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والثالثون
الدورة الرابعة
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

أوغندا
إضافة

آراء بش أ ن االسأأتنتاواأ واأو التو،أأااأت وااللتاامأأاأ الاوراأأةت والأأر و
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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التوصيات

التعجيل بسن مشروع قاانو الااواو والقالع لعاا  ٢٠٠9بغياة وعاح اد للتميياا عاد املارأة يف
قانو األسرة ،وسن قاانو املاثاا ايدياد لتعاياا املسااواة باا النسااا والرجاال يف قاوع املاثاا
(أملانيا)؛ ١-١١6

التنفيذ الكامل للسياسات الصحية املدرسية ،وللسياسة املتعلقة بصحة املاراهقا مان أجال رياوفث
)؛ ٢-١١6
التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية للمراهقا ،ومنح محل املراهقات (أملانيا  ٢
وعح ورينفيذ إصال ات يف ققااع الااما امجتمااعا ةماياة ايماعاات واألفاراد األشاد عاعفا
)؛ 3- ١١6
(ملديف  ٢
)؛ 5-١١6
التعجيل بسن مشروع قانو الاواو والقلع (ملديف  ٤
التص ااديل عل ااق اريفاقي ااة مه اااا ةماي ااة األ ف ااال والتع اااو يف جم ااال التب ا عل ااق الص ااعيد ال اادو
)؛ ٤-١١6
(مدغشقر  ٢
التصديل علق امريفاقية الدولياة ةماياة مجياح األشاما مان ام تفااا القسارا ،واريفاقياة قاوع
األشااما ذوا اإلعاقااة وامناااما إليةمااا وإتالااة التحف ااات علااق اريفاقيااة مناهاااة التعااذي
وامريفاقية الدولية ةماية قوع مجيح العمال املةاجرين وأفراد أسرهم (سثاليو )١؛ 6-١١6
ع ا ااما التنفي ا ااذ الفع ا ااال للتشا ا اريعات الس ا ااارية ال ا ااج لا ا ا ق ا ااوع اإلنس ا ااا للما ا ارأة ،والتعجي ا اال
بساان مشااروع قااانو الاااواو والقاالع ،ومشااروع قااانو اي ارائم اينسااية ،وقااانو محايااة الشااةود
(السويد )٢؛ ٧-١١6
ريعااديل قااانو العقوبااات ماان أجاال ريوساايح نقاااع ريعريااف امغتصاااا باالدراو جمموعااة ماان األفعااال
اينسااية ،يفااا يف ذل ا امغتصاااا الاوجااا ،وجعاال هااذه ايرسااة اياادة جنسااانيا (السااويد  3
)؛
8- ١١6
ريعايااا إنفاااذ قااانو العنااف املنااا  ،واعتماااد مشااروع قااانو ايارائم اينسااية (رييمااور  -ليشااج  ١
)؛
9-١١6
تيادة النسبة املئوياة مان املياانياة الو نياة املمصصاة لققااع الصاحة إىل  ١5يف املائاة وفقاا إلعال
)؛ ١٠-١١6
أبوجا (تمبابوا  ٢
التصااديل علااق اريفاقيااة عااد ريقاااد ج ارائم اةاارا واي ارائم املرريكبااة عااد اإلنسااانية (أرمينيااا  ١
)؛
١١-١١6
ريعايا فر اةصاول علاق ادمات الصاحة اينساية واإلجنابياة باياادة مياانياة الصاحة إىل  ١5يف
)؛ ١٢-١١6
املائة لشيا مح إعل أبوجا ،وإنشاا ن ا للتأما الصحا للفقراا (بلجيكا  3
إنشاااا عاادد ماااحمل ماان ااااامم ومرامااا املساااعدة القانونيااة املتنقلااة يف منااا ل اللجئااا لتحسااا
فاار الوصااول إىل العدالااة ،م ساايما يف ااامت العنااف اينسااا والعنااف اينسااا (هااايج  ١
)؛
١3-١١6
مراجعة اةد األدىن لألجور لاما محاية العمال عن ريل مفالة مستوى معيشا مئال بالتشااور ماح
)؛ ١٤-١١6
مجيح أصحاا املصلحة املعنيا (هايج  ٢
اعتماد ورينفيذ مشروع قانو الغذاا والتغذية لعا  ٢٠٠8دو ريأ ث ،وريوفث لويل ماحمل لاربام
)؛ ١5-١١6
التغذية يف املدارس بالتشاور مح مجيح أصحاا املصلحة املعنيا (هايج  3
سان ورينفياذ سياسااة اارية و نياة شاااملة ملعاياة مشااامل قاوع اإلنساا الناشاائة عان التحااار
السريح (مينيا)؛ ١6-١١6
ريعايااا ن ااا قااااا األ ااداا ،م ساايما ماان االل مفالااة إنشاااا اامم متمصصااة وريعيااا قااااة
متمصص ااا ،يقبق ااو اإلج ا ارااات ال ااج ريراع ااا ام تياجا ااات ا اص ااة لأل ف ااال (بلجيكا ااا  ٢
)؛
١٧-١١6
تيادة صة الوظائف املمصصة لألشما ذوا اإلعاقة (الكونغو )٢؛ ١8-١١6
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