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أوالل -مقدمة
-1

أوغندا بلد ديمقراطي دست ت ت تتتوري تحامي القوانين .وخطت حاومة حركة المقاومة الوطنية من نظام

عس ت تتاري ودياتاتوري في تاريخها الماض ت تتي خطوات كبيرة وجديرة بالثناء لتحس ت تتين حالة حقوق اإلنس ت تتان في
أوغندا .ول تزال الحاومة ملتزمة بصت ت تتون الحقوق والحريات المارست ت تتة في شت ت تترعة الحقوق بموج

الفصت ت تتل

الرابع من دس ت ت ت ت تتتور عام  ،1995وهو أطول فص ت ت ت ت تتل يي ،مما يدل على مدى التزام الحاومة بتعزيز حقوق
اإلنس ت تتان وحمايتها .وتح يقا لهذه الغاية ،يوجد النهج القائم على حقوق اإلنس ت تتان والتشت ت تريعات المحددة التي
تنفذ أحاام الدستور والسياسات التي تعزز حقوق اإلنسان وتحميها في صل عملية التنمية .ووفق ا للتزامها
بتعزيز حقوق اإلنس ت تتان وحمايتها على الص ت تتعيد الوطني ،تواص ت تتل أوغندا المش ت تتاركة طوعا في الس ت تتتعراض
الدوري الشت تتامل بهدا تبادل خبراتها وما تعلمتي من أفلت تتل الممارست تتات في مجال حقوق اإلنست تتان .وخالل

الستتعراض األول الذي جرى في عام  ،2011أخذت أوغندا على عاتقها التزامات طوعية ما برحت تنفذها

من أجل توطيد عملية تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
-2

ومنذ الس ت تتتعراض األخير الذي جرى في عام  ،2016س ت تتنت الحاومة ونفذت نوانين وس ت تتياس ت تتات

مختلفة ،من بين نوانين وس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتات أخرى ،إلدماج المعايير الدولية لحقوق اإلنس ت ت ت ت تتان وض ت ت ت ت تتمان النمو

النتصتتادي الشتتامل للجميع والمستتاواة والمستتاءلة وعززت آليات الرنابة بما في ذلك المحاكم ،ولجنة حقوق

اإلنسان األوغندية ،ولجنة تكافؤ الفرص ،واللجان البرلمانية المعنية بحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص.
-3

ويست ت ت ت ت تتلر هذا التقرير اللت ت ت ت ت تتوء على التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الطوعية التي التزمت بها

أوغندا أمام الفريق العامل المعني بأول استتعراض دوري شتامل في تشترين األول/أكتوبر  2011والتوصتيات
المتفق عليها المنبثقة عن الست ت تتتعراض الدوري الشت ت تتامل الثاني في تشت ت ترين الثاني/نوفمبر  2016بناء على
أهداا التنمية المست تتتدامة .ويقدم التقرير أيل ت تا ملخص ت تا موج از لتطورات رئيست تتية في مجال حقوق اإلنست تتان

جرت في أوغندا منذ تشرين الثاني/نوفمبر .2016

ثانيال -معلومات أساسية
-4

تس ت ت ت تتترش ت ت ت تتد مش ت ت ت تتاركة أوغندا في الس ت ت ت تتتعراض الدوري الش ت ت ت تتامل بونائعها التاريخية والدس ت ت ت تتتورية

والنتصت تتادية .نذ نن كفا أوغندا في ست تتبيل نيل الشت تتع

لحرياتي واست تتتعادة حقوق اإلنست تتان األست تتاست تتية يعود

تاريخي نلى زمن نلالها ضد الستعمار وأيام مقاومة الحام غير الدستوري والفاشي بعيد الستقالل.
-5

وكفا أوغندا ضت تتد الست تتتعمار ما هو نل كفا ضت تتد الم الهيمنة الست تتتعمارية ،مثل فقدان تقرير

المصت تتير ،ومصت تتادرة أ ارضت تتيها ،والحرمان من الحريات النتصت تتادية ،والتعذي  ،والغتصت تتا
تسببت بي القوى المستعمرة وهذا على سبيل المثال ل الحصر.

-6

والموت الذي

وبعد أن نالت أوغندا است ت تتتقاللها في عام  ،1962واصت ت تتل األوغنديون مقاومة الظلم ،بما في ذلك

الحام الفاش ت تتي الذي جاء بي عيدي أمين في الس ت تتبعينات ،والذي اتس ت تتم بعمليات نتل خارج نطاق القل ت تتاء.

وفي الفترة بين عامي  1966و ،1986نتل نحو  800ألف أوغندي في عمليات نتل خارج نطاق القل تتاء،

وكان من بينهم شتخصتيات بارزة .وبين عامي  1981و ،1986نتل أكثر من  300ألف أوغندي ودفنوا في

أكثر من  33مقبرة جماعية في منطقة لويرو.
-7

ومنذ ذلك الحين ،جست ت تتدت حركة المقاومة الوطنية التي تولت الست ت تتلطة في عام  1986مست ت تتاهمة

أوغندا في الكفا من أجل التمتع الفعلي بالحرية والكرامة اإلنس ت تتانية والس ت تتالم واألمن اإلنليمي والعالمي من
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خالل وضتع نطار نانوني ومؤستستي تمايني موضتع التنفيذ ،مما أدى نلى عودة الالجاين األوغنديين وجعل

أوغندا بلدا مليفا للكثيرين من الالجاين اآلخرين.

ولقد باتت أوغندا اآلن بلدا معترفا بي عالميا كمالذ للس ت تتالم والحرية ،ومن ثم أص ت تتبحت واحدة من
-8
أكبر الوجهات لالجاين من جميع أنحاء العالم .وتس ت ت ت تتتل ت ت ت تتيك أوغندا حتى اآلن أكثر من مليون ونصت ت ت تتف
مليون لجئ مما يجعلها أكبر دولة مليفة في أفري يا والدولة الثالثة في العالم.

-9

وعلى الصتعيدين الوطني واإلنليمي ،فإن ستجل أوغندا في مجال احترام حقوق اإلنستان هو ح يقة

يعرفها الجميع .وللستتب اإليديولوجي نفستتي ،فإن أوغندا تلقى استتتحستتانا باعتبارها نموذج ا يحتذى في جميع
بعثاتها إلنفاذ الس ت تتالم وحفال الس ت تتالم في جميع أنحاء أفري يا بدءا من بعثة األمم المتحدة في ليبيريا ولغاية
بعثة التحاد األفريقي في الصومال حاليا.

ثالثال -المنهجية
-10

أعدت اللجنة التوجيهية التقنية المشت ت ت ت تتتركة بين الو ازرات المعنية بحقوق اإلنست ت ت ت تتان هذا التقرير في

عملية تشت ت ت تتاورية وتشت ت ت تتاركية نامت بتنست ت ت تتيقها و ازرة الخارجية بمشت ت ت تتاركة وزارات وإدارات ووكالت .وشت ت ت تتملت

المؤس تس تتات األخرى التي ش تتاركت في العملية ما يلي :البرلمان ،والس تتلطة القل تتائية ،ولجنة حقوق اإلنس تتان
األوغندية ،ولجنة تكافؤ الفرص وأمانة برنامج الحوكمة واألمن ومنظمات المجتمع المدني.

رابعال -التقدو المحرز ي تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة
ألف -التعهدات الطوعية
-11

واصت تتلت أوغندا تنفيذ التعهدات الطوعية التي نطعتها على نفست تتها في است تتتع ارضت تتها األول ،و يما

يلي أبرز التدابير التي اتخذتها:

-1

إطار السياسات

(أ) خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان
-12

تعاف الحاومة على وضتتع الصتتيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنستتان لمواءمتها مع

الخطتة اإلنمتائيتة الوطنيتة الثتالثتة وست ت ت ت ت ت تتتقتدمهتا نلى مجله الوزراء للموافقتة عليهتا .وتعطي الخطتة اإلنمتائيتة

الوطنيتة الثتالثتة األولويتة لتنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة .وتركز أهتداا برنتامج العمتل الوطني على بنتاء نتدرات

الحاومة والمواطنين في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،فلالا عن تعزيز المساواة وعدم التمييز بين

الجميع والحتتد من الفقر وتعزيز الرفتتاه الفردي والجمتتاعي وضت ت ت ت ت ت تمتتان التمتع بتتالحقوق والحريتتات المتتدنيتتة

والستتياستتية وتلبية احتياجات الفاات الخاصتتة وضتتحايا النزاعات والكوارث في مجال حقوق اإلنستتان وتنفيذ

التزامات أوغندا اإلنليمية والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.

( ) الستعراض السنوي لحالة حقوق اإلنسان
تقوم لجنة حقوق اإلنس ت ت ت تتان األوغندية ولجنة تكافؤ الفرص ،وفق ا لوليتهما القانونية ،بإعداد تقارير
-13
س تتنوية عن حالة حقوق اإلنس تتان في البلد .ويجري نعداد هذه التقارير في عملية تش تتاورية ومن خالل رص تتد
نائم على األدلة بمش تتاركة أص تتحا

4

المص تتلحة المعنيين .وباإلض تتافة نلى ذلك ،يذيع البرلمان والناس عموم ا
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هذه التقتارير وينشت ت ت ت ت ت تترونهتا ويدنقون فيهتا وينتانشت ت ت ت ت ت تتونهتا .وبالتتالي ،فإن الو ازرات واإلدا ارت والوكالت المعنيتة
تخلع للمساءلة ،كما يجزل الثناء ألفلل الممارسات ،وتقدم توصيات للتنفيذ.

-2

اإلطار المؤسسي

(أ) اللجنتة التدائمتة المعنيتة بحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان التتابعتة لمجله الوزراء واللجنتة التوجيهيتة التقنيتة المشت ت ت ت ت ت تتتركتة بين
الو ازرات المعنية بحقوق اإلنسان

-14

تقتدم اللجنتة التدائمتة المعنيتة بحقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان التتابعتة لمجله الوزراء واللجنتة التوجيهيتة التقنيتتة

المشت تتتركة بين الو ازرات المعنية بحقوق اإلنست تتان التوجيهات الست تتياست تتية والتقنية بشت تتأن حقوق اإلنست تتان على
التوالي .وتواصت ت تتل اللجنة التوجيهية التقنية المشت ت تتتركة بين الو ازرات المعنية بحقوق اإلنست ت تتان ،من بين لجان

أخرى ،نعداد وتقديم تقارير نلى اللجنة التابعة لمجله الوزراء للموافقة عليها.

( ) مات حقوق اإلنسان بو ازرة العدل والشؤون الدستورية وو ازرة الخارجية
-15

هناك شت ت ت ت تتابة لحقوق اإلنست ت ت ت تتان بو ازرة الخارجية ،كما أن هناك مواف ا مست ت ت ت تتؤولا عن مات

حقوق

اإلنستتان بو ازرة العدل والشتتؤون الدستتتورية .وباإلضتتافة نلى ذلك ،فإنهما ي أرستتان ويتشتتاركان في رئاستتة اللجنة

التوجيهية التقنية المشتركة بين الو ازرات المعنية بحقوق اإلنسان على التوالي .وواصلت و ازرة الخارجية تنسيق
نعتتداد التقتتارير المقتتدمتتة نلى مختلف اآلليتتات اإلنليميتتة والتتدوليتتة ،ومتتتابعتتة توصت ت ت ت ت ت تيتتات مختلف اآلليتتات على

الصعيدين الدولي واإلنليمي ،والرد على الرسائل الواردة من آليات اإلجراءات الخاصة .وبالمثل واصلت و ازرة
العدل ضمان دعم أوغندا لسيادة القانون والحوكمة الرشيدة والمساءلة من خالل تقديم المشورة القانونية.

(ج) جهات التنسيق داخل الو ازرات واإلدارات والوكالت الحاومية
-16

منذ عام  ،2016تواص ت ت ت ت تتل المديريات والماات

وجهات التنس ت ت ت ت تتيق المعنية بحقوق اإلنس ت ت ت ت تتان في

مختلف الو ازرات واإلدارات والوكالت متابعة حالة حقوق اإلنست ت ت تتان وتنفيذ مختلف توصت ت ت تتيات هياات حقوق
اإلنسان التي تقع ضمن ولياتها وتقديم معلومات محدثة عنها.

باء -أحدث معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات المقبولة لالستعراض الدوري الشامل
-17

صت تنفت التوصت تتيات وفق مجالت مواضت تتياية منها :التصت تتديق واإلدماج والمست تتائل الشت تتاملة لعدة

نطاعات والحقوق النتصت ت ت تتادية والجتماعية والثقا ية والحقوق المدنية والست ت ت تتياست ت ت تتية واألشت ت ت تتخاص الذين

يايشت ت ت تتون أوضت ت ت تتاع ا هشت ت ت تتة وحقوق اإلنست ت ت تتان عموم ا والتعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنست ت ت تتان
والمجتمع الدولي.
-1

التصددددددىق عل الصدددددلوو الدولية لحقوق اإلنسدددددان و ما ها  -التوصددددديات من  1-115إل 3-115
و 23-115و 24-115و26-115

التصديق
-18

ل تزال أوغندا ملتزمة بالتصت ت تتديق على الصت ت تتاوك الدولية لحقوق اإلنست ت تتان وإدماجها في نوانين البلد.

ويتماشتى التصتديق مع الهدفين  8و 16من أهداا التنمية المستتدامة .وبدأت عملية التصتديق على البروتوكول

الختيتتاري لتفتتاميتتة منتتاهل ت ت ت ت ت ت تتة التعتتذي ت

لعتتام  ،2002واتفتتاميتتة العمتتال المنزليين لعتتام ( 2011رنم ،)189

والبروتوكول الختيتتاري الملحق بتتالعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق النتصت ت ت ت ت ت ت تتاديتتة والجتمتتاعيتتة والثقتتا يتتة،
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وبروتوكول منع ونمع التجار باألشت ت تتخاص والمعامبة عليي لعام  ،2000والمشت ت تتاورات جارية بين أصت ت تتحا

المصلحة الرئيسيين.

الدماج
-19

نامت الحاومة بإدماج الصت ت ت تتاوك الدولية لحقوق اإلنست ت ت تتان في شت ت ت تتتى القوانين مما يتماشت ت ت تتى مع

الهدفين  10و 16من أهداا التنمية المستدامة ،وهما يشمالن ما يلي:
(أ)

نانون (تعديل) األطفال لعام  2016الذي يعزز حماية األطفال وفقا لتفامية حقوق الطفل

( )

نانون حماية البيانات والخصت ت ت ت تتوصت ت ت ت تتية لعام  ،2019الذي يحمي خصت ت ت ت تتوصت ت ت ت تتية الفرد

(ج)

نانون الصتتحة النفستتية لعام  2018يحمي حقوق األشتتخاص المصتتابين بأمراض نفستتية

والبيانات الشخصية امتثالا ألحاام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وفق ا ألحاام اتفامية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة
(د)

أنظمتة منع التعتذيت

وحظره لعتام  2017تلت ت ت ت ت ت تتع موضت ت ت ت ت ت تتع التنفيتذ نتانون منع التعتذيت

وحظره لعام  2012امتثالا لتفامية مناهل ت ت تتة التعذي

الالننسانية أو المهينة
(ه)

وغيره من ض ت ت تترو المعاملة أو العقوبة القاس ت ت تتية أو

نتانون (تعتديتل) مراجعتة نوانين متنوعتة (العقوبتات في المست ت ت ت ت ت تتائتل الجنتائيتة) ،رنم 2019

يلغي نش تتارات نلى العقوبة اإللزامية في تش تريعات محددة ويقص تتر تطبيق عقوبة اإلعدام على أخطر الجرائم

امتثالا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(و)

نانون ننفاذ حقوق اإلنسان لعام  2019يلع المادة  )4(50من الدستور موضع التنفيذ

من خالل النص على نجراء ننفاذ حقوق اإلنست ت ت تتان بموج

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(ز)

الفصت ت ت تتل الرابع من الدست ت ت تتتور وفق ا للعهد الدولي

نانون األشخاص ذوي اإلعانة لعام  2020الذي ينص على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان

والحريات األساسية وغيرها من حقوق اإلنسان للمعونين وفقا ألحاام اتفامية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة.
-20

وأنش تتات لجنة حقوق اإلنس تتان التابعة للبرلمان للتحقيق في أي نل تتايا تتعلق بحقوق اإلنست تان في

البلد ،ورصتد الشتواغل المتعلقة بحقوق اإلنستان وإعداد تقارير عنها في كل عمل من أعمال البرلمان ،ورصتد

امتثتال الحاومتة لمعتايير حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،من بين أمور أخرى .ووضت ت ت ت ت ت تعتت اللجنتة نتائمتة مرجايتة بحقوق

اإلنستتان يجري على ضتتوئها تقييم مدى المتثال ألحاام حقوق اإلنستتان في الس تياستتات ،ومشتتاريع القوانين،
والميزانيات ،والبرامج الحاومية ،واألعمال التجارية التي يتولها البرلمان.

-21

وفي عام  ،2019أنرت الحاومة الست تتياست تتة الوطنية للعدالة النتقالية لتوفر بموجبها تدبي ار شت تتامالا

لتحقيق الست ت ت ت ت ت تتالم التدائم بمتا في ذلتك من خالل ننتامتة العتدل الملتزم بتالمصت ت ت ت ت ت تتالحتة الوطنيتة وإعتادة اإلدمتاج

والتعافي والسالم والعدالة.
-22

وتواصت ت ت ت تتل لجنة حقوق اإلنست ت ت ت تتان األوغندية است ت ت ت تتتعراض امتثال الحاومة للمعايير الدولية لحقوق

اإلنست تتان وتقديم توصت تتيات بشت تتأني بتية نثراء التشت تريعات والست تتياست تتات .ومثال على ذلك التوصت تتيات المتعلقة

بالمحامة البتدائية التي أدرجت في نانون حقوق اإلنست ت ت تتان (اإلنفاذ) ،عام  2019وتمثيل المجتمع المدني

في مجله المات ت

الوطني للمنظمتتات غير الحاوميتتة في نتتانون المنظمتتات غير الحاوميتتة لعتتام .2016

وأجرت اللجنتتة في عتتام  2016تقييمتا لمتتدى توافق القوانين األوغنتتديتتة المتعلقتتة بتتاألطفتتال مع اتفتتاميتتة حقوق
الطفل والميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهي وندمت توص ت ت ت ت تتيات إلجراء مزيد من التعديالت على القوانين
6
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ذات الص ت ت ت تتلة ،مثل نانون تس ت ت ت تتجيل األش ت ت ت تتخاص لعام  2015ونانون الالجاين لعام  2006ونانون (تعديل)

األطفال لعام .2016
-2

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

الحق في تقرير المصتير  -التوصتيات  112-115و 136-115و 137-115و 139-115و141-115

و142-115
-23

الحاومة ملتزمة بلت تتمان النمو النتصت تتادي الشت تتامل للجميع والحفا على النظام البياي من أجل

تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداا التنمية المستدامة  8و 9و 10و 13و 14و.15

الخطة اإلنمائية الوطنية وغيرها من السياسات
-24

أجرت الحاومتتة مراجعتتة منتصت ت ت ت ت ت تتف المتتدة للخطتتة اإلنمتتائيتتة الوطنيتتة الثتتانيتتة (-2016/2015

 .)2020/2019وخالل تنفيتتذ الخطتتة اإلنمتتائيتتة الوطنيتتة الثتتانيتتة ،ارتفع نصت ت ت ت ت ت تيت

الفرد من النتتاتج المحلي

اإلجمالي من  844دول ار في الستتنة المالية  2012/2011نلى  878دول ار في الستنة المالية 2019/2018
على الرغم من النمو الس ت ت ت تااني وتل ت ت ت تتاعف حجم النتص ت ت ت تتاد من  64تريليون ش ت ت ت تتلن أوغندي في الس ت ت ت تتنة

المالية  2011/2010نلى  128تريليون شت ت تتلن أوغندي في الست ت تتنة المالية  2019/2018بال يمة الست ت تتمية.

وازداد تحصتيل اإليرادات الداخلية من  5,02تريليونات شتلن في الستنة المالية  2011/2010نلى 16,359
تريليون شت تتلن في الست تتنة المالية  2019/2018بال يمة الست تتمية .وازداد نجمالي صت تتادرات الست تتلع والخدمات

بال يمة الست ت ت ت ت تتمية من  3,83باليين دولر من دولرات الوليات المتحدة في الست ت ت ت ت تتنة المالية 2011/2010

نلى  5,3باليين دولر في الس ت ت ت ت ت تتنة المالية  .2018/2017وازدادت ميمة التحويالت من  819مليون دولر

من دولرات الوليتتات المتحتتدة في الست ت ت ت ت ت تنتتة المتتاليتتة  2011/2010نلى أكثر من بليون دولر في الست ت ت ت ت ت تنتتة

المالية  2018/2017بال يمة السمية.
-25

ووض ت ت ت تتعت و ازرة المياه والبياة تدابير موض ت ت ت تتع التنفيذ للوص ت ت ت تتول نلى المياه النظيفة في القرى من

خالل نتتاعتتدة بيتتانتتات إلمتتدادات الميتتاه وأطله نمتتدادات الميتتاه للفترة من عتتام  2017نلى عتتام  2021التتذي

يحدد موانع نقاط المياه للمان اإلنصاا والتغطية بنسبة  66في المائة.
-26

وارتفع عدد العاملين في القطاع الص تتناعي من  10,2في المائة في الس تتنة المالية 2016/2015

نلى  13في المائة في الست ت تتنة المالية  ،2019/2018ويعزى هذا الرتفاع نلى ست ت تتياست ت تتة الست ت تتتثمار والمنا
المواتيين ،وزيادة عدد الخريجين في دورات العلوم ،ومركز المحطة الوحيدة لالس تتتثمارات في مات

التسجيل األوغندي ومفاوضات المائدة المستديرة للمستثمرين الرئاسيين.
-27

خدمات

وفي الست تتنة المالية  ،2021/2020نجحت الحاومة في تقديم منحة المست تتاعدة الجتماعية بشت تتأن

التماين نلى جميع المقاطعات التي استتهدفت كبار الستن البالغين من العمر  80ستنة فما فوق ،وتم تستجيل

ما مجموعي  304 155من كبار الستتن منذ بدء تقديم المنحة .ومن خالل برنامج ستتبل مايشتتة الشتتبا  ،تم

تمويل  21 308مشت تتاريع مجموعات شت تتبا ذات مصت تتلحة است تتتفاد منها أكثر من  251 940شت تتابا وشت تتابة،
وكانت الشت ت تتابات منهم تمثل نست ت تتبة  46في المائة .وفي عام  ،2018نام صت ت تتندوق رأس المال الست ت تتتثماري

للشبا بتوفير  32بليون شلن أوغندي للشبا الذين تتراو أعمارهم بين  18و 30عاما الذين كانوا يسعون
للعمل بش ت تتال مس ت تتتقل أو كمجموعة وأتيحت للش ت تتبا نروض تص ت تتل ميمتها نلى  5 000 000ش ت تتلن للفرد

و 25 000 000شت ت تتلن لمجموعات صت ت تتغيرة مؤلفة من خمست ت تتة أفراد بفائدة ندرها  11في المائة تدفع خالل

فترة تتراو بين س تتنتين و 4س تتنوات .وفي نطار برنامج أوغندا لتنظيم المش تتاريع ،تم تمويل  1 596مش تتروعا
من مشاريع تنمية رو المبادرة والمهارات النسائية ،استفاد منها  18 952امرأة.

GE.21-15714

7

A/HRC/WG.6/40/UGA/1

-28

وبناء على موافقة مجله الوزراء على برنامج الواائف الخل ت ت ت تراء وست ت ت تتوق العمل العادل واألمر

التوجيهي المتعلق بنموذج ست تتونغهاي التجريبي على األ ارضت تتي الحاومية في كانون األول/ديست تتمبر ،2016
بدأت و ازرة الش ت تتؤون الجنس ت تتانية والعمل والتنمية الجتماعية تنفيذ برنامج الواائف الخل ت تراء وس ت تتوق العمل
العادل .وبوجي عام ،س ت ت تتاهم البرنامج في خفا مس ت ت تتتويات البطالة المرتفعة بين المتعلمين وغير المتعلمين

من خالل تعزيز عملية نكست ت ت تتا

وإعادة نكست ت ت تتا

المها ارت في أماكن العمل وتعزيز الكفاءة في است ت ت تتتغالل

الموارد واللمانات الجتماعية في أماكن العمل وتحسين ننتاجية العمال والمنشآت.

-29

وفي عتتام  ،2020أنر البرلمتتان القتتانون الوطني للمحتوى المحلي لعتتام  .2020ويهتتدا القتتانون

نلى تماين األوغنديين من خالل مطالبة جميع المتعاندين بإعطاء األولوية للست ت ت ت ت ت تتلع التي ينتجها والخدمات

التي يقدمها المواطنون األوغنديون والشتركات األوغندية أثناء عملية الشتراء .ووضتعت هياة النفر األوغندية
في مجال النفر والغاز من أجل است ت تتتقطا

جميع المواه

التي يمان أن تعمل في

ست ت تتجالا وطنيا بالمواه
نطاع النفر والغاز .وس ت تتنت س ت تتياس ت تتة شت ت تراء منتجات أوغندا وبناء أوغندا لل ت تتمان تكافؤ الفرص من خالل

الترويج لس تتتهالك الس تتلع والخدمات المنتجة محليا .وأنش تتأ مش تتروع البنية التحتية لوس تواق والتجارة الزراعية
أس توانا جديدة في جميع البلديات من أجل تحس تتين الحقوق النتص تتادية للمزارعين وتجار التجزئة عن طريق
تحستين الوصتول نلى األستواق وتطوير البنية التحتية .وأدى وصتول المجتمعات المحلية نلى برنامج تحستين

البنية التحتية نلى تحست ت تتين طرق الوصت ت تتول نلى المجتمعات المحلية مما يمان المزارعين من الوصت ت تتول نلى
األسواق بشال أسرع.
تدابير ماافحة الفساد
-30

واص تتلت حاومة أوغندا توس تتيع نطاق نطارها الس تتياس تتاتي والقانوني والمؤست تس تتي وزادت من تعزيز

نجراءات ننفاذ نوانين ماافحة الفساد.

وفي عام  ،2018أنرت الحاومة ست ت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت ت تتة عدم التست ت ت ت ت ت تتام مطلق ا مع الفست ت ت ت ت ت تتاد لعام ،2018
-31
لتأمين وتوجيي ودعم نطار شت ت ت تتامل لماافحة الفست ت ت تتاد في أوغندا بتية تحقيق التحول والتنمية على الصت ت ت تتعيد
الوطني .وفي عام  ، 2019وضت ت ت ت تتعت الحاومة واعتمدت الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتة الوطنية الخامست ت ت ت تتة لماافحة الفست ت ت ت تتاد

للفترة  2024-2019لتوجيي عملية تنفيذ سياسة عدم التسام مع الفساد لعام  .2018وباإلضافة نلى ذلك،
س ت ت ت تتنت الحاومة تعديالت تش ت ت ت ترياية ش ت ت ت تتتى لماافحة الفس ت ت ت تتاد وأنرتها كقوانين ،بما في ذلك :نانون (تعديل)

ماافحة غستتل األموال لعام  ،2017ونانون (تعديل) الهياة المعنية بالمشتتتريات العامة والتصتترا باألصتتول

لعام  2021ونانون (تعديل) مدونة سلوك ال يادات لعام  2021وفي عام  ،2017اعتمدت الهياة القلائية
نواعد ندارة نلايا ماافحة الفساد في شع

المحاكم.

وينعاه التوس تتع أيل تا في اإلطار المؤس تس تتي .ففي عام  ،2018أنش تتأت الحاومة وحدة لماافحة
-32
الفس ت ت ت تتاد في مجله نوا الدولة لتعزيز التنس ت ت ت تتيق بين الجهات الفاعلة في ننفاذ نوانين ماافحة الفس ت ت ت تتاد مع

فرض رنابة أكبر من نبل فخامة رئيه الدولة .وتلقت وحدة ماافحة الفستتاد أكثر من  65ألف شتتاوى عامة

منذ عام  2018وحتى اآلن وأحالتها نلى الجهات المختصت ت ت ت ت تتة .وفي عام  ،2020بدأ العمل بمحامة مدونة
سلوك ال يادات بتية ننفاذ نانون مدونة سلوك ال يادات ( )2002بصيغتي المعدلة.

كما جرى تعزيز ننفاذ ماافحة الفس ت ت ت تتاد ،الجنائي واإلداري على حد ست ت ت ت تواء ،تعزي از تدريجيا .فعلى
-33
س ت ت ت تتبيل المثال ،أنجز مات المراجع العام للحس ت ت ت تتابات في الس ت ت ت تتنة المالية  2021/2020نس ت ت ت تتبة  96,4في

المائة من عمليات مراجعة الحس ت ت ت ت ت تتابات المقررة ،وأكملت الهياة المعنية بالمش ت ت ت ت ت تتتريات العامة والتص ت ت ت ت ت تترا

باألصت ت ت ت ت تتول  112,86في المائة من عمليات مراجعة األداء المقررة ،و 120في المائة من عمليات مراجعة

الحستتابات التحلتتيرية المقررة .وبدأ مات
8
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محققون وخبراء ماليون وخبراء في الخر ،مما أدى نلى تستريع خطوات التحقيق وتحستين نوعية التح يقات.

وفي الس ت ت ت ت ت تتنة المالية  ،2017/2016نظر في  132نل ت ت ت ت ت تتية ،وفي الس ت ت ت ت ت تتنة المالية  ،2018/2017أنفلت

ملفات  161نلت ت تتية .وخالل النصت ت تتف األول من الست ت تتنة المالية  ،2019/2018أنفلت ملفات  29نلت ت تتية.

وبلغت نستبة اإلدانة في نلتايا الفستاد في الستنة المالية  67,1 ،2018/2017في المائة و 85,7في المائة
خالل النص ت ت تف األول من الس ت ت تتنة المالية  .2019/2018وأنفلت مفوض ت ت تتية الجهاز القل ت ت تتائي ملفات 250

شاوى تلقتها.
-34

وتبنتت الحاومتة عمليتة أتمتتة الختدمتات العتامتة الرئيست ت ت ت ت ت تيتة وبعا التتدابير في مجتال ننفتاذ نوانين

ماافحة الفست تتاد وذلك بهدا تحست تتين كفاءة األداء .ودشت تتنت هياة الست تتتخبارات المالية نظام ماافحة غست تتل
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتس ت ت ت ت ت تتتخدمي

األموال وهو برنامج متكامل تماما وض ت ت ت ت ت تتعي مات
وحدات الس ت ت ت تتتخبارات المالية في جميع أنحاء العالم للحد من غس ت ت ت تتل األموال وتمويل اإلرها  .وهذا نظام

نلكتروني للتحليل واإلبالغ معد لستتخدام جميع المؤستستات المالية وشتركات التصتالت الستلكية والالستلكية

و 48في المتائتة من ماتاتت

صت ت ت ت ت ت تترا العمالت األجنبيتة وتحويتل األموال .ونتامتت هياتة التفتي

الحاوميتة

بأتمتة نظامها الخاص بإعالن األصت ت ت تتول والخصت ت ت تتوم للقادة العموميين وجميع موافي الخدمة المدنية ،لكي

تتمان من زيتادة عتدد متا تتنتاولتي من نعالنتات وعمليتات للتحقق منهتا .وتقوم الهياتة المعنيتة بتالمشت ت ت ت ت ت تتتريتات

العامة والتصرا باألصول بتدشين نظام الشتراء الحاومي اإللكتروني الذي هو أحد اإلصالحات التي من

شتتأنها أن تحستتن الكفاءة والشتتفا ية والمستتاءلة في مجال الشتتتراء وماافحة الفستتاد .وللقلتتاء على اإلفالت

من العقا  ،تم تعزيز دائرة ماافحة الفس ت ت ت ت ت تتا د بالمحامة بإض ت ت ت ت ت تتافة المزيد من القل ت ت ت ت ت تتاة .وخالل الس ت ت ت ت ت تتنتين

الماليتين  2017/2016و ،2021/2020أنفلت الدائرة ما متوست تتطي  101,6في المائة من ملفات القلت تتايا
التي نظرت فيها.

-3

الحقوق االقتصا ية واال تماعية والثقافية

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -التوصيات  115و 134و 135و138
-35

وضعت الحاومة ونفذت سياسات تهدا نلى تحقيق المساواة تدريجيا ،بما في ذلك من خالل الترويج

-36

واتخذت الحاومة خطوات لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان :تنفيذ

للسياحة المستدامة بما يتماشى مع األهداا  8و 9و 10و 13و 14و 15من أهداا التنمية المستدامة.

نطار األمم المتحدة المعنون "الحماية والحترام والنتصاا" ضمن جملة أمور أخرى للمان حقوق العمال

وحقوق ملكية األ ارضت ت ت ت ت تتي .ووافقت الحاومة على خطة العمل الوطنية لوعمال التجارية وحقوق اإلنست ت ت ت ت تتان

للفترة من  2022/2021نلى  ،2026/2025وبدأ تنفيذها.
-37

وش تتالت الحاومة لجنة تحقيق في المس تتائل المتعلقة باأل ارض تتي في عام  ،2017نظرت في أمور

أخرى من بينها القانون والعمليات واإلجراءات التي تدار بها األ ارض ت ت ت تتي وتس ت ت ت تتجل في أوغندا وفعالية آليات
تستوية المنازعات المتاحة لوشتخاص المتورطين في منازعات على أراض .وندمت اللجنة تقري ار من المقرر

أن ينانشي مجله الوزراء ،وستسترشد اإلصالحات في نطاع األراضي بتوصياتي.
-38

وتل تتع و ازرة األ ارض تتي واإلس تتاان والتنمية الحلت ترية وو ازرة العدل اللمس تتات األخيرة على المبادئ

التوجيهية الوطنية لإلخالء .وتقوم و ازرة األ ارض ت ت ت ت تتي بتطوير بنك بيانات ال يم الوطنية من أجل وض ت ت ت ت تتع ميم

موحدة لمختلف المناطق في جميع أنحاء البالد ،وهذا يستاعد بدوره على توحيد معدلت التعويا ،وأطلقت
نظتام المعلومتات الوطني في الماتاتت

ألصتتحا
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األ ارضتتي العرفيين ،وهي بصتتدد نضتتفاء الطابع الرستتمي على جمايات األ ارضتتي المجتماية في
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كاراموجا من أجل توفير ض تتمان الحيازة .وتش تتال المرأة ثل

ماون لجان أ ارض تتي المنطقة ومجاله أ ارضتتي

المنطقة في كاراموجا من أجل ضمان مصال المرأة في الق اررات التي تؤثر على وضع األراضي.

-39

وأبرمت هياتة الحيتاة البرية األوغنتديتة اتفتانات تعتاونيتة مع شت ت ت ت ت ت تتركات ختاصت ت ت ت ت ت تتة وجمايتات مجتماية

للت ت تتمان است ت تتتفادة المجتمعات المحلية من است ت تتتغالل الموارد الطبياية من خالل مطالبة كل شت ت تتركة تست ت تتتغل

الموارد الطبياية في المتنزهات الوطنية بدفع نس ت ت تتبة ماوية من الرس ت ت تتوم لتطوير المجتمع المحلي .ووض ت ت تتعت

هياة الحياة البرية األوغندية اتفاق در الباتوا مع جماية تنمية ش ت ت ت تتع

الباتوا لرفع مس ت ت ت تتتويات مايش ت ت ت تتة هذا

لشت تتع والترويج لمنتجاتي الثقا ية .وأجري تقييم لوثر البياي والجتماعي لمشت تتروعي تيلنغا وكاروما للت تتمان

معالجة نلايا المجتمع المحلي نبل بدء المشروعين ول يزال تقييم األثر البياي لمشروع كنغ يشر مستم ار.
-40

وأعتتادت هياتتة الحيتتاة البريتتة األوغنتتديتتة ومات ت

رئيه الوزراء توطين المتعتتدين التتذين طردوا من

متنزه جبل نلغون الوطني نلى أمانانغ كيس ت تتيتو .وخصت ت تص ت تتت هياة الحياة البرية األوغندية ميزانية للتعويا

عن بحيرة مبورو ،وعوضت تتت ورحشلت أشت تتخاصت تا تعدوا على محمية كاروما وكاوتونغا للحياة البرية .وشت تتالت
الحاومة لجنة جديدة للنظر في المنازعات على األراضي في ’أبا‘ في محمية شرق مادي للحياة البرية.

التعليم الجيد – التوصيات  51-115ومن  123-115نلى 128-115
-41

واصت ت ت تتلت الحاومة تنفيذ نجراءات نيجابية في المدارس ومعاهد التعليم العالي للت ت ت تتمان حصت ت ت تتول

الجميع على تعليم جيد بما يتماشت ت تتى مع األهداا  4و 5و 10من أهداا التنمية المست ت تتتدامة .ونامت بذلك

من خالل خفا عالمات نبول الفتيات في المس ت تتتوى األول والمس ت تتتوى الخامه من المرحلة الثانوية و1,5
نقطة نضا ية للقبول بمعاهد التعليم العالي.

-42

وواص ت تتلت الحاومة وض ت تتع س ت تتياس ت تتات موض ت تتع التنفيذ لل ت تتمان الحص ت تتول على التعليم ،بما في ذلك

الست تتياست تتة الوطنية المنقحة للمست تتاواة بين الجنست تتين في التعليم لعام  2016والخطة الست تتتراتيجية الوطنية لتعليم

البنات للفترة  2019-2014والستتراتيجية الوطنية إلنهاء زواج األطفال وحمل الم ارهقات لفترة 2020-2015
وهي نيد الستتعراض .ووضتعت الحاومة موضتع التنفيذ تدخالت شتتى للحيلولة دون ترك الفتيات للمدرستة،
بمتتا في ذلتتك مبتتادئ توجيهيتتة لكبتتار المعلمين والمعلمتتات لعتتام  2020لتوفير التتدعم النفست ت ت ت ت ت تتي والجتمتتاعي

للفتيتتان والفتيتتات في المتتدارس ،ومبتتادئ توجيهيتتة للمتتدارس تتعلق بتإدارة النظتتافتة الصت ت ت ت ت ت تتحيتتة للحتتائل ت ت ت ت ت ت تتات

لعتام  2021ومبتادئ توجيهيتة بشت ت ت ت ت ت تتأن منع حمتل المراهقتات وإعتادة دخول األمهتات المراهقتات نلى المتدارس
لعام  2020ووضعت اللمسات األخيرة على تقييم األثر التنظيمي لسياسة الصحة المدرسية للحصول على
موافقة مجله الوزراء عليي .ووضتعت الحاومة المبادئ التوجيهية الوطنية لبرنامج التوجيي واإلرشتاد لمعاهد

ما بعد المرحلة البتدائية لعام .2017
-43

ووضتتعت الحاومة ستتياستتة التعليم والتدري

المهنيين التقنيين ( )2019ووافقت عليها ،وتحدد هذه

المهنيين التقنيين في جميع

الست ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تتة اتجاها وإطا ار مؤس ت ت ت ت ت تست ت ت ت ت تتيا جديدين لتوجيي تقديم التعليم والتدري
المست تتتويات ،والمبادئ التوجيهية لتشت تتغيل الموافين في المدارس والمعاهد الخاصت تتة لعام  .2017وواصت تتلت

الحاومة ضت ت تتمان الحصت ت تتول على التعليم عن طريق فت جامعات حاومية على الصت ت تتعيد اإلنليمي ،و117

مدرستتة نضتتا ية من مدارس التعليم الثانوي التحلتتيري في مقاطعات فرعية ليه فيها مدرستتة ثانوية عامة،
وتقديم من ل  182مدرسة ثانوية أهلية لتعزيز برنامج التعليم الثانوي الشامل .ونفذت الحاومة سياسة توفير

مدرست ت ت تتة ا بتدائية واحدة على األنل لكل أبرشت ت ت تتية ،ومانت هذه الست ت ت تتياست ت ت تتة  84في المائة من األطفال الذين
يايشون في دائرة نصف نطرها  3كيلومترات من الوصول نلى مدرسة ابتدائية.

وارتتفتع ع ت ت تتدد التطتال التمتلتتتحتقتيتن ب ت ت تتالتتتعتلتيتم التع ت ت تتالتي متن  254 043ط ت ت تتالتبت ت ت تا فتي الس ت ت ت ت ت ت تن ت ت تتة
-44
المالية  2016/2015نلى  275 254طالبا بحلول نهاية الس ت ت ت ت ت تتنة المالية  .2019/2018وارتفعت نس ت ت ت ت ت تتبة
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التحاق اإلناث بالمدارس بنست ت تتبة  10,5في المائة من  113 210طالبات في الست ت تتنة المالية 2016/2015

نلى  125 064طتالبتة في الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة  2019/2018في نطتاع التعليم العتالي .وارتفع معتدل اللتحتاق

بتتالمتتدارس الثتتانويتتة بنست ت ت ت ت ت تبتتة  33,8في المتتائتتة من مجموع نجمتتالي نتتدره  1 457 277متعلمتا في الست ت ت ت ت ت تنتة
المالية  2016/2015نلى  1 949 248متعلما في الس ت تتنة المالية  .2020/2019وارتفعت نست ت تبة اللتحاق
ببرامج اكتست ت ت تتا

المهارات الرست ت ت تتمية في مجال التعليم والتدري

المهنيين التقنيين في مجال األعمال 21,8

في الم تتائ تتة من  48 072ط تتالبت تا في الست ت ت ت ت ت تن تتة الم تتالي تتة  2016/2015نلى  58 568ط تتالبت تا في الست ت ت ت ت ت تن تتة
المالية  .2020/2019وبدءا من الستنة المالية  ،2020/2016صتارت اإلناث يشتالن  60,9في المائة من
المتعلمين في برامج التعليم والتتتدري ت المهنيين التقنيين في مجتتال األعمتتال غير الرست ت ت ت ت ت تتميتتة .وارتفع عتتدد

الملتحقين بتالمتدارس البتتدائيتة في القطتاع الفرعي بنست ت ت ت ت ت تبتة  24,5في المتائتة من  8 655 924متعلمتا في
الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة  2017/2016نلى  10 777 846متعلمتا في الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة  .2020/2019وارتفع عدد

الملتحقين بالتعليم البتدائي العام بنسبة  8في المائة ( 536 376تلميذا) من  7 036 366تلميذا في السنة
المالية  2016/2015نلى  7 572 742تلميذا في الست ت ت ت تتنة المالية  .2021/2020ويشت ت ت ت تتير ملخص التعليم

لعام  2017نلى أني من بين  8 840 589تلميذا مست تتجالا في جميع المدارس البتدائية ،كانت نست تتبة 11,8
في المتائتة منهم أيتتامتا وأن نجمتالي عتدد األطفتال من ذوي الحتيتاجتات الختاصت ت ت ت ت ت تتة المست ت ت ت ت ت تتجلين بتالمتدارس
البتتدائيتة بلغ  172 846طفالا ،ومن أصت ت ت ت ت ت تتل هتذا العتدد كتانتت نست ت ت ت ت ت تبتة التذكور  52,6في المتائتة ونست ت ت ت ت ت تبتة

اإلناث  47,4في المائة.
-45

ومن أجل تحس تتين جودة التعليم ،جرى تطوير س تتياس تتة وطنية للمعلمين ( )2019لتلبية احتياجات

أخرى من بينهتتا تتتدري ت

المعلمين وتوايفهم ونشت ت ت ت ت ت تترهم وتحفيزهم .وارتفع معتتدل توايك معلمي المتتدارس

الثانوية بمقدار  9 873معلما بين الست تتنة المالية  2016/2015والست تنة المالية  2021/2020مما أدى نلى
تحست ت ت تتين نست ت ت تتبة المعلمين نلى الطال من  1:22نلى  1:17بين عامي  2016و .2020وباإلضت ت ت تتافة نلى

ذل تتك ،جرت زي تتادة مرتب تتات معلمي الم تتدارس البت تتدائي تتة من  380 000شت ت ت ت ت ت تتلن أوغن تتدي في ع تتام 2016

نلى  499 684شت ت ت ت ت ت تتلنتا أوغنتتديتا في أيتتار/متتايو  .2020وزادت الحاومتتة المتتال المخصت ت ت ت ت ت تتص في الميزانيتتة
للتفتي والمرامبة في المؤس ت ت تست ت تتات التعليمية بنست ت تتبة  73المائة من  8,83باليين شت ت تتلن أوغندي في الست ت تتنة

المالية  2017/2016نلى  15,46بليون ش ت ت ت تتلن أوغندي في الس ت ت ت تتنة المالية  .2021/2020وارتفع نجمالي

مخصت ت ت ت ت ت تصت ت ت ت ت ت ت تتات الميزاني تتة لقط تتاع التعليم من  20 401,33بليون في الست ت ت ت ت ت تن تتة الم تتالي تتة 2017/2016

نلى  35 732,12بليون في الس ت ت ت ت تتنة المالية  .2021/2020وجرى توفير تمويل ندره  14,4ش ت ت ت ت تتلنا أوغنديا
سنويا لشراء مواد تعليمية للمدارس البتدائية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

الحق في الحصول على غذاء كاا  -التوصية 35-115
-46

واصتتلت الحاومة ضتتمان حصتتول الجميع ،ل ستتيما اللتتعفاء ،على غذاء مغذ وكاا ،وهي تتخذ

-47

وعافت الحاومة خالل الس ت ت ت ت ت تتنوات الخمه األخيرة على تنفيذ مش ت ت ت ت ت تتروع أوغندا المتعدد القطاعات

خطوات إلنهاء جميع أشاال سوء التغذية وفق ا للهدا الثاني من أهداا التنمية المستدامة.

لومن الغذائي والتغذية في أكثر خمه عشرة مقاطعة أوغندية تعاني من سوء التغذية ،بدليل مستويات التقزم
والتنوع الغذائي فيها .وبنهاية األعوام الخمسة الماضية ،حقق المشروع نجاح ا بلغت نسبتي  80في المائة.

-48

وتعاف الحاومة على تنفيذ برنامج "عملية تكوين الثروة" منذ عام  ،2013الذي يركز جزئيا على

تحس تتين دخل األس تتر المايش تتية ،ل س تتيما األش تتخاص األكثر ض تتعف ا في المناطق الريفية ،بمن فيهم النس تتاء
والشتتبا  .وعزز ذلك األمن الغذائي وأمن الدخل ،وستتهل نمو المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة الحجم ،ودعم
الص تتناعة التحويلية المحلية .وكش تتفت د ارس تتة اس تتتقص تتائية وطنية لوس تتر المايش تتية في أوغندا نام بها مات
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اإلحصتاء األوغندي للفترة  2017/2016أن  39في المائة من األستر في أوغندا تعمل في انتصتاد الكفاا

مقارنة بنستتبة  68في المائة التي توصتتل نليها التعداد الوطني للستتاان واإلستتاان في عام  .2014وبموج

برنامج عملية تكوين الثروة ،تمت الموافقة على برنامج جديد يس ت ت ت تتمى نموذج تنمية األبرش ت ت ت تتية يغطي جميع

األبرش تتيات في البالد لمس تتاعدة هذه األس تتر التي تبلغ نس تتبتها  39في المائة لالرتقاء نلى انتص تتاد المال في

السنوات الخمه المقبلة اعتبا ار من  1تموز/يوليي .2021
-49

باإلضت تتافة نلى ذلك ،تهدا مبادرة نيميوغا الرئاست تتية بشت تتأن الثروة وخلق فرص العمل التي أطلقت

في عام  2019نلى تماين األش ت تتخاص انتص ت تتاديا في نطار مجموعات المهارات المتخص ت تص ت تتة المحددة أو
المنتمين نلى مجموعة مصتتال محددة مستتجلة في جمايات التوفير والئتمان التعاونية على مستتتوى الدوائر
النتخابية واألبرش ت ت ت ت ت تتيات .ويجري في نطار المبادرة تس ت ت ت ت ت تتجيل األفراد األكثر ض ت ت ت ت ت تتعفا في جمايات التوفير
والئتمان التعاونية ،ويمنحون مالا للمبادرة بإنامة مشاريع تدر عليهم األموال.

وازداد حجم اإلنتاج الزراعي للمحاصت ت ت تتيل الرئيست ت ت تتية مثل الموز والذرة تدريجيا على مر الست ت ت تتنين.
-50
وازداد ننتاج الموز من  4 623 000طن في الستنة المالية  2016/2015نلى  4 660 000طن في الستنة

المالية .2018/2017
-51

وتم تعزيز برنامج دعم الدخل المباشت تتر في نطار منحة المست تتاعدة الجتماعية بشت تتأن التماين من

خالل تعميم البرنامج على الصعيد الوطني على جميع كبار السن الذين بلغوا سن الثمانين فما فوق لتماين

كبار الس تتن المعرض تتين لوذى .ويحص تتل كل مس تتتفيد من كبار الس تتن على  25 000ش تتلن اس تتتحقان ا ش تتهريا
يدفع لي كل ثالثة أشهر.
-52

وانخفلتتت النستتبة الماوية لوطفال دون ستتن الخامستتة الذين يعانون من التقزم من  33في المائة

نلى  29في المائة في الستتنة المالية  2017/2016من خالل تشتتجيع الرضتتاعة الطبياية حص ت ار لمدة ستتتة
أشهر والرضاعة الطبياية الغالبة لغاية  23شه ار.

الحق في بياة نظيفة وصحية – التوصية 16-115
-53

اتخذت الحاومة خطوات لتعزيز التوس ت تتع الحل ت تتري المس ت تتتدام والش ت تتامل للجميع ،بما في ذلك من

-54

ووافقت الحاومة على الست تتياست تتة الحلت ترية الوطنية لعام  ،2017التي تست تتعى نلى معالجة التنمية

خالل التخطير المستدام بما يتماشى مع الهدفين  3و 11من أهداا التنمية المستدامة.

الحلرية الماانية المتكاملة ،وتيسير التنمية اإلنليمية المتوازنة ،وتعزيز القدرة التنافسية الحلرية واإلنتاجية

لخلق فرص عمل ،وتشجيع حفال البياة الحلرية ،وآليات التخفيك من آثار تغير المنا وتبنيها ،والحوكمة
الرش ت ت تتيدة .وبناء على ذلك ،أنش ت ت تتات  15مدينة جديدة لدعم النمو المتوازن في البلد ،وأعدت مبادئ توجيهية

بشت ت تتأن تغير المنا لتوجيي التخطير المالي لتغير المنا  .ول تزال عمليات بناء ندرات المجاله الحلت ت ترية

تجرى في مناطق مختلفة تركز على اإلنتاجية والقدرة التنافسية في المناطق الحلرية.

الحق في الصحة – التوصيات  59-115ومن  113-115نلى 122-115
-55

واص ت ت ت تتلت الحاومة اتخاذ خطوات لل ت ت ت تتمان أن يحقق البلد تغطية ش ت ت ت تتاملة للرعاية الص ت ت ت تتحية بما

يتماشت تتى مع األهداا  3و 5و 10و 17من أهداا التنمية المست تتتدامة ،بما في ذلك اتخاذ تدابير نوية للحد

من وفاة المواليد وو يات الرضع واألمهات.
-56

وأنر البرلمان مش ت ت تتروع نانون التأمين الص ت ت تتحي الوطني لعام  ،2021وإن كان المش ت ت تتروع ل يزال

ينتظر موافقة فخامة الرئيه عليي وفق ما يقتلت ت ت ت تتيي القانون .ويست ت ت ت تتعى مشت ت ت ت تتروع القانون نلى توفير الرعاية
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الصت ت تتحية الشت ت تتاملة لجميع األوغنديين عن طريق تأمين ست ت تتاان الوطن ضت ت تتد ارتفاع التكاليك التي ل يمان

التنبؤ بها للرعاية الصحية الجيدة.

ووفقا لنظام معلومات اإلدارة الصت ت ت تتحية ،جرى انخفاض بنست ت ت تتبة  17في المائة في حالت و يات
-57
األمهتات من  119حتالتة ولدة في م ارفق من أصت ت ت ت ت ت تتل  100 000حتالتة في الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة 2016/2015
نلى  99حتالتة من أصت ت ت ت ت ت تتل  100 000حتالتة في الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة  .2020/2019وكتان هتذا نتيجتة تتدخالت
متعددة مثل تحسين التمويل لبرنامج الصحة اإلنجابية وصحة األمومة والمواليد واألطفال والمراهقين بما في

ذلك تنفيذ برامج التمويل القائمة على النتائج ،وتحست تتين ست تتلست تتلة التوريد لست تتلع الصت تتحة اإلنجابية ،وتوايك

المزيد من عمال الص تتحة وخاص تتة القابالت ،فلت تالا عن زيادة عدد المرافق الص تتحية ذات المس تتتوى األدنى
التي تقدم الرعاية األساسية في حالت الولدة الطارئة ورعاية حديثي الولدة من بين أمور أخرى.

وتبلغ نستبة الحصتول على الرعاية الصتحية حاليا (مياستا على نستبة األشتخاص الموجودين داخل
-58
دائرة نص تتف نطرها  5كيلومترات من مرفق ص تتحي)  91في المائة (وفق د ارس تتة اس تتتقص تتائية وطنية لوستتر
المايشتتية في أوغندا لفترة  )2020/2019مقارنة بنستتبة  84في المائة في عام  ،2016و 81في المائة في

مرافق الرعاية الصت ت ت ت تتحية األولية ذات المست ت ت ت تتتوى األدنى (المراكز الصت ت ت ت تتحية من الدرجة الرابعة) التي توفر
عمليات ولدة ميص ترية مقارنة بنس تتبة  60في المائة نبل خمه س تتنوات .وتم توس تتيع نطاق مبادرات تحس تتين

نوعيتتة الرعتتايتتة في فترة متتا حول الولدة مثتتل مراجعتتات و يتتات األمهتتات والو يتتات في فترة متتا حول الولدة

لتحليل و يات األمهات والو يات في فترة ما حول الولدة ووضتتع تدابير لمعالجة أستتبا

الو يات التي يمان

الوناية منها .وعلى الرغم من أن معدل و يات الرضع يقدر بت ت  43وفاة لكل  1000مولود حي (وفق دراسة

است ت تتتقصت ت تتائية وطنية لوست ت تتر المايشت ت تتية في أوغندا عام  ،)2016فإن مؤشت ت ترات صت ت تتحة الطفل األخرى مثل

معدلت المواليد المتوفين ند انخفلت ت ت ت ت تتت بشت ت ت ت ت تتال ملحو من  13مولودا ميتا لكل  1 000مولود حي في
الستتنة المالية  2016/2015نلى  9مواليد لكل  1 000مولود حي في الستتنة المالية ( .2020/2019نظام

معلومات ندارة شؤون الصحة)
-59

وزادت مخصتصتات الصتحة في الميزانية في الستنوات الخمه الماضتية من  1,271تريليون شتلن

أوغندي في الستتنة المالية  2016/2015نلى  3,3تريليونات شتتلن في الستتنة المالية  .2022/2021وتقستتم
األموال بشتتال منصتتف باستتتخدام صتتيغة لتخصتتيص األموال في الميزانية تتلتتمن متغيرات مثل التجمعات

الس ت ت ت تتاانية ،وع ء المرض والمونع الجغرافي .وفي الس ت ت ت تتنوات الخمه األخيرة ،ارتفع عدد المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتفيات

المركزية الوطنية في أوغندا من مستتتشتتفيين اثنين نلى  5مستتتشتتفيات وزاد عدد المستتتشتتفيات المتخص تصتتة
من مست ت تتتشت ت تتفيين اثنين نلى  5مست ت تتتشت ت تتفيات وتم تجديد مست ت تتتشت ت تتفيين عامين (كايونغا ويومبي) وتوست ت تتيعهما

وتجهيزهما ورفع مست تتتواهما نلى مست تتتوى المست تتتشت تتفيات المركزية اإلنليمية .واكتمل تحدي

ما مجموعي 158

مرك از صت ت ت ت ت تتحيا من الدرجة الثانية في الست ت ت ت ت تتنتين الماليتين  2019/2018و 2020/2019في نطار برنامج
نص ت ت ت ت تتال التحويالت المالية الحاومية في أوغندا .ويجري تحدي  173مرك از متب يا على مراحل في نطار
برامج مختلفة وبرنامج التحويالت المالية الحاومية في أوغندا ومشت ت ت تتروع تحست ت ت تتين الصت ت ت تتحة اإلنجابية لوم
وصحة الطفل في أوغندا ومشروع تطوير البنية التحتية لكاراموجا.

-60

وبتدأ تقييم وطني للبياتة القتانونيتة والست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تتاتيتة المتعلقتة بفيروس نقص المنتاعتة البشت ت ت ت ت ت تريتة في

عام  2021لتقييم نلى أي مدى تكفل القوانين واألنظمة والستتياستتات القائمة الحماية للمتلتتررين من فيروس
نقص المناعة البش ت ترية وست تتيست تتترشت تتد بهذا التقييم في وضت تتع خطة عمل .واعتمدت أوغندا ست تتياست تتة الختبار

والعالج ،كما حس ت تتنت بش ت تتال فعال العالج باألدوية المل ت تتادة للفيروس ت تتات العاوس ت تتة عالية الفعالية لوطفال

والمراهقين والبالغين .وبدأ العمل بخر ثال

لعالج الفيروست ت ت ت ت تتات العاوست ت ت ت ت تتة لتدبر أمور األطفال والمراهقين

والبالغين الذين لم يفل العالج معهم .وستجلت أوغندا انخفاضتا نستبتي  42في المائة في اإلصتابات الجديدة
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بفيروس نقص المناعة البش ت ت ت ترية من  66 000في عام  2015نلى  37 000في عام  .2020وانخفلت ت ت تتت

اإلصابات في فترة ما حول الولدة من أكثر من  20 000نصابة جديدة في عام  2011نلى حوالي 5 600
نصتابة جديدة في عام  .2019وطرأت زيادة في تغطية العالج بملتادات الفيروستات العاوستة من  64في

المائة في السنة المالية  2016/2015نلى  89في المائة في السنة المالية .2020/2019
-61

وجرى تعزيز نظام المعلومات المتعلقة بإدارة شت ت تتؤون الصت ت تتحة للت ت تتمان اإلبالغ الكامل وفي حين

ونتي عن البيانات الجيدة لتيس ت ت ت ت تتير اتخاذ ن اررات نائمة على األدلة .ونقحت أدوات نظام المعلومات المتعلقة
بإدارة ش ت ت ت تتؤون الص ت ت ت تتحة لتلبية الحتياجات من البيانات على جميع المس ت ت ت تتتويات ،كما جرى تحدي

برنامج

المعلومات الصتحية في المقاطعات .وتحستن كذلك تونيت التقارير الشتهرية لنظام المعلومات المتعلقة بإدارة

ش ت ت ت ت تتؤون الص ت ت ت ت تتح ة المرس ت ت ت ت تتلة من المرافق الص ت ت ت ت تتحية بنس ت ت ت ت تتبة  8في المائة من  79في المائة في الس ت ت ت ت تتنة

المتاليتة  2016/2015نلى  85في المتائتة في الست ت ت ت ت ت تنتة المتاليتة  ،2020/2019كمتا تم الحفتا على اكتمتال

تقارير نظام المعلومات المتعلقة بإدارة شتتؤون الصتتحة ( 105تقارير شتتهرية لنظام المعلومات المتعلقة بإدارة

ش ت ت ت تتؤون الص ت ت ت تتحة) بنس ت ت ت تتبة اكتمال تزيد عن  95في المائة .وش ت ت ت تترعت الحاومة في رنمنة نظام المعلومات

الص ت ت ت تتحية ،وعممت نظام الس ت ت ت تتجالت الطبية اإللكترونية على  11مس ت ت ت تتتش ت ت ت تتفى مركزيا ننليميا لتعزيز كفاءة
البيانات وجودتها .وتقوم و ازرة الص ت تتحة حاليا بوض ت تتع س ت تتجالت وطنية لتبادل المعلومات الص ت تتحية (العميل،
وعمال الصحة ،والمرافق الصحية ،والمنتجات الصحية).

-62

وأاهرت الد ارستتة الستتتقصتتائية لمؤشتتر المالريا انخفاض تا بنستتبة  50في المائة في انتشتتار المالريا

من  19في المتتائتتة في عتتام  2014نلى  9,1في المتتائتتة في عتتام  .2019وفي ونتتت لحق ،انخفا عتتدد

الو يتات النتاجمتة عن اإلصت ت ت ت ت ت تتابتة بمرض المالريتا لكتل  100 000شت ت ت ت ت ت تتخص من  21وفتاة في عتام 2015

نلى  8,3و يات في عام  .2019وتجري ندارة ما ل يقل عن  90في المائة من نصتتابات المالريا كما ينبغي

األمر في المرافق الصحية ،وفي المجتمعات المحلية للحيلولة دون ونوع و يات بسب
-4

تأخر بدء العالج.

الحقوق المدنية والسياسية

الحق في المشت تتاركة في الشت تتؤون العامة – التوصت تتيات  87-115و 104-115و 105-115و107-115
و108-115

-63
اتخذت الحاومة خطوات للتمان حق المواطنين في المشتاركة في الشتؤون الستياستية والعامة وفق ا
للهدفين  16و 10من أهداا التنمية المستدامة.
-64

وعدلت الحاومة نوانين انتخابية مثل :نانون (تعديل) النتخابات الرئاست ت ت ت ت تتية لعام  2020ونانون

(تعديل) منظمات األح از الست ت تتياست ت تتية لعام  2020ونانون (تعديل) اللجنة النتخابية لعام  ،2020ونانون
(تعتديتل) النتختابتات البرلمتانيتة لعتام  2020ونتانون (تعتديتل) (رنم  )2النتختابتات البرلمتانيتة لعتام 2020

ويتلت ت ت ت ت ت تتمن نتتانون (تعتتديتتل) الحاومتتات المحليتتة لعتتام  2020ونتتانون (تعتتديتتل) (رنم  )2الحاومتتات المحليتة

لعام  ،2020من بين أمور أخرى ،توصت ت ت تتيات ندمتها المحامة العليا .وشت ت ت تتملت هذه التعديالت زيادة الونت
التذي يمان يتي تقتديم التمتاس انتختابي من  10أيتام نلى  15يومتا وفترة البتت في التمتاس انتختابي من 30
نلى  45يوم ا ،وأحاام ا تتعلق باس ت تتتخدام التكنولوجيا ،واس ت تتتخدام وس ت تتائر اإلعالم الحاومية ،وتقييد مش ت تتاركة
الموافين العموميين في الحمالت النتخابية.

-65

وتم تستتجيل المواطنين على نطاق واستتع للتتمان مشتتاركة الجميع في الشتتؤون الستتياستتية والعامة.

وتواصتل الهياة الوطنية لتحديد الهوية والتستجيل تستجيل جميع المواطنين مما ييستر ،من بين أشتياء أخرى،
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حق المواطنين في التص تتويت .وس تتجلت اللجنة النتخابية ما مجموعي  18 103 603ناخبين للمش تتاركة في

النتخابات العامة للفترة  2021/2020من أصل ما يقدر ب  19,5مليون ناخ

مستوا للشروط.

ويجري تعيين اللجنة النتخابية ،رهنا بأحاام المادة  60من الدس تتتور ،عن طريق ترش تتي أعل تتاء
-66
توافق عليهم لجنت تتة التعيينت تتات في البرلمت تتان ويعينهم الرئيه .ويرأس لجنت تتة التعيينت تتات في البرلمت تتان رئيه
البرلمان وتتألف عل ت ت ت ت تتويتها من نائ

رئيه البرلمان وزعيم المعارض ت ت ت ت تتة وأعل ت ت ت ت تتاء البرلمان الذين يمثلون

األح از السياسية والمستقلين .واللجنة مخولة تمام ا بتأييد أو رفا أي ترشي .
-67

وتعتمد اللجنة النتخابية مرانبين للعملية النتخابية برمتها وتش تتجع األح از الس تتياس تتية/المرش تتحين

المس تتتقلين على ترش تتي وكالء للمش تتاركة في جميع األنش تتطة النتخابية .كما تقوم اللجنة النتخابية بمواءمة
جداول مواعيد الحمالت النتخابية لجميع المرشتحين للتمان تخصتيص ونت ومستاحة متستاويين لهم لل يام

بحمالتهم النتخابية .وتماش ت ت ت ت تتيا مع ولية لجنة حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان األوغندية المتمثلة في رص ت ت ت ت تتد حالة حقوق
اإلنستتان في البلد وإعداد تقارير عنها ،فإنها تتمتع بمركز مران أثناء النتخابات ،وتقوم برصتتد مدى احترام

حقوق اإلنسان وتصدر تقري ار خاصا عن ذلك خالل الدورة النتخابية.
-68

ووضعت آليات موضع التنفيذ لمعالجة المسائل الخال ية التي تنشأ أثناء العملية النتخابية .ويلم

المنتدى الستتتشتتاري الوطني جميع األح از الستتياس تية .ويوفر منتدى الحاماء الذي يمثل كبار رجال ونستتاء

الدولة مس تتاح اة محايدة للحوار ويوفر منب ار غير حاومي للمواطنين والجهات الس تتياس تتية الفاعلة لتبادل األفكار
وبناء توافق في اآلراء بشت تتأن القلت تتايا ذات األهمية الوطنية .وتجمع المنظمة المشت تتتركة بين األح از للحوار
بين األح از الس ت تتياس ت تتية الممثلة في البرلمان لمعالجة الخالفات التي تنش ت تتأ بين األح از الس ت تتياس ت تتية .وخالل

النتخابات العامة في الفترة  ،2021/2020اس ت تتتمعت اللجنة النتخابية نلى ما مجموعي  462ش ت تتاوى وبتت
فيها .وندمت عدة التماست تتات انتخابية نلى محاكم مختلفة بشت تتأن التزوير والعنف في النتخابات ،بما في ذلك

التماس يتعلق بالنتخابات الرئاسية .وأنفل ملف بعلها في حين ل يزال البعا اآلخر في نظام المحاكم.

الحق في عدم التعرض للتعذي – التوصيات  4-115و 5-115و 6-115و7-115
-69

اتخذت الحاومة خطوات لوض ت ت تتع تدابير فعالة لمنع أي أعمال تعذي

-70

ولكفتالتة التنفيتذ الفعلي لقتانون منع التعتذيت

المعاملة بما يتماشى مع الهدفين  10و 16من أهداا التنمية المستدامة.

وغيرها من أش ت ت تتاال س ت ت تتوء

وحظره ،اعتمتدت الحاومتة أنظمتة منع التعتذيت

وحظره

لعتتام  ،2017التي تنص ،من بين أمور أخرى ،على آليتتة لتقتتديم الشت ت ت ت ت ت تاتتاوى والتحقيق فيهتتا .ونتتام مجله
الوزراء بتغيير ست ت ت تتياست ت ت تتاتي لكي يجعل فرادى الو ازرات واإلدارات والوكالت مست ت ت تتؤولة عن دفع تعويلت ت ت تتات

لل ت تتحايا انتهاكات حقوق اإلنس ت تتان .وأوعزت و ازرة المالية والتخطير والتنمية النتص ت تتادية ،بموج

طل

’’تعميم

الميزانية‘‘ (المرجع )BPD 86/107/02 :لعام  ،2016للو ازرات واإلدارات والوكالت بأن تست تتدد من

مخصت ت ت ت ت تصت ت ت ت ت تتاتها في نطار اإلنفاق المتوست ت ت ت ت تتر األجل جميع اللتزامات المتعلقة بدفع ما تقرره المحاكم من

تعويلات ناشاة عن نجراءات اتخذتها تلك الو ازرات واإلدارات والوكالت.
-71

واتخذت األجهزة األمنية خطوات لكفالة المتثال لقانون منع التعذي

وحظره .وتعمل نوات الدفاع

الش ت تتعبية األوغندية بدليل تدريبي في مجال حقوق اإلنس ت تتان أدمج في مناهج التدري

العس ت تتاري ،وأنرت نوة

الش ت تترطة األوغندية س ت تتياس ت تتة لحقوق اإلنس ت تتان لتحس ت تتين نطار تعزيز احترام أفراد الش ت تترطة لحقوق اإلنس ت تتان.
وروعيت في األوامر الدائمة المتعلقة بالس ت ت ت تتجون لعام  2017أحاام نانون منع التعذي
حظر التعذي
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-72

ومن أجل تعزيز ندرة األجهزة األمنية على منع أعمال التعذي  ،واص ت ت ت ت تتلت نوات الدفاع الش ت ت ت ت تتعبية

األوغندية ،ونوة الشت ت ت تترطة األوغندية ،وخدمات دائرة الست ت ت تتجون األوغندية ،بالتعاون مع لجنة حقوق اإلنست ت ت تتان

األوغندية ،ومنظمات المجتمع المدني ،مثل المركز األفريقي لعالج ضتتحايا التعذي  ،ومركز حقوق اإلنستتان

في أوغندا ،تدري أفراد الشترطة على استتخدام وستائل غير نسترية لنتزاع المعلومات وعلى أحاام نانون منع
التعتذيت وحظره وذلتك من أجتل منع التعتذيت  .ودربتت نوات التدفتاع الشت ت ت ت ت ت تتعبيتة األوغنتديتة أكثر من  10آلا

ض ت ت ت ت تتابر على التقيد بأحاام نانون منع التعذي وحظره وأدمجت هذا القانون في المناهج الد ارس ت ت ت ت تتية لمدارس

التدري العست ت ت ت تتاري .وفي الست ت ت ت تتنة المالية  ،2021/2020دربت نوة الشت ت ت ت تترطة األوغندية  10 515من أفراد
الشت ت ت ت ت ت تترطة على اللتزام بأحاام نانون منع التعذي
الست تتجون للتدري

وحظره .وخلت ت ت ت ت ت تتع أكثر من  95في المائة من موافي

في مجال حقوق اإلنست تتان باعتبار هذا التدري

وحدة من وحدات التدريه األست تتاست تتية في

أكاديمية الست ت تتجون ومدارس التدري  .ورعت أمانة برنامج الحوكمة واألمن أكثر من  30موافا من موافي
دائرة الست تتجون األوغندية و 85مواف ا من موافي نوة الشت تترطة األوغندية لاللتحاق بدورة د ارست تتية للحصت تتول

على دبلوم في حقوق اإلنسان في مركز تطوير القانون في كمبال.
-73

ووض ت تتعت لجنة حقوق اإلنس ت تتان األوغندية دليالا تفس ت تتيريا لقانون منع التعذي وحظره يش ت تتر أحاام

القانون .ونام مركز حقوق اإلنست ت ت ت ت تتان في أوغندا ،بالشت ت ت ت ت تتتراك مع لجنة حقوق اإلنست ت ت ت ت تتان األوغندية والمركز
األفريقي لمعالجة ضت ت تتحايا التعذي  ،بتأليك كتي نرشت ت تتادي عن تطبيق معايير ومبادئ حقوق اإلنست ت تتان عند

ننفاذ نانون منع التعذي وحظره ،ووزع على ضت ت تتباط الست ت تتجون .وأعدت لجنة حقوق اإلنست ت تتان األوغندية مواد
نعالمية وتعليمية واتصالتية ،مثل الملصقات ،عن نانون منع التعذي

-74

وحظره فلالا عن نسخ من القانون.

وتقوم اإلدارة القانونية وحقوق اإلنسان بمقر السجون بزيارات منتظمة نلى وحدات السجون لتوعية

الموافين والس ت تتجناء بحقونهم والتزاماتهم اإلنس ت تتانية .وخالل الس ت تتنوات الثالث الماض ت تتية ،أجرت لجنة حقوق

اإلنست ت ت ت ت تتان األوغندية  3 207عمليات تفتي

في أماكن الحتجاز .وتشت ت ت ت ت تتمل تدخالت اللجنة خالل زيارات

الرص ت تتد خفا رتبة نادة العنابر المتهمين بمل ت تتايقة الس ت تتجناء وضت ت تربهم ،وتوبيخ المس ت تتؤولين ،بما في ذلك
طل

اتخاذ نجراءات تأديبية بحق اللتباط ،وفت با

أخرى ،بارتكا
-75

أعمال تعذي .

الشتااوى ضتد المستؤولين الذين اتهموا ،من بين أمور

وواص تتلت اللجنة ،من خالل محاكمها ،من تعويل تتات لل تتحايا انتهاكات حقوق اإلنس تتان ،بما في

ذلك التعذي  .وحص ت تتل ض ت تتحايا انتهاكات حقوق اإلنس ت تتان على  370مليون ش ت تتلن أوغندي في عام ،2016

و 1,66بليون شت ت تتلن أوغندي في عام  2017و 1,002بليون شت ت تتلن أوغندي في عام  .2018وفي الست ت تتنوات

المالية من  2018نلى  ،2021تم تأدي ومعامبة  21موافا من موافي الس ت ت ت ت تتجون .وش ت ت ت ت تتالت و ازرة الدفاع
لجنة تعويلتات لكفالة دفع تعويلتات للتحايا انتهاكات حقوق اإلنستان في حين ونتها .وندمت نوات الدفاع
الشتعبية األوغندية تعويلتات للتحايا التعذي تتراو ميمتها بين  1 500 000و 14 000 000 000شتلن

أوغنتدي .ومنتذ عتام  ،2018حتاكمتت نوات التدفتاع الشت ت ت ت ت ت تتعبيتة األوغنتديتة ضت ت ت ت ت ت تبتاطتا وحامتت عليهم في أكثر
من  10نلتتايا .وفي الستتنة المالية  ،2018/2017حققت وحدة المعايير المهنية في نوة الشتترطة األوغندية
في  461نلت ت تتية أبلغ عنها تتعلق بالفست ت تتاد وانتهاكات حقوق اإلنست ت تتان ،بما في ذلك التعذي  .ويوجد مات

مخصص في نوة الشرطة األوغندية لمتابعة ن اررات المحامة وضمان دفع التعويلات في حين ونتها.
-5

األشخاص الضعفاء  -التوصيات  54-115و 60-115و 77-115و 99-115و111-115
-76

الحاومة ملتزمة بتطبيق القوانين والس ت تتياس ت تتات على الجميع ،بما في ذلك التدابير المتخذة لتحقيق

تكافؤ الفرص للنس ت تتاء واألش ت تتخاص ذوي اإلعانة في التنمية النتص ت تتادية والجتماعية للبلد بما يتماش ت تتى مع

الهدفين  5و 10من أهداا التنمية المستدامة.

16

GE.21-15714

A/HRC/WG.6/40/UGA/1

-77

وتتناول سياسة تكافؤ الفرص لعام  2006بصيغتها المعدلة في عام  2020جميع نلايا اإلجراءات

اإليجابية لمص تتلحة الفاات الل تتايفة والمهمش تتة ،بما في ذلك النس تتاء واألطفال والالجاون والمص تتابون بالمهق.
ولهذه السياسة خطة عمل توجي جميع أصحا المصلحة في معالجة نلايا الفاات اللايفة.

-78

وعدلت الحاومة نانون األطفال لعام  2016ووافقت على الس ت ت تتياس ت ت تتة الوطنية للطفل لزيادة تعزيز

التدابير الرامية نلى حماية حقوق الطفل .ووض ت ت ت ت تتعت الحاومة الس ت ت ت ت تتتراتيجية الوطنية إلنهاء زواج األطفال
وحمتل المراهقتات ،وإطتار التنست ت ت ت ت ت تتيق الوطني المتعتدد القطتاعتات للمراهقتات ()2022/2021-2018/2017

والمبتادئ التوجيهيتة الوطنيتة إلعتادة ندمتاج األطفتال المحرومين من الرعتايتة األبويتة ( ،)2020لتحقيق أمور
من بينها تعزيز الجهود الرامية نلى حماية حق األطفال في التعليم.

-79

وزادت الحاومتة من تغطيتة منحتة المست ت ت ت ت ت تتاعتدة الجتمتاعيتة بشت ت ت ت ت ت تتأن التماين من  15مقتاطعتة في

عام  2015نلى البلد بأست ت ت ت تره في عام  .2021وبحلول عام  ،2019تم الوص ت ت ت تتول نلى  157 949مس ت ت ت تتنا،
منهم  94 544امرأة و 62 949رجالا في  61مقاطعة ،وتم الوص ت ت تتول حتى اآلن نلى  304 155مس ت ت تتتفيدا
في  146مقاطعة .ويجري دعم كل شتخص من كبار الستن بمبلغ ندره  25ألف شتلن أوغندي شتهريا .ودعم
برنامج ستبل مايشتة الشتبا  21 308مشتاريع ،وكان  33في المائة من المشتاريع في نطاع الزراعة ،و28
في المائة في نطاع التجارة و 21في المائة في نطاع الصت ت ت تتناعة .ويبلغ مجموع الشت ت ت تتبا

البرنامج  251 940شابا ،وتشال اإلناث نسبة  46في المائة منهم.
-80

المست ت ت تتتفيدين من

وتتعجل الهياة الوطنية لتحديد الهوية والتست ت تتجيل تست ت تتجيل الولدات داخل حدود أوغندا للمست ت تتاعدة

في تحتتديتتد هويتتة المواطنين ،وست ت ت ت ت ت تتجلتتت  30في المتتائتتة من ولدات الست ت ت ت ت ت تاتتان .ومست ت ت ت ت ت تجتتل لتتدى الهياتتة

الوطنية  25 429 483شتتخص تا يحملون أرنام هوية وطنية مخص تصتتة لهم و 18 467 593ش تخص تا (16
سنة فما فوق) مؤهلين للحصول على بطانات هوية وطنية ،من بينهم  16 143 593شخصا حصلوا على
بطانات هوية.

-81

والحاومتة ملتزمتة بتالحتد من جوانت

التفتاوت من خالل تعزيز تكتافؤ الفرص للجميع .وخالل هتذه

الفترة ،بتت لجنة تكافؤ الفرص في  1 575شت تتاوى زاد عددها عن الهدا المحدد بألف شت تتاوى ،وهذا يمثل

أداء بنست ت تتبة  157,5في المائة .وباإلضت ت تتافة نلى ذلك ،تحست ت تتن تقديم الخدمات نلى الفاات اللت ت تتايفة نتيجة
لتعميم وإنفاذ الميزنة المراعية لنوع الجنه والمست ت ت ت تتاواة بين الجنست ت ت ت تتين على نطاق الحاومة .وتحست ت ت ت تتن تقديم

الخدمات نلى الفاات اللتايفة واألماكن التي يصتع

الوصتول نليها بنستبة  5في المائة ،من  60في المائة

في السنة المالية  2017/2016نلى  65في المائة في السنة المالية .2020/2019
-82

واتخذت تدابير لحماية المص ت ت تتابين بالمهق .ويعترا نانون األش ت ت تتخاص ذوي اإلعانة لعام 2020

بتالمهق بوصت ت ت ت ت ت تفتي فاتة من فاتات اإلعتانتة بموجت
تمييز بس تتب

الجتدول  )7(3وينص على ننفتاذ وتنفيتذ نوانين أوغنتدا دون

اإلعانة .ولوطفال المص تتابين بالمهق الحق في الوص تتول نلى جميع البرامج اإلنمائية في البلد

والست ت ت تتتفادة منها والمشت ت ت تتاركة فيها .ويحمي القانون أيل ت ت ت تا األطفال المصت ت ت تتابين بالمهق من جميع أشت ت ت تتاال
انتهاكات حقوق اإلنسان والمعاملة السياة.
-83

وأنر البرلمان نانون منع وحظر التل ت ت ت تتحية البش ت ت ت ترية لعام  .2020وفي عام  ،2016أنرت خطة

العمل الوطنية لماافحة التل ت ت تتحية باألطفال .واعترفت الحاومة باألش ت ت تتخاص المص ت ت تتابين بالمهق في نطار

فاات األش تتخاص ذوي اإلعانة ومنحت نعفاء من ضت تريبة شت تراء المس تتتحلت ترات الوامية من أش تتعة الش تتمه.

وتلقى ستتتون شتتخص تا مصتتابا بالمهق فحص تا مجانيا للعينين ،وزوجين من العدستتات لكل واحد منهم ،وزوجا
واحدا من النظارات الش ت ت ت تتمس ت ت ت تتية في مس ت ت ت تتتش ت ت ت تتفى من الدرجة باء في عنتيبي .وتحتفل الحاومة في كل 13
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حزيران/يونيتتي بتتاليوم التتدولي للتوعيتتة بتتالمهق .وفي عتتام  ،2020جمعتتت اللجنتتة البرلمتتانيتتة مبلغ  35مليون
شلن أوغندي من أجل بناء مركز المهق.

حقوق المرأة – التوصيات  8-115و 9-115و 10-115و 12-115و13-115
-84

اتخذت الحاومة عدة تدابير للقل ت ت تتاء على التمييز ض ت ت تتد المرأة في جميع المجالت ،بما في ذلك

المجالت الستياستية والجتماعية والنتصتادية والثقا ية ،بما يتماشتى مع األهداا  1و 3و 5و 8من أهداا

التنمية المستدامة.
-85

كما اتخذت الحاومة خطوات إلنفاذ نانون حظر تشتتويي األعلتتاء التناستتلية لإلناث لعام ،2010

بما في ذلك اعتقال مرتكبي هذه األفعال ومالحقتهم نلت ت ت ت تتائيا ،وإعادة التأهيل والتوعية لمنع جميع أشت ت ت ت تتاال
التمييز ضت ت ت ت تتد المرأة .وواصت ت ت ت تتلت لجنة حقوق اإلنست ت ت ت تتان األوغندية ،ولجنة تكافؤ الفرص ،والمجله الوطني

لإلعانة ،وو ازرة الشتؤون الجنستانية والعمل والتنمية الجتماعية حملة التوعية لمنع جميع أشتاال التمييز ضد
المرأة .وعقدت لجنة حقوق اإلنس ت ت تتان األوغندية اجتماعات حوار مجتمعي في  67مقاطعة في عام ،2016

و 56مقاطعة في عام  2017و 82مقاطعة في عام  2018للتوعية بمستتائل زواج األطفال والزواج القستتري
وتشويي األعلاء التناسلية لإلناث.

-86

وفي عام  ،2007نامت الحاومة بمراجعة الست ت تتياست ت تتة الوطنية المتعلقة بنوع الجنه ،بهدا تحقيق

المستتاواة بين الجنستتين وتماين المرأة كجزء ل يتج أز من التنمية الجتماعية والنتصتتادية .وأصتتدرت الحاومة
سياسة العنف الجنسي والجنساني لعام  ،2016واستراتيجية الوسائر المتعددة لماافحة العنف القائم على نوع

الجنه لعام  2016التي تهدا نلى تعزيز وإدامة مشت ت ت تتاركة المجتمع في منع العنف القائم على نوع الجنه،
والستراتيجية الوطنية لمشاركة الذكور في منع العنف القائم على نوع الجنه والتصدي لي لعام .2017

ويم شان مشتتروع تنمية رو المبادرة والمهارات النستتائية المرأة انتصتتاديا نذ يستتاعدها على الحصتتول
-87
على نروض إلنشت ت ت ت ت تتاء أعمال تجارية لها دون أن تدفع أي فوائد .ووفق ا لتقارير البرنامج الست ت ت ت ت تتنوية للست ت ت ت ت تتنة

المالية  ،2019/2018تم تمويل ما مجموعي  8 247مش ت تتروع ا للنس ت تتاء اس ت تتتفاد منها  103 770ش ت تتخص ت تا.
وكان من بين المستفيدين األمهات العازبات ،واألمهات الشابات ،والنساء ذوات اإلعانة ،والنساء المصابات
بفيروس نقص المناعة البشت ترية/اإليدز ،والنست تتاء الالتي ي أرست تتن أست ت ار مايشت تتية ،والنست تتاء من ست تتاان األحياء

الفقيرة ،والنساء الالتي يعشن في مناطق يصع

الوصول نليها ،واألنليات اإلثنية.

حقوق الطفل – التوصتتيات  20-115ومن  36-115نلى  38-115و 79-115و 80-115ومن 84-115

نلى  86-115و98-115
-88

وضتتعت الحاومة تدابير مختلفة موضتتع التنفيذ لتعزيز وحماية حقوق الطفل من أجل ضتتمان أن يتطور

-89

ووض تتعت الحاومة الس تتياس تتة الوطنية للطفل لعام  ،2020والس تتياس تتة الوطنية للحماية الجتماعية

جميع األطفال نلى أنصى طاناتهم بما يتماشى مع األهداا  3و 4و 5و 8و 16من أهداا التنمية المستدامة.

لعام  ،2015من بين أمور أخرى ،للحد من حالت زواج األطفال ،والزواج المبار ،والزواج القسري ،وحمل

المراهقات ،وأي أش ت ت تاال ناشت ت تتاة أخرى من انتهاكات حقوق الطفل وإست ت تتاءة معاملتي .ويحظر نانون األطفال

لعام  ،2016الذي يامل نانون العمل لعام  ،2006تشغيل األطفال.
-90

وتقوم الحاومة بصت ت ت ت تتياغة ست ت ت ت تتياست ت ت ت تتة تعليمية شت ت ت ت تتاملة لتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعانة في

المدارس ،ووض ت ت تتعت خطة عمل وطنية بش ت ت تتأن األطفال ذوي اإلعانة لعام  .2018وأنش ت ت تتات الهياة الوطنية

لوطفال .وأصتتدرت هياة مجله مدينة كمبال نانون حماية الطفل في كمبال لعام  2019للتصتتدي لالتجار
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باألطفال من المناطق الريفية نلى المناطق الحلترية من أجل تشتغيلهم في أعمال تجارية صتغيرة واستتجداء

المال في الشوارع.
-91

وفي عام  ،2017انترحت الهياة القل ت ت تتائية ننش ت ت تتاء محاكم متخص ت ت تص ت ت تتة بالعنف القائم على نوع

الجنه للتعتتامتتل مع نل ت ت ت ت ت ت تتايتتا العنف القتتائم على نوع الجنه وذلتتك تعميمتا لنهج موحتتد نزاء معتتاملتتة الجنتتاة
وضحايا العنف .وتم البت في ما مجموعي  2 069نلية في جلسات استثنائية عقدت في الفترة من 2018

نلى  .2020وتعمل المحاكم المتخصت تصت تتة لوطفال على الصت تتعيد اإلنليمي وثمة نلت تتاة معينون مست تتؤولون

عن النظر في نل تتايا األطفال .وأنش تتات مجاله محلية لمحاكمة األحداث الجانحين على مس تتتوى المجتمع
المحلي .وورد أكثر من  2 957نلتية اعتداء على األطفال من خالل خر المستاعدة الخاص باألطفال في
أوغندا ،واختيرت  550نلية منها لتنظر فيها اإلدارة.

-92

وأنش ت ت ت ت تتأت الحاومة مراكز احتجاز منفص ت ت ت ت تتلة للمجرمين األحداث .ومع ذلك ،يجري التركيز على

تحويتتل األطفتتال عنتتد النتل ت ت ت ت ت ت تتاء واللجوء نلى الحتجتتاز كمالذ أخير ممتتا أدى نلى زيتتادة معتتدل التحويتتل

نلى  76,3في المائة في عام .2018

وفي عتام  ،2019وضت ت ت ت ت ت تعتت الحاومتة برنتامجتا إلعتادة توطين أطفتال الشت ت ت ت ت ت توارع ،ونتامتت بتعزيز
-93
التدابير الرامية نلى ض تتمان أن ياون لوطفال الذين يايش تتون في الشت توارع وفي مؤست تس تتات الكفالة الحق في
الاي

لدى أسترة والحصتول على الخدمات الصتحية والتعليمية .وخالل الستنة المالية  ،2021/2020نامت

الحاومتة بتإعتادة تتأهيتل وإعتادة توطين  113طفالا من أطفتال الشت ت ت ت ت ت توارع ،ودعمتت  550طفالا من األطفتال
المخالفين للقانون لحلت تتور جلست تتات محاكمة .كما دعمت تست تتع مؤس ت تست تتات بالمواد الغذائية وغير الغذائية،
وندمت المواد الغذائية وغير الغذائية في مركزين للمهارات يستهدفان  66شابا من بين آخرين.

األشخاص ذوو اإلعانة  -التوصيات من  129-115نلى 131-115
-94

س ت ت تتنت الحاومة نانون الص ت ت تتحة النفس ت ت تتية لعام  2018بهدا تحس ت ت تتين عالج ورعاية األش ت ت تتخاص

المص ت ت تتابين بأمراض نفس ت ت تتية في أوغندا ونانون األش ت ت تتخاص ذوي اإلعانة لعام  2020الذي ينص ،من بين

أمور أخرى ،على احترام حقوق اإلنست ت ت ت تتان وحريات األشت ت ت ت تتخاص ذوي اإلعانة وغيرها من حقوق اإلنست ت ت ت تتان

وإعالء ش تتأنها ،وإعادة تأس تتيه المجله الوطني لإلعانة بوص تتفي المجله الوطني لوش تتخاص ذوي اإلعانة،
وتوفير حصص وايفية .وخالل السنة المالية  ،2021/2020استفادت  243مجموعة من األشخاص ذوي

اإلعانة من المنحة الخاصة المقدمة لوشخاص ذوي اإلعانة التي بلغت ميمتها  1,239بليون شلن أوغندي

ووصتتلت نلى  943ذك ار و 906نناث .وزادت الحاومة الموارد المخص تصتتة للمجله الوطني لإلعانة لرصتتد

وتنس ت تتيق األعمال المتص ت تتلة باإلعانة .وأعد المجله تقري ار س ت تتنويا عن اإلعانة وأجرى بحوثا ونش ت تتر نتائجها
المتعلقة بالتماين النتصادي ومشاركة األشخاص ذوي اإلعانة من أجل الدعوة نلى ندماج المعونين.
-95

وكانت الس تتلطة القل تتائية س تتبانة في توض تتي حقوق األش تتخاص ذوي اإلعانة والدفاع عنها .وفي

اللتمتاس التدست ت ت ت ت ت تتتوري لمركز الصت ت ت ت ت ت تحتة وحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان والتنميتة وأنور ضت ت ت ت ت ت تتد المتدعي العتام (رنم 64

لعام  ،)2011وجدت المحامة الدست ت ت تتتورية ألوغندا  30( ،14تش ت ت ت ترين األول/أكتوبر  )2015أن است ت ت تتتخدام
كلمتي "معتوه" و"أبلتي" في نتانون العقوبتات ونتانون المحتاكمتات بعتد صت ت ت ت ت ت تتدور نرار التهتام تتعتارضت ت ت ت ت ت تتان مع

المواد  20و )3()2()1(21و 24و 28من الدستتور ألنهما تحطان من ندر اإلنستان وتجرداني من ننستانيتي،
وهما مهينتان ،ومن ثم فقد شطبتا وعدلتا يما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعانة.

-96

وواصت ت ت تتلت لجنة تكافؤ الفرص ولجنة حقوق اإلنست ت ت تتان األوغندية ،والمجله الوطني لإلعانة جهود

التوعية بحقوق األش ت ت تتخاص ذوي اإلعانة وتواف محطات التلفزيون مترجمي لغة اإلش ت ت تتارة ،وتطبع التقارير
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السنوية للجنة حقوق اإلنسان األوغندية بطريقة برايل ،وما برحت الحاومة في طليعة المحتفلين باليوم الدولي

لوش ت ت تتخاص ذوي اإلعانة في  3كانون األول/ديس ت ت تتمبر من أجل التوعية بحقوق الوش ت ت تتخاص ذوي اإلعانة.

باإلض ت ت تتافة نلى ذلك ،تم تعديل نانون الهياة المعنية بالمش ت ت تتتريات العامة والتص ت ت تترا باألص ت ت تتول لعام 2019

لالحتفا بنسبة  30في المائة من عقود المشتريات العامة لوشخاص ذوي اإلعانة والنساء والشبا .

المهاجرون والالجاون  -التوصيات  61-115و 132-115و 81-115و133-115
-97

تهتدا ست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تتة الالجاين في أوغنتدا نلى تماين الالجاين ومن طتائفتة واست ت ت ت ت ت تعتة من الحقوق

الجتمتاعيتة والنتص ت ت ت ت ت ت تتاديتة هتدفهتا أن تمان الالجاين من العتمتاد على أنفست ت ت ت ت ت تتهم .وأوغنتدا لتديهتا برنتامج

است تتتراتيجي لتحويل المست تتتوطنات ،وهو نطار متكامل شت تتامل لتدبر شت تتؤون الالجاين يراعي الطبيعة المطولة
للتهجير وتتأثيره على المجتمعتات الملت ت ت ت ت ت تتيفتة .وأوغنتدا من أوائتل البلتدان في العتالم التي وفقتت بين خطتهتا
لالستجابة لالجاين مع خطة التنمية الوطنية التي تنادي بمبدأ "عدم ترك أحد وراء الرك ".

-98

وتحظى جميع مست ت تتتوطنات الالجاين بخدمات مثل حماية الشت ت تترطة والمرافق الصت ت تتحية والخدمات

النفستية والجتماعية والخدمات القانونية ودعم ستبل كست

الاي

التي توفر مستاحة آمنة لالجاين ،ل ستيما

الفتيات والنس ت ت ت تتاء .وفي  25كانون الثاني/يناير  ،2019أطلقت و ازرة الص ت ت ت تتحة خطة الس ت ت ت تتتجابة المتكاملة

لالجاين للقطاع الص ت تتحي ،لفترة  2024-2019التي تم تص ت تتميمها على غرار األولويات الص ت تتحية الوطنية

ومبادئ تعزيز النظم الصت تتحية وتوفير الخدمات المتكاملة للت تتمان الوصت تتول العادل والمنست تتق تنست تتيق ا جيدا
لالجاين والمجتمعات المليفة نلى الخدمات الصحية.

-99

وبفلت ت ت تتل الدعم الذي تقدمي المست ت ت تتتشت ت ت تتفيات المركزية اإلنليمية/الوطنية نلى المست ت ت تتتوطنات ،تتا

خدمات التوعية المتخصت تصت تتة بشت تتال روتيني وتقوم بتنفيذها الرابطات الطبية المتخصت تصت تتة وكليات الط .

وعلى مستتتوى المجتمع المحلي ،أنشتتات أفرنة صتتحة نروية في مستتتوطنات الالجاين وفق ا لستتتراتيجية و ازرة
الصت تتحة .وتتحمل هذه األفرنة مست تتؤولية الترويج للرعاية الصت تتحية والتث يك الصت تتحي وتحديد وإحالة األفراد

المرضت ت ت تتى أو الذين يعانون من ست ت ت تتوء التغذية ومتابعة أحوالهم في المجتمع المحلي ،بما في ذلك ربر أفراد
المجتمع المرضى أو الذين يعانون من سوء التغذية بالخدمة اإلسعا ية.

-100

ومع اس ت ت ت ت ت تتتمرار الحاومة في تقديم خدمات متكاملة لجميع الالجاين ،طر انت ار بأن تس ت ت ت ت ت تتتملك

المركز الصت ت ت تتحية في المست ت ت تتتوطنات ،بيد أن هذا النتقال المقتر
الحاومات المحلية في المقاطعات بعا ا
يثير القلق من دون تمويل يافل لي الستدامة.

-101
-102

وندمت الحاومة أيل ا مجانا اختبار ولقا مرض فيروس كورونا لمجتمعات الالجاين.
ويقوم مات

تنس تتيق ش تتؤون الالجاين التابع للش تترطة في مقر نوة الش تترطة األوغندية بتنس تتيق نل تتايا

الالجاين في مس ت ت ت ت ت تتتوطنتتات الالجاين في جميع أنحتتاء البلتتد ،ويافتتل األمن في المس ت ت ت ت ت تتتوطنتتات ويتتتابع جميع

التح يقات المتعلقة بالالجاين .وعقدت الس ت ت تتلطة القل ت ت تتائية جلس ت ت تتات محاكمة متنقلة لزيادة نماانية اللجوء نلى
العدالة ،ووضتعت نظم نحالة في المقاطعات موضتع التنفيذ ،وأميم نظام لجمع معلومات عن العنف الجنستاني،
ووضت ت تتع خر هاتفي مجاني للمست ت تتاعدة في مجال ماافحة العنف ضت ت تتد األطفال (رنم الهاتف ،)Sauti #116

ووضعت آلية للتعليق واإلحالة والقرار موضع التنفيذ للنظر في بعا شااوى الالجاين.

 -103وتعترا الحاومتة بتالفرص المختلفتة التي يتيحهتا األجتانت التذين يهتاجرون طوعتا نلى أوغنتدا من
أجل التحول الوطني .وتعاف الحاومة على وضت تتع ست تتياست تتة للهجرة للت تتمان تمتع جميع العمال المهاجرين

باامل حقونهم النتص ت تتادية والجتماعية والثقا ية .وفي نطار جهودها لتعزيز ندرات موافي الهجرة واإلدارة
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المتكتاملتة للحتدود ،أنشت ت ت ت ت ت تتأت الحاومتة بتدعم من المنظمتة التدوليتة للهجرة أكتاديميتة تتدريت

عام  .2017وتم حتى اآلن تدري

أكثر من  500مواف من موافي الهجرة.

موافي الهجرة في

 -104ويس ت ت ت تتم للعمال المهاجرين بمزاولة أي ش ت ت ت تتال من أش ت ت ت تتاال العمل تبعا لفاة تص ت ت ت تتاري العمل التي
يحملونها .وتقدم أوغندا حاليا تسع فاات مختلفة من تصاري العمل لمختلف فاات العمال المهاجرين في البلد.
-105

واتخذت الحاومة خطوات مختلفة للتصت تتدي لالتجار باألشت تتخاص ،بما في ذلك ننرار خطة العمل

الوطنيتة لمنع التجتار بتاألشت ت ت ت ت ت تختاص ( )2024-2019والمبتادئ التوجيهيتة الوطنيتة لإلحتالتة لتتدبر شت ت ت ت ت ت تتؤون
ض ت ت ت ت تتحايا التجار وأنش ت ت ت ت تتأت ندارة ماافحة التجار باألش ت ت ت ت تتخاص التابعة لقوة الش ت ت ت ت تترطة األوغندية (تموز/

يوليي  ،)2019وإنشت ت ت ت تتاء ماات

خاصت ت ت ت تتة بالتجار في مات

مدير النيابة العامة .وفي عام  ،2018دربت

الحاومة  303من مست ت ت تتؤولي الخطوط األمامية على نوانين ماافحة التجار وحققت في  286نلت ت ت تتية في

عام  2018و 120نلت ت ت ت ت تتية في عام  2019وأدانت  6من المتاجرين باألشت ت ت ت ت تتخاص في عام  2018و15
متاج ار في عام  .2019ووضعت و ازرة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الجتماعية نظام معلومات ندارية

لجميع الشت تتركات التي تواف أشت تتخاص ت تا للعمل في الخارج وبلغ عدد الشت تتركات التي لديها حتى اآلن 151
شركة .وألغت الحاومة تراخيص الشركات المتورطة في التجار .وواصلت الحاومة تيسير نعادة المواطنين
نلى أوطانهم ،بما في ذلك عن طريق توفير وثائق بديلة لهم.

-6

المدا عون عن حقوق اإلنسان – التوصيات  94-115و 95-115و 96-115و 106-115و110-115
-106

واصت ت ت ت ت ت تلتت الحاومتة اتختاذ خطوات لتوفير بياتة مواتيتة وتماينيتة للمتدافعين عن حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان

-107

وتم تعتديتل نتانون المنظمتات غير الحاوميتة لعتام  ،2016من بين أمور أخرى ،لتوفير بياتة مواتيتة

كشركاء في التنمية بما يتماشى مع الهدا  16من أهداا التنمية المستدامة.

وتماينيتة لقطتاع المنظمتات غير الحاوميتة وتعزيز شت ت ت ت ت ت تراكتهتا مع الحاومتة .وعزز نطتار الحوكمتة لماتت

المنظمات غير الحاومية من خالل جعلي منظمة مستتتقلة تتمتع بستتلطات متميزة ومجله ندارة ،حي

ياون

لقطاع المنظمات غير الحاومية ممثالن.
-108

واست تتتعرضت تتت لجنة حقوق اإلنست تتان األوغندية وغيرها من المدافعين عن حقوق اإلنست تتان مشت تتاريع

نوانين مختلفتة ،بمتا في ذلتك مشت ت ت ت ت ت تتروع القتانون (التعتديتل) التدست ت ت ت ت ت تتتوري لعتام  2017التذي يؤثر على البياتة

التشغيلية للمدافعين عن حقوق اإلنسان وعرضت موانفهم على مختلف آليات الرنابة بما في ذلك البرلمان.

 -109وأنشتأت اللجنة ماتبا للمدافعين عن حقوق اإلنستان يرصتد القلتايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق
اإلنس ت ت ت تتان ويات تقارير عنها .وتلقت اللجنة ش ت ت ت تتااوى متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنس ت ت ت تتان من مدافعين عن
حقوق اإلنسان ،بما في ذلك وسائل اإلعالم ،وحققت فيها.

-110

بيد أني يتونع من منظمات المجتمع المدني ،بوصت ت ت ت ت تتفها شت ت ت ت ت ترياة في التنمية ،أن تعمل في نطار

نوانين أوغندا لكي تتمان الحاومة من تنفيذ برامجها على نحو سله.

-7

المؤسدسدات الوطنية لحقوق اإلنسدان والمؤسدسدات الديمقراطية – التوصديات من  39-115إل 143-115
و83-115
-111

اتخذت الحاومة خطوات لتعزيز المؤستستات الوطنية لحقوق اإلنستان والمؤستستات الديمقراطية بما

يتماشى مع الهدا  16من أهداا التنمية المستدامة.

 -112ونانون لجنة حقوق اإلنستتان األوغندية نيد المراجعة حاليا ،وذلك بهدا دمج مبادئ باريه بشتتأن
است تتتقالل المؤست تست تتات الوطنية لحقوق اإلنست تتان وتكوينها وتمويلها .وازدادت األموال المخصت تصت تتة للجنة في
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الميزانية من  13 701بليون شت ت ت ت تتلن أوغندي في الست ت ت ت تتنة المالية  2016/2015نلى  18 903بليون شت ت ت ت تتلن

أوغندي في الستتنة المالية  .2020/2019وارتفعت مخص تصتتات لجنة تكافؤ الفرص في الميزانية من 12,7
بليون شلن في السنة المالية  2019/2018نلى  13,2بليون شلن في السنة المالية .2020/2019

-113

وتعزز اس تتتقالل الس تتلطة القل تتائية بس تتن نانون ندارة القل تاء لعام  ،2020الذي يجعلها مؤس تس تتة

للمحاس ت ت تتبة الذاتية ،وينص على ندارتها بفعالية وكفاءة .وأص ت ت تتدر البرلمان ن ار ار بزيادة عدد نل ت ت تتاة المحامة
العليا نلى  82ناضيا.

-8

التثقيف والتوعية ي مجال حقوق اإلنسان  -التوصيات من  89-115إل  91-115و93-115
-114

اتخذت الحاومة تدابير ش تتتى لتعزيز حقوق اإلنس تتان من خالل التث يك والتوعية بحقوق اإلنس تتان

-115

ونامت نوات الدفاع الشت ت ت ت تتعبية األوغندية ،ونوة الشت ت ت ت تترطة األوغندية ،ودائرة الست ت ت ت تتجون األوغندية،

بما يتماشى مع الهدفين  5و 16من أهداا التنمية المستدامة.
وماتت

متدير النيتابتة العتامتة بتالتعتاون مع مركز الونتايتة المحليتة ومشت ت ت ت ت ت تتروع نتانون الالجاين ،من بين أمور

أخرى ،ببناء ندرات أندم موافي اإلدارة وكبار موافيها والمدعين العامين بتية معالجة المست ت ت ت ت ت تتائل المتعلقة
بالعنف الجنستي والجنستاني والمستائل المتعلقة باألطفال ونانون العنف المنزلي لعام  2010ونواعد تحستين

مهارات المدعين العامين في التعامل مع نل ت تتايا العنف المنزلي .وواص ت تتلت لجنة الخدمة القل ت تتائية تث يك
الموافين العموميين والقلت تتائيين بشت تتأن القانون وإنامة العدل ،بما في ذلك التث يك المتعلق بالحقوق .ومنذ

عام  ،2016تم خلق وعي عام بش تتأن تش تتويي األعل تتاء التناس تتلية لإلناث ،والعنف الجنس تتي والجنس تتاني في
كابشوروا وغيرها من المناطق وجرت توعية المجتمع من خالل اإلذاعات وأنشطة التوعية المجتماية.
-116

وفي الس تتنة المالية  ،2018/2017ندم نطاع العدالة والقانون والنظام الدعم لونش تتطة الرامية نلى

التصت ت تتدي للعنف الجنست ت تتي القائم على نوع الجنه بما في ذلك طباعة الست ت تتتمارة الشت ت تترطية  3المست ت تتتخدمة
لتست تتجيل األدلة على العنف الجنست تتي وأي عنف جست تتدي آخر ،وهي أداة نثبات لتأكيد شت تتهادة الشت تتهود أثناء

التحقيق والفصتتل في القلتتايا .ودعم نطاع العدالة والقانون والنظام األطباء إلجراء الفحص الطبي والعالج
والمثول أمام المحامة أثناء عملية الفصل في القلية.

-117

وأجرت نوة الش ت ت تترطة األوغندية تحريات في نل ت ت تتايا العنف الجنس ت ت تتي والقائم على نوع الجنه في

جميع أنحاء البالد .وتم تيس ت تتير ندارة حماية الطفل واألس ت ترة لدعم ض ت تتحايا العنف الجنس ت تتي والقائم على نوع
الجنه من خالل تقديم المشت ت تتورة وخدمات الدعم النفست ت تتي الجتماعي األست ت تتاست ت تتية .وخالل الربع الثال

من

الس تتنة المالية  ،2019/2018س تتجلت لجنة حماية الطفل واألست ترة ما مجموعي  6 158حالة ،ومن بين هذه

الحالت جرى تقديم النص ت ت ت ت ت لعدد يبلغ  3 092من اللت ت ت ت تتحايا/المشت ت ت ت تتتبي فيهم ،وأحيلت  2 062حالة نلى
أصحا

-9

مصلحة آخرين ،وأحيلت  372حالة نلى المحامة.

التوصية المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان عمومال  -التوصية 44-115
-118

ل تزال الحاومة ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنس تتان وحمايتها .وباإلض تتافة نلى ذلك ،أنش تتأت الحاومة

بياة تماينية لحترام حقوق اإلنسان ييسرها نطار نانوني ومؤسسي متين .وهناك نوايا سياسية حسنة مارسة
لتنفيذ المتثال واحترام حقوق اإلنسان بما يتماشى مع الهدا  16من أهداا التنمية المستدامة.

-119

وتواصت ت ت ت تتل لجنة حقوق اإلنست ت ت ت تتان األوغندية ولجنة تكافؤ الفرص تقديم دروس في التربية الوطنية

لعموم الناس بشت تتأن حقونهم .وفي عام  ،2016تم توعية ما مجموعي  102 013شت تتخصت تا من المؤست تست تتات
الحاوميتة والمجتمعتات المحليتة الشت ت ت ت ت ت تتعبيتة ،وهتذا الرنم يمثتل زيتادة بنست ت ت ت ت ت تبتة  132في المتائتة عن العتدد التذي
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بلغ  43 878شت ت ت ت ت ت تتخص ت ت ت ت ت ت تا في عتام  .2015وفي عتام  ،2017نتامتت اللجنتة بتوعيتة متا مجموعتي 23 469
شتخصتا من خالل  178اجتماعا مجتمايا عقدت في  56مقاطعة وازداد حلتور النستاء فيها بنستبة  33في

المائة من  11 030امرأة في عام .2015
-120

ودعتت اللجنتة البرلمتانيتة المعنيتة بحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان مختلف الو ازرات واإلدارات والوكتالت لمتتابعتة

تنفيذ توصت تتيات لجنة حقوق اإلنست تتان األوغندية ،ولعبت دو ار مركزيا في المطالبة بمست تتاءلة الحاومة .وتزور
اللجنتة وت يم األوضت ت ت ت ت ت تتاع في أمتاكن الحتجتاز وكتانتت ست ت ت ت ت ت تشبتانتة في تطوير نتانون (ننفتاذ) حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان

لعام  ،2019الذي يسعى نلى ننفاذ الحقوق والحريات المافولة بموج
-10

الفصل الرابع من الدستور.

التعداون م لليدات األما المتحددة لحقوق اإلنسددددددددددان والمجتم الددولي – التوصددددددددديدات من 45-115
إل 47-115
-121

واصت ت ت ت تتلت الحاومة التعاون البناء مع المجتمع الدولي وآليات حقوق اإلنست ت ت ت تتان بما يتماشت ت ت ت تتى مع

-122

والعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المتتدنيتتة

الهدا  17من أهداا التنمية المستدامة.

ونتتدمتتت أوغنتتدا تقتتارير عن لجنتتة منتتاهل ت ت ت ت ت ت تتة التعتتذيت

والستياستية واتفامية القلتاء على جميع أشتاال التمييز ضتد المرأة ومفوضتية األمم المتحدة لحقوق اإلنستان،

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة .وواص ت ت تتل ص ت ت تتندوق األمم المتحدة للس ت ت تتاان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقديم الدعم المالي والتقني للحاومة في تحقيق أهداا التنمية المس ت ت ت تتتدامة وتوعيتها بل ت ت ت تترورة س ت ت ت تتن نوانين

لتعزيز حقوق اإلنستتان وحمايتها .وتواصتتل المنظمة الدولية للهجرة ومات

األمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة بناء ندرات الو ازرات واإلدارات والوكالت بشتتأن نلتتايا التجار باألشتتخاص والتهري

الو ازرات واإلدارات والوكالت الرئيستتية مثل و ازرة الداخلية ومات

األوغندية وغيرها.

بالتعاون مع

مدير النيابة العامة ولجنة حقوق اإلنستتان

 -123وبتاإلضت ت ت ت ت ت تتافتة نلى ذلتك ،تلقتت الحاومتة دعمتا متاليتا وتقنيتا من منظمتة العمتل التدوليتة لتعتديتل نتانون
العمالة ،وندمت اليونيسيك الدعم في تعديل نانون األطفال ،وندمت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
الدعم في وضع خطة العمل الوطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

يا -تطورات حقوق اإلنسان منذ تشرين الثاني/نو مبر 2016
نطار السياسات
-124

أنرت الحاومتة الخطتة اإلنمتائيتة الوطنيتة الثتالثتة لتوجيتي مست ت ت ت ت ت تتار تحقيق التطلعتات التي تم التعبير

عنه تتا في ر ي تتة أوغن تتدا لع تتام  .2040واله تتدا من الخط تتة اإلنم تتائي تتة الوطني تتة الث تتالث تتة (-2021/2020

 )2025/2024هو زيادة دخل األستر المايشتية وتحستين نوعية حياة األوغنديين .وستيستعى نلى تحقيق هذا

الهدا في نطار الموض ت ت تتوع العام للتص ت ت تتنيع المس ت ت تتتدام تح يق ا للنمو الش ت ت تتامل للجميع والعمالة ولخلق الثروة
المست تتتدامة .وتست تتتند الخطة اإلنمائية الوطنية الثالثة نلى الجهود المبذولة في نطار الخطة اإلنمائية الوطنية

الثتتانيتتة ،وإلى تطبيق النهج القتتائم على حقوق اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان من نبتتل جميع القطتتاعتتات ،والو ازرات واإلدارات
والوكالت ،فل ت ت ت ت تالا عن الحاومة المحلية .وتشت ت ت ت تتير الخطة اإلنمائية الوطنية الثالثة نلى أن النهج اإلنمائي
س ت ت تتيركز ،ض ت ت تتمن أمور أخرى ،على النهج القائم على حقوق اإلنس ت ت تتان في مجال التخطير والميزنة والتنفيذ

لل ت ت تتمان التنمية المس ت ت تتتدامة الش ت ت تتاملة للجميع .ووض ت ت تتعت الحاومة الس ت ت تتياس ت ت تتة الوطنية للحماية الجتماعية

لعام  2015لمعالجة المخاطر ومواطن اللعف.
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اإلطار التشريعي
-125

ستنت تشتريعات شتتى تعزز التمتع بحقوق اإلنستان ،وتشتمل هذه التشتريعات نانون (تعديل) ال يادة

لعتام  ،2017ونتانون البياتة الوطنيتة لعتام  ،2019ونتانون (تعتديتل) ماتافحتة غس ت ت ت ت ت ت تتل األموال لعتام ،2017
ونانون المنازعات العمالية (التحايم والتس ت ت ت ت تتوية) (نانون التعديل) ،لعام  ،2020والنزاعات على األ ارض ت ت ت ت تتي

(التحايم والتسوية) (نانون التعديل لعام .)2020

اآلليات
-126

أنشت تتأ البرلمان آليات لتعزيز حقوق اإلنست تتان وحمايتها .وأنشت تتات لجنة لتكافؤ الفرص ،وهي مالفة

برص تتد وتعزيز التدابير الرامية نلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحس تتين نوعية الحياة ووض تتع جميع الناس بما في

ذلك الفاات المهمشتتة .وأنشتتات محامة نانون ال يادة المستتؤولة عن ننفاذ نانون ال يادة وتم تعيين أعلتتائها.
وأنشات وحدة ماافحة الفساد في مجله النوا

لدعم وكالت ماافحة الفساد القائمة.

أثر ائحة مرض يروس كورونا (كو يد )19-عل تعزيز حقوق اإلنسان وحماىتها
-127

أش تتيد بتص تتدي حاومة أوغندا لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-في جميع أنحاء العالم.

وعم تتدت الحاوم تتة نلى نعط تتاء األولوي تتة للحق في الحي تتاة ألن تتي ب تتدون ه تتذا الحق ل يمان التمتع ب تتالحقوق
األخرى .ومن المحتم أن تل تتع الحاومة من خالل و ازرة الص تتحة نجراءات تش تتغيل موحدة للحد من انتش تتار
جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)19-

-128

وفي آذار/مارس  ،2020وعق

تفش ت ت ت ت ت تتي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وض ت ت ت ت ت تتعت

الحاومة ،كما هو الحال في بلدان أخرى كثيرة ،است تتتراتيجيات ومبادئ توجيهية لماافحة الجائحة شت تتملت ما

يلي :تعلي ق ست ت ت ت ت ت تتير وست ت ت ت ت ت تتائر النقتل العتام ،وإغالق أماكن التر يتي ،والمتدارس ،وأماكن الابتادة ،واألست ت ت ت ت ت تواق،
والتجمعات العامة ،وجرى اعتماد التعلم عبر اإلنترنت ،وتوزيع معونات اإلغاثة على األشتتخاص اللتتعفاء.

وأنشت ت ت ت تتات فرنة العمل الوطنية لماافحة جائحة كوفيد 19-على النحو الواج

للمست ت ت ت تتاعدة في ننفاذ المبادئ

التوجيهية لو ازرة الص ت ت ت تتحة والتوجيهات الرئاس ت ت ت تتية التي تهدا نلى تحقيق الس ت ت ت تتالمة العامة .وألغت الحاومة

نواعد الصت ت ت ت ت تتحة العامة (ضت ت ت ت ت تتبر كوفيد)19-

تدريجيا بعا تدابير الست ت ت ت ت تتالمة العامة .ومع ذلك ،وبموج
(التعديل رنم  )3لعام  ،2020تقتصتتر التجمعات العامة على  200شتتخص كحد أنصتتى ،ول تزال الحفالت
الموسي ية محظورة.

خامسال -االستنتاج
-129

ما برحت الحاومة ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنس ت ت ت تتان وحمايتها ،وهو ما يتلت ت ت ت ت من الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات

والقوانين واستتراتيجيات التنفيذ وآليات المستاءلة في حالة ونوع انتهاكات أو نستاءات لحقوق اإلنستان .ويمان

معالجة التحديات في عملية تعميم مراعاة حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان في الس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتات والقوانين والميزانيات ،وتنفيذ

مختلف السياسات والقوانين ،وتعزيز آليات المساءلة من خالل التعاون البناء مع الشركاء والمجتمع الدولي.
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