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  قدمةم    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل، املنـشأ مبوجـب قـرار                -١

 يف الفترة   الثانية عشرة ، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان    جملس
الرابعة  يف اجللسة    أوغنداواسُتعرضت احلالة يف    . ٢٠١١ أكتوبر/ن األول تشري ١٤إىل   ٣من  
السيد أورمي هنري    أوغنداوترأس وفد   . ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ١١ املعقودة يف    عشرة

واعتمد الفريـق العامـل، يف      . أوكيللو، وزير الدولة للشؤون اخلارجة املعين بالتعاون الدويل       
  . بأوغندا، التقرير املتعلق٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤ة يف  املعقودالثامنة عشرةجلسته 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
  .أوروغواي وملديف ونيجرييا: أوغندالتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :أوغندااستعراض احلالة يف 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/12/UGA/1( ؛  
 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة            )ب(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/12/UGA/2) (ب(١٥
) ج(١٥مية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السا     )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/UGA/3(.   
 آيرلنـدا  ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً        أوغنداوأحيلت إىل     -٤
ملكـة  سلوفينيا والسويد وسويسرا والنرويج وهولنـدا وامل      الدامنرك و اجلمهورية التشيكية و  و

وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي         . دا الشمالية يرلنآاملتحدة لربيطانيا العظمي و   
  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أعربت أوغندا عن تقديرها الكامل للفرصة املتاحة هلا بعملية االستعراض الـدوري              -٥

وتعهد الوفد بالتزام الدولة الراسخ بالعمليـة، الـيت   .  احلوار البناء هبذه العملية الشامل وروح 
  .ميكنها من خالهلا تقييم ما حققته من تقدم، والتعرف على التحديات، ورسم آفاق املستقبل
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وأفاد الوفد بأنه أجريت عملية تشاورية على مستوى البلـد مبـشاركة أصـحاب                -٦
 بالقطاعني العام واخلاص، فضالً عن أعضاء مـن منظمـات           املصلحة من خمتلف القطاعات   

 .اجملتمع املدين

وأوغندا طـرف يف    . وأكد الوفد جمدداً التزام أوغندا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٧
معظم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ولديها األطر القانونية والتشريعية واملؤسسية           

عرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء على حقـوق أضـعف            وأ. الالزمة حلقوق اإلنسان  
وعلى الرغم من النص يف     . النساء والشباب واألطفال واملسنني واألقليات    : الفئات يف اجملتمع  

إىل تفعيلـها،   اً  الدستور على كل حق من هذه احلقوق على حدة، فقد سعت احلكومة جدي            
  .رغم التحديات اليت تواجه أوغندا

، ١٩٩٤ففي عام   .  اإلطار القانوين الالزم للعمل اإلجيايب لصاحل النساء       ومتلك أوغندا   -٨
ـ     . تولت إحدى النساء منصب نائب الرئيس       إحـدى  اًوتشغل منصب رئيس الربملـان حالي

حمكمـة  /وتوجد اآلن قاضيتان باحملكمة العليا، وثالث قاضيات باحملكمة الدسـتورية  . النساء
.  قاضية يف احملكمـة االبتدائيـة      ١٣مة العليا أيضاً، و   االستئناف، إحداهن نائبة لرئيس احملك    

  . امرأة برتبة العميد يف اجليشوهناك أيضاً
 من دستور أوغندا على ضرورة انتخاب امرأة واحدة على األقل يف            ٧٨وتنص املادة     -٩

وتشجع النساء أيضاً على الترشيح للمقاعد الربملانية األخرى ضد         . كل دائرة انتخابية للربملان   
  .لرجالا

وأنـشأ هـذا    . ويتضمن قانون الطفل جمموعة عريضة من احلقوق املمنوحة للطفل          -١٠
القانون اجمللس الوطين للطفل إلسداء املشورة للحكومة وتعزيز السياسات والربامج الرامية إىل            

 انويوتوفر أوغندا التعليم االبتدائي العام باجملان والتعليم الث       . تطوير ومحاية األطفال يف أوغندا    
 ونتيجة لذلك، زاد عدد األطفال امللـتحقني باملـدارس يف أوغنـدا           . العام جلميع املواطنني  

، عندما أنشئ نظـام التعلـيم االبتـدائي العـام،           ١٩٩٧  طفل يف عام   ٥ ٣٠٣ ٥٦٤ من
ولدى احلكومة أيضاً سياسة للعمل اإلجيايب لصاحل       . ٢٠١٠  طفل يف عام   ٨ ٣٧٤ ٥٨٧ إىل

  .الفتيات
 لتـسجيل   اًجيل مجيع األطفال عند مولدهم، أنشأت احلكومة نظاماً آلي        ولضمان تس   -١١

  .مجيع املواليد على املستوى احمللي
ووقّعت أوغندا على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأصدرت             -١٢

ويشجع القانون العمـل اإلجيـايب لـصاحل        . ٢٠٠٦قانون األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام       
وهناك مـن   . ذوي اإلعاقة يف جماالت التعليم، وحق التصويت، واحلق يف العمل         األشخاص  

  .ميثل األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربملان واجملالس احمللية
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 من الدستور اليت تنص علـى أنـه         ٢٢وذكر الوفد أن احلق يف احلياة تكفله املادة           -١٣
ر عن حمكمة خمتصة بعد حماكمة      جيوز حرمان أحد من احلياة إالّ تنفيذاً حلكم قضائي صاد          ال

ويستند اإلبقاء على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجـرائم        . ويشمل هذا احلق اجلنني أيضاً    . عادلة
اجلسيمة إىل توصية جلنة استعراض الدستور اليت رأت أن أغلبية املواطنني تؤيد اإلبقاء عليهـا               

ونفـذت عقوبـة    . يقة مسؤولة وقد أثريت مسألة اإلعدام كعقوبة بطر     . بالنسبة هلذه اجلرائم  
. وجيوز للمحكوم عليـه باإلعـدام أن يلـتمس الرأفـة    . ١٩٩٩اإلعدام آلخر مرة يف عام  

وأوضحت جمموعة األحكام الصادرة مؤخراً أن عقوبة اإلعدام مل تعد إلزامية بالنسبة للجرائم             
  . الشأناجلسيمة ولكنها اختيارية فقط، وأن رئيس احملكمة وحده هو صاحب القرار يف هذا

 من الدستور وينبغـي أن      ٢٩وحرية التجمع من احلقوق املنصوص عليها يف املادة           -١٤
يراعى عند التمتع هبذا احلق االلتزام بعدم التدخل يف حقوق اآلخـرين املنـصوص عليـه يف     

  . من الدستور٤٣ املادة
يشمل من الدستور احلق يف حرية تكوين اجلمعيات الذي         )    ه)(١(٢٩وتكفل املادة     -١٥

وفيما يتعلق باألحزاب السياسية، مت . حرية تكوين مجعيات أو نقابات العمال واالنضمام إليها  
ويتطلب القانون من   . ٢٠٠٥تفعيل هذه األحكام بقانون األحزاب واملنظمات السياسية لعام         

احلكومة أن تساهم بأموال أو موارد عامة أخرى يف أنشطة األحزاب واملنظمات الـسياسية              
  .لة يف الربملاناملمث
  بـشأن النظـام الـسياسي، صـوت        ٢٠٠٥ويف االستفتاء الذي أجري يف عام         -١٦

 على األحزاب السياسية، ورفع احلظر بعد       اًاألوغنديون لصاحل رفع احلظر الذي كان مفروض      
  .ذلك بتعديل دستوري

نون ويكفل قـا .  من الدستور حرية الرأي والتعبري   ٢٩من املادة   ) أ(١وتكفل الفقرة     -١٧
الصحافة والصحفيني حرية الصحافة، وينص على إنشاء معهد لتدريب الصحفيني وجملـس            

وأعلنت احملاكم خمالفة قانون الفتنة للدستور وأوصت حبذفـه مـن           . لتنظيم وسائط اإلعالم  
  .العقوبات قانون
 من الدستور تكفالن احلمايـة مـن التعـذيب          ٢٥ و ٢٤وأفاد الوفد بأن املادتني       -١٨
 إدماج اتفاقية مناهـضة     اًوجاري حالي . لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       املعام أو

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف التشريعات              
ويتضمن مشروع القـانون، يف     . الوطنية عن طريق مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب       

 أمور، أحكاماً تنص على مسؤولية األشخاص الذين يعذِّبون أشخاصاً آخرين عن أفعاهلم مجلة
ويف حالة االستخدام املفرط للتعذيب، جيوز لألشخاص املتضررين اللجوء . بصفتهم الشخصية

  .إىل اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان واحملاكم القضائية للمطالبة بالتعويض
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 سـنة مـن     ١٨لدستور للمواطنني األوغنديني الذين يبلغون       من ا  ٥٩وتكفل املادة     -١٩
.  على عقد انتخابات دورية حرة ونزيهـة       ٦١وتنص املادة   . العمر فأكثر احلق يف التصويت    

 ٢٠١١ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ مع هذا احلكم، نظمـت أوغنـدا يف األعـوام            اًومتشي
رور الـزمن، حتـسنت إدارة      ومع م . انتخابات رئاسية وبرملانية وانتخابات للمجالس احمللية     

ومت االعتراف على نطاق واسع بـأن االنتخابـات الـيت أجريـت يف              . العملية االنتخابية 
  . كانت أكثر سالماً من االنتخابات السابقة٢٠١١ عام
وفضالً عن ذلك،   .  من الدستور جلميع األشخاص احلق يف التعليم       ٣٠وتكفل املادة     -٢٠

هداف واملبادئ التوجيهية الوطنية للـسياسة احلكوميـة إىل         تعهد املادة الثامنة عشرة من األ     
الدولة مبهمة تعزيز التعليم االبتدائي اإللزامي باجملان واختاذ تدابري مناسبة لتمكني كل مواطن              

وأصدر الربملـان عـدة     . من احلصول على أعلى مستوى دراسي ممكن بالتكافؤ مع اآلخرين         
 وبدأت احلكومة تعميم التعليم االبتدائي باجملـان يف         .قوانني لتفعيل هذه األحكام الدستورية    

  . ٢٠٠٧ وتعميم التعليم الثانوي يف عام ١٩٩٧ عام
) ١٩٩٠ يف عـام  ( يف املائـة     ١٣,٧وزاد نصيب التعليم يف ميزانية الدولـة مـن            -٢١
وزادت األموال املخصصة لقطاع التعليم يف ميزانيـة        ). ٢٠٠٨يف عام   ( يف املائة    ٢٤,٧ إىل

 ترليـون شـلن     ١,١٣ إىل   ٢٠٠٩من ترليون واحد من الشلنات األوغندية يف عام         الدولة  
  .٢٠١٠/٢٠١١أوغندي يف ميزانية 

وتتناول وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية، يف مجلة أمور، املسائل             -٢٢
نون العنـف   ويهدف قا .  من الدستور حقوق املرأة    ٣٣وتكفل املادة   . املتعلقة بالبعد اجلنساين  
ولكبح ممارسة  .  إىل محاية ضحايا العنف املرتيل ومعاقبة مرتكبيه       ٢٠١٠املرتيل الصادر يف عام     

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، أصدر الربملان قانون منع تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث       
إىل محاية  وُيّجرم القانون هذه املمارسة وينص على مالحقة مرتكبيه ويسعى          . ٢٠٠٩ يف عام 
ويتناول قانون منع   .  مشاورات بشأن مشروع قانون الزواج والطالق      اًوجترى حالي . الضحايا

  .ورة شاملة عملية االجتار بالبشر بص٢٠١٠ االجتار باألشخاص لعام
وتتضمن اخلطة الوطنيـة    . ويعزز اجمللس الوطين للمرأة دور املرأة يف التنمية الوطنية          -٢٣

واعتمـدت خطـة    .  املنظور اجلنساين يف مجيع اجلوانب املتعلقة بالتنمية       للتنمية تدابري لتعميم  
  .العمل الوطنية املعنية باملرأة لتشجيع تعميم البعد اجلنساين يف مجيع اخلطط والربامج اإلمنائية

. وأكد الوفد التزام احلكومة بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسـسي ملكافحـة الفـساد           -٢٤
ويشمل اإلطـار املؤسـسي     .  قانون مكافحة الفساد ومدونة القيادة     ويشمل اإلطار القانوين  

قانون مكافحة الفساد، واملفتشني احلكوميني، والنيابة العامـة، واللجنـة الربملانيـة املعنيـة          
 .واهلدف من هذه املؤسسات هو توفري الدعم للتحقيقات واحملاكمات. باحلسابات احلكومية
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.  من الدستور زواج شخصني من جـنس واحـد       ٣١من املادة   ) أ(٢وحتظر الفقرة     -٢٥
 من قانون العقوبات االتصال اجلنسي بني شخصني من جنس          ١٤٦ و ١٤٥وحتظر الفقرتان   

ويف حني أن الفصل الرابع من الدستور يكفل حقوق مجيع األشخاص، فـإن تعزيـز       . واحد
وتبقى تلـك   . دحقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يكون يف السياق االجتماعي والثقايف للبل          

  .املمارسات من صميم االختيار الشخصي
ووجدت حتديات فيما يتعلق ببناء القدرات، وتعميم املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان             -٢٦

يف مجيع اجلوانب املتصلة باحلوكمة، والفقر، وتوعية اجلمهور باملـسائل املتعلقـة حبقـوق              
  . ري املناخاإلنسان، والفساد، وتطوير اهلياكل األساسية، وتغ

واعتمدت احلكومة توصية بوضع خطة عمل وطنية كجزء من آلية املتابعة اخلاصـة               -٢٧
وستتخذ تدابري حمددة لتعزيز قدرات خمتلف مؤسـسات        . باملسائل اليت أثريت يف االستعراض    

حقوق اإلنسان من بينها توفري الدعم املايل واللوجسيت والتقين الالزم فضالً عن تطوير املوارد              
  .لبشرية لتمكني كل منها من االضطالع بواليتها بشكل فّعالا

وهناك إستراتيجية واضحة إلذكاء الوعي وتوعية اجلمهور باملسائل املتعلقة حبقـوق             -٢٨
التربية الوطنية الـيت تقـدمها      اإلنسان من املستوى الشعيب إىل املستوى الوطين، مبا يف ذلك           

هود اليت تبذهلا اللجنة االنتخابية لتثقيـف النـاخبني،         اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان، واجل    
واجلهود املبذولة إلدراج حقوق اإلنسان وتثقيف الناخبني والتربيـة الوطنيـة يف املنـاهج              

وأدرجت املسائل املتعلقة بتعميم حقوق اإلنسان يف الربامج التدريبيـة لألجهـزة            . الدراسية
  .األمنية
ظام القضاء اُملكِلف، خاصة بالنسبة للفقـراء، عـن         ويلزم تدابري للتصدي ملشكلة ن      -٢٩

طريق تبسيط سلسة اإلجراءات القانونية من الناحية التقنية وخفض تكلفتها، وتقوية اخلدمات        
  .القانونية اجملانية وتعزيزها

ومت تعزيز التدابري املتعلقة مبكافحة الفساد عن طريق قوانني وممارسات شاملة تتعلـق          -٣٠
كل من يدان بالفساد، وفرض عقوبات صارمة باحلبس، وتعزيز وظيفة الربملان مبصادرة أمالك 

  .اإلشرافية على وظائف احملاسبة واملشتريات والتدقيق الداخلي للحسابات
والتزمت احلكومة أيضاً بإضفاء الطابع املؤسسي على االستعراض الـسنوي حلالـة              -٣١

ارة معنية حبقوق اإلنسان، ستحدد واليتها       بإنشاء إد  اًوالتزمت أيض . حقوق اإلنسان يف البلد   
بالتشاور مع اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان، وجلنة وزارية دائمة معنية حبقـوق اإلنـسان              

  . لتقدمي اإلرشادات السياساتية املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان
قانونيـة  واختتم الوفد كلمته بقوله إن أوغندا لديها اإلرادة السياسية وأطر العمل ال             -٣٢

والسياساتية واملؤسسية املالئمة ملعاجلة القضايا املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والتمتع           
  . بصورة مستدامةهبا
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 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

وأعربت وفود كثرية عـن تقـديرها       .  وفداً ببيانات  ٥٥أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٣
والحظت الوفود أيضاً االجنـازات     . ر الوطين والعرض الشامل الذي قدمه وفد أوغندا       للتقري

وترد البيانات اإلضافية اليت مل تتمكن الوفود من اإلدالء . اليت حققتها احلكومة يف جمال التعليم
هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض الـدوري              

وميكن االطالع على التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من  .)١(توافرهاالشامل عند  
  .هذا التقرير

وأثنت سري النكا على أوغندا للجهود اليت تبذهلا للدفاع عن التعلـيم األساسـي                -٣٤
فـاض  وأثنت عليها أيضاً لالخن   . باجملان وأشارت إىل الزيادة الكبرية يف امليزانية الوطنية للتعليم        

املناعـة  الكبري يف معدالت وفيات األمهات واجلهود املبذولـة ملكافحـة فـريوس نقـص               
  .وقدمت توصية. وأشارت إىل إنشاء جمالس وطنية للنساء واألطفال. اإليدز/البشري

واعترفت سنغافورة بالتحديات اليت تواجه أوغندا، وأشارت إىل التقدم الذي حتقـق        -٣٥
والحظت أن احلكومة جعلت التعليم من أولويات . ادي والصحة يف جماالت مثل النمو االقتص    

  .وقدمت سنغافورة توصيات. التنمية
وأشارت زمبابوي إىل النجاح الذي حققته أوغندا يف معاجلـة حقـوق اإلنـسان                -٣٦

 عـن حقـوق األطفـال والنـساء         الًاألساسية يف جماالت الصحة والتعليم واإلسكان، فض      
. ربت عن إعجاهبا بالعمل الذي تقوم به خمتلف اللجان املنشأة         وأع. واألشخاص ذوي اإلعاقة  

. وناشدت زمبابوي اجملتمع الدويل على مساعدة أوغندا فيما يتعلق ببناء القدرات عند الطلب            
 .وقدمت زمبابوي توصيات

وأشار االحتاد الروسي إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة العفو، واجملالس الوطنية              -٣٧
والحظ أنه جيري اعتماد قانون لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلـك          . ساء واألطفال حلقوق الن 

وتؤدي هذه التدابري إىل مزيد من التعزيـز        .  مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      اًمتشي
  .وقدم توصيات. حلقوق اإلنسان

 ورحب املغرب بالتعهدات اليت قطعتها أوغندا على نفسها يف جمال مكافحة الفقر يف              -٣٨
واستفسر عن  . املناطق الريفية، عن طريق تنفيذ جمموعة شاملة من الربامج الواقعية والطموحة          

. املساعدة التقنية واملالية اليت هي يف حاجة إليها من الدول لضمان تنفيذ الربامج بصورة فعالة              
  .توصيةوقدم املغرب . ورحب أيضاً باجلهود اليت تبذهلا الدولة فيما يتعلق باحلق يف التعليم

__________ 

 .ثيوبيا وإيطاليا وجيبويت ونيجريياإ )١(
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ورحبت كوبا باألولوية اليت توليها أوغندا للبنية األساسية والطاقة والصحة والتعليم             -٣٩
 بالدعم السياسي واملايل املتزايد للتعلـيم       علماًوأحاطت كوبا   . واملياه وبناء القدرات البشرية   

 بإدخـال   وأحاطت علماً أيضاً  . االبتدائي العام وإدماج حقوق اإلنسان يف إستراتيجية التعليم       
وقـدمت  . التعليم الثانوي العام يف أوغندا واخنفاض معدالت الوفيات لألمهات واألطفـال          

  .كوبا توصيات
وأشارت نيبال إىل إنشاء مؤسسات خمتلفة حلقوق اإلنسان، مثـل جلنـة حقـوق                -٤٠

وأثنت أيضاً على النجاح الذي حتقق يف جماالت مثل الـصحة والتعلـيم والبيئـة               . اإلنسان
 الالئق وحقوق األطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والـسكان األصـليني            والسكن

وأشـارت إىل خطـة     . اإليدز واملساواة بني اجلنسني   /املناعة البشري كافحة فريوس نقص    وم
  .وقدمت نيبال توصيات. التنمية الوطنية

على الرغم و. وأشارت فرنسا إىل أن عقوبة اإلعدام ال تزال سارية املفعول يف أوغندا          -٤١
من تصديق أوغندا على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإهنا ليس لديها حىت اآلن تـشريع وطـين     

. جيّرم هذه املمارسة، وهناك العديد من ادعاءات سوء املعاملة املنسوبة إىل الشرطة واجلـيش             
. أبريل املاضي إىل استخدام القوة بـشكل مفـرط        /وأدت املظاهرات اليت وقعت يف نيسان     

  . فرنسا توصياتوقدمت
وأشارت كندا إىل التقدم احملرز يف أوغندا يف احلد من وفيات واعتالل األمهـات،                -٤٢

وأحاطت علماً  . ٢٠٠٥ورحبت بالتزام الدولة فيما يتعلق باهلدف اإلمنائي لأللفية حبلول عام           
 عن قلقهـا    بالقوانني املتعلقة مبنع العنف املرتيل، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وأعربت         

إزاء املعاملة اليت يالقيها جمتمع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري              
وأشارت كندا إىل االستخدام املفرط للقوة مـن قبـل          . اهلوية اجلنسانية واخلناثى يف أوغندا    

  .وقدمت كندا توصيات. سلطات األمن خالل الفترة اليت أعقبت االنتخابات
ت الصني عن تقديرها لألمهية الكبرية اليت تعلقهـا أوغنـدا علـى التنميـة               وأعرب  -٤٣

اإليدز، /املناعة البشري االقتصادية، واالرتقاء مبستوى الصحة، واحلد من انتشار فريوس نقص          
وأفادت بأهنا تدرك الصعوبات الـيت تواجـه        . والتعليم العام يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     

وقـدمت الـصني   .  من البلدان النامية، يف احلد من الفقر ومكافحة الفسادأوغندا، باعتبارها 
  .توصية
وأشادت سوازيالند بإنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان، وإصدار تشريعات تستند إىل     -٤٤

وتساءلت عما إذا مت ختصيص أي اعتمادات بامليزانية لتنفيذ . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  
املاحنني والشركاء الدوليني علـى     ند  لوشجعت سوازي . الشاملتوصيات االستعراض الدوري    

  .وقدمت سوازيلند توصية. مساعدة أوغندا يف تنفيذ التوصيات
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والحظت تشاد مع االرتياح أن أوغندا طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق              -٤٥
جلنة التنسيق  لدى  " ألف"اإلنسان، وأهنا أنشأت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة يف الفئة           

  .وقدمت تشاد توصيات. وق اإلنسانالدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حق
وأعربت النرويج عن قلقها للقيود املفروضة على حرية التعبري والتجمع، وحـاالت              -٤٦

وأثنت على أوغنـدا  . التعذيب من قبل األجهزة األمنية، وانتهاكات حقوق األقليات اجلنسية       
ورحبت النرويج  . زايد حلقوق املرأة يف إطار صنع السياسات، وقانون العنف املرتيل         لقبوهلا املت 

وقدمت النـرويج  . ٢٠٠٩بالتغاضي عن مشروع القانون املتعلق مبكافحة املثلية اجلنسية لعام    
  .توصيات

 إىل التوترات األخرية بني األشخاص الذين حياولون ممارسة حقهـم   آيرلنداوأشارت    -٤٧
قوات األمن يف أوغندا، وتساءلت عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومة لـضمان            يف التجمع و  

يرلندا مبشروع القانون املتعلق مبناهضة التعذيب، وأعربت       آورحبت  . احترام احلق يف التجمع   
وقـدمت  . عن رغبتها يف احلصول على معلومات حمدثة بشأن الوضع احلايل هلذا املـشروع            

  .يرلندا توصياتآ
زائر علماً بانضمام أوغندا إىل مثانية صكوك دولية حلقـوق اإلنـسان            وأحاطت اجل   -٤٨

واعترفت باإلجنازات اليت . وباجلهود اليت تبذهلا الدولة إلدماج أحكامها يف التشريعات الوطنية      
اإليدز، واحلـصول علـى التعلـيم،       /املناعة البشري حققتها الدولة يف جماالت فريوس نقص       

لوئام بني األديان، واحلوكمة الدميقراطية، واإلعمال التـدرجيي        وإدماج النوع االجتماعي، وا   
  . وقدمت اجلزائر توصيات. للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأعربت النمسا عن تفاؤهلا للتعاون الذي تبديه أوغندا مع خمتلف هيئـات األمـم                -٤٩
ان من خالل إنـشاء اللجنـة       واعترفت بالتقدم احملرز يف تعزيز محاية حقوق اإلنس       . املتحدة

وتساءلت النمسا عن احلاجة إىل تعزيز أعمال . األوغندية حلقوق اإلنسان وجلنة تكافؤ الفرص  
وتساءلت أيضاً عن التدابري اليت اختذهتا أوغنـدا        . اللجنة والتدابري املرتقبة لتحقيق هذه الغاية     

ألمن أثنـاء االحتجاجـات،     للتحقيق يف االستخدام املزعوم للقوة املفرطة من جانب قوات ا         
  .وقدمت النمسا توصيات. وضمان حرية التعبري

وذكرت السنغال أن التقرير الوطين ألوغندا يقدم معلومات مفيـدة عـن التـدابري        -٥٠
املختلفة اليت اختذت من أجل النساء واألطفال وغريهم من الفئات الضعيفة مثل األشـخاص              

ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات، مثل الفقر        . ئنيذوي اإلعاقة، والسكان األصليني، والالج    
وأعربت عن رغبتها يف احلصول على معلومات بشأن النجاحات والتحـديات           . وتغري املناخ 

. املتصلة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ووضع مشروع قانون بشأن املـصاحلة الوطنيـة            
  .وقدمت السنغال توصية
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 قلقها إزاء التمييز الذي يتعرض له جمتمع املثليـات       وأعربت اجلمهورية التشيكية عن     -٥١
 .واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية واخلنـاثى يف أوغنـدا             

  .وقدمت توصيات
ورحبت بولندا بإنشاء اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان ولكنها أعربت عن قلقهـا              -٥٢

ق بني القوانني الوطنية واملعايري الدولية وبـشأن بعـض          إزاء التحديات القائمة بشأن االتسا    
وأعربت بولندا عـن    . املمارسات التقليدية الضارة، السيما تلك اليت تتعلق بالفتيات والنساء        

  .وقدمت بولندا توصيات.  إزاء الصعوبات املتصلة بإعمال احلق يف التعليماًقلقها أيض
ع لتنفيذ عقوبة اإلعدام وتأييد احملكمـة       ورحبت بلجيكا بالوقف املؤقت حبكم الواق       -٥٣

 بعدم دستورية األحكام اإللزامية     ٢٠٠٥العليا للحكم الصادر من احملكمة الدستورية يف عام         
وأعربـت عـن    . الصادرة باإلعدام وتأخري تنفيذ هذه العقوبة ملدة تزيد على ثالث سنوات          

. ري وتكوين اجلمعيات والتظـاهر    أسفها للتقارير الواردة عن القيود املفروضة على حرية التعب        
  .وقدمت بلجيكا توصيات

والحظت الدامنرك أن أوغندا مل تدمج بعد اتفاقية مناهـضة التعـذيب يف قانوهنـا                 -٥٤
وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري والتجمـع يف فتـرة            . الوطين

وأثنت الدامنرك على أوغندا لقرارها املتعلق      . بعد االنتخابات وإزاء االستخدام املفرط للقوة      ما
ومع ذلك، فإهنا ال تـزال تـشعر        . بالتغاضي عن مشروع القانون املتعلق مبنع املثلية اجلنسية       

بالقلق إزاء اهلجمات واالهتامات املوجهة إىل جمتمع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل   
  .وقدمت الدامنرك توصيات. ىاجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناث

واستفسرت أملانيا عن كيفية حتسني محاية حرية التعبري يف أوغندا وكيفيـة ضـمان                -٥٥
 عن اخلطوات اليت اختذهتا     اًواستفسرت أيض . احلوار الشامل مع اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم      

إلجـراءات الـيت    احلكومة لتسهيل اعتماد مشروع القانون املتعلق مبناهضة التعذيب، وعن ا         
  .وقدمت أملانيا توصية. اختذت لضمان حظر التمييز

وأعربت سويسرا عن امتناهنا للحد من تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أوغندا بيد أهنا تشعر                -٥٦
 ومزدوجـي امليـل اجلنـسي       اًجمتمع املثليات واملثليني جنسي   بالقلق للتمييز الذي يتعرض له      
، والسماح يف قانون العقوبـات األوغنـدي مبحاكمـة          ىومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناث   

 أن قوات األمن جلـأت يف       اًوذكرت أيض . األشخاص ومعاقبتهم على أساس ميوهلم اجلنسية     
  .وقدمت توصيات. مناسبات كثرية إىل استخدام القوة املفرطة

وأثنت الصومال على اإلجنازات اليت حتققت يف جمال تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق                -٥٧
والحظت أن اجملتمع الدويل ينبغي أن يقدم مساعدات مالية إضافية مـن            . سان يف أوغندا  اإلن

وكررت الـصومال امتناهنـا ألوغنـدا       . أجل متكني احلكومة من تنفيذ خطة عملها الوطنية       
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للمساعدة املقدمة هلا يف حتقيق االستقرار املستمر يف الصومال، الذي من شأنه أن يعزز التمتع               
  .، السيما يف البلدان غري الساحلية باملنطقة دون اإلقليميةحبقوق اإلنسان

 على أوغندا إلدماج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أسترالياوأثنت   -٥٨
وحثت أوغندا على التأكد من اتساق األحكـام        . قانوهنا الوطين وإصدار قانون العنف املرتيل     

  . توصياتأسترالياوقدمت .  املعايري الدوليةاملتعلقة حبرية التجمع والتعبري مع
وقد أثريت مسألة   . وشكر الوفد الدول على تعليقاهتا وإسهاماهتا االجيابية يف التقرير          -٥٩

وعلى سبيل املثال، نفذت عقوبة اإلعدام آلخـر مـرة يف           . اإلعدام كعقوبة بطريقة مسؤولة   
، مل يعـد    ٢٠٠٩يناير  /نون الثاين وبعد احلكم الصادر من احملكمة العليا يف كا       . ١٩٩٩ عام

، حىت فيما يتعلق باجلرائم اجلسيمة، وتستبدل األحكام الصادرة على اًتوقيع هذه العقوبة إلزامي   
األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام والذين مل تنفذ عليهم هذه العقوبة يف غضون              

  . بالسجن مدى احلياةاًثالث سنوات تلقائي
 خمالفـة   استخدام القوة املفرطة، فإن املوظفني الذين يرتكبون أعمـاالً        وفيما يتعلق ب    -٦٠

 لسياسة الدولة مسؤولني شخصياً عن أعماهلم وتتم مساءلتهم عن هذه           اًللقانون يعتربون وفق  
  .األعمال

وفيما يتعلق حبرية التجمع، أفاد الوفد بأن املشاورات مع مجيع أصحاب املـصلحة               -٦١
وستسعى احلكومة من خـالل     . نون املتعلق بإدارة النظام العام جارية     فيما يتعلق مبشروع القا   

مشروع القانون إىل تنظيم املظاهرات والتجمعات العامة وكذلك إىل حتديد مسؤوليات مجيع            
  .األطراف املعنية

وفيما يتعلق مبنع املسريات، مل متنع احلكومة مسريات األحـزاب الـسياسية إال يف                -٦٢
  . عرضة للخطرمن العام وسالمة السكان ومعيشتهمفيها األاألماكن اليت يكون 

وفيما يتعلق باحلرية الشخصية والتوقيف التعسفي واالحتجاز بوجه خمالف للقانون،            -٦٣
فإن التحدي، السيما بالنسبة للسكان على مستوى القاعدة الشعبية، هو االفتقار إىل معرفـة              

إلتباع عنـد انتـهاك حقـوق اإلنـسان         هؤالء األشخاص حبقوقهم واإلجراءات الواجبة ا     
  .هبم اخلاصة
، بالتشاور مـع خمتلـف      ٢٠١٠وفيما يتعلق حبرية التعبري، أعدت احلكومة يف عام           -٦٤

ومل يعـرض مـشروع     . اجلهات املعنية، مشروع قانون لتعديل قانون الصحافة والصحفيني       
يقات إضافية للجمهور، وإىل أن يتم ذلك، ترحب احلكومة بأي تعل       . القانون بعد على الربملان   

  .مبا يف ذلك أثناء النظر يف مشروع القانون بالربملان
وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم والقوانني اجلنائية، هناك سبل قانونية لالنتصاف إذا رأى       -٦٥

  .  حلقوقهاًأي شخص أن هناك انتهاك
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ناهـضة  وعلى الرغم من توقيع أوغندا على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة م           -٦٦
ومشروع . التعذيب، فإن املشاورات ال تزال جارية مع خمتلف اجلهات املعنية للتصديق عليه           

  .القانون املتعلق مبكافحة التعذيب معروض على الربملان
وفيما يتعلق باالحتجاز بوجه خمالف للقانون، تعرضت أوغندا ملوجة مل يسبق هلـا               -٦٧

شرت يف اجلريدة الرمسية مواقع مجيع مراكز       ُون. ٢٠٠٠ و ١٩٩٨من اإلرهاب يف عامي     مثيل  
 مـن   ٢٣ من املادة    ٤ومبوجب الفقرة   . االحتجاز وأتيحت للجمهور إمكانية الوصول إليها     

 ساعة على األكثر على جهة قـضائية،        ٤٨الدستور، ينبغي أن يعرض املشتبه به يف غضون         
يكون املوظف املـسؤول    و. وجيوز له عندئذ أن يطلب احلصول على أمر باملثول أمام احملكمة          

وتوجد بالشرطة  .  شخصياً عن أعماله   الًعن إنفاذ القوانني الذي خيالف هذه األحكام مسؤو       
  .  ملا يتطلبه الدستورتدابري للتحقيق األّويل مع األشخاص املشتبه هبم قبل االحتجاز، وفقاً

 أساس له مـن   وفيما يتعلق بعدم حماكمة أفراد الشرطة، أفاد الوفد بأن هذا القول ال             -٦٨
 من أفراد الشرطة التابعني لوحدة االستجابة السريعة إىل احملكمة بتهم          ٣٦الصحة بدليل إحالة    
  .خمتلفة تتعلق بالتعذيب

 لعدم معرفة العدد املتوقع من طلبات التعويض، فإنه ال ميكن أن ترصـد هلـا                اًونظر  -٦٩
عويضات املطلوبة املبالغ املرصـودة يف  ويف معظم األحيان، تتجاوز الت  . مبالغ كافية يف امليزانية   

وعند توافر املوارد، تدفع التعويـضات      . ميزانية سنة معينة وينبغي تأجيلها إىل السنة القادمة       
  .حبسب أسبقية املطالبات، وأنشئت جلنة تعويضات هلذا الغرض

ي وفيما يتعلق بالصحة، أفاد الوفد بأن احلكومة وضعت خمططاً وطنياً للتأمني الصح             -٧٠
  .من أجل حتسني تعبئة املوارد الداخلية وإسهام القطاعني الرمسي واخلاص يف هذا املخطط

وفيما يتعلق باملرافق الصحية املتداعية ومستشفيات اإلحالة اإلقليميـة، مت تزويـد              -٧١
صندوق املشاريع اإلنتاجية مبا يبلغ مليار ونصف مليار شلن أوغندي يف املتوسط منذ الـسنة               

  . للبناء واألجهزة ونقل املوظفني٢٠٠٨/٢٠٠٩ املالية
وفيما يتعلق مبجتمع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية             -٧٢

اجلنسانية واخلناثى، جيوز ألي فرد يرى أن حقوقه قد انتهكت أن يلجأ إىل القضاء لالنتصاف      
وأمام الربملـان اآلن مـشروع      . ة معينة أو أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لتعديل أحكام قانوني       

وفيما يتعلق مبحنة املدافعني عن حقوق اإلنسان، أفـاد         . قانون بشأن مكافحة املثلية اجلنسية    
وليس هناك دليل يؤيد االدعـاء      . الوفد بأن احلكومة مل تتغاضى عن العنف ضد أي شخص         

 املثليات واملثليني جنسياً    وفيما يتعلق مبنظمات  . بأن األشخاص الذين غادروا كانوا مستهدفني     
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى، ال متيز قوانني أوغندا ضـد أي              

واملهم هو أن تستويف هذه املنظمة املعايري املنـصوص عليهـا يف            . منظمة ترغب يف التسجيل   
  . ٢٠٠٩لعام ) املعدل(قانون تسجيل املنظمات غري احلكومية 
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املناعة  يتعلق بالتمييز يف جمال الصحة، أشار الوفد إىل أن سياسة فريوس نقص              وفيما  -٧٣
 للقوانني وأخالقيات مهنة الطب، يلتـزم األطبـاء         اًووفق.  يف أوغندا ليست متييزية    البشري

  .أو الكشف عن السجالت الطبية الشخصية للغري/واملمارسون الطبيون بعدم التمييز و
تياح اجلهود املبذولة يف جماالت مثل التعلـيم، وحقـوق          والحظت رواندا مع االر     -٧٤

وأشارت إىل تصديق أوغندا على صكوك دوليـة        . الطفل، وحقوق املرأة، واحلق يف الصحة     
واعترفت أيضاً باجلهود اليت تبذهلا الدولة للتصدي للتحديات        . وإقليمية كثرية حلقوق اإلنسان   

وقـدمت روانـدا    . ة حقوق اإلنسان وحتقيقها   والقيود احملددة اليت تواجهها يف تعزيز ومحاي      
 . توصيات

الوقاية مـن   ) أ: (وسألت سلوفينيا عن التدابري اليت اختذت يف أوغندا لتحقيق ما يلي            -٧٥
وقف انتـشار التمييـز ضـد       ) ب(اإليدز، و /املناعة البشري املالريا والسل وفريوس نقص     

ع االعتداء على األطفال وإعادة     من) ج(األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري تكافؤ الفرص هلم، و       
وأعربت سلوفينيا عن قلقهـا إزاء      . تأهيل األطفال الذين مت استخدامهم يف األعمال احلربية       
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. عدم املساواة بني اجلنسني واملمارسات التقليدية الضارة

والحظت موزامبيق أن أوغندا صدقت على صكوك حقوق اإلنـسان األساسـية              -٧٦
وأثنت على أوغندا للمكاسب اليت    . واختذت خطوات إلدماج الكثري منها يف القانون الداخلي       

. والحظت أن احلكومة خصصت املزيد من االعتمـادات للتعلـيم  . حققتها يف جمال الصحة   
وقـدمت  . وأثنت أيضاً على أوغندا للتوصية بوضع خطة عمل وطنية معنية حبقوق اإلنسان           

  .موزامبيق توصية
شارت هنغاريا إىل اجلهود اليت تبذهلا أوغندا لوضع إطار مؤسسي وقانوين لتنفيـذ       وأ  -٧٧

ورحبت بالتزام أوغندا مبنع اإلبادة اجلماعيـة،  .  فيهااًصكوك حقوق اإلنسان اليت تكون طرف   
 الًوبالتعاون مع وجود املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف البلد، بيد أهنا رأت أن هناك جمـا           

وقدمت هنغاريا  . ا يتعلق بالتعاون مع آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان         للتحسني فيم 
  .توصيات

وأشادت باملواد ذات   . وأشارت تركيا إىل تدابري مكافحة الفساد اليت بدأهتا احلكومة          -٧٨
الصلة من الدستور اليت تكفل احلماية من التعذيب كما أشادت بالتـصديق علـى اتفاقيـة                

وأشارت تركيا إىل زيادة عدد النساء يف الربملان وشجعت مشاركة املرأة           . يبمناهضة التعذ 
  .وقدمت تركيا توصيات. على املستوى احمللي

وأثنت األرجنتني على أوغندا إلدراج منظور حقوق اإلنسان يف خطة التنمية الوطنية              -٧٩
  .وقدمت األرجنتني توصيات. ٢٠١٥ لعام
ا على اختاذ خطوات ملموسة لتحسني تنفيذ القوانني        وشجعت اململكة املتحدة أوغند     -٨٠

 بالعمل الذي تقوم به     اًوأحاطت علم . واملؤسسات الدستورية املعنية باحترام حقوق اإلنسان     
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احلكومة للتصدي للتمييز ضد املرأة ولكنها الحظت أن القـوانني األساسـية ذات الـصلة               
لتصدي للتمييز على أساس التوجه     وحثت احلكومة أيضاً على اختاذ خطوات ل      . تصدر بعد  مل

  .وقدمت توصيات. اجلنسي
 الـذي   ٢٠١٠وأعربت بوركينا فاسو عن امتناهنا العتماد قانون العنف املرتيل لعام             -٨١

ورحبت أيضاً باعتماد خطة عمـل      . يهدف إىل محاية الضحايا ومالحقة مرتكيب هذه اجلرمية       
أعربت عن تقديرها اللتزام أوغندا بتنفيذ خطة و. وطنية للمرأة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

  .وقدمت توصيات. العمل املعنية باألطفال اجملندين يف القوات املسلحة للدولة
وسلم الكرسي الرسويل باجلهود اليت تبذهلا أوغندا بشأن اجملاالت القانونية والسياسية           -٨٢

وأيد احلماية الـيت توفرهـا      . نواملؤسسية، مبا يف ذلك إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسا        
املناعـة  الدولة للحق يف احلياة واألسرة الطبيعية، وأثىن على أوغندا للحد من فريوس نقـص               

وأشار إىل التحديات املتعلقة بالفقر، والظروف الصحية، والتعليم االبتدائي،         . اإليدز/البشري
  .وقدم توصيات. وظاهرة اجلنود األطفال، وعمالة األطفال

جعت الربازيل على التزام أوغندا بأن تصبح دولة ذات دخل متوسط يف املـدى              وش  -٨٣
املتوسط، وأعربت عن رغبتها يف احلصول على معلومات بشأن تأثري األزمة االقتصادية واملالية 

واعترفـت الربازيـل   . على قدرة احلكومة على مواصلة تنفيذ استراتيجيات النمو االقتصادي 
وقـدمت الربازيـل    . وات التشريعية املتخذة ملكافحة العنف اجلنساين     باجلهود املبذولة واخلط  

 .توصيات

وأشارت . لى قانون مكافحة املثلية اجلنسية   سبانيا على أوغندا لعدم املوافقة ع     إوأثنت    -٨٤
 عـن  الًإىل توقيع أوغندا على خطة عمل بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املـسلحة، فـض     

سبانيا بتعاون الدولة مع املفوضية الـسامية حلقـوق         إورحبت  . جهودها لتنفيذ هذه اخلطة   
  .سبانيا توصياتإوقدمت . اإلنسان

والحظت السويد أن دستور أوغندا ينص على حرية التعبري والتجمع، ومع ذلـك               -٨٥
 الـذي   ٢٠١٠فإهنا تشعر بالقلق إزاء مشروع القانون املقترح للصحافة والصحفيني لعـام            

 إىل أن قـانون العقوبـات   اًوأشـارت أيـض  . د حرية التعبري  سيستحدث جرائم جديدة ض   
ورحبت بـالوقف   . األوغندي جيرم العالقات اجلنسية املثلية غري العلنية بالتراضي بني البالغني         

  .وقدمت السويد توصيات. الفعلي لتنفيذ أحكام اإلعدام
 الرتاعـات  وأحاطت شيلي علماً بالتزام أوغندا بتنفيذ خطة عملها بشأن األطفال يف          -٨٦

لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات     " ألف"وهنأت أوغندا على اعتمادها يف الفئة       . املسلحة
وأعربت عن قلقها للمعلومات الواردة بشأن القيـود        . الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

وقدمت . املفروضة على حرية التعبري والتجمع واستفسرت عن موقف أوغندا يف هذا الشأن           
  .يلي توصياتش
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 بالتزام احلكومة حبقوق اإلنسان واجلهود املنسقة الـيت تبـذهلا           اًوأحاطت غانا علم    -٨٧
. وأثنت على أوغندا العتماد خطة العمل الوطنية املعنية باملرأة        . للوفاء بالتزاماهتا يف هذا الشأن    

وقـدمت  . ورحبت باعتماد التوصية املتعلقة بوضع خطة عمل وطنية كجزء من آلية املتابعة           
 .غانا توصيات

ورحبت اليابان بتصديق أوغندا على جمموعة كبرية من الصكوك الدوليـة حلقـوق            -٨٨
اإلنسان والدور النشط الذي تقوم به اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان، وأعربت عن قلقهـا              

وسـوء  " السري إىل العمل  "للخسائر اليت حلقت باملدنيني نتيجة لتصدي الدولة الحتجاجات         
وأشارت إىل التحديات املتصلة بإعادة البنـاء االجتمـاعي يف          . معاملة السياسيني املعارضني  

  .وقدمت اليابان توصيات. أعقاب احلرب األهلية
وأشارت هولندا إىل التمييز والعنف على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية يف               -٨٩

ات والزواج بني شخصني مـن جـنس       أوغندا، وإىل احلظر الذي يفرضه القانون على العالق       
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن الرعي، فيما يتعلق باألمن، واحلـق يف              . واحد

والحظت هولندا تعرض املدافعني عن حقـوق     . التعليم، والطعام، واألرض، واملوارد الطبيعية    
  .وقدمت هولندا توصيات. اإلنسان للتحرش والعنف

بواليات مع التقدير انفتاح الدولة واستعدادها للتعاون مع املكلفني         والحظت التفيا     -٩٠
. ، الذين قام العديد منهم بزيارة أوغندا يف السنوات القليلة املاضية          يف إطار اإلجراءات اخلاصة   
  .وقدمت التفيا توصيات

وشجعت أوغنـدا علـى     . وأشارت املكسيك إىل انفتاح أوغندا للمجتمع الدويل        -٩١
ل على تعزيز ومحاية حقوق املرأة، واحلق يف التعليم، والقـضاء علـى عقوبـة               مواصلة العم 

وتساءلت املكسيك عن التدابري اليت تتخذها أوغندا ملنع تشويه األعضاء التناسـلية            . اإلعدام
  .وقدمت املكسيك توصيات. األنثوية
دية حلقوق  وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالعمل الذي تقوم به اللجنة األوغن           -٩٢

اإلنسان، إال أهنا الحظت مع القلق االستخدام املفرط للقوة من قبل قوات األمن، ووجـود               
، والتعذيب، وعـدم اسـتقالل اللجنـة        "البيوت اآلمنة "مرافق احتجاز سرية معروفة باسم      

االنتخابية، والفشل يف محاية حقوق األقليات، وخاصة جمتمع املثليـات واملثلـيني جنـسياً              
  .وقدمت توصيات.  امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةومزدوجي

" ألف"وأثنت سلوفاكيا على أوغندا العتماد جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان يف الفئة              -٩٣
وأحاطـت  . لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          

أوغندا إىل املكتب القطري للمفوضية الـسامية        مع التقدير بالدعم املقدم من       اًسلوفاكيا علم 
واعترفت سلوفاكيا بالتزام احلكومة بتنفيذ أحكام خطة العمـل املتعلقـة           . حلقوق اإلنسان 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. باألطفال املرتبطني بالقوات املسلحة
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امة، والحظت بوروندي أن التقرير الوطين ألوغندا قد أعد بالتعاون مع السلطات الع     -٩٤
ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، واللجنـة األوغنديـة            

وشـجعت  . ورحبت بوروندي بإنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان املختلفة      . حلقوق اإلنسان 
  .أوغندا على اجلهود اليت تبذهلا يف القضايا املتعلقة بالصحة والتعليم

ختلفة اليت تنفذها أوغندا هتدف إىل انتشال شعبها من         وذكرت رومانيا أن الربامج امل      -٩٥
الفقر وأن التدابري اليت اختذت يف النظام الصحي مثال ينبغي أن حيتذى به يف بلـدان أخـرى          

والحظت، مع ذلك، أنه ال يوجد إطار شامل حلماية حقوق األطفال وتساءلت عن            . باملنطقة
  .قدمت توصياتو. إستراتيجية الدولة للتعامل مع هذه املسائل

وأثنت أذربيجان على أوغندا لتصديقها على الصكوك الدولية األساسـية حلقـوق              -٩٦
اإلنسان، واإلصالح املؤسسي والقانوين، وإنشاء جلنة حقوق اإلنـسان املعتمـدة يف الفئـة             

وأشارت إىل اخنفاض الفقر، والتحسينات والتحديات املتعلقة بتغطية املياه، وحقوق          ". ألف"
. فيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة لى اختاذ مزيد من التدابري لتنع وحثت أذربيجان أوغندا     .املرأة

 .وقدمت أذربيجان توصية

وذكرت الكونغو أن اإلجراءات اليت اختذهتا أوغندا، وخباصة يف جمال تعزيز ومحايـة               -٩٧
وحالـة  والحظت، مع ذلك، أن حقوق النساء واألطفـال     . احلق يف الصحة والتعليم، رائعة    

  .وقدمت الكونغو توصيات. حقوق السكان األصليني، ال سيما شعب الباتوا، تثري القلق
وأثنت موريشيوس على التعزيز املؤسسي الذي قامت به الدولة لبنيتـها األساسـية               -٩٨

، والتصديق علـى    "ألف"حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتماد جلنة حقوق اإلنسان يف الفئة            
والدولية حلقوق اإلنسان وإدماجها يف القانون الداخلي، وخطـة التنميـة     الصكوك اإلقليمية   

الوطنية، والتدابري اليت اختذت بشأن احلق يف الصحة والتعلـيم وحقـوق األشـخاص ذوي               
  .ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية ألوغندا. اإلعاقة
الواسع النطاق لتعزيـز ومحايـة      والحظت اندونيسيا، مع التقدير، اإلطار القانوين         -٩٩

حقوق اإلنسان يف أوغندا، وإنشاء اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان املنـصوص عليهـا يف              
.  بتوفري التعليم األساسي باجملان وحتسني خدمات الرعاية الـصحية         اًوأشادت أيض . الدستور

 .وقدمت توصيات

 للتعليم االبتدائي، وأهنـا  اً خاصاًوالحظت أنغوال مع السرور أن أوغندا تويل اهتمام         -١٠٠
وأشارت إىل الزيادة يف امليزانية املخصصة للتعليم، والتقدم احملرز .  للجميعاً وإلزامي اًجعلته جماني 

وذكرت أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن السل واملالريا وفريوس نقـص   . يف جمال الصحة  
وقـدمت أنغـوال    . ة للوفاة واالعـتالل   اإليدز ال تزال من األسباب الرئيسي     /املناعة البشري 

  .توصيات
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 جلنـة حقـوق     اًوأحاطت كوستاريكا علماً باإلطار املؤسسي ألوغندا، وخصوص        -١٠١
 إىل التطـورات    اًوأشارت أيض .  ملبادئ باريس، وجلنة تكافؤ الفرص     اًاإلنسان التابعة هلا وفق   

  .دمت توصياتوق. الدستورية والتشريعية املتعلقة باحلق يف بيئة نظيفة وصحية
وأعربت مجهورية ترتانيا املتحدة عن امتناهنـا إلصـدار قـانون العنـف املـرتيل                 -١٠٢
، وتنفيذ جمموعة احلوافز االقتصادية، واجلهود املبذولة إلعطاء األولوية لقطـاع           ٢٠١٠ لعام

والحظت مع التشجيع اعتماد التوصية املتعلقة بوضع خطة عمل وطنية كجزء مـن             . الصحة
  .وقدمت توصية. عة القضايا املطروحة يف تقريرها الوطينآلية متاب
وأشارت بنغالديش إىل اللجنـة األوغنديـة حلقـوق اإلنـسان، واعتمادهـا يف                -١٠٣
املناعـة  ، وجناح أوغندا يف احلد من شدة الفقر، ومكافحـة فـريوس نقـص               "ألف" الفئة

والحظت أن  . أمور أخرى اإليدز، وتعميم التعليم ومراعاة املنظور اجلنساين، ضمن        /البشري
أوغندا طرف يف العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، والتزامهـا جتـاه األطفـال               

وشجعت أوغندا .  إىل استمرار الفقر واملرضاملرتبطني بالقوات املسلحة، إال أهنا أشارت أيضاً   
 . نونيةعلى محاية األطفال من املمارسات غري املقبولة من الناحيتني الثقافية والقا

وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه اململكة املتحدة بشأن عدم اعتماد قانون العنف               -١٠٤
  .٢٠١٠فد بأنه اعتمد ونشر يف عام املرتيل، أفاد الو

 املسألة اليت أثارها ممثل الواليات املتحدة بـشأن وجـود           اًونفى رئيس الوفد قطعي     -١٠٥
ه مل يوجد يف ظل أي ظرف من الظروف شئ من           للتعذيب، وأفاد بوضوح بأن   " بيوت آمنة "

وفيما يتعلق مبسألة   . هذا القبيل يف أوغندا، ورحب بالكشف عن أماكنها، يف حالة وجودها          
االنتشار الكثيف للقوات األمنية، فإهنا ممارسة شائعة يف مجيع أحناء العامل يف أوقات األزمات              

  .بشيء غري عادي  لألمن، وال تقوم أوغندا بالتايلوعند وجود هتديد
لرئيس وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه حكومة الواليات املتحدة بشأن دعوة ا             -١٠٦

 لتقييد احلق يف اإلفراج بكفالة، أفاد الوفد بأن الرئيس مـواطن            إىل إجراء تعديالت دستورية   
ذه أوغندي يتمتع بنفس احلقوق املنصوص عليها يف الدستور وال جيوز ألحد أن حيرمه من ه              

 من الدستور املتعلقـة     ٢٩وقد مارس الرئيس ببساطة حقه املنصوص عليه يف املادة          . احلقوق
  .حبماية حرية التعبري الواعي والرأي والدين والتجمع وتكوين اجلمعيات

 أن الغرض من تسجيل املنظمات غري احلكومية هو         اًوأوضح الوفد أنه ليس صحيح      -١٠٧
تسجيل املنظمات غري احلكومية عملية إجرائية فحسب من       و. كني الدولة من السيطرة عليها    مت

  .أجل تبسيط العالقات اإلدارية وعالقات العمل
وأكد الوفد أن مشروع القانون املتعلق مبكافحة املثلية اجلنسية تقدم به أحد أعضاء                -١٠٨

  .الربملان اخلاصني
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دا بأن الربملان هو الذي      على مسألة استقالل املفوضني االنتخابيني، أفادت أوغن       اًورد  -١٠٩
 .وم بتعيني املفوضنييق

 باعتمـاد التوصـيات     واختتم الوفد احلوار التفاعلي بقوله إن احلكومة ملتزمة متاماً          -١١٠
ودعت احلكومة الفريق العامل إىل دعم وتأييد       . اإلجيابية وتنفيذها يف حدود مواردها املتاحة     

راءات املتابعة املتعلقة بتنفيـذ التوصـيات،       املقترحات املتعلقة بوضع خطة عمل، كإطار إلج      
  .وحثت اجملتمع الدويل على دعم اجلهود اليت تبذهلا لوضعها وتنفيذها

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 ، احلـوار التفـاعلي    يت أبديت أثناء  يف التوصيات املدرجة أدناه ال    أوغندا  نظرت    -١١١
  :فيما يلي التوصيات اليت حتظى بتأييدهاو

إدماج الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان يف القـانون الـداخلي             -١-١١١
  ؛)تشاد(

مواصلة مواءمة تشريعاهتا الداخلية للـصكوك الدوليـة حلقـوق            -٢-١١١
  ؛)اندونيسيا(اإلنسان اليت تكون أوغندا طرفاً فيها 

تعديل مجيع القوانني املخالفة لاللتزامات الوطنية والدولية ألوغندا          -٣-١١١
  ؛)السويد(تايل الحترام ومحاية وتعزيز حرية التعبري والتجمع بال

ستراتيجية شاملة، تشمل مراجعة وصـياغة التـشريعات        إوضع    -٤-١١١
  )٢( أو إلغاء املمارسات التقليدية والقوالب النمطية اليت متّيز ضـد املـرأة            لتعديل

  ؛)بولندا(
ا يتماشـى مـع     اختاذ مزيد من اخلطوات حلماية احلق يف التجمع مب          -٥-١١١

التزاماهتا الدولية مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأحكام          
  ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(الدستور األوغندي 

لتشريعات املتعلقة بامواصلة اختاذ تدابري لضمان التقيد بصورة فعالة   -٦-١١١
  ؛)وستاريكاك(بأضعف جمموعات السكان 

مواصلة اجلهود املبذولة لبنـاء حقـوق اإلنـسان واملؤسـسات             -٧-١١١
  ؛)نيبال(الدميقراطية الوطنية وتعزيزها 

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  **  
وضع إستراتيجية شاملة، تشمل مراجعة وصياغة التـشريعات        : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٢(

 ).بولندا("  تعدد الزوجات، مثلأو إلغاء املمارسات التقليدية والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأةلتعديل 
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ضمان االستقالل والقدرات الكافية للجنـة األوغنديـة حلقـوق       -٨-١١١
  ؛)النمسا(اإلنسان 
إدخال التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لرفـع مـستوى وعـي              -٩-١١١

  ؛)نيبال(عات حقوق اإلنسان مجيعها السكان مبجمو
  ؛)تشاد(إدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية   -١٠-١١١
ج الربنامج العاملي للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان،         ماإد  -١١-١١١

  ؛)كوستاريكا(وعلى وجه اخلصوص خطوته الثانية، يف براجمها الوطنية 
ثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف        ختصيص املزيد من املوارد للت      -١٢-١١١

املناطق اليت كانت خاضعة لسيطرة املتمردين أو اليت عانت طوال سنوات كـثرية             
  ؛)سوازيلند(من عدم االستقرار نتيجة للحرب األهلية 

مشاركة اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ توصيات االستعراض الدوري   -١٣-١١١
  ؛)بولندا(الشامل 
ائمة معنية بالتزامن يف تنفيذ التوصيات، ورصـد        إنشاء مؤسسة د    -١٤-١١١

  ؛)هنغاريا(األداء، وتقدمي التقارير 
تعزيز مكانة اخلطة الوطنية ملتابعة االستعراض الدوري الـشامل يف            -١٥-١١١

   ؛)اندونيسيا(خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان 
ايا الـيت  ضمان التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية املقترحة للقـض    -١٦-١١١

 عن توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامل         الًأثريت يف التقرير الوطين فض    
  ؛)ترتانيا(

مواصلة تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإلنـسان             ١٧-١١١
  ؛)هنغاريا(

  ؛)الكونغو(اختاذ إجراءات إدارية لتحسني حالة النساء واألطفال   -١٨-١١١
عمل الوطنية املعنية باملرأة والربامج اليت تراعي       تكثيف تنفيذ خطة ال     -١٩-١١١

  ؛)غانا(البعد اجلنساين يف التنمية وختفيف الفقر 
مواصلة تنفيذ خطة التنمية الوطنية اليت تشجع املزيد من الشراكة            -٢٠-١١١

بني القطاعني العام واخلاص واالستمرار يف التنمية السوقية املنحى والقائمة علـى            
  ؛)ةسنغافور(التصدير 

اختاذ إجراءات قائمة على املشاركة يف تنفيذ خطة التنمية الوطنيـة             -٢١-١١١
  ؛)اجلزائر(
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 - مواصلة تنفيذ االستراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة          -٢٢-١١١
االقتصادية من أجل إحراز تقدم يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول         

  ؛)كوبا (٢٠١٥ عام
دمـاج  اإلادة  طويلة األجل املبذولة لتوفري تدابري إع     التعزيز اجلهود     -٢٣-١١١

 مجيع األطفال الذين سبق جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمال قتالية         الالزمة لتزويد   
 الالزمة لتعـافيهم     حالة الطفل ونوع اجلنس    تراعياليت   املناحيتعددة   امل ساعدةبامل

  ؛)غانا (ةنفسيال وةبدنيمن الناحيتني ال
مل وطنية لتنفيـذ التوصـيات املقدمـة يف سـياق           وضع خطة ع    -٢٤-١١١

  ؛)االحتاد الروسي(االستعراض الدوري الشامل وتنفيذها 
وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن مـن              -٢٥-١١١

  ؛)الصني(أجل تنسيق حقوق اإلنسان وتعزيزها وتطويرها بطريقة مستدامة 
 التقارير الوطنية حلقوق اإلنسان     إنشاء آلية مركزية منفصلة إلعداد      -٢٦-١١١

  ؛)االحتاد الروسي(
للتعامل مع اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق      " مركز شامل "إنشاء    -٢٧-١١١

  ؛)رواندا(اإلنسان وتقدمي التقارير الواجبة هلا 
تعزيز التعاون مع املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان والتمـاس             -٢٨-١١١

  ؛)موزامبيق(لعمل الوطنية حلقوق اإلنسان املساعدة الدولية لتنفيذ خطة ا
 ١٦ و ١٥ مواءمة التشريعات املدنية والدينية والعرفية مع املادتني        -٢٩-١١١

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، السيما عن طريق تنقـيح              
وتعديل النص احلايل ملشروع قانون الزواج والطالق، وضمان عدم متييزه ضـد            

  ؛)املكسيك (املرأة
متابعة القوانني واللوائح واخلطط بتدريب وموارد كافيني لـضمان           -٣٠-١١١

  ؛)النرويج(أن تكون القوانني احملسنة للمرأة حقيقة واقعة 
تعزيز اجلهود املبذولة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على           -٣١-١١١

 تنفيذ قانون العنف املـرتيل      مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك عن طريق         
  ؛)أستراليا(

اختاذ املزيد من اإلجراءات الالزمة لزيادة وتعزيز مشاركة املرأة يف            -٣٢-١١١
تصميم وتنفيذ خطط التنمية احمللية، وإيالء عناية خاصة الحتياجات املرأة الريفية            

  ؛)أذربيجان(
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جلنـسانية  أن تعمم وزارة الصحة باالشتراك مع وزارة الـشؤون ا           -٣٣-١١١
والعمل والتنمية االجتماعية اإلعاقة يف محالت التوعية اليت تقوم هبا مـن أجـل              
القضاء على املواقف السلبية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة يف املراكـز الـصحية             

  ؛)سلوفاكيا(
أن تنفذ اخلطوات املتوخاة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،           -٣٤-١١١

  ؛)هنغاريا( )٣(افؤ الفرص لألطفال ذوي اإلعاقةمع التأكيد بوجه خاص على تك
اختاذ تدابري لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، علـى وجـه             -٣٥-١١١

اخلصوص، ملكافحة مجيع أشكال التمييز اليت تواجـه النـساء ذوات اإلعاقـة،             
واملتعلقة باالفتقار إىل تكافؤ الفرص للقصر ذوي اإلعاقة، مع االهتمام بوجه خاص     

  ؛)سبانياإ( املهق باألطفال
ضمان احلق يف التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يتماشى مع            -٣٦-١١١

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنفيذ، يف مجلة أمـور، تـدابري بديلـة              
لتمكينهم من التصويت حبرية وسرية، ومـن الوصـول بـسهولة إىل املرافـق              

  ؛)املكسيك(
 الـصادرة علـى     اإلعـدام دال أحكـام    القيام على الدوام باستب     -٣٧-١١١

األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة عليهم مدة تزيد على ثالث سنوات            
  ؛)بلجيكا(بالسجن مدى احلياة 

السلطات بني األجهزة التنفيذية والـسلطة القـضائية         تعزيز فصل   -٣٨-١١١
  ؛)هنغاريا(

ءات انتـهاك   ضمان االضطالع بتحقيقات نزيهة ومستقلة يف ادعا        -٣٩-١١١
يف ذلك االدعاءات املتعلقة بالتعذيب      حقوق اإلنسان من جانب قوات األمن، مبا      

وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونشر نتـائج هـذه              
  ؛)كندا(التحقيقات على اجلمهور 

القيام دون تأخري بإنشاء آلية وقاية وطنية ملكافحة التعـذيب مـن         -٤٠-١١١
ل السماح للمنظمات غري احلكومية واللجنة األوغنديـة حلقـوق اإلنـسان            أج

  ؛)سبانياإ(بالوصول إىل مراكز االحتجاز 

__________ 

أن تنفذ على وجه السرعة اخلطوات املتوخاة يف هذا الصدد، مع           : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٣(
 ".التأكيد بوجه خاص على تكافؤ الفرص لألطفال ذوي اإلعاقة
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اختاذ تدابري فورية للتحقيق يف االستخدام املفرط للقوة وحـوادث            -٤١-١١١
 اًالتعذيب من جانب قـوات األمـن ومالحقـة مرتكبيـه ومعاقبتـهم قـضائي              

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
الواليات املتحـدة   " (البيوت اآلمنة "إزالة مراكز االحتجاز املسماة       -٤٢-١١١

  ؛)األمريكية
حتسني األوضاع الشاملة يف السجون واختاذ تدابري مالئمة ملعاجلـة            -٤٣-١١١

املشاكل مثل اكتظاظ السجون، واحلالة غري املرضية للسجون، والنقص يف اإلمداد 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(بالرعاية الصحية 

استكمال هنجها الصارم جتاه تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة            -٤٤-١١١
  ؛)فرنسا(بالتوعية والوقاية والتثقيف يف اجملتمعات املعنية 

ضمان تنفيذ قوانني محاية املرأة من العنف، مبا يف ذلك من العنـف               -٤٥-١١١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسي والتحرش اجلنسي 

يذ قانون حظر تـشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة         ضمان تنف   -٤٦-١١١
 عن مالحقة ومعاقبة مـرتكيب هـذا التـشويه          الً بصورة فعالة، فض   ٢٠١٠ لعام

  ؛)بولندا(
اختاذ تدابري ملنع العنف املـرتيل، وضـمان املـساواة يف احلقـوق         -٤٧-١١١

تنفيذ قانون واملساواة يف املشاركة السياسية للمرأة، واختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ل     
  ؛)سلوفينيا( بصورة فعالة ٢٠١٠حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لعام 

تعزيز جهودها الرامية، مع التعاون الدويل، إىل منع مجيع أشـكال             -٤٨-١١١
العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، واملعاقبة عليهـا             

 لتنسيق االعتراف القانوين باحلقوق املدنية والسياسية       اًوإزالتها، واختاذ تدابري أيض   
  ؛)األرجنتني(واالقتصادية واالجتماعية بني النساء والرجال 

تنفيذ التشريع الذي اعتمد مؤخراً بشأن التمييز وارتكاب العنـف         -٤٩-١١١
  ؛)سبانياإ ()٤(ضد املرأة وبشأن حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

ذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تنفيذ قانون حظر تشويه األعضاء           اختا  -٥٠-١١١
، لضمان حصول ضحايا العنف اجلنسي وغري ذلك        ٢٠١٠التناسلية األنثوية لعام    

  ؛)اليابان(من أشكال العنف على احلماية واالنتصاف بصورة فعالة 

__________ 

التمييز وارتكاب العنف   بشأن  اً  تنفيذ التشريع الذي اعتمد مؤخر    : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٤(
 ".ضد املرأة وبشأن حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بصورة فعالة
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مواصلة مبادرهتا الرامية إىل حتسني حقـوق النـساء والفتيـات             -٥١-١١١
  ؛)بوركينا فاسو(العنف املرتيل  قانون وغنديات، مبا يف ذلك عن طريق إنفاذاأل

اجلنسي واجلنساين ضد مجيع النساء، مبا يف ذلك النساء         منع العنف     -٥٢-١١١
   ؛)شيلي(أمام القضاء والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه ذوات اإلعاقة، 

بيـه أمـام    منع حوادث العنف اجلنسي ضد املرأة ومالحقة مرتك         -٥٣-١١١
  ؛)فرنسا(القضاء 
وضع تدابري تنظيمية وتنفيذية مناسبة لزيادة االمتثال لقانون العنف           -٥٤-١١١

املرتيل وقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، واختاذ خطـوات لـضمان           
التحقيق يف أعمال العنف ضد النساء، مبا يف ذلك النساء ذوات اإلعاقة، ومالحقة             

  ؛)اكند(مرتكبيها 
التحقيق يف حاالت العنف اجلنساين وتقدمي مرتكبيه للقضاء، وتوفري     -٥٥-١١١

  ؛)الربازيل(الدعم القانوين والطيب للضحايا 
وضع تدابري صارمة لضمان عدم جتنيـد األطفـال والـشباب يف              -٥٦-١١١

  ؛)زمبابوي(ممارسات مقيتة متعارضة مع القانون األوغندي والثقافة األوغندية 
اختاذ تدابري مناسبة ملكافحة حوادث القتل الـشعائري لألطفـال            -٥٧-١١١

والبالغني يف أحناء خمتلفة من أوغندا وضمان التحقيق يف هذه اجلـرائم ومالحقـة              
   ؛)اجلمهورية التشيكية(مرتكبيها 

اختاذ تدابري مناسبة حلماية األطفال األوغنديني من مجيع املمارسات           -٥٨-١١١
  ؛)بوركينا فاسو(ة والنفسية الضارة بسالمتهم البدني

مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري محاية أفضل لألطفال، مبا يف ذلك             -٥٩-١١١
  ؛)إندونيسيا(استعراض النظام القضائي لألحداث 

التحقيق مع أفراد الشرطة املعتدين على املـدافعني عـن حقـوق              -٦٠-١١١
ـ          ات الـيت أجريـت يف      اإلنسان والصحفيني واملدنيني يف فترة ما بعـد االنتخاب

  ؛)النرويج( ومساءلتهم عن أعماهلم ٢٠١١ عام
اإلسراع يف حتسني أنظمة القضاء والشرطة والسجون مبا يتماشـى            -٦١-١١١

   ؛)الكرسي الرسويل(مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
التحقيق مع مجيع األشخاص املسؤولني عن حوادث القتل خـارج            -٦٢-١١١

  ؛)بلجيكا(تدين على املدافعني عن حقوق اإلنسان وحماكمتهم نطاق القانون واملع
 أو عدم اإلفراج بكفالة من اختصاص السلطة    اإلفراجأن يظل قرار      -٦٣-١١١

  ؛)بلجيكا(القضائية دون غريها 
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القيام يف أقرب وقت ممكن بتحقيقات فعالة ومستقلة يف إدعاءات            -٦٤-١١١
  ؛)سويسرا(بيها للقضاء التعذيب وسوء املعاملة من أجل تقدمي مرتك

القيام بتحقيقات دقيقة يف مجيع أعمال العنف املزعومة ومـساءلة            -٦٥-١١١
  ؛)الدامنرك(األفراد املسؤولني عن هذه األعمال 

االستمرار يف منع اإلفالت من العقاب عن طريق توسيع مـشاركة            -٦٦-١١١
   ؛)هنغاريا(الضحايا يف اإلجراءات، ومحاية الضحايا 

الواليـات  (ن  ساءلة أفراد األمن عن انتهاكات حقوق اإلنـسا       م  -٦٧-١١١
  ؛)املتحدة األمريكية

التحقيق مع أفراد األمن الوطين والشرطة واجليش الذين يرتكبون           -٦٨-١١١
انتهاكات حلقوق اإلنسان ومساءلتهم عن هذه االنتهاكات، وضمان تعويـضات          

  ؛)النمسا( )٥(كافية للضحايا
ل الترهيب واالعتداءات املرتكبة ضـد مجاعـة        التحقيق يف أعما    -٦٩-١١١

املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية            
والناشطني املدافعني عن هذه اجلماعة ومساءلة املسؤولني عـن هـذه األعمـال             

  ؛)هولندا(
ني املثليات واملثلـي التحقيق بدقة يف أعمال العنف اليت ترتكب ضد         -٧٠-١١١

، مبا يف ذلك الناشطني يف      جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
   ؛)بلجيكا(الدفاع عن حقوق املثليني، واملعاقبة عليها 

واملثلـيني   املثلياتاختاذ خطوات فورية ملموسة لوقف التمييز ضد          -٧١-١١١
عتـداء علـيهم     واال جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية       

   ؛)اجلمهورية التشيكية(
تعزيز التدابري الرامية إىل تسجيل مجيـع األطفـال املولـودين يف              -٧٢-١١١

  ؛)غانا(األراضي الوطنية ومواصلة تطويرها 
ضمان حرية التعبري، السيما إمكانية انتقـاد وإبـداء الـرأي يف              -٧٣-١١١

  ؛)شيلي(األعمال احلكومية 

__________ 

اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب والتحقيق مـع     : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٥(
ن ومـساءلتهم عـن هـذه       أفراد األمن الوطين والشرطة واجليش الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسا         

 ).النمسا( "االنتهاكات، وضمان تعويضات كافية للضحايا
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املتعارضة مع االلتزامات الدولية للبلد املتعلقة باحترام إلغاء القوانني   -٧٤-١١١
ـ              للقـانون   اًومحاية وتعزيز احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع الـسلمي وفق

  ؛)بلجيكا(
 عمليات الترهيب والتهديد واالعتداء البدين على الصحفيني        إهناء  -٧٥-١١١

  ؛)هولندا(همة للجماهري وتعزيز التقارير والتعليقات املفتوحة بشأن القضايا امل
متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من أداء واجبـاهتم املـشروعة             -٧٦-١١١

 األمم املتحدة إعالنبدون حترش وترهيب، مبا يتماشى مع املعايري الدولية اليت منها        
  ؛)سلوفاكيا (اإلنساناملعين باملدافعني عن حقوق 

  ؛)النمسا()٦(لتجمعالدفاع عن احلق يف حرية التعبري وا  -٧٧-١١١
تدريب قوات األمن على احترام حرية التعبري وحريـة التجمـع             -٧٨-١١١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
اختاذ خطوات لوضع قانون للنظام العام حيترم احلـق يف التجمـع              -٧٩-١١١

  ؛)يرلنداآ(والتظاهر بينما حيتفظ حبق املواطنني يف احلماية والسالمة 
ع بإصالحات تشريعية لضمان احلماية وتعزيز القـوانني        االضطال  -٨٠-١١١

املتعلقة حبرية التعبري واحلق يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات جلميع املقـيمني            
  ؛)سويسرا(يف البلد 
رفع احلظر املفروض على مجيع أشكال التجمع والتظاهر للجمهور           -٨١-١١١

  ؛)سويسرا(
 املخالفة لاللتزامات الدولية للبلـد      إلغاء مجيع األحكام التشريعية     -٨٢-١١١

  ؛)سلوفاكيا(املتعلقة باحترام ومحاية وتعزيز احلق يف حرية التعبري 
الواليات املتحدة  (زيادة التشاور يف عملية تعيني اللجنة االنتخابية          -٨٣-١١١

  ؛)األمريكية
ضمان االحترام الكامل حلرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي          -٨٤-١١١

 أفراد األمن على االستخدام املفرط للقوة ضـد املتظـاهرين الـسلميني             ومعاقبة
  ؛)فرنسا(

تنفيذ السياسات الرامية إىل دعم اإلنتاج الغذائي، واحلصول على           -٨٥-١١١
  ؛)الربازيل(االئتمان، وبرامج الوجبات املدرسية املرتبطة باإلنتاج احمللي لألغذية 

__________ 

الدفاع عن احلق يف حرية التعبري والتجمع وضـمان مناقـشة           : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٦(
 ).النمسا (" مع املعاير الدولية حلقوق اإلنساناًمشروع القانون املتعلق بإدارة النظام العام مبا يتماشى متام
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ة الواجبة للتـصدي للمالريـا،      التقدم يف تصميم الربامج الصحي      -٨٦-١١١
اإليدز، ومواصلة ختفيض معدالت الوفـاة      /املناعة البشري والسل، وفريوس نقص    

  ؛)كوبا(لألمهات واألطفال، وزيادة املتوسط املتوقع للعمر 
املناعـة  احلفاظ على التدابري الالزمة للحد من فـريوس نقـص             -٨٧-١١١

االمتناع عن ممارسة اجلـنس     اإليدز، وعلى وجه اخلصوص استراتيجيات      /البشري
 عن حتسني فرص حصول اجلميع على األدوية املطلوبة         الًواإلخالص الزوجي، فض  

  ؛)الكرسي الرسويل(لتجنب حدوث زيادة يف معدل اإلصابة 
مواصلة العمل مع منظمة الصحة العاملية وغريها مـن الوكـاالت             -٨٨-١١١

املناعـة  نقـص   الدولية ذات الصلة لزيادة خفـض معـدل انتـشار فـريوس             
اإليدز، وتعزيز فرص احلصول على اخلدمات الصحية اجليدة للـسكان          /البشري

  ؛)سنغافورة(
اختاذ خطوات لتوفري شبكة معلومات صحية تعمل بصورة جيـدة            -٨٩-١١١

من أجل جتميع البيانات الصحية املفصلة من املرافق واملصادر اإلدارية والدراسات           
  ؛)كندا( بصورة فعالة االستقصائية وإمكان رصد التقدم

 خلفض معدالت الوفـاة لألمهـات،   تعزيز اإلجراءات املتبعة حالياً    -٩٠-١١١
وحتسني الظروف املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتصدي للتحدي املتمثل يف          

  ؛)اجلزائر( بالنسبة للفقراء ويف املناطق الريفية اًنظام العدالة املكلفة، خصوص
 الصحية، وعلى وجه اخلصوص ختفيض معدالت       حتسني املؤشرات   -٩١-١١١

الوفاة لألمهات اليت ال تزال بعيدة عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول                
  ؛)تركيا (٢٠١٥ عام

  ؛)بلجيكا( )٧(إنشاء نظام للتأمني الصحي للفقراء  -٩٢-١١١
حتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل التعلـيم والرعايـة             -٩٣-١١١

  ؛)سلوفاكيا(ز بشكل خاص على األطفال الصحية، مع التركي
االستمرار يف ضمان فرص احلصول على التعليم للجميع، وحتسني           -٩٤-١١١

  ؛)سنغافورة(مستويات التعليم إلرساء أساس متني للتنمية االقتصادية 

__________ 

اإلجنابيـة بزيـادة   خدمات الصحة اجلنسية و  تعزيز الوصول إىل  : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٧(
" الـصحي للفقـراء    نظام للتـأمني  عالن أبوجا وعن طريق إنشاء       إل اًوفق  يف املائة  ١٥إىل   الصحة ميزانية

 .)بلجيكا(
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مواصلة جهودها يف جمال احلق يف التعليم، وعلى وجه اخلـصوص             -٩٥-١١١
يجيات القطاعية للتعلـيم عـن طريـق إدراج       إدماج حقوق اإلنسان يف االسترات    

  ؛)املغرب(جمموعة من النماذج املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية 
زيادة اإلنفاق العام على التعليم، وبذل مزيد من اجلهود لتحـسني             -٩٦-١١١

  ؛)بولندا(أداء نظام التعليم وذلك لضمان جودة التعليم جلميع األطفال 
  ؛)أنغوال( تعزيز سياسة التطوير يف التعليم االبتدائي مواصلة  -٩٧-١١١
مواصلة اجلهود الرامية إىل محايـة حقـوق الـسكان الـضعفاء              -٩٨-١١١

  ؛)نيبال(واملهمشني 
مواصلة احلوار االستيعايب مع جمتمعات السكان األصليني بغية احلد           -٩٩-١١١

ف معيـشتهم   من النهج املسيئة إىل منط حياهتم وتقاليدهم، مـع حتـسني ظـرو            
  ؛)اجلزائر(

مواصلة اختاذ تدابري تشريعية وإدارية لتحـسني حقـوق شـعب             -١٠٠-١١١
  ؛)الكونغو( )٨(الباتوا
الكرسي (حتسني الظروف املعيشية للمهاجرين والالجئني يف أوغندا          -١٠١-١١١

  ؛)الرسويل
ـ           -١٠٢-١١١ ن إنفاذ القوانني املتعلقة بعمالة األطفال واالجتار باألطفال مبزيد م

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الفعالية 
  ؛)الكرسي الرسويل(حتسني محاية األطفال مبكافحة عمالة األطفال   -١٠٣-١١١
الواليـات  (تعديل القوانني لتشمل محاية العمل يف اخلدمة املرتليـة            -١٠٤-١١١

  ؛)املتحدة األمريكية
حني، مبا يف ذلك واصلة التصدي بال كلل ملسألة إعادة توطني الناز     م  -١٠٥-١١١

عن طريق ختصيص املوارد الالزمة لتوفري اخلدمات األساسية وتطوير البنية التحتية           
  ؛)زمبابوي(

النظر يف تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق              -١٠٦-١١١
اإلنسان مع البلدان األخرى اليت تكون يف حاجة إىل املـساعدة يف هـذا اجملـال         

  ؛)رواندا(

__________ 

" خطوات تشريعية وإدارية لتحسني حقوق شعب البـاتوا       اختاذ  "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي        )٨(
 ).الكونغو(
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طلب املساعدة الدولية من أجل مكافحة اآلفات مثـل املالريـا،             -١٠٧-١١١
  ؛)أنغوال(اإليدز /املناعة البشريوالسل، وفريوس نقص 

احلصول على املساعدة اليت حتتاجهـا مـن املـوظفني واملـوارد              -١٠٨-١١١
  ؛)سري النكا(اللوجستية لتطوير القطاع الصحي وخفض معدل وفيات األطفال 

ساعدة التقنية بغية تعزيز جهودها امللموسـة يف جمـال          التماس امل   -١٠٩-١١١
  ؛)السنغال(حقوق اإلنسان 

ضمان تزويد األفراد العسكريني املعينني يف بعثات السالم بتدريب           -١١٠-١١١
يف ذلك   كاف وتوجيهات واضحة فيما يتعلق حبماية حقوق واحتياجات املرأة، مبا         

نساين، واالستغالل اجلنسي واالعتداء    القضايا املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف اجل     
 ).كندا(اجلنسي على النساء 

، يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب        أوغندا  ستنظر  و  -١١٢
. ٢٠١٢مـارس   /جمللس حقوق اإلنسان يف آذار    ولكن قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة       

ئج االستعراض الذي سيعتمده جملـس      يف تقرير نتا  ردود على هذه التوصيات     وسُتدرج ال 
  :ته التاسعة عشرةدوريف حقوق اإلنسان 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -١-١١٢

اجلمهورية التـشيكية وبلجيكـا وسويـسرا       (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  ؛)أسترالياو

لثاين امللحق بالعهد الـدويل     التصديق على الربوتوكول االختياري ا      -٢-١١٢
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يهدف إىل القضاء على عقوبة اإلعـدام            

  ؛)السويد(وتعديل الدستور إللغاء أي أحكام تنص على عقوبة اإلعدام 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٣-١١٢

سويـسرا  (بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       وغريه من ضروب املعاملة أو العقو     
  ؛)بلجيكا(واعتماد تشريع وطين يتفق مع ذلك ) والربازيل وشيلي واألرجنتني

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٤-١١٢
  ؛)أستراليا(وإدماج أحكامه يف القانون الداخلي 

ختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     التصديق على الربوتوكول اال     -٥-١١٢
والقيام على وجه السرعة باعتماد مشروع القانون املتعلق مبنع وحظر التعـذيب            

  ؛)السويد(
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب والربوتوكـول            -٦-١١٢

  ؛)كوستاريكا(االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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اعتماد تشريع ملناهضة التعـذيب، واالنـضمام إىل الربوتوكـول            -٧-١١٢
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد ملثل           
هذه األعمال، السيما بتقدمي املسؤولني احلكوميني عن التعذيب أو سوء املعاملـة            

  ؛)فرنسا(للمحاكمة 
ختياري التفاقية القضاء على مجيـع      التصديق على الربوتوكول اال     -٨-١١٢

  ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(أشكال التمييز ضد املرأة 
دراسة إمكانية التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٩-١١٢

األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           
  ؛)األرجنتني( باحلقوق املدنية والسياسية الدويل اخلاص

اختتام عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص   -١٠-١١٢
  ؛)سبانياإ(من االختفاء القسري 

التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع             -١١-١١٢
  ؛)اليابان(األشخاص من االختفاء القسري 

 بشأن خفض حـاالت انعـدام       ١٩٦١تصديق على اتفاقية عام     ال  -١٢-١١٢
  ؛)سلوفاكيا(اجلنسية 
املوافقة على مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب، واجلهـود           -١٣-١١٢

الرامية إىل حماسبة كل من ارتكب أعمال التعذيب، وضمان التعويضات يف الوقت            
  ؛)النرويج(املناسب واملالئم للضحايا 

اد مشروع القانون املتعلق مبكافحـة التعـذيب يف الـدورة           اعتم  -١٤-١١٢
  ؛)يرلنداآ(الربملانية احلالية 

اعتماد قانون ملناهضة التعذيب والتـصديق علـى الربوتوكـول            -١٥-١١٢
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب على النحو الذي أوصت به اللجنة األوغندية           

، اءلة املسؤولني عن أعمال التعـذيب   سحلقوق اإلنسان؛ وإبداء االلتزام احلقيقي مب     
  ؛)الدامنرك(وضمان التعويضات يف الوقت املناسب واملالئم للضحايا 

اململكة (إدراج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب يف القانون الداخلي           -١٦-١١٢
  ؛)يرلندا الشماليةآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

مبكافحة التعذيب وتنفيذه يف    املوافقة على مشروع القانون املتعلق        -١٧-١١٢
أقرب وقت ممكن من أجل توفري احلماية اليت توفرها اتفاقية مناهـضة التعـذيب              

  ؛)املكسيك(بصورة فعالة 
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الواليات املتحدة (اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب        -١٨-١١٢
  ؛)األمريكية

  ؛)النمسا( )٩(اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب  -١٩-١١٢
مواءمة مشروع القانون املتعلق بإدارة النظام العـام لاللتزامـات            -٢٠-١١٢  

  ؛)النرويج(الدولية ألوغندا يف جمال حقوق اإلنسان 
ضمان االتساق التام ملشروع القانون املتعلق بإدارة النظام العام قيد        -٢١-١١٢

  ؛)لنمساا ()١٠( مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانالبحث حالياً
تعديل أو مراجعة القوانني األوغندية األخرى خالف قانون العنف           -٢٢-١١٢

  ؛)النرويج(املرتيل اليت ال تزال املرأة معرضة فيها للتمييز 
  ؛)النرويج(اعتماد مشروع القانون املتعلق بالزواج والطالق   -٢٣-١١٢
 اه عمالً مواءمة السياسات لضمان وصول الرعاة إىل األراضي واملي         -٢٤-١١٢

بإطار االحتاد األفريقي املعين بالرعي وإبرام اتفاقات إقليمية لتيسري الرعي العـابر            
  ؛)هولندا(للحدود 

إصدار دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف جملـس حقـوق              -٢٥-١١٢
  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
  ؛)الربازيل(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -٢٦-١١٢
  ؛)سبانياإ(وجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة ت  -٢٧-١١٢
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة التابعـة        -٢٨-١١٢

  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 
النظر بطريقة إجيابية يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة             -٢٩-١١٢

  ؛)رومانيا(جمللس حقوق اإلنسان 
الترتيب لزيارة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة              -٣٠-١١٢

  ؛)كندا(الرأي والتعبري يف أسرع وقت ممكن 

__________ 

اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة التعذيب والتحقيق مـع     : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )٩(
أفراد األمن الوطين والشرطة واجليش الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان ومـساءلتهم عـن هـذه                

 ).النمسا( "وضمان تعويضات كافية للضحايااالنتهاكات، 
 عن احلق يف حرية التعبري والتجمع وضـمان مناقـشة           الدفاع: "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )١٠(

 ).النمسا (" مع املعاير الدولية حلقوق اإلنساناًمشروع القانون املتعلق بإدارة النظام العام مبا يتماشى متام
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النظر بطريقة إجيابية يف طلب الزيارة املقدم من املقرر اخلاص املعين             -٣١-١١٢
قـرر  بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، والطلب املقدم مؤخراً مـن امل            

  ؛)التفيا(اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات 
وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم القانون متهيداً إللغاء هذه العقوبة            -٣٢-١١٢
  ؛)فرنسا(، واستبدال مجيع األحكام الصادرة باإلعدام بالسجن مدى احلياة هنائياً
 اًالنظر يف إلغاء هذه العقوبة هنائي     وقف تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام و       -٣٣-١١٢

  ؛)سويسرا(
  ؛)تركيا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٤-١١٢
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية      -٣٥-١١٢

  ؛)الكرسي الرسويل(مناهضة التعذيب 
دال عقوبة   إللغائها، واستب  إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيداً       -٣٦-١١٢

  ؛)سبانياإ(اإلعدام بالسجن 
وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري          -٣٧-١١٢

الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الـذي يهـدف إىل           
  ؛)رومانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام 

كم الواقـع علـى     النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو فرض حظر حب          -٣٨-١١٢
  ؛)كوستاريكا(تنفيذها 
اختاذ، على سبيل االستعجال، تدابري شاملة وفعالة ملنع االسـتغالل     -٣٩-١١٢

االقتصادي الواسع النطاق لألطفال، مبا يتماشى مع التزامات أوغنـدا الدوليـة،            
  ؛)سلوفاكيا (١٨٢ و١٣٨ العمل الدولية رقم وخباصة اتفاقييت منظمة

الواليات (ئمة لألعمال اليت تنطوي على خطورة لألطفال        اعتماد قا   -٤٠-١١٢
  ؛)١١()املتحدة األمريكية

زيادة فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            -٤١-١١٢
  ؛)بلجيكا( )١٢( يف املائة مبا يتماشى مع إعالن أبوجا١٥بوصول ميزانية الصحة إىل 

__________ 

 .مل تفهم هذه التوصية )١١(
اإلجنابيـة بزيـادة   خدمات الصحة اجلنسية و  تعزيز الوصول إىل  : "التوصية كما قدمت أثناء احلوار التفاعلي      )١٢(

" الـصحي للفقـراء    نظام للتـأمني  عالن أبوجا وعن طريق إنشاء       إل اًوفق  يف املائة  ١٥إىل   الصحة ميزانية
 .)بلجيكا(
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ل مع التحديات املعلقة    اإلسراع يف عملية التسجيل من أجل التعام        -٤٢-١١٢
  ).رواندا(يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  :وال حتظى التوصيات الواردة أدناه على تأييد من أوغندا  -١١٣
 بالتخلي عن مشروع القانون املقترح للمثلية اجلنسية        اًالتصريح علن   -١-١١٣

  ؛)كندا(وإباحة املثلية اجلنسية 
 يف مشروع القانون املقترح ملكافحة املثلية       امتناع الربملان عن النظر     -٢-١١٣

  ؛)النرويج( )١٣(٢٠٠٩اجلنسية لعام 
رفض مشروع القانون املقترح ملكافحة املثلية اجلنـسية وإباحـة            -٣-١١٣

  ؛)سلوفينيا(العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني 
ن اليت تقضي   الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسا        -٤-١١٣

بإباحة العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البـالغني وإلغـاء أيـة قـوانني أو               
 على أي أساس من األسس، مبا يف ذلـك علـى       اًإصالحات متيز صراحة أو ضمن    

  ؛)النرويج(أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
ياً ومزدوجي امليل املثليات واملثليني جنس إلغاء القوانني اليت متيز ضد        -٥-١١٣

  ؛)بلجيكا (اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
إعادة النظر يف تشريعاهتا الوطنية إلباحة املثلية اجلنسية، وحظر مجيع   -٦-١١٣

  ؛)سويسرا(أشكال التمييز 
إلغاء العقوبات اجلنائية احملددة للجرائم القائمة على امليل اجلنـسي            -٧-١١٣

  ؛)أستراليا(
مكانية إباحة العالقات بني البالغني مـن جـنس واحـد           دراسة إ   -٨-١١٣

  ؛)األرجنتني(بالتراضي 
  ؛)الربازيل(االمتناع عن تطبيق القانون الذي جيرم املثلية اجلنسية   -٩-١١٣
 ودون قيد أو شرط عن مجيع األشخاص احملتجـزين          اًاإلفراج فور   -١٠-١١٣
  ؛)سويسرا(   بسبب املثلية اجلنسية فقطاًحالي

__________ 

. الربملان أن تتدخل يف أعمال       للسلطة التنفيذية  ال جيوز ، وبالتايل   الفصل بني السلطات   مبدأ عن   تدافع أوغندا  )١٣(
 .، خيص هذا املشروع أحد أفراد الربملان وال جيوز للسلطة التنفيذية أن توقف النظر فيهوعالوة على ذلك
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باحة العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني وضمان عـدم    إ  -١١-١١٣
تعرض أي شخص للتوقيف أو االحتجاز التعسفي بسبب ميوله اجلنسية أو هويته            

  ؛)النمسا( اجلنسية
املثليـات واملثلـيني جنـسياً      إلغاء التشريعات اليت جترم جمتمع        -١٢-١١٣

، ووضع حد حلمالت التـشهري      نيةومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسا     
  ؛)سبانياإ(واملضايقة ضدهم 

 على التزامها حبماية حقوق مجيع األشخاص بغـض         اًالتأكيد جمدد   -١٣-١١٣
النظر عن ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية يف التشريعات واهليئـات املعاديـة            

  ؛)السويد(للتمييز واملتعلقة بتكافؤ الفرص 
حكام اليت جترم النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني        إلغاء مجيع األ    -١٤-١١٣

وضمان املساواة يف احلقوق بني األزواج من جنس واحد واألزواج من جنـسني             
  ؛)هولندا(خمتلفني 
ضمان املساواة يف احلقوق جلميع األفراد، بغض النظر عن ميـوهلم             -١٥-١١٣

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اجلنسية 
 بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان وضـمان         الوفاء  -١٦-١١٣

 على أي   اًمحاية مجيع األقليات وإلغاء أية قوانني أو إصالحات متيز صراحة أو ضمن           
أساس من األسس، مبا يف ذلك على أساس امليل اجلنـسي، واهلويـة اجلنـسانية،      

  ؛)الدامنرك(والتعبري اجلنساين 
 القانون املقترح بشأن إدارة النظام العام       االمتناع عن سن مشروع     -١٧-١١٣

  ؛)أملانيا ()١٤(وضمان االحترام الكامل حلرية التجمع
ختفيف األعباء اإلدارية الثقيلة امللقاة على املنظمات غري احلكومية،           -١٨-١١٣

  ؛)هنغاريا( )١٥(مثل االلتزام بالتسجيل السنوي
لغاء الرقابة اليت   تبسيط شروط تسجيل املنظمات غري احلكومية وإ        -١٩-١١٣

الواليات املتحدة  ( )١٦(تفرضها األجهزة األمنية على جملس املنظمات غري احلكومية       
  .)األمريكية

__________ 

 .تدافع أوغندا عن نظرية الفصل بني السلطات )١٤(
 .مالئمةوالقواعد املتعلقة بتسجيل وتنظيم املنظمات غري احلكومية ضرورية  )١٥(
 .اعد املتعلقة بتسجيل وتنظيم املنظمات غري احلكومية ضرورية ومالئمةالقو )١٦(
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 وتعكس مجيع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الـدول             -١١٤
وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات والتوصيات      . قدمتها والدولة موضوع االستعراض   اليت  

  .يق العامل ككلعلى أهنا قد حظيت بتأييد الفر

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  
  :تعهدت أوغندا بالقيام مبا يلي  -١١٥

  وضع خطة عمل وطنية بشأن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها؛  )أ(  
إجراء مراجعة سنوية حلالة حقوق اإلنسان يف البلد واإلبالغ عنها حسب             )ب(  

  القتضاء؛ا
 إنشاء جلنة فرعية تابعة جمللس الوزراء لتوفري الرقابة والتوجيه للـسياسات          )ج(  

  والقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
  تعميم القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان يف كافة اجلوانب املتعلقة باحلوكمة؛  )د(  
 للجنة الفرعية   إنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات لتوفري الدعم التقين          )ه(  

  التابعة جمللس الوزراء؛
إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان تابع لوزارة العدل والـشؤون الدسـتورية             )و(  

وستحدد والية املكتب بالتشاور    . لتنسيق القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين       
  مع اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان؛

ة اخلارجية لتوفري التنسيق مع اجلهات املعنية  إنشاء مركز تنسيق داخل وزار      )ز(  
  واجملتمع الدويل؛

تعيني مراكز تنسيق يف كل إدارة حكومية معنية ومطالبة أصحاب املصلحة     )ح(  
اآلخرين بتعيني مراكز تنسيق ملتابعة تنفيذ القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتقدمي تقـارير يف              

  هذا الشأن؛
وتثقيف الناخبني والتربيـة املدنيـة يف املنـاهج         ترسيخ حقوق اإلنسان،      )ط(  

  التعليمية للمدارس؛
  .تعميم القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املناهج التدريبية لألجهزة األمنية  )ي(  
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