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   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    
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 تـشرين   ١١ترحب أوغندا بالتوصيات املقدَّمة خالل االستعراض الذي جـرى يف             -١
ليـة بغيـة    ، وبعد النظر فيها بعناية، يسر أوغندا أن تقدم الـردود التا           ٢٠١١أكتوبر  /األول

  .إدراجها يف تقرير النتائج
لقد صدقت أوغندا على مجيع أهم معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنـسان           -٢

  .واصلة عملية االنضمام إىل ما ينشأ من قواعد ومعايريمبوتتعهد 

  التوصيات غري املقبولة    
 ٣٥-١٢٢ و٣٤-١١٢ و٣٣-١١٢ و٣٢-١١٢ و ٢-١١٢ و ١-١١٢التوصيات    -٣
  . غري مقبولة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام ٣٨-١١٢ و٣٧-١١٢ و٣٦-١١٢و
  .مل حتظَ التوصية بالدعم، خالل العمليات التشاورية لوضع الدستور على نطاق البلد  -٤
 بعد مرور   ،تنفذ ختفّف تلقائياً   غري أن احملكمة العليا قضت بأن عقوبة اإلعدام اليت ال           -٥
  . ى احلياة دون إمكانية العفو، واحلكومة تقبل بذلكصدورها، إىل السجن مدعلى أعوام  ٣
  .غري مقبولة ١٢-١١٢ و١١-١١٢ و١٠-١١٢التوصيات   -٦
ال تتمشى أحكام االتفاقية املتعلقة بانعدام اجلنسية متشياً تاماً مع أحكـام دسـتورنا         -٧

  .والقوانني املتصلة باحلصول على اجلنسية
 ٣٠-١١٢ و ٢٩-١١٢ و ٢٨-١١٢ و ٢٧-١١٢ و ٢٦-١١٢ و ٢٥-١١٢التوصيات    -٨
  . دائمةال ات املتصلة بالدعو٣١-١١٢و
 ونـوّد  .سنواصل النظر يف طلبات الزيارات القطرية على أساس كل حالة على حدة     -٩

   .العناية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأيضاً تكرار أنه ينبغي إيالء نفس القدر من 
  . غري مقبولة  مبهمة، وعليه فهي٤٢-١١٢صية التو  -١٠

  التوصيات املقبولة جزئياً    
بالتـصديق   املتعلقة   ،٧-١١٢ و ٥-١١٢ و ٤-١١٢ و ٣-١١٢ال حتظى التوصيات      -١١

على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة        
نقبـل  نـا  غـري أن .  مقبولةغريالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة بالدعم يف الوقت الراهن، فهي         

مشروع القانون   ويسرنا أن نبلغ بأننا وضعنا    . باعتماد أحكامها يف التشريعات الوطنية املقترحة     
  . الذي يتضمن أحكاماً هامة من أحكام االتفاقية٢٠١٢املتعلق مبنع وحظر التعذيب لعام 

 مقبولـة  مقبولة جزئياً لألسباب املذكورة أعـاله، ولكنـها          ٦-١١٢إنّ التوصية     -١٢
  . يتعلق بالتمييز ضّد املرأة فيما
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  . مقبولة جزئياً ٩-١١٢إنّ التوصية   -١٣
غري أننا  . ينبغي للحكومة أن تشري إىل أن املسألة ال تنطبق حالياً على سياقنا الوطين              -١٤

  .مي سبل االنتصاف مىت تنشأ احلالة وتستحق املراعاةسنتمعن يف درس املسألة هبدف تقد

  التوصيات املقبولة    
 ١٩-١١٢ و ١٨-١١٢ و ١٧-١١٢ و ١٦-١١٢ و ١٤-١١٢ و ١٣-١١٢التوصيات    -١٥

  .مقبولة
 ٢٠١٢ لعام مشروع القانون املتعلق مبنع وحظر التعذيبتفيد احلكومة بأهنا اقترحت   -١٦

  . قيةالذي يتضمن أحكاماً هامة من أحكام االتفا
  .مقبولة ٢٣-١١٢ و٢٢-١١٢ و٨-١١٢التوصيات   -١٧
وأنشأنا آليات لتعزيـز    . لقد التزمت احلكومة التزاماً راسخاً بالنهوض حبقوق املرأة         -١٨

  .، وقدمنا فرصاً للتعليم للفتيات والنساء على أساس العمل اإلجيايبتبّوؤ املرأة مناصب سياسية
مشروع القانون املتعلق بـالزواج والطـالق       ملعنية يف   وتنظر حالياً اللجنة الربملانية ا      -١٩

وهو يتضمن اقتراحات واسعة النطاق لتناول احلقوق والواجبـات الزوجيـة،           . للتدقيق فيه 
  . وعليه، نقبل هذه التوصيات. واملعاشرة، واالنفصال وحقوق امللكية

  . مقبولتان ٢١-١١٢ و٢٠-١١٢يتان التوص  -٢٠
 من التداول بغيـة إجـراء       رح بشأن إدارة النظام العام    مشروع القانون املقت  سحب    -٢١

  .توازن دقيق بني احلقوق والواجبات واملسؤولياتولكن، من املهم حتقيق . مشاورات إضافية
  . مقبولة ٢٤-١١٢ية التوص  -٢٢
إطار سياسات االحتـاد     تقبل احلكومة التوصية املتعلقة بتكييف سياساتنا العامة مع         -٢٣

  .عياألفريقي بشأن الر
  .مقبولة ٤٠-١١٢ و٣٩-١١٢التوصيتان   -٢٤
  . تتعهد احلكومة بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية  -٢٥
  .مقبولة ٤١-١١٢التوصية   -٢٦
 الصادر عن االحتاد األفريقي واملتمثـل       إعالن أبوجا ترمي احلكومة إىل حتقيق هدف        -٢٧
  . يف املائة١٥نسبة  إيصال ميزانية الصحة إىل يف

        


