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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

أوغندا*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشامل .وهو موجز ل  65ورقة معلومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة إلى عملية االستعراض

الدوري الشا ااامل ،ويقد في شا ااتل موجز بقلدا بالحد ادقصا ااى لعدد ال لمات( .)1ويتضا اامن فرعا مسا ااتقال لمسا اااهمة
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المعتمدة بناء على االمتثال التا لمبادئ باريس.

ثانيا -المعلومات المقدمة من المؤس س ة الوينية لحقوق اإلنس ان المعتمدة بناء على
التقيد الكامل بمبادئ باريس
-2

أقرت لجناة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ادوننادااة بجهود أوننادا الرامياة إلى جعال اللجناة متوافقاة مع مباادئ

باريس بزيادة التمويل المخص اام لمختلأل ادنش ااية التي بض اايلع بها .وأش ااارت إلى ا اارورة بقدا التقارير

التي بأخر بقدامها إلى آليات حقوق اإلنسان(.)2
-3

وأعربت اللجنة عن أساااها السااتم ارر ممارسااة التعذيو وأوصاات بالتحقل في أعمال التعذيو ومحاساابة

-4

وأعرباات اللجنااة عن قلقهااا إساء االس ا ا ا ا ا ااتخاادا المارط للقوة من جااانااو الش ا ا ا ا ا اارطااة لتاري الحمالت،

مرب بلها ،وإقرار قانون لحمااة الشهود .
()3

وانتهاكات حرية التعبلر وحرية وسا اااإلع اإلعال  ،بما في الع االعتقاالت والمضا ااااقات نلر القانونية ،والتهديد

والعنأل ااد الصاحاللن والمدافعلن عن حقوق اإلنساان .وأوصات بءجراء بحتيقات في مزاع االساتخدا المارط

للقوة ،ومراجعة قانون المنظمات نلر الحتومية ،وامان بوافقه مع معايلر حقوق اإلنسان(.)4

*

بصدر هذه الوثيقة من دون بحرير رسمي.
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والحظت اللجنة الجهود المبذولة لتحس ا االن قض ا اااء ادحدان وأوص ا اات بأن يتض ا اامن القانون إد ار
-5
المبادئ التوجلهية المتعلقة بضمان بحويل القاصرين الذين يرب بون جراإل بسيية إلى هلئات نلر قضاإلية،
وبنالذ هذه المبادئ(.)5

-6

وحثت لجنة إصاال القوانلن على مراجعة القوانلن المتعلقة بمنع سوا ادطاال وحمل المراهقات،

بما يتا مع الدستور .وأوصت بتعزيز آليات متافحة االبجار بادشخاص .
()6

ورحبت اللجنة بقانون كمباال لحمااة اليال ( )2019وأوص ا ا اات بمواءمة قانون الس ا ا ااجون لعا ،2006
-7
()7
الذي اسمح لألطاال بالبقاء مع ادمهات المسجونات ،وقانون بسجلل ادشخاص ،مع المعايلر الدولية .
-8

وأعربت اللجنة عن أسا ا اااها لعد وجود نه قاإل على حقوق اإلنسا ا ااان في العمليات القيا ية وعمليات

الحت المحلي ،وأوصا ا اات بتنالذ خيع بنمية بتضا ا اامن اإلدما ال امل للنه القاإل على حقوق اإلنسا ا ااان ؛
()8

وباعلل القانون المتعل بالمالك والمستأجرين (.)9()2019
-9

وأوصات اللجنة بالتنمية المنصااة للهياكل ادسااساية المدرساية ،وإقرار الساياساة الصاحية المدرساية

من أجل بحسالن معدالت االلتحاق بالمدار وإبما الد ارساة ،وال سايما بالنسابة ل؛نان؛ وبنالذ ساياساة شااملة

للتعل عن بعد خالل جاإلحة كوفلد 19-وحاالت اإلنالق الناجمة عنها ،بما اش ا ا اامل ادطاال اوي اإلعاقة؛
وسيادة بمويل القياع الصحي بدريجيا إلى  15في الماإلة من الملزانية الوطنية(.)10

وأعربت اللجنة عن أساااها لتراجع الخدمات المقدمة إلى ادشااخاص اوي المه وأوصاات بضاامان
-10
()11
ابباع نه قاإل على حقوق اإلنسان إساء هذه المسألة ،بما في الع خالل جاإلحة كوفلد. 19-

ثالثا -المعلومات المقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()12

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()13

-11

أوص ا اات الحملة الدولية للقض ا اااء على ادس ا االحة النووية بالتص ا اادي على معاهدة ادم المتحدة لحظر

-12

وأعربت منظمة العاو الدولية عن القل لعد بقدا ال ثلر من التقارير إلى هلئات المعاهدات(.)15

-13

وأوصت كذلع بدعوة المتلالن بوالاات في إطار اإلجراءات الخاصة إلى التيا بزيارات إلى أونندا(.)16

ادسلحة النووية .
()14

باء -اإليار الويني لحقوق اإلنسان

()17

-14

رحبت الورقتان المش ااتركتان  40و 42باعتماد (إنااا) قانون حقوق اإلنس ااان لعا  2019وأوص ااتا

-15

وأعربت الورقة المش ا ا ااتركة  29عن القل دن اللجنة ادوننداة لحقوق اإلنس ا ا ااان ال بزال بواجه بحداات

بضمان بنالذه باعالية .
()18

في بنالذ والاابها ،مثل خاض الملزانية ونقم الموظالن  .وأوص ا اات الورقتان المش ا ااتركتان  7و 29بزيادة
()19

الموارد البشرية والمالية للجنة(.)20
-16

وأوص اات مبادرة الحقوق االقتص اااداة واالجتما ية بءدما هذه الحقوق في الدس ااتور واعتماد التش اريعات

-17

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  8بتاعلل خية العمل الوطنية للثقافة وبخص ا ايم  1,5في الماإلة من

-18

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  4بءجراء إصا ااالحات شا اااملة في إدارة المالية العامة من أجل معالجة

اات الصلة .
()21

الملزانية الوطنية للقياع الثقافي .
()22

عد ال ااءة في إدارة االستثمارات العامة(.)23
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جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإل نس ان مع مراعاة القانون الدولي اإلنس اني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعد التمللز
-19

()24

أعربت الورقة المشا ا ا ااتركة  27عن القل دن الدسا ا ا ااتور اقتصا ا ا اار منح الجنسا ا ا ااية عند الوالدة على

المنتملن إلى  65جماعة إثنية ،مما اعرض نلره لخير انعدا الجنساية  .وأوصات الورقة المشاتركة 27
()25

بءلغاء التشا اريعات المتعلقة بالتمللز اإلثني ايما يتعل باكتس اااس الجنس ااية ادوننداة ،والقض اااء على التمللز

اد المواطنلن المسجللن أو المجنسلن في نقل الجنسية إلى ادطاال(.)26
-20

وأعربت الورقة المش ا ا ا ااتركة  10عن القل دن بعض ادجزاء الواردة في قانون الوقااة من فلرو

نقم المناعة البشارية واإليدس ومتافحته امتن أن بؤدي إلى التمللز اااد ادشااخاص المصااابلن بالالرو .

وأوص اات بءلغاء ادحتا الواردة في القانون التي بدا التمللز ،وبنالذ س ااياس ااة متافحة الوصا ا والتمللز ا ااد

المصابلن بالرو
-21

نقم المناعة البشرية(.)27

نادر ما احصالون على الخدمات ال ااية(،)28
ا
والحظت الورقة المشاتركة  42أن ادشاخاص اوي المه

بما في الع الصااحة والتعلي  ،وأوصاات بءنشاااء قاعدة بيانات عن المه ؛ وبواااع خية عمل وطنية لألشااخاص

اوي المه ()29؛ وسيادة مبادرات التو ية بغية متافحة الخرافات والمااهي الخاطئة بجاه هؤالء ادشخاص(.)30
-22

وأعرس العديد من أصا ا ااحاس المصا ا االحة عن قلقه إساء اسا ا ااتمرار التمللز اا ا ااد المثليات والمثلللن

ومزدوجي الملل الجنس ا ااي ومغايري الهوية الجنس ا ااانية وأحرار الهوية الجنس ا ااانية وحاملي ص ا اااات الجنس ا االن،

بما في الع في الحص ا ااول على الس ا ااتن والتعلي والرعااة الص ا ااحية والعمالة ،وسيادة خياس كراهية المثلللن

وكثلر
ا
كثلر ما احتجزون لاترات طويلة،
من جانو المس ا ا ااؤوللن الحتومللن .وأفادوا بأن أفراد هذه الشا ا ا اريحة ا

وكثلر ما يتعراون
ا
ما بستخد الشرطة جراإل صغلرة فضاااة التعريف لتبرير االعتقاالت بدافع ال راهية(.)31
للتعذيو وساوء المعاملة مثل إجراء الاحوص الشارجية نلر المبررة ،ويمتن باسالر بعض ادحتا في قانون
العقوبات بيريقة بجر الممارسات الجنسية المثلية بالترااي(.)32

-23

وأش ا ا ااارت المنظمات ناس ا ا ااها إلى أن قوات ادمن اس ا ا ااتخدمت التوجلهات المتعلقة بتوفلد 19-اريعة

لالعتقال التعس ا ا اااي لعش ا ا ارات المثليات والمثلللن ومزدوجي الملل الجنس ا ا ااي ومغايري الهوية الجنس ا ا ااانية وأحرار

الهوية الجنسااانية وحاملي صاااات الجنساالن بتهمة نشاار المرض ( .)33وأوصاات بابخاا خيوات بشاريلية لتوفلر

الحمااة من التمللز على أسااا

الملل الجنسااي والهوية الجنسااانية ،وفقا للمعايلر الدولية()34؛ وإلغاء التشاريعات

التي امتن باس ا ا االرها على أنها بجر العالقات الجنس ا ا ااية المثلية بالت ارا ا ا ااي؛ وا ا ا اامان المس ا ا اااءلة على الجراإل

المرب بة على أساا

التوجه الجنساي والهوية الجنساانية؛ وجعل قانون الجراإل الجنساية لعا  2021يتماشاى مع

المعايلر الدولية( ،)35وبوفلر آليات إلنصاف أفراد هذه الشريحة الذين اقعون احااا لجراإل ال راهية(.)36

التنمية والبلئة وادعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-24

()37

رحبت الورقة المشااتركة  25بالخية اإلنماإلية الوطنية الثالثة( .)38وأوصاات شاابتة المحاملن للدفاع

عن الدامقراطية وحقوق اإلنس ااان أونندا بمواص االة إص ااالحابها المتعلقة بتغلر المناخ لض اامان مس ااتقبل أكثر

أمنا وصا ااحة لشا ااعبها؛ والتعاون مع البلدان ادخرم المتاخمة لبحلرة ايتتوريا من أجل حمااة البحلرة من ا ثار
المدمرة لتغلر المناخ على حياة النا ()39؛ وإعياء ادولوية ل؛دارة البلئية بعد جاإلحة كوفلد 19-بغية بعزيز
قدرة المجتمعات المحلية على الصمود ،وبوفلر بداإلل لمن اعتمدون بشتل كبلر على الموارد اليبيلية(.)40
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-25

ورحو مختلأل أصاحاس المصالحة باعتماد خية العمل الوطنية لألعمال التجارية وحقوق اإلنساان.

-26

وأعربت الورقة المش ا ا ااتركة  7ومبادرة الحقوق االقتص ا ا اااداة واالجتما ية عن قلقهما لعد حص ا ا ااول

وأوصوا بتوفلر الموارد الالسمة للتنالذ الاعال للخية .
()41

الشا ااركات والحتومة على موافقة مجتمعات السا ااتان ادصا االللن الحرة والمسا ااتنلرة قبل بدء العمليات التجارية

في منيقة كاراموجا( .)42وأوصاات الورقة المشااتركة  20بءش اراك المجتمعات المضااياة في جميع مراحل بنالذ
المشاريع االستخراجية لتمتلنها من التأثلر على صنع القرار في جميع مراحل سالسل التيمة(.)43

وأعربت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  7عن القل إساء بزايد حاالت بلون ادنذاة والمياه في المجتمعات المحلية

-27

القريبة من مواقع التعدين نتيجة الساتخدا مواد كيمياإلية محظورة  .وأعربت الورقة المشاتركة  20عن ادساأل
()44

لعد وجود الشاااااية والمساااءلة في قياع الصااناعات االسااتخراجية( .)45وأوصاات الورقة المشااتركة  5بواااع

نظا لل شا ااأل عن المعلومات المتعلقة بالصا ااناعة االسا ااتخراجية( ،)46وبنالذ برنام بيوير الياقة لخية التنمية

الوطنية الثالثة ،من خالل نه قاإل على الحقوق(.)47
-2

الحقوق المدنية والسياسية

ح الارد في الحياة والحرية وادمان على شخصه
-28

()48

أعربت الورقة المشا ااتركة  33ومنظمة العاو الدولية عن ادسا ااأل دن أونندا ل بلو عقوبة اإلعدا

رسااميا  .وأعربت المنظمة عن قلقها إساء بهديدات السااليات باسااتئناف عمليات اإلعدا و شاان
()49

السااجناء

المحتو علله باإلعدا ل بح الجريمة( .)50وأوص ا اات المنظمة والورقة المش ا ااتركة  6بتخفيف جميع أحتا اإلعدا

بهدف إلغاء هذه العقوبة اإلعدا ( .)51وأوص ا اات الورقة بالتص ا اادي على البروبوكول االختياري الثاني للعهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(.)52
-29

وأعرس العديد من أصااحاس المصاالحة عن قلقه إساء القمع ،واالنتهاكات الخيلرة لحقوق اإلنسااان

في سا ااياق االنتخابات ،بما في الع االعتقال واالحتجاس التعسا اااي ،والتعذيو وسا ااوء المعاملة ،واالختااء القسا ااري
والقتل ،التي ارب بت ا ااد سعماء المعارا ااة ومؤيديه وأعض اااء المعارا ااة البرلمانية والص ااحاللن ونش ااياء

الحقوق البلئية والنشا ااياء الشا ااباس والمدافعلن عن حقوق اإلنسا ااان( .)53وأكدوا أن قوات ادمن قتلت عشا ارات
ادشخاص خالل أعمال شغو واحتجاجات أثناء الحمالت االنتخابية في الاترة .)54(2021-2020

-30

وأفادت المنظمات ناس ااها بأن مرش ااح المعارا ااة روبرت كيانوالني (بوبي واين) اعتقل بعس اااا وا اارس

على أيدي قوات ادمن في عا  .2020كما ألقي التبض ع لى أنصااار واين أثناء بظاهره  ،اسااتنادا إلى
قيا عناصر المعاراة بأفعال بشتل اربا من الخيانة (.)55

-31

ووفقا لمختلأل الجهات ص اااحبة المص االحة ،اعتقلت قوات ادمن المدنللن واا اربته وقتلته عقابا

له على انتهاكه المزعو للواإلح المتعلقة بجاإلحة كوفلد .19-وأوصوا بءجراء بحتيقات في انتهاكات حقوق
اإلنسا ا ا ااان ،بما في الع بلع التي وقعت في سا ا ا ااياق جاإلحة كوفلد 19-وأثناء أعمال العنأل التي صا ا ا اااحبت

االنتخابات في الاترة  ،2021-2020وااامان بقدا المسااؤوللن عنها إلى العدالة وبقدا بعويضااات للضااحااا.

كما أوصا اوا بالسا ااما للجنة ادفريتية لحقوق اإلنسا ااان والشا ااعوس والمقررين الخاصا االن لألم المتحدة بءجراء

سيارات ملدانية(.)56
-32

واكرت بعض الجهات صااحبة المصالحة أن الجيا ارب و انتهاكات ااد صاغار الصايادين من

أجل الساييرة على أنشاية صالد ادساماك ،مما أدم إلى مقتل العديد منه  ،رن التوجيه البرلماني ()2019

الذي يهدف إلى وقأل انخراط الجيا في مجال ص االد ادس ااماك( .)57وأوص اات بالتحقل في انتهاكات حقوق
اإلنسااان المرب بة اااد أشااخاص ابهموا بممارسااة أنشااية صاالد ادسااماك بيريقة نلر مشااروعة()58؛ وأوصات

بتقدا هؤالء ادشخاص إلى العدالة بدال من إخضاعه لعقوبات بعسفية(.)59
4

GE.21-15715

A/HRC/WG.6/40/UGA/3

-33

ورحو العديد من أصااحاس المصاالحة بقوانلن منع وحظر التعذيو( .)60نلر أنه أعربوا عن قلقه

إساء اسا ا ااتمرار ممارسا ا ااة التعذيو في أونندا  .وأعربت منظمة هلومن رايتس وابا عن أسا ا اااها للمعلومات
()61

التي بالد بأن السااليات احتجزت وعذبت أشااخاصاا في أماكن احتجاس نلر معترف بها( .)62وأوصاات الورقة

المشتركة  6بءدخال التدريو اإللزامي لقوات ادمن ودواإلر السجون في مجال منع التعذيو ،والتصدي على
البروبوكول االختياري البااقية مناهضة التعذيو ،والتنالذ ال امل لقانون منع التعذيو وحظره(.)63

-34

وأعربت بعض المنظمات عن قلقها إساء س ااوء ادوا اااع في الس ااجون ،بما في الع االكتظاو ،والعمل

الجبري ،وعاد كاااااة الغاذاء .واكرت أن االكتظااو ساد إلى حاد كبلر في عاا  2020عنادماا ب اعتقاال آالف
ادشاخاص النتهاكه القلود الماروااة في ساياق جاإلحة كوفلد .)64(19-وأوصات بتحسالن الظروف في الساجون،
بما يتا مع قواعد نللسون مانديال(.)65

إقامة العدل ،بما في الع مسألة اإلفالت من العقاس ،وسيادة القانون
-35

()66

أعربت الورقة المشا ا ااتركة  29عن ادسا ا ااأل إساء ب رار بدخل السا ا االية التنالذاة والهلئة التش ا ا اريلية

في اسا ااتقالل السا االية القضا اااإلية  .وأوصا اات بمحاسا اابة جميع المسا ااؤوللن الحتومللن الذين يتدخلون في
()67

اإلجراءات القضاإلية(.)68

-36

وأوصا اات عدة منظمات بتعزيز النظاملن القضا اااإلي واإلداري وب ثيف الجهود لمعالجة القضا ااااا

المتراكمة ،بما في الع عن طري سيادة عدد الموظالن القضاااإلللن ،والتعجلل بساان مشااروع القانون الوطني

للمساعدة القانونية لعا  ،2020وامان بنالذه باعالية(.)69
-37

وشا ااددت اللجنة الدولية لحقوق اإلنسا ااان على عد إجراء بحتيقات كااية بشا ااأن المذبحة التي ار

اا ااحلتها أكثر من  150شا ااخصا اا في بلدة كاسا اايسا ااي في عا  ،2016وأعربت عن قلقها إساء إفالت الجناة

من العقاس(.)70
-38

وأعربت الورقة المشااتركة  29عن ادسااأل للنقم الحاد في دور الحبس االحتياطي الذي يؤثر ساالبا

على إمتانية وص ا ا ااول ادحدان إلى العدالة ،ودن ادحدان احتجزون مع البالغلن في بعض مراكز الش ا ا اارطة.
وأوص اات الورقة المش ااتركة  29بزيادة الملزانية المخص اص ااة لمراف الحبس االحتياطي ومحاك ادس ارة واليال،

وإدارات حمااة اليال وادسرة التابعة للشرطة ،وامان فصل ادحدان المحتجزين عن البالغلن(.)71
-39

ورحو العديد من أصاحاس المصالحة بالساياساة الوطنية للعدالة االنتقالية لعا  .)72(2019وأوصاوا

بتوفلر الموارد ال ااية لتنالذها باعالية ؛ وباعتماد مشا ااروع قانون العدالة االنتقالية؛ واا اامان أن اتون الضا ااحااا
()73

في صامي جهود الحتومة()74؛ وبمتلن ااحااا االنتهاكات الجسايمة لحقوق اإلنساان من التعبلر عن آراإله ،

وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن ادشخاص المختالن(.)75
-40

وأوصاات منظمة هلومن رايتس وابا بمقاااااة أفراد القوات المساالحة المتورطلن في جراإل خيلرة

الااذين ال يواجهون إجراءات المثول أمااا المحتمااة الجناااإليااة الاادوليااة ،وبارض العقوبااات المناااسا ا ا ا ا ا ابااة بحقه .

وأوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  )76(29بءنهاء محاكمات المدنللن أما محاك عس ا ااترية وس ا ااحو اليعون اات

الصلة المقدمة إلى المحتمة العليا(.)77
-41

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  29بالتنالذ ال امل للمبادرات المتعلقة بقياع القانون والعدالة بهدف كبح

الاساد في هذا القياع ،بما في الع بنالذ ملثاق متافحة الاساد .
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الحريات ادساسية والح في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-42

()79

أعربت عدة منظمات عن قلقها إساء القوانلن والقواعد والساياساات واإلجراءات التعسافية التي بعوق

عمل العامللن في وساإلع اإلعال والصحاللن .وأفادت بأن السليات منعت وساإلل اإلعال خالل الحمالت

االنتخابية في الاترة  2021-2020من بغيية حمالت مرشا ااحي أحزاس المعاراا ااة ،وأن لجنة االبصا اااالت
أمرت مقدمي خدمات اإلنترنت بمنع الوصا ا ااول إلى وسا ا اااإلل التواصا ا اال االجتماعي قبل يوملن من انتخابات

عا  .2021وفي اللو التالي ،أنلقت الحتومة اإلنترنت في جميع أنحاء البلد لمدة خمسااة أاا  ،وب برحلل
الصحاللن ادجانو الذين اغيون الحمالت(.)80

-43

وأعربت المنظمات ناسا ا ااها عن أسا ا اااها دن الحتومة فراا ا اات ا ا ا اريبة على اإلنترنت( ،)81وأمرت

مقدمي خدمات االبص ا ااال واإلنترنت بالحص ا ااول على براخيم قبل نش ا اار المعلومات  .وعالوة على الع،
()82

منعت الشرطة االجتماعات العامة لمرشحي المعاراة بدعوم انتهاك قانون النظا العا (.)83

-44

وأعربت عدة منظمات عن أسا اااها دن أونندا اسا ااتخدمت جاإلحة كوفلد 19-اريعة لتعزيز حملتها

على المعارا ا ااة الس ا ااياس ا ااية والمعارا ا االن  .وأوص ا اات بءسالة جميع العتبات التي بعترض الح في حرية
()84

التعبلر ووساااإلع اإلعال  ،بما في الع عبر اإلنترنت؛ وااامان أن يتمتن النشااياء والصااحالون والمدافعون

عن حقوق اإلنسان والمحامون والمعاراة من التيا بعمله بحرية واستقالل دون خوف من االنتقا (.)85
-45

وأوصات الورقة المشاتركة  2بمراجعة قانون الصاحافة والصاحاللن واللواإلح والساياساات اات الصالة

وجعلها متماشاية مع الدساتور والمعايلر الدولية؛ وإنهاء بجري التشاهلر بءلغاء المادة  179من قانون العقوبات؛

وااللت از بقرار المحتمة الدسااتورية بشااأن عد بجري نشاار المعلومات المغلوطة؛ وبعديل قانون إساااءة اسااتخدا

الحاسوس بما يتماشى مع المعايلر الدولية(.)86
-46

وأوص ا اات العديد من الجهات ص ا اااحبة المص ا االحة بض ا اامان إجراء انتخابات حرة وش ا اااافة ونزيهة،

وبوفلر ظروف متسا ا اااوية لجميع المرشا ا ااحلن؛ واا ا اامان اسا ا ااتقاللية الهلئة الوطنية إلدارة االنتخابات واللجنة

إدر جميع الشاعوس ادصالية في ساجل الناخبلن المحدن ،وبمتلنه من المشااركة في
االنتخابية؛ واامان ا
االنتخابات المقبلة(.)87

حظر جميع أشتال الرق
-47

()88

رحو بعض أص ا ا ا ا ا ااحاس المص ا ا ا ا ا االحة بخية العمل الوطنية الثانية لمنع االبجار بادش ا ا ا ا ا ااخاص

( .)2024-2019نلر أنه أعربوا عن قلقه إساء التحداات التي بواجه مواص ا االة جهود القض ا اااء على هذه
الممارس ا ا ا ا ااة( .)89وأعربت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  1عن قلقها إساء االبجار بادطاال في المناط الحض ا ا ا ا ارية،

وال س ا اايما الاتيات ،من المناط الريفية الاقلرة( . )90وأوص ا اات بزيادة الملزانية الس ا اانوية لمتتو بنس ا اال منع
االبجار بادشا ااخاص؛ وبعزيز إدارة متافحة االبجار بادشا ااخاص التابعة لقوة الشا اارطة ادوننداة؛ وبعزيز

التحقل في قضا ا ااااا االبجار ،وبقدا مرب بلها إلى العدالة؛ وبوفلر المأوم المؤقت والمشا ا ااورة والمسا ا اااعدة
القانونية والناسية واالجتما ية للضحااا(.)91

-3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الح في العمل في ظروف عادلة وموابية
-48

()92

أعربت مؤسا ا اسا ا ااة إللزكا عن قلقها إساء اربااع معدالت ادوننديلن الذين اعملون في وظاإلأل نلر

رسا ا ا اامية ونلر مسا ا ا ااتقرة ممن بتراو أعماره بلن  15و 29عاما ،وال سا ا ا اايما الشا ا ا ااابات  -الالبي اعملن في

ظروف نلر عادلة ،بما في الع العمل لسا ا ا اااعات أطول من الرجال( ،)93ونقم فرص العمل للشا ا ا ااباس(.)94
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وأعربت عن أسااها دن ااعأل التعلي ادسااساي ال امتن من إعداد الشاباس بصاورة كااية لساوق العمل(.)95
والحظت الورقة المش ا ااتركة  44أن عد كاااة بمويل برنام س ا اابل مليش ا ااة الش ا ااباس قوض هدف التص ا اادي
لتحداات بيالة الش ااباس ،وأوص اات بأن اس اارع البرلمان في دوربه الحاداة عشا ارة إقرار مش ااروع قانون الخية

الوطنية لخدمات الخريجلن من أجل دع دخول الش ااباس إلى س ااوق العمل( .)96وأوص اات الورقة المش ااتركة 9

بتنالذ البرام التي واا ااعت في إطار السا ااياسا ااة الوطنية للشا ااباس()97؛ وبوفلر التدريو والتعلي للشا ااباس()98؛

وسيادة الشمول الرقمي ومبادرات رفع المهارات(.)99
-49

وأوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  9بءد ار الحقوق الدولية للعمال في القانون المحلي وا ا اامان بنالذها(.)100

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  44بتحديد الحد اددنى لألجور للموظالن ،وواا ا ااع آليات لضا ا اامان منح عقود

عمل رسمية(.)101
-50

وأعربت منظمة هلومن رايتس وابا عن قلقها دن العامللن في القياع نلر الرس ا ا اامي ،بمن فله

عامالت المناسل والباعة المتجولون ،ال يتمتعون بحمااة كااية من االنتهاكات والعنأل والمضاااقة .وأوصات
بالموافقة على مشروع قانون (بعديل) التوظيف لعا  ،2019واعتماد بشريع بشأن التحرش الجنسي يتماشى

مع المعايلر الدولية ،وبنالذ اإلصا ا االحات الالسمة( .)102وأوص ا اات الورقتان المش ا ااتركتان  44و 21بتسا ا اريع اعتماد
مشروع قانون العمالة المنزلية ( )2020لضمان العمل الالإل للعامالت المنزليات(.)103

الح في الضمان االجتماعي
-51

()104

أعربت مؤس ا ا اس ا ا ااة إللزكا عن أس ا ا اااها لعد كاااة التغيية ببرام الحمااة االجتما ية الوطنية دن معظ

ادوننديلن اعملون في الزراعة ،وال يزال القياع الزراعي معرااا بدرجة كبلرة للصادمات والمخاطر المناخية

.

()105

وأشاارت مبادرة الحقوق االقتصااداة واالجتما ية إلى أن بنالذ بدابلر اإلنالق بسابو جاإلحة كوفلد 19-يزيد

من ا ااعأل ادش ااخاص الذين ال يلتمس ااون عادة الحص ااول على الحمااة االجتما ية( .)106وأعربت مؤسا اس ااة

إللزكا ومبادرة الحقوق االقتصاداة واالجتما ية عن أساهما لعد بوفلر التملل ال افي للبرام اات الصلة(.)107
-52

وأوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  44بوا ا ااع راية واا ا ااحة واس ا ااترابيجية بمويل طويلة ادجل للحمااة

االجتما ية

 .وأوص اات مؤسا اس ااة إللزكا بتوس اايع نياق الحمااة االجتما ية لتش اامل العمال الزراعللن

()108

وبقلي وسيادة اإلنااق على برام الحمااة االجتما ية واامان وصاولها إلى المساتالدين

؛

()109

 .وأوصات مبادرة

()110

الحقوق االقتصاااداة واالجتما ية بتنالذ السااياسااة الوطنية للحمااة االجتما ية؛ وبعزيز قدرات بحصاالل الضاراإلو؛
وال أل عن استخدا الرق الوطني الرقمي كوسللة وحلدة لتحديد الهوية من أجل االستاادة من الحمااة االجتما ية

أو الخدمات العامة(.)111

الح في مستوم مليشي الإل
-53

()112

أعربت شاابتة المعلومات والعمل بشااأن أولوية الغذاء عن قلقها إساء هشاااشااة ظروف يا المجتمعات

نظر لعد كاااة فرص الحصاول على الساتن والمراف الصاحية ونلرها من
المحلية التي بليا على الصالد ا
الهياكل ادسااساية ،وأوااحت أن الاقر هو السابو الرإليساي الذي يدفع صاغار صايادي ادساماك إلى الصالد

نلر المشاروع .وأوصات الشابتة بمواءمة مشاروع قانون االساتزراع الماإلي ومصاايد ادساماك لعا  2020مع

المعايلر الدولية ،وبعزيز اإلدارة المس ااتدامة لموارد الص االد من خالل إطار مؤس اس ااي لتو ية وبمتلن ص ااغار

الصيادين؛ وامان إعادة صيانة مشروع القانون بيريقة شاملة وبشاركية(.)113
-54

وأعربت مؤس اسااة إللزكا عن قلقها دن جاإلحة كوفلد 19-كان لها أثر ساالبي على مسااتوم مليشااة

ادوننديلن ،وال سايما في المناط الريفية

 .والحظت مبادرة الحقوق االقتصااداة واالجتما ية أن الحمااة

()114

االجتما ية المحدودة قد أجبرت ال ثلر من ادوننديلن على اللجوء إلى االستغالل الجنسي(.)115
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-55

وأش ااارت الورقة المش ااتركة  18إلى أنه على الرن من التدابلر اإلاجابية المتخذة لتعزيز الح في

الغذاء ،اليا  26في الماإلة من الساتان في مناط بعاني من انعدا ادمن الغذاإلي

؛ وب بصانيف 40

()116

في الماإلة من ادوننديلن على أنه اعانون من نقم التغذاة ،وبعاني  16في الماإلة من ادسا اار المليشا ااية

من سا ااوء التغذاة المزمن( .)117وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  18بءنشا اااء نظ للتأهو لحاالت اليوارئ الغذاإلية
وبوفلر احتياطيات نذاإلية وطنية ،ال سا اايما بالنسا اابة لألشا ااخاص ادكثر اا ااعاا؛ وإنشا اااء سا ااجل قيري يبلن

مناط الض ااعأل بغية بوجيه عمليات بوسيع ادنذاة ،ال س اايما في حاالت اليوارئ مثل جاإلحة كوفلد19-؛
وإجراء إصااال مؤس اسااي لقياع الزراعة والغذاء والتغذاة؛ وساان مشااروع قانون الغذاء والتغذاة لعا ،2019
والزيادة التدريجية للملزانية المرصودة لبرنام التصنيع الزراعي(.)118

-56

واكرت منظماة العاو الادولياة أن السا ا ا ا ا ا االياات قاامات باءخالء ا الف من أفراد المجتمعاات المحلياة

بلن عامي  2016و ،2021وش اامل الع إخالء  35 000من الس ااتان ادص االللن من مارانولي في مقاطعة
كلريانغدونغو من أجل بمهلد اليري للزراعة الص اانا ية()119؛ وال بزال جماعة الش ااعوس ادص االية بلنت في

جبل إلغون بليا في مخيمات مؤقتة بعد بنالذ عدة عمليات إخالء قسااري .وقد أدم هذا الواااع إلى سيادة
بعرا ا ا ااه للتهميا والتمللز()120؛ ول بقد الحتومة ا ا ا اامانات كااية ا ا ا ااد عمليات اإلخالء القس ا ا ااري(.)121

وأعربت المنظمة عن أس اااها دن ا ااحااا عمليات اإلخالء في قض ااية كاويري ما سالوا ينتظرون بحقل العدالة

بعد معركة قانونية اس ا ا ااتمرت سهاء  20عاما( .)122ووفقا لمنظمة هلومن رايتس ووبا ،فءن عمليات اإلخالء

جعلت آالف الناخبلن المؤهللن نلر قادرين على المشاركة في انتخابات عا .)123(2021
-57

وأوصا ا اات شا ا اابتة المعلومات والعمل بشا ا ااأن أولوية الغذاء بواا ا ااع إجراءات لمنع عمليات اإلخالء

القسا ااري؛ واا اامان حصا ااول جميع اا ااحااا اإلخالء القسا ااري على سا اابل انتصا اااف وبعويضا ااات فعالة

.

()124

وأوصاات منظمة هلومن رايتس ووبا بءنشاااء عملية بشاااورية فعالة لحل النزاع بشااأن المل ية في منيقة أبا،

على أسا

احت ار حقوق المل ية واإلجراءات العادلة(.)125

الح في الصحة
-58

()126

اكرت منظمة العاو الدولية أن عا  2021شااهد بخفيض مخصاصااات الرعااة الصااحية لألمهات

بنساابة  9,3في الماإلة من ملزانية الصااحة ،وب بخفيض ملزانية قياع الصااحة العامة بنساابة  5,1في الماإلة

من الملزانية الوطنية( .)127وشاددت بعض الجهات صااحبة المصالحة على أن جاإلحة كوفلد 19-قد ساليت
الضاوء على اارورة بعزيز نظا الصاحة العامة( .)128وأشاارت الورقة  41إلى أن المساتشافيات في المناط

الريفية بعاني من نقم في اددوية والمعدات ،وطول فترات االنتظار ،ويضاير المرااى إلى الساار لمساافات
طويلة لتلقي العال (.)129

-59

وأوصااى أصااحاس المصاالحة بزيادة ملزانية قياع الصااحة بنساابة  15في الماإلة بمشاايا مع إعالن

أبوجا()130؛ ووا ا ا ا ااع خية وطنية للتأملن الص ا ا ا ااحي من أجل بوس ا ا ا اايع نياق التغيية لتش ا ا ا اامل القياع نلر

الرسمي ،وادسر المليشية وادفراد اوي الدخل المنخاض ،ونلره من الائات الضلياة( .)131وأوصت الورقة
المشتركة  10باالعتراف بالح في الصحة بموجو الدستور(.)132

-60

وأوصت بعض الجهات صاحبة المصلحة بتوفلر الحصول على خدمات رعااة صحية جلدة لألمهات

في مراف الص ا ا ا ا ااحة العامة ،وبنالذ قرار المحتمة لعا  2020الذي ينم على بخص ا ا ا ا اايم أموال كااية للرعااة

الصحية لألمهات(.)133
-61

وأشاارت الورقة المشاتركة  42إلى نقم العامللن في مجال الرعااة الصاحية ،حل

ال يوجد ساوم

طبلو واحد ل ل  8 300نسامة .وأوصاى أصاحاس المصالحة بتعللن عامللن صاحللن ،بما في الع عن طري
بوفلر برام بحالزية لجذس العامللن اليبللن إلى المناط الريفية ،وباعلل قانون الصحة العقلية(.)134
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-62

ورحبت الورقة المشا ااتركة  42بالمبادرات الرامية إلى بعزيز الصا ااحة الجنسا ااية واإلنجابية( .)135وأوصا اات

بءيالء اهتما خاص الحتياجات الاتيات والنسا ا اااء الضا ا االياات والمحرومات؛ وبنالذ إطار التثتيف الجنسا ا ااي

؛

()136

ونشاار المعلومات عن السااياسااات والقوانلن اات الصاالة؛ وبساريع عملية ساان مشااروع قانون التأملن الصااحي

الوطني (.)137()2019
-63

بمللز في الوص ااول إلى نظا
ا
وأش ااارت الورقة المش ااتركة  41إلى أن المش ااتغالت بالجنس يواجهن

الرعااة الصا ا ااحية( .)138وأوصا ا اات بتعزيز التدريو في مجال حقوق اإلنسا ا ااان للعامللن الصا ا ااحللن ايما يتعل

بادشااخاص المهمشاالن في نظا الرعااة الصااحية( .)139وأوصااى التحالأل الدولي للدفاع عن الحرية بتحساالن
وصول النساء المنحدرات من أوساط فقلرة أو ريفية إلى الرعااة الصحية(.)140

-64

ووفقا لمنظمة العاو الدولية ومبادرة الحقوق االقتصا ا ا اااداة واالجتما ية ،كانت أونندا بيلئة في بنالذ

 .وأوص ا ا ا ا اات بأن بمتثل بدابلر الوقااة من جاإلحة كوفلد 19-اللتزامات أونندا بموجو

الخية الوطنية للتيلي

()141

القانون الدولي؛ وأن بعيي ادولوية لألش ااخاص والائات الض االياة في س ااياق الوقااة من الجاإلحة ،بما في الع
من خالل الخية الوطنية للتيلي ؛ وامان بوافر لقاحات اات نو ية جلدة للجميع(.)142

الح في التعلي
-65

()143

وفقاا لماا اكرباه عادة منظماات ،فقاد اسا ا ا ا ا ا ااتمر بخفيض بمويال قيااع التعلي  ،مماا أثر على نوعلتاه؛

وبعمل المدار دون موارد بشارية كااية وبعاني من ساوء البنية التحتية

 .وأوصات هذه المنظمات بزيادة

()144

ملزانية قياع التعلي ( ،)145وبوفلر التجهلزات ال ااية لنظا التعلي العا ( ،)146وبنالذ السا ااياسا ااة الوطنية للمعلملن

لعا  2019من أجل بعزيز التيوير الوظياي للمعلملن في المناط الريفية(.)147
-66

ووفقا للمنظمات ناس ااها ،فءن نقاط الض ااعأل المتزايدة في نظا التعلي العا قد فتحت المجال أما

دخول القياع الخاص في مجال التعلي دون إطار بنظيمي مالإل
بما في الع رصد امتثاله لمعايلر التعلي (.)149

-67

 .وأوصت بتنظي قياع التعلي الخاص،

()148

وأعربت مؤس ا ا اسا ا ااة إلزيتا ومبادرة الحقوق االقتصا ا اااداة واالجتما ية عن قلقهما إ اسء الاجوة القاإلمة

بلن االلتحاق بالمدار في المناط الريفية والحض ارية ،وال ساايما في التعلي الثانوي

الجميع على التعلي االبتداإلي والثانوي الجلد دون أي رسو أو ب اليف نلر مباشرة
-68

 .وأوصااتا بحصااول

()150

.

()151

وأشااارت مبادرة الحقوق االقتصاااداة واالجتما ية إلى أن اإلنالق الميول للمدار بساابو جاإلحة

كوفلد 19-قد أثر على ماليلن اليالس ،مما دفع ال ثلرين إلى االنقياع عن الد ارسااة

 .وأوصاات منظمة

()152

هلومن رايتس ووبا والورقة المشااتركة  42بزيادة مخصاصااات التعلي ؛ وااامان بمتلن ادطاال المحروملن

من المدرساة بسابو الجاإلحة من مواصالة التعلي ()153؛ ومراجعة الساياساات المتعلقة بالتعلي االبتداإلي والتعلي

الثاانوي ،والعمال في جملاة أمور أخرم على معاالجاة بادني معادالت إبماا الاد ارسا ا ا ا ا ا ااة( .)154وأوصا ا ا ا ا ا اات الورقة

المشتركة  13بتنالذ خية رقمية وطنية لضمان حصول الجميع على التعلي عبر اإلنترنت(.)155
-69

واكرت الورقة المشا ا ااتركة  13أن المعايلر الثقااية ال بزال بعوق التقد في مجال بعلي العديد من

الاتيات والشاابات

 .وأوصاى أصاحاس المصالحة بتمتلن ادمهات المراهقات من العودة إلى المدار بعد

()156

الوالدة()157؛ وبوفلر الاوط الص ااحية لجميع الاتيات خالل فترة اليم ؛ وا اامان بوفلر مراحيض للاتيات في

جميع المدار ()158؛ وبعجلل الموافقة على سااياسااة التعلي الشااامل ( ،)159واعتماد السااياسااة الوطنية للصااحة
المدرسية والسياسة الصحية للمراهقلن(.)160

-70

وأوصاات الورقة المشااتركة  31ببناء مدار أقرس إلى مجتمعات الشااعوس ادصاالية حتى ال اضااير

ادطاال إلى قيع مسافات طويلة من أجل الحصول على التعلي
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-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء

()162

-71

أعربت العديد من الجهات صاااحبة المصاالحة عن قلقها إساء سيادة معدالت العنأل الجنسااي والجنساااني

خالل فترة اإلنالق بسبو جاإلحة كوفلد ،19-وأعربت عن أساها دن بدابلر الوقااة من الجاإلحة ال بتماشى
مع االحتياجات الخاصااة للنساااء والاتيات ،مما اعراااهن النعدا ادمن االقتصااادي والاقر واإليذاء واالسااتغالل.

وأعربت أاض ا ا ا اا عن أس ا ا ا اااها لعد اإلبال عن معظ الحاالت ،وافتقار الض ا ا ا ااحااا إلى بدابلر كااية للحمااة

والدع ( .)163وأوصا ا ا اات بتوفلر الحمااة القانونية لضا ا ا ااحااا العنأل الجنسا ا ا ااي والعنأل القاإل على نوع الجنس؛
وسيادة مراكز اإليواء اليارئ للضا ا ا ااحااا لتغيية المزيد من المناط ( ،)164وبوفلر المراكز الصا ا ا ااحية المالإلمة
للش ا ا ااباس في المجتمعات المحلية والمدار  ،وبش ا ا ااجيع الش ا ا ااابات والاتيات على اإلبال عن حاالت العنأل؛
وبقدا الجناة إلى العدالة؛ واا ا ا ا اامان اإلنااا السا ا ا ا االي للقوانلن التي بحمي النسا ا ا ا اااء والاتيات من العنأل()165؛

وإد ار االنتصاس الزوجي في القانون المتعل بالعنأل المنزلي(.)166
-72

وأعرس بعض أص ااحاس المص االحة عن أس اااه لعد التنالذ ال امل لقانون حظر بش ااويه ادعض اااء

التناس ا االية ل؛نان ،حل

اس ا ااتمرت هذه الممارس ا ااة في بعض أنحاء البلد

 .وأوص ا اوا بتنالذ حمالت بو ية

()167

وابخاا بدابلر أخرم لمعالجة العوامل االجتما ية واالقتصاداة والثقااية التي بسمح بانتشار هذه الممارسة(.)168
-73

وأعربت الورقة المش ااتركة  23عن ادس ااأل دن أونندا ل بس ااتجو بما ايه ال اااة الحتياجات الناجيات

من العنأل الجنسي المرببع بالنزاع بعد مرور ثالثة عشر عاما على انتهاء النزاع في الشمال

 .وأوصت الورقة

()169

المشا ا ااتركة  23بالتحقل مع جميع مرب بي العنأل الجنسا ا ااي والعنأل القاإل على نوع الجنس ومالحقته قضا ا اااإليا،
وبوفلر إمتانية الحصول على الرعااة اليبية والناسية المجانية والشاملة للناجلن وإنصاف الضحااا(.)170

-74

واكرت الورقة المش ااتركة  41ومؤسا اس ااة ماعت أن الس االية ادبوية والنظرة التقللداة للمرأة احدان من

قدربها على التمتع بحقوقها دون بمللز( .)171فعلى س ا ا ا ا ا اابلل المثال ،على الرن من أن قانون اد ارا ا ا ا ا ا ااي يوفر

الحمااة القانونية للزو ل ي اسا ااتغل ادرض الخاصا ااة بادسا ارة ،فءن المرأة ما سالت محرومة من مل ية ادرض

دنها إما أن ب ون مجبرة على الموافقة أو فقلرة للغااة بحل ال بتمتن من التما

سا ا اابل االنتصا ا اااف القانونية

بعد البيع نلر المشا ااروع( .)172وأعرس عن ادسا ااأل دن إصا اادار جواس السا ااار يتيلو أاض ا اا موافقة خيية من

الزو  .وأوص ااي بوا ااع نظ إلص اادار جواسات الس ااار ،وإلغاء ش اارط موافقة الزو ( ،)173وبعزيز قدرة المرأة على
الدخول في معامالت اإلتمانية ومالية .وأوصاي أاضاا بالتعجلل بتنالذ الساياساات والقوانلن المتعلقة بعد التمللز

وااامان مشاااركة الاتيات والنساااء في العمليات الوطنية الرإليسااية؛ ومراجعة جميع الساياسااات والبرام والقوانلن

التمللزية؛ وبحسلن التنسل بلن الو اسرات العاملة في مجال حقوق المرأة؛ واعتماد مشروع قانون الزوا واليالق
على النحو الموصى به من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمللز اد المرأة(.)174

-75

كثلر من النساااء احجمن عن المشاااركة في العمليات
والحظ العديد من أصااحاس المصاالحة بقل أن ا

االنتخابية بسابو اربااع مساتويات العنأل واساتهدافهن خالل االنتخابات

 .وأوصاوا بأن يتخذ البرلمان في

()175

دوربه الحاداة عشا ارة إص ااالحات انتخابية بدريجية لتعزيز مش اااركة المرأة في التيادة الس ااياس ااية وسيادة نس اابة

النساء في الخدمة العامة من خالل العمل اإلاجابي االسترابيجي على مستوم اإلدارة العليا(.)176

ادطاال
-76

()177

الحظت رابية قرم نجدة ادطاال أن العديد من ادطاال اليشا ا ااون خار نياق الرعااة ادس ا ا ارية

أو في حاالت بعرااه للخير

 .وأعربت الورقتان المشاتركتان  28و 13عن االنزعا إساء اربااع معدالت

()178

العنأل الذي يتعرض له ادطاال ،بما في الع في المدار ( .)179وأشاااربا إلى أن اإلنالق بساابو جاإلحة كوفلد19-
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ساد معدالت العنأل اد ادطاال وإساءة معاملته ( .)180وأوصتا بتقدا جميع الجناة إلى العدالة؛ وواع آلية
لل شا ااأل المبتر عن العنأل اا ااد ادطاال؛ ودع الخدمات االجتما ية المقدمة لألطاال وادسا اار الضا االياة؛

وبوفلر مواد بثتيفية مالإلمة لألطاال بشأن آليات اإلبال (.)181
-77

وأعرس العديد من أص ااحاس المص االحة عن قلقه من أن ادثر االقتص ااادي لجاإلحة كوفلد ،19-إلى

جانو إنالق المدار وعد كاااة المسا ا ا اااعدة الحتومية ،يدفع ادطاال إلى العمل االسا ا ا ااتغاللي وفي مجاالت
خيرة ،ويؤثر الع بشا ااتل نلر متناسا ااو على اإلنان .والحظوا أاض ا اا أن العديد من ادطاال والمراهقلن الذين

بوقاوا عن الد ارسا ااة مؤقتا بسا اابو اإلنالق قد بركوا الد ارسا ااة بشا ااتل داإل ؛ وأعربوا عن قلقه بشا ااتل خاص إساء

حاالت الحمل في ساان المراهقة واالنتصاااس وساااا المحار  .وأشاااروا إلى محاوالت الاتيات إنهاء الحمل نلر

المرنوس ايه( .)182وأوصا ا ا اات رابية قرم نجدة ادطاال بدع االسا ا ا ااتجابة لحاالت اليوارئ والتصا ا ا اادي لجاإلحة

كوفلد 19-من خالل االبصاال بشاأن المخاطر والمشااركة المجتملية ،والصاحة العقلية والدع الناساي واالجتماعي
لألطاال والشباس(.)183
-78

وأوصاات منظمة هلومن رايتس ووبا بضاامان اسااتاادة ادطاال من الضاامان االجتماعي ال افي،

مع االعتماد التدريجي لتقدا إعانات شا ا ا ا اااملة لألطاال؛ وسا ا ا ا اان قوانلن بلز الشا ا ا ا ااركات ببذل العنااة الواجبة

في مجال حقوق اإلنسا ا ااان في جميع سا ا ااالسا ا اال التوريد العالمية لضا ا اامان عد انخراطه في عمالة ادطاال

أو نلرها من انتهاكات حقوق اإلنساان( .)184وأوصاى أصاحاس المصالحة بءلغاء القوانلن التي بحظر اإلجهاض

المااأمون()185؛ وبنالااذ المعااايلر والمبااادئ التوجلهيااة للحااد من وايااات ادمهااات وادمراض الناااجمااة عن اإلجهاااض

نلر المأمون(.)186
-79

وأفادت الورقة المشاتركة  1بوجود بشاريعات بحظر العقوبة البدنية ،نلر أن العديد من ا باء والمعلملن

ما سالوا استخدمونها كشتل أساسي من أشتال التأديو

 .وأوصت الورقة المشتركة  15بسن قانون احظر

()187

جميع أشتال العقاس البدني لألطاال في جميع ادماكن وإلغاء أي اريعة قانونية بسمح باستخدامه
-80

وأعربت منظمة هلومن رايتس وابا عن قلقها الستمرار سوا ادطاال والزوا القسري في أونندا(.)189

وأوصااى أصااحاس المصاالحة بساان بش اريع احدد ساان الزوا اددنى ب  18عاما ل ال الزوجلن

في بنالذ االسترابيجية الوطنية إلنهاء سوا ادطاال وحمل المراهقات في أونندا(.)191
-81

.

()188

 ،واإلس اراع

()190

وأوصااى أصااحاس المصاالحة برصااد المدار للتأكد من عد بعرض الاتيات للتمللز أو االسااتبعاد

بسابو الحمل أو ادمومة؛ وبنالذ الساياساات القاإلمة في اإلطار الوطني للتثتيف الجنساي؛ واامان أن اتون

التثتيف الجنسي متوافقا مع المعايلر الدولية لحقوق اإلنسان(.)192

ادشخاص اوو اإلعاقة
-82

()193

رحبات بعض المنظماات بااعتمااد القاانون المتعل باادشا ا ا ا ا ا اخااص اوي اإلعااقاة في عاا .2020

وأوص ا اات بتنالذ القانون والس ا ااياس ا ااات اات الص ا االة ،في إطار الهدف  4من أهداف التنمية المس ا ااتدامة ،عن

طري بخصا ا اايم ملزانية وطنية كااية واالهتما بتلبية احتياجات ادطاال اوي اإلعاقة()194؛ وواا ا ااع خية

وطنية شا ا ا ا ا اااملة للتو ية بحقوق هذه الشا ا ا ا ا اريحة()195؛ وبعزيز قدرات الو اسرات واإلدارات والوكاالت في مجال
قضاااا اإلعاقة من أجل إدماجها في عملية التخييع()196؛ وإنشااء آليات للعمل اإلاجابي لتمتلن ادشاخاص

اوي اإلعاقة من المنافسة بشتل أفضل في سوق العمل(.)197
-83

وأعربت منظمة هلومن رايتس ووبا عن قلقها إساء بصا ا ااالد ادشا ا ااخاص اوي اإلعاقات الناسا ا ااية

واالجتما ية في أونندا .وأوصات بحظر هذه الممارساة؛ ووااع وبنالذ ساياساة إللغاء إيداعه في مؤساساات

الرعااة وواااع خية محددة سمنيا إللغاء هذه الممارسااة ،اسااتنادا إلى قي المساااواة واالسااتقالل وإدما ادشااخاص

اوي اإلعاقة(.)198
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ادقليات والشعوس ادصلية
-84

()199

أفادت الورقة المشااتركة  31بأن أفراد الشااعوس ادصاالية وادقليات في أونندا يواجهون عتبات في

الحصااول على الخدمات ادساااسااية ،نتيجة للتمللز ،وصااعوبات في الوصااول إلى المراف الماداة ،وفي الوصااول

إلى المعلومات واالبصااالت( .)200وأعربت الورقة المشاتركة  31عن ادساأل لعد وجود عدد كاف من المراكز
الصحية والعامللن الصحللن في مجتمعات الشعوس ادصلية ،مما يؤدي إلى سيادة معدالت الوايات(.)201

-85

وأشا ا ا ا ااارت بعض المنظمات إلى أن  49,8في الماإلة من جماعة بابوا ل يلتحقوا بالمدار على

اإلطالق وفقا للتعداد الس ا ا ا ا ااتاني ،وأن  0,3في الماإلة فقع منه حص ا ا ا ا االوا على بعلي جامعي .وعالوة على الع،
فقدت الشا ااعوس ادصا االية ،بما فلها بابوا وبلنلت ،أ اراا االها بسا اابو خيع الحااو على البلئة دون حصا ااوله

على بعويضااات كااية أو إعادة بوطلن ،مما احد من قدربه على الحصااول على دخل .وأعربت المنظمات
عن أس ا اااها دن محدوداة الوص ا ااول إلى الموارد الثقااية في المناط المحمية أدم إلى فقدان الهوية الثقااية

للعديد من الشعوس ادصلية(.)202
-86

وأوصاات المنظمات ناسااها باالعتراف بالظل التاريخي الذي وقع على الشااعوس ادصاالية ،واعتماد

بش ا اريعات وس ا ااياس ا ااات وإجراءات إاجابية وطنية لمعالجة عد حص ا ااول الش ا ااعوس ادص ا االية على اد ارا ا ااي

وبعرا ااها للتهميا والتمللز( .)203وأوص اات أاضا اا بوا ااع مواد بعليمية بلغات الش ااعوس ادص االية؛ وبس ااهلل
وصااول الشااعوس ادصاالية ،وخاصااة بابوا ،إلى المواقع الثقااية()204؛ وإش اراك الشااعوس ادصاالية في عمليات

وا ااع الس ااياس ااات لض اامان اس ااتاادبها من البرام المحددة ادهداف؛ واالعتراف بالش ااعوس ادص االية بموجو
الدس ا ااتور؛ والتص ا اادي على ابااقية منظمة العمل الدولية رق 169؛ والتأيلد الص ا اريح إلعالن ادم المتحدة

بشأن حقوق الشعوس ادصلية؛ ودعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوس ادصلية لزيارة أونندا(.)205

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
-87

اعترفت منظمة العاو الدولية بنموا اس ا ا ااتض ا ا ااافة الالجئلن في أونندا باعتباره واحدا من أكثر النماا

بقدما في العال

 .بلد أنها بأس ا ااأل دن الحتومة أنلقت حدود البلد من أجل التص ا اادي لجاإلحة كوفلد19-

()207

وأوص اات المنظمة بمواص االة التما

.

()208

التعاون الدولي والتوص اال إلى حل س االمي للنزاعات في البلدان المجاورة

لضمان بوفلر المأوم والحمااة لالجئلن
-88

()206

.

()209

وأش ا ااارت الورقة المش ا ااتركة  27إلى أن المحتمة الدس ا ااتورية قض ا اات في عا  2015بأن الالجئلن

امتنه الحصااول على الجنسااية ادوننداة عن طري التجنس وليس عن طري التسااجلل .ومع الع ،يواجه

الالجئون بحداات في التجنيس بس ا اابو الس ا االية التقديرية الواس ا ااعة الممنوحة للس ا االيات ايما يتعل بالموافقة

على طلبات التجنيس( .)210وأوصات الورقة المشاتركة  27بتيسالر حصاول الالجئلن منذ فترة طويلة وأطااله

على الجنسية واعتماد إصالحات قانونية بتيح الحصول على الجنسية لمن ل احصلوا على جنسية أخرم(.)211
-89

وأوصاات الورقة المشااتركة  30بتعزيز فرص الوصااول للتعلي بالنساابة لالجئلن والمجتمعات الخارجة

من نزاعات؛ ودع وبعزيز بعلي الاتيات في مخيمات الالجئلن(.)212

عدامو الجنسية
-90

()213

أعربت الورقة المش ا ا ا ا ا ااتركة  27عن ادس ا ا ا ا ا ااأل دن أونندا ال بيب إجراء خاص ا ا ا ا ا ااا بتحديد انعدا

الجنسااية ،وال بوجد ااامانات في القانون الوطني لمنع انعدا الجنسااية أو بوفلر الحمااة ال ااية لألشااخاص

عدامي الجنساية( .)214وعلى وجه الخصاوص ،أعربت الورقة المشاتركة  27عن القل دن ادطاال يواجهون
خير انعدا الجن س ا ا ا ا ااية بس ا ا ا ا اابو القوانلن التمللزية ،وبعرض أس ا ا ا ا ااره على مدم أجيال النعدا الجنس ا ا ا ا ااية؛
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 وأشاارت أاضاا إلى حاالت ادطاال.)215(كما أعربت عن القل إساء ااعأل نظا بساجلل المواللد في أونندا
 وأوصى أصحاس المصلحة بتعديل التشريعات اات الصلة من أجل االعتراف.)216(المولودين خالل الحرس

 إاا كانوا سا ا اايصا ا اابحون عدامي الجنسا ا ااية،بح ادطاال المولودين في أونندا في الحصا ا ااول على الجنسا ا ااية

لوال الع؛ وإجراء إصااالحات إجراإلية لتيساالر بسااجلل المواللد وجعل العملية مجانية للجميع؛ وإلغاء الغرامات
 وسيادة بو ية السا ااتان بأهمية،المارواا ااة على التأخر في بسا ااجلل المواللد؛ وإنشا اااء وحدات بسا ااجلل متنقلة

.)217(بسجلل المواللد
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Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.1-115.4, 115.46-115.48, 117.16, 117.21,
117.24.and 117.40.
ICAN, page 1.
AI, para. 4.
HRF, para. 48 (g).
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.27-115.34, 115.39-115.43.
GE.21-15715

A/HRC/WG.6/40/UGA/3

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

GE.21-15715

JS40, para. 3.2, JS42, paras. 15 and 16.
JS29, paras. 10-12, JS7, page 7.
JS7, page 8, JS29, paras. 13 and 14.
ISER, para. 7.
JS8, paras. 7-9.
JS4, page 4.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.59, 115.60, 115.97, 117.3, 117.4, 117.9,
117.14, 117.23, 117.31, 117.38, 117.46-117.49, 117.58, 117.59, 117.61 and 117.64.
JS27, para. 20.
JS27, para. 44 (I) and (III).
JS10, para. 2.4, JS37, para. 30.
JS42, para. 42.
JS42, para. 19.
JS42, paras. 25 and 26.
JS39, para. 13.
HRF, para. 26, AI, paras. 13 and 33, HRW, page 4, JS40, para. 4.11.
AI, para. 35, HRF, para. 28, LGBTI: JS36, para. 12, JS39 para. 11, JS40, 3.5, 4.3 and 4.6, HRW, page
4, The Advocates, para. 22, JS45, para 4.4.
JS39, para. 33.
HRW, page 4.
AI, page 5, HRF, para. 48 (e), LGBTI: JS36, page 12, JS39, para. 13, JS40, para 2.1, HRW, page 4,
The Advocates, page 6, JS45, paras. 6.2 and 6.8.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.134-115.136 and 115.138.
JS25, page 3.
Just Atonement Inc, paras. 15-17.
JS25, pages 5 and 6.
JS42, para. 19, Business and HR: JS7, page 5, ISER, para. 27, JS44, para. 33.
JS7, page 6, ISER, para. 27.
JS20, page 5.
JS7, page 6.
JS20, page 3.
JS5, page 13.
JS25, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.5-115.7, 115.15, 115.16, 115.81, 115.86115.88, 115.102, 117.25, 117.32, 117.42, 117.56, 117.60 and 117.62.
JS33, para. 5.2, AI, para. 15.
AI, para. 32.
AI, page 6, JS6, paras. 2 and 26.
JS6, para. 51.
HRW, page 3, JS6 para. 22, JS9, para. 21, JS42, para. 30, AI, para. 17, JS22, para. 18.
HRF, paras. 13, 23, and 45, JS6, para. 23, JS29, para. 59, AI, para. 25.
HRF, para. 37, JS6, para 40, JS29, para. 54, AI, para. 25.
JS6, paras. 31 and 32, HRF, para. 42, AI, page 5, HRW, page 5, JS29, para. 54.
FIAN, para. 11.
FIAN, para. 17.
FIAN, para. 17.
JS42, para. 5.
AI, para. 12.
HRW, page 5.
JS6, page 9.
JS6, para. 35, JS29, para. 47, JS18, para. 2.5.
JS6, page 9.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.82, 115.83 and 116.13.
JS29, para. 33.
JS29, para. 35.
JS40, page 14, JS19, page 7, JS29, paras. 26 and 28, JS35, page 8.
IHRC, para 3.
JS29, paras. 41-45.
JS42, para. 9.
JS42, para. 13.
JS29, para. 29.
JS29, paras. 30, 54, and 63.
HRW, page 7.
JS29, paras. 51 and 52.
JS29, para. 21.
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For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.19, 115.101 and 115.103.
JS22, paras. 5-39, JS2, page 3, HRW, pages 1 and 2, IHRC, para. 2, JS9, page 4, HRW, page 1.
HRF, para. 17.
AI, para. 23, HRW, page 1, HRF, page 17, JS2, para. 8.
JS6, para. 43.
HRF, para. 13, JS29, para. 59.
AI, page 5, HRW pages 2 and 4, HRF, para. 13, JS6, para. 44, JS16, paras. 13 and 16, JS17, page 13,
JS22, page 11, HRF paras. 14 and 15, JS38, para. 44 (d), JS22, paras. 29 and 30, JS11, para. 6.2.
AI, page 5, HRW pages 2 and 4, HRF, para. 48 (a), JS16, paras. 21 (a) and (b), JS17, page 13, JS22,
pages 11 and 12, JS38, para. 44 (a) and (b), JS40, para. 6 (viii).
Freedom of opinion and expression: JS16, para. 49 (a), JS22, page 11, HRF, para. 48 (a) and (d),
HRW, page 2.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.15, 115.16 and 115.81.
JS42, para. 7.
JS1, para. 76.
JS17, page 8, JS21, page 6, JS42, paras. 35 and 41, JS9, para. 2.12 (f, g, h, i), ECLJ, para. 18, JS17,
page 8, JS21, page 6, JS43, paras. 8 and 10.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, para. 116.14.
ELIZKA, page 3, MAAT, page 6.
ELIZKA, page 3.
ELIZKA, page 3.
JS44, paras. 56 and 57.
JS9, page 7.
ELIZKA, page 4.
JS24, para. 24.
JS9, para. 2.22 (b).
JS44, para. 49.
HRW, page 6.
JS44, paras. 54 and 55.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, para. 116.3.
ELIZKA, page 3 and 4.
ISER, para. 16.
ISER, para.15, ELIZKA, page 3 and 4.
JS44, page 4.
ELIZKA, page 4.
ELIZKA, page 4.
ISER, para. 17.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.111, 115.112, 115.137, 115.140 and
115.142.
FIAN, para. 14, FIAN, pages 8 and 9.
ELIZKA, page 2.
ISER, paras. 22 and 23, JS1, para. 76.
JS18, para. 2.1.
JS18, para. 2.2, JS18, paras. 2.12 and 2.13.
JS18, paras. 1-6.
AI, para. 30, FIAN, para. 13.
AI, para. 29-31, see also FIAN, pages 4 and 5.
AI, para. 29-31.
AI, page 10, FIAN, pages 4 and 5.
HRW, page 11.
FIAN, para. 17, see also AI, page 5, HRW page 11.
HRW, page 11.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.113-115.122, 116.2, 116.10, 116.12,
117.5 and 117.36.
AI, para. 9.
ISER, para. 9, ELIZKA, page 2, JS41, para. 11.
JS41, para. 18.
JS41, para. 11, JS10, para. 1.5.
ISER, para. 9, JS41, para. 11, JS10, para. 1.5.
JS10, para. 2.3.
AI, page 5, AI, para.9, ADF, para.16, ADF, para.29 (c).
JS41, para. 18, ELIZKA, page 2, JS39, paras. 5-7.
JS42, para.56.
JS19, page 6.
JS42, paras. 50-52.
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JS41, paras. 4.14 and 6.4.
JS40, page 14.
ADF, para. 29 (c).
AI, para. 28, ISER, para. 10.
AI, page 5, ISER, para.11, AI, page 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.123, 115.126-115.128.
JS1, para. 28, JS1, para. 28, JS13, para. 1.18, ELIZKA, page 4, JS24, para. 8, ISER, para.13, JS39,
para. 29, JS41, paras. 34 and 35, JS42, para. 54, JS44, paras. 18 and 19.
JS13, para. 1.26 (a) and (b).
ISER, para. 13.
JS13, page 8, JS13, para.1.26 (a) and (b).
JS1, para.31, JS13, para. 1.13 (a), ISER, para. 25.
JS1, para. 36.
ELIZKA, page 1, ISER, para. 12.
HRW, page 8.
ISER, para. 12.
HRW, page 8.
JS42, para. 55.
JS13, para. 1.19 (b).
JS13, para. 1.6.
JS13, para. 1.6 (a).
JS13, para. 1.10 (a).
JS13, para. 10 (b), JS41, paras. 38 and 40.
JS9, pages 8 and 9.
JS31, para. 7.1.
For relevant recommandations see A/HRC/34/10, paras. 115.8-115.13, 115. 37, 115.38, 115.49115.57, 115.61-115.69, 115.72-115.77, 115.89, 115.91, 116.1, 116.5, 116.7, 116.8 and 117.37.
JS17, paras. 45 and 55, JS28, para. 54, JS42, para. 39, Violence against women: JS23, para. 74, JS28,
para. 54, JS37, para. 26, JS39, paras. 17 and 23, JS41, para. 31, JS42, para. 73, MAAT, page 5.
JS42, para. 41.
JS39, page 12.
MAAT, page 8.
JS17, para. 56.
JS17, para. 57 (e), JS41, paras. 86-94, ECLJ, para. 17.
JS23, para. 72.
JS23, paras. 75-77.
JS41, para. 32, MAAT, page 8.
JS41, para. 69.
MAAT, page 8.
JS35, page 6, JS41, para. 68, JS19, page 5.
JS41, para. 53.
JS41, paras. 56,57 and 60, JS42, para. 20 and 29, MAAT, page 1, JS41, para. 51.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.14, 115.20, 115.58, 115.71, 115.78115.80, 115.98 and 116.2.
SOS Children’s Village, para. 11.
JS28, see also JS13, para. 1.3.
JS28, see also JS13, para. 1.3 and 2.5.
JS28, see also JS13, para. 1.3.
ISER, para. 3, SOS Children’s Village, page 6, JS37, para. 27, JS28, paras. 66 and 68, JS13, paras.
1.5 and 2.5.
SOS Children’s Village, page 6.
HRW, pages 7 and 8.
JS9, pages 8 and 9.
JS39, paras. 5-7, JS10, page 6.
JS1, para. 32.
JS15, para. 1.3.
JS19, page 6, HRW, page 9.
HRW, page 9.
JS19, page 6, JS41, para. 37.
JS19, page 6, JS41, para. 38.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.21, 115.129-115.131 and 116.18.
JS42, para. 24, JS17 page 16, ELIZKA, page 1.
JS35, page11.
JS35, page 12.
JS42, paras. 57 and 58.
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HRW, page 11.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, para. 117.22.
JS31, para. 1.3.
JS31, para. 4.2.
JS33, para. 1.7, JS31, para. 1.3 and JS8, page 6.
JS33, page 4, JS33, para. 5, JS31, para. 7.3, JS33, page 4, JS33, para. 5.
JS31, para. 7.0.
JS12, paras. 12.1, 12.7, 12.10, and 12.14-12.16.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.132 and 115.133.
AI, para. 36.
AI, para. 37.
AI, page 5.
JS27, para. 33.
JS27, page 12.
JS30, pages 4 and 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/10, paras. 115.99 and 115.100.
JS27, paras. 11 and 12.
JS27, para. 18.
JS27, para. 35, JS1, para. 15.
JS27, page 12, JS1, paras. 20 and 21, JS27, para. 44 II.
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