكول اال تياري 

يب  والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة الق تتاء علتتا جميتت  التفانيتتة مناه تتة التعتتذ
أشاال التمييز ضد المترأة  والبروتوكتول اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي 

 ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أوكرانيا(؛
يتماشتتا وأة تتل الممارستتات  تعتتديل نتتانون صدارة النظتتاا العتتاا بمتتا 117-52

ذي حدد  المقرر ال تا  المعنتي بتالحق ةتي حريتة التجمت  الدولية  علا النحو ال
 2016ذار/متارس آ الصتادر ةتي السلمي وتاوين الجمعيتات ةتي تقريتر  المشتترد

يرلنتدا آالمقدا صلا مجلس حقوق اإلنسان )المملاة المتحدة لبريطانيا العظمتا و و 
 الشمالية(؛

  مزعمتتتتاء المعارضتتتتة السياستتتتية ومناصتتتتريه م تتتتايقةاإلحجتتتاا عتتتتن  117-53
أنشتطة المعارضتة السياستية الستلمية وال طتا   حريتةواحتجازهم تعستفاا  وضتمان 
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العتتاا بشتتلن حقتتوق اإلنستتان واالنت ابتتات وسياستتة الحاومتتة ةتتي ا متتاكن العامتتة 
 الصحاةة )الواليات المتحدة ا مرياية(؛ وةي
صلغاء أحااا القانون الجنائي التي تعانتب علتا العالنتات الجنستية  117-54
 ة بالتراضتتتتتي بتتتتتين البتتتتتالغين  ووضتتتتت  حتتتتتد الحتجتتتتتاز الناشتتتتتطين المثليتتتتتينالمثليتتتتت

  والستتتماا لهتتتم بممارستتتة حقهتتتم ةتتتي التجمتتت  واالحتجتتتاج الستتتلمي وم تتتايقتهم
 )أوروغواي(؛

صلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداا بالنستتتبة لجميتتت  الجتتترائم  وت فيتتتف جميتتت   117-55
 أحااا اإلعداا صلا أحااا بالسجن )أوروغواي(؛

ا البروتوكول اال تياري الثاني الملحق بالعهتد التدولي التصديق عل 117-56
 ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أوروغواي(؛

التصتتتتديق علتتتتا البروتوكتتتتول اال تيتتتتاري الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي  117-57
التي تجريهتا  تتحقيقاالال ا  بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقاةية ونبول 

تقتتتتتتديم البالغتتتتتتات التتتتتتذي وضتتتتتتعته ل جتتتتتتراءاإلو اللجنتتتتتتة المعنيتتتتتتة بهتتتتتتذ  الحقتتتتتتوق 
 )أوروغواي(؛

اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة إللغتتاء جميتت  التشتتريعات التتتي تميتتز ضتتد  117-58
 ا ش ا  بسبب ميولهم الجنسية وتعانبهم عليها )ا رجنتين(؛

مارستتة الجنستتية بتتين التتتي تجتترا الم عقوبتتاتصلغتتاء أحاتتاا نتتانون ال 117-59
ضد المثليات  التي تميزشركاء من نفس الجنس بالتراضي  وشطب المصطلحات 

والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات 
 م )أستراليا(؛ناصريهم ا نليات  أو الجنسين  أو

علتتا  عقوبتتة اإلعتتداا تمهيتتداا للتصتتديق تطبيتتقصنتترار ونتتف رستتمي ل 117-60
البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني للعهتتد التتدولي ال تتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية 

 )أستراليا(؛
صلغتتاء جميتت  التشتتريعات التتتي تتتؤدي صلتتا التمييتتز ضتتد ا شتت ا   117-61

 العتتتودة صلتتتاهتتتويتهم الجنستتتانية  واإلحجتتتاا عتتتن  علتتتا أستتتاس متتتيلهم الجنستتتي أو
ي ألغتتتتتته المحامتتتتتة العليتتتتتا ةتتتتتي العمتتتتتل بقتتتتتانون مااةحتتتتتة المثليتتتتتة الجنستتتتتية التتتتتذ

 )النمسا(؛ 2014 عاا
النظتتتر ةتتتي التصتتتديق علتتتا البروتوكتتتول اال تيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق  117-62

 بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )بلجياا(؛
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استتتتعراض نتتتانون صدارة النظتتتاا العتتتاا متتتن أجتتتل صلغتتتاء الت صصتتتات  117-63
ظتر دون مبترر االحتجاجتتات الستلمية  ومتن ثتتم التتي تتتي  للستلطات العامتتة أن تح

 تحسين حماية حرية التعبير والتجم  )البرازيل(؛
  واستتتعراض متتن نائمتتة الجتترائم العالنتتات الجنستتية المثليتتة شتتطب 117-64

التشتتتتريعات الوطنيتتتتة بهتتتتدل تعزيتتتتتز المستتتتاواة ومنتتتت  التمييتتتتتز متتتتن أي نتتتتوع كتتتتتان 
 )البرازيل(؛

ا البروتوكتتتتول اال تيتتتتاري التفانيتتتتة التصتتتتديق علتتتتالتعجيتتتتل بعمليتتتتة  117-65
الق تتاء علتتا جميتت  أشتتاال التمييتتز ضتتد المتترأة  والبروتوكتتول اال تيتتاري التفانيتتة 

 د(بورونديمناه ة التعذيب )
جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة ةتتتي هتتتذا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن مونتتتف  -118

ينبغتتتي أن يفهتتتم أنهتتتا  د والالدولتتة )التتتدول( التتتتي نتتتدمتها و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض
 تحظا بتلييد الفريق العامل بااملهد
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 المرةق
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