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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ية عشرةثانالالدورة 
  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول١٤-٣جنيف، 

 ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  اأوغند    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
                   وروعي يف إعداد    .منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة  

                         وعند عدم وجود معلومات      .                                                              التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
         وملا كان    .           تزال صاحلة          ُ                                                              حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال          

                                                                               جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل                 ر ال            هذا التقري 
                                                      ُ                                       معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

   .                                                                أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان /           معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
  ):١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١  ياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر

  ال يوجد
  -  ال يوجد  ١٩٨٧يناير /كانون الثاين ٢١  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ملتبادلـة بـني الـدول     الشكاوى ا   ال يوجد  ١٩٩٥يونيه /حزيران ٢١  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
   ال يوجد): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  )٥على املادة (حتفظ   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤

  -  ال يوجد  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٢  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة اتفاق

  املهينة  الالإنسانية أو القاسية أو
 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٣

  نعم ): ٢١املادة (
 ): ٢٢املــادة (شــكاوى األفــراد 

  ال يوجد
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠ أغسطس/ آب٧   اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك       

  األطفال يف الرتاعات املسلحة 
إعالن ملـزم مبوجـب       ٢٠٠٢مايو / أيار٦

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع          
  طفال يف املواد اإلباحية األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ

  -  ال يوجد  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

ـ          ن ـ                                                       االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري
              وأفراد أسرهم

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       )١٨على املادة (حتفظ   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤
  ال يوجد): ٧٦

  ): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  ال يوجد

  -  ال يوجد   ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٥  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ـ  الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقــوق     اص ـ األشخ

  ذوي اإلعاقة 
): ٧ و ٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٥

  نعم
  الثـاين  لربوتوكول االختياري ا،  )٣(لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       الربوتوكول االختياري امل  : ا طرفاً فيها   أوغند معاهدات ليست 

، والربوتوكول االختياري التفاقية   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      ، والربوتوكول االختياري التفاقية     سياسيةية وال دنامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل     
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، ( واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،ناهضة التعذيبم

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة ]مالحظة اختيارية[ صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم  اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة 
  ال  ) ٤(بروتوكول بالريمو

   ١٩٦١  لعامنسيةخفض حاالت انعدام اجلاالتفاقية بشأن نعم، باستثناء   ) ٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت اإلضافية امللحقـة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٦(هبا
  ث الربوتوكول اإلضايف الثالنعم، باستثناء

  نعم  ) ٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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جلنـة مناهـضة    و )٨(للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أوصت كل من ا     - ١
يع أشكال  القضاء على مج  التفاقية   بأن تصدق أوغندا على الربوتوكول االختياري        )٩(التعذيب

  . وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبالتمييز ضد املرأة
 أوغنـدا   )١١(القضاء على التمييز العنصري   وجلنة   )١٠(جلنة مناهضة التعذيب  وحثت    - ٢

 مـن   ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة       ٢٢على اإلدالء بإعالنني مبوجب املادة      
  .شكال التمييز العنصرياتفاقية القضاء على مجيع أ

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوغندا على النظر يف التصديق اوشجعت   - ٣
  .)١٢(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريعلى 

  ي والتشريعيتورسداإلطار ال  -باء   
بأنه من  ) ق القطري الفري(، صّرح فريق األمم املتحدة القطري       ٢٠١١يف عام     - ٤

الضروري إدراج عدة صكوك يف قوانني البلد وجعل القوانني الوطنية تتسق مع املعايري             
 واللجنة )١٥( وجلنة مناهضة التعذيب)١٤(وأعربت كل من جلنة حقوق الطفل. )١٣(الدولية

جلنة والحظت  .  عن شواغل مشاهبة كل فيما خيص اتفاقيتها       )١٦(املعنية حبقوق اإلنسان  
وأن توفر   القانوينصالح  اإلللجنة  حمدَّدة   توجيهات تضع أن   وغنداينبغي أل  الطفل أنه    حقوق

  .)١٧(هامهامب لالضطالع املوارد الالزمة هلا
انعدام تعريف شامل للتعذيب    ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٥ويف عام     - ٥

  .)١٨(وعدم حظر التعذيب بشكل مطلق
 عن أسفها لعدم اشـتمال قـانون   الطفلجلنة حقوق ، أعربت ٢٠٠٨ويف عام    - ٦

وأوصت بأن جتعل أوغنـدا     . )١٩(العقوبات يف أوغندا على أحكام جتّرم جتنيد األطفال       
 التفاقية حقوق   قانون العقوبات فيها متوافقاً بالكامل مع أحكام الربوتوكول االختياري        

  .)٢٠(د اإلباحيةالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املوا
، الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن مـشروع قـانون           ٢٠١٠ويف عام     -٧

  .)٢١(املصاحلة الوطنية اهلام مل ُيطرح بعد للنقاش يف الربملان

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ت الوطنية لتعزيز   جلنة التنسيق الدولية للمؤسسا   ، اعتمدت   ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   - ٨

  .)٢٢("ألف"ومحاية حقوق اإلنسان اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان يف الفئة 
وقال الفريق القطري إن اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان تواجـه حتـديات              - ٩

متعددة من بينها حاالت نقص يف القدرات وتغطية جغرافية غري كافية؛ والحـظ أن              
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تـؤدي   أن   هـا مـن   قلقعن    حقوق الطفل  جلنةأعربت  و .)٢٣(استقالليتها موضع تساؤل  
 ملرافق قـوات الـدفاع      ا بزياراهت اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان مسبقاً    اشتراطات إخطار   
  .)٢٤(عملهاإىل إعاقة الشعيب األوغندية 

 أن جلنة تكافؤ الفرص ترزح حتت قيود مشاهبة لتلك الـيت            الفريق القطري والحظ    -١٠
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       ،  )٢٥(وغندية حلقوق اإلنسان  تواجهها اللجنة األ  

  .)٢٦(تزويد اللجنة األوغندية باملوارد البشرية واملالية والتقنية الكافيةاملرأة أوغندا على ضمان 
أوصت اللجنة أوغندا بأن تدعم على وجه السرعة آليتها الوطنية          ،  ٢٠١٠ويف عام     - ١١

  .)٢٧(جلنسانيةاخلاصة بالشؤون ا
يضع ) تعديل(وقال الفريق القطري إن قانون تسجيل املنظمات غري احلكومية            -١٢

شروطاً إدارية مرهقة على املنظمات غري احلكومية كالتزامـات التـسجيل الـسنوي             
  .)٢٨(الشاقة

  تدابري السياسة العامة  -دال   
  .)٢٩(وق اإلنسانالحظ الفريق القطري أنه ال وجود خلطة عمل وطنية خاصة حبق  -١٣
بشأن خطة عمل ، قال األمني العام يف تقريره إن أوغندا وقعت على   ٢٠٠٩ويف عام     -١٤
  .)٣٠(ألطفال املرتبطني بالقوات املسلحة يف أوغنداا

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  عاهدات التعاون مع هيئات امل  -١  

  )٣١(هيئة املعاهدة
تقرير قدم   آخر

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

ـ  تأخر   - ٢٠٠٣مارس /آذار ٢٠٠١ جلنة القضاء على التمييز العنصري احلـادي  رير  اتقدمي التق
 عشر  عشر والثاين عشر والثالث   

 .٢٠٠٥ عام منذ هموعدعن 

ـ       صادية اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقت
 واالجتماعية والثقافية

األويل عـن   تقدمي التقرير   تأخر   - - -
 .١٩٩٠ عام منذ هموعد

 عـن  يناثتقدمي التقرير ال  تأخر   ٢٠٠٦م يف عام ّدقُ ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٠٠٣ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 .٢٠٠٨ام  عه منذموعد
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القضاء على التمييز ضد املعنية بلجنة ال
 املرأة

 عـام   يفه  حيل موعد تقدمي   ٢٠١٠أكتوبر / األولتشرين ٢٠٠٩
٢٠١٢. 

 مناثحيل موعد تقدمي التقرير ال    
 .٢٠١٤ يف عام

تأخر تقدمي التقرير عـن      ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٠٠٤ جلنة مناهضة التعذيب
 .٢٠٠٦موعده منذ عام 

 ين منـذ   تقدمي التقرير الثا   تأخر
 .٢٠٠٨ عام

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع      – ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٠٠٣ جلنة حقوق الطفل
ــ ــع للتق ــث والراب ارير الثال

 .٢٠١١ اخلامس يف عامو

ـ الربوتوكول االختيـاري ال    ة تفاقي
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

 يف الرتاعات املسلحة

حيل موعد تقدمي التقرير املقبل      – ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٧
مع التقرير اخلـاص بلجنـة      

 .حقوق الطفل

 حقوق  تفاقيةالربوتوكول االختياري ال  
الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء        
األطفال واستغالل األطفال يف املـواد      

 اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقرير املقبل      - ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٧
مع التقرير اخلـاص بلجنـة      

  .حقوق الطفل

                                    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
                    اجرين وأفراد أسرهم          العمال امله

تأخر تقدمي التقرير األويل عن      -  
  .٢٠٠٤موعده منذ عام 

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     
 اإلعاقة 

تأخر تقدمي التقرير األويل عن        
 .٢٠١٠موعده منذ عام 

، قال الفريق القطري إنه ال يوجد نظام مؤسسي دائم لتنسيق اخنراط ٢٠١١ويف عام   -١٥
  .)٣٢( اآلليات الدولية يف تنفيذ التوصيات ورصد األداء واإلبالغاحلكومة مع

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

 )٣٣()٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٧-١٣(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 ؛)٣٤()٢٠٠٣أغسطس / آب١٦-١٠(و

يونيـه  /حزيران -مايو  /أيار(املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة           
  ؛)٣٦()٢٠٠٦يونيه / وحزيران)٣٥(٢٠١٠

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية                 
  ؛)٣٨()٢٠٠٧فرباير / شباط٩-٤( و)٣٧()٢٠٠٥مارس / آذار٢٥-١٧(

 ثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتـع الكامـل          اخلبري املستقل املعين بآ     
 ٣٠-٢٦(والثقافيـة    جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصاديــة واالجتماعية        

  ؛)٣٩()٢٠٠٣مايو /أيار
  .)٤٠()١٩٩٩يوليه / متوز٢ -يونيه / حزيران٢٦(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   

 اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 
  )٢٠١١مايو / وأيار٢٠٠٦(املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  يتفق عليها بعد زيارات طُلب إجراؤها ومل

 - التعاون أثناء البعثات/التيسري
 - متابعة الزيارات

 . رسالة، فقّدمت رّدين اثنني١٩خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت إىل احلكومة  الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف إطـار        ٢٤ من أصل     استبيانات ثالثةا على   وغندردت أ  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

 .)٤١(اإلجراءات اخلاصة



A/HRC/WG.6/12/UGA/2 

GE.11-15307 6 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 .)٤٢(٢٠٠٥أنشأت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مكتبها القطري يف أوغندا يف عـام               -١٦

ماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف      ويركز برنامج عملها على بناء القدرة املؤسسية الوطنية حل        
ذلك العمل مع اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين؛ كما يركز علـى              

حقـوق اإلنـسان   تعميم مراعاة حقوق اإلنسان مع شركاء األمم املتحدة؛ وعلى رصد حالة   
ـ         واإلبالغ وطين؛ ودعـم العدالـة      عنها؛ ودعم اإلصالحات التشريعية والسياساتية على الصعيد ال
ويف  )٤٤(٢٠٠٦ينـاير   /وقد زارت املفوضة الـسامية أوغنـدا يف كـانون الثـاين           . )٤٣(االنتقالية
  .)٤٥(٢٠١٠يونيه /حزيران

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
رأة جمدداً عن قلقها إزاء تدين ترتيب     أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل         -١٧

وأعربت عن قلقها أيضاً الستمرار سريان      ،  إجراء إصالح قانوين شامل على سلم األولويات      
وأفاد الفريق القطري بأن النساء     . )٤٦(دية اليت ُتميز ضد املرأة    ـالتشريعات واملمارسات التقلي  

أن اجلهود املبذولة لتحسني الوضـع      ال يزلن يواجهن التمييز والتهميش والعنف، وأشار إىل         
تعوقها املمارسات الثقافية والتقليدية الراسخة واخنفاض معدالت إملام اإلناث بالقراءة والكتابة      

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوغندا على          . )٤٧(وارتفاع معدالت الفقر  
صياغة التشريعات وتغـيري أو إلغـاء       وضع استراتيجية شاملة دون إبطاء ، تشمل مراجعة و        

املمارسات التقليدية والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأة، كما حثت احلكومة على التصدي             
وأعربت اللجنـة املعنيـة     . )٤٨(مبزيد من الصرامة للممارسات الضارة، مثل تعدد الزوجات       

  .)٤٩(حبقوق اإلنسان عن شواغل مشاهبة
ها من أن النساء املسنات والنساء ذوات اإلعاقة كـثرياً مـا   وأعربت اللجنة عن قلق    - ١٨

  .)٥٠(يعانني من أشكال متعددة من التمييز
عملياً ضد فئات   التمييز  ممارسة   استمرار إزاء ها قلق بت جلنة حقوق الطفل عن    عروأ  - ١٩

، واألطفال الذين يعيـشون يف      ذوو إعاقات  واألطفال   الفتيات،معينة من األطفال، وخباصة     
املصابون بفريوس نقـص املناعـة      أو  /املتأثرون و  واألطفال   الالجئون،ة فقر، واألطفال    حال

  .)٥١(باتواالسابقاً وأطفال األطفال اجلنود  واملكتسب،متالزمة نقص املناعة /البشري
 يف املائة من    ١٩,٨، قال الفريق القطري إن التقديرات تشري إىل أن          ٢٠١١ويف عام     -٢٠

وبالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية،     . الً من أشكال اإلعاقة   األوغنديني يعانون شك  
والحظت جلنة حقوق الطفل أيضاً، مع القلق، أن تكـافؤ          . )٥٢(ومواقف متييزية هناك قوانني   

  .)٥٣(األطفال ذوي اإلعاقة مع غريهم يف الفرص معرَّض للخطر
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يف التمتع بأعلى مـستوى  حبق كل إنسان ، قال املقرر اخلاص املعين ٢٠٠٦ويف عام     -٢١
 إنه ال بد من اختاذ تدابري واسعة النطـاق ملكافحـة مجيـع    ممكن من الصحة البدنية والعقلية  

  .)٥٤(املهَملةأشكال التمييز والوصم املرتبطة باألمراض 
جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمـة العمـل           والحظت    -٢٢

االت عدم مساواة كبرية بني اجلنسني فيمـا يتعلـق مبلكيـة األراضـي              الدولية أن هناك ح   
والحظ الفريق القطري أن القوانني     . )٥٥(والتصرف فيها نتيجة املمارسات واألعراف التمييزية     

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       . )٥٦(الوطنية متيِّز أيضاً ضد النساء غري املتزوجات      
القضاء على مجيع أشكال التمييز فيما يتعلق مبلكية األراضي وتقامسها          ضد املرأة أوغندا على     

  .)٥٧(وحيازهتا عن طريق اإلرث
وأشار الفريق القطري إىل أن املثليات واملثليني واألشخاص املزدوجي امليول اجلنسية             -٢٣

ك املضايقة  وذوي امليول املغايرة هلويتهم واخلناثيني يواجهون أشكاالً عدة من التمييز مبا يف ذل            
وأثارت كل من املفوضـية     . )٥٨(وعدم املساواة مع غريهم يف احلصول على اخلدمات العامة        

  . شواغل مشاهبة)٦٠( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة)٥٩(السامية حلقوق اإلنسان

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢  
اتـساع فئـة    ملعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء       ، أعربت اللجنة ا   ٢٠٠٤يف عام     -٢٤

وأشار الفريق القطري إىل أن احملكمـة العليـا         . )٦١(اجلرائم اليت جتوز املعاقبة عليها باإلعدام     
 بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية منافية للدستور وبأنه ينبغي حتويل   ٢٠٠٩أصدرت حكماً يف عام     

ياة إذا مل يتم تنفيذ عقوبة اإلعدام خـالل ثـالث        عقوبة اإلعدام إىل عقوبة السجن مدى احل      
  .)٦٢(وأفاد بأنه ال تزال تصدر عقوبات باإلعدام. سنوات
 نيباأن تقدمي األطفال قـر    بالغ  قلق   حقوق الطفل ب   جلنة تالحظ،  ٢٠٠٥ويف عام     -٢٥

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد   . )٦٣( يف مقاطعيت موكونو وكايونغا مياَرس
رأة إىل أوغندا تعزيز جهودها من أجل منع حاالت تقدمي األطفال قرابني والتحقيق فيهـا               امل

  .)٦٤(ومقاضاة الضالعني فيها
ء األولوية حلماية   على إعطا  حكومة أوغندا بقوة  األمني العام   حث  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٢٦

  .)٦٥( عناصر جيش الرب للمقاومةاليت تشنها على العسكرية تعملياال أثناءاألطفال 
وقالت املفوضة السامية إن النهج العام املتبع يف تناول مـسألة نـزع الـسالح يف                  -٢٧

 وباإلضـافة إىل  .)٦٣(كراموجا قد أدى إىل معاملة جمموعات كبرية من الناس معاملة عشوائية    
ذلك، أجرت قوات الدفاع الشعيب يف أوغندا عمليات اتسمت بالعنف الـشديد، أدت إىل              

والحظ الفريق القطري أن الطابع العسكري للعمليـة ظـل          . )٦٦(األرواحخسائر كبرية يف    
  .)٦٧(يشكل مصدر قلق إذ ُسجلت انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان
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، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ أوغندا مجيـع التـدابري            ٢٠٠٥ويف عام     -٢٨
؛ وبأن حتد مـن     )٦٨(املعاملةالتشريعية واإلدارية والقضائية الالزمة ملنع أفعال التعذيب وإساءة         

عدد قوى ووكاالت األمن اليت هلا صالحية التوقيف واالحتجاز والتحقيق، وبأن تكفل بقاء             
غري املعلن " تلغي استخدام أماكن االحتجاز    بأنالشرطة اجلهة األوىل املكلفة بإنفاذ القوانني؛ و      

 مناهضة التعذيب أيضاً بـأن      وأوصت جلنة . )٦٩("املنازل اآلمنة "أو غري املرخص هلا أو      " عنها
تتخذ أوغندا تدابري فورية وفعالة من أجل وضع حد للتعذيب الذي بات ممارسة معتـادة يف                

  .)٧١(، أعرب الفريق القطري عن شواغل مشاهبة٢٠١١ويف عام . )٧٠(منطقة كاراموجا
ـ  البدنية عقوبةال إزاء استمرار قبول  ها قلق وأعربت جلنة حقوق الطفل عن      -٢٩  تهاوممارس

 مجيـع   يف مجيع أشكال العقوبة البدنية       أوغندا ظرحتوأوصت بأن   على نطاق واسع    تقليدياً و 
، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق      ٢٠٠٠ويف عام   . )٧٢( حظراً صرحياً مبوجب القانون    األطر

  .)٧٣(يف التعليم عن شواغل مشاهبة
مة ملنع االعتـداء علـى      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ أوغندا التدابري الالز          -٣٠

وقال الفريق القطري إن من بني التحديات اليت تعترض محايـة الطفـل             . )٧٤(الطفل وإمهاله 
التنسيق وعدم كفاية قدرات مصاحل احلماية القانونية واهلياكل اجملتمعية لتحديـد احلـاالت             

  .)٧٥(ودعمها وإحالتها ومتابعتها واإلبالغ عنها
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء انتشار العنـف           وأعربت اللجنة املعنية ب     -٣١

ضد النساء والفتيات، وراودها القلق بوجه خاص إزاء االنتشار املفرط للجـرائم اجلنـسية؛              
وساورها القلق أيضاً ألن هذا العنف حيظى، على ما يبدو، بالشرعية يف اجملتمع ويقترن بثقافة               

ال الفريق القطري إن قلة عـدد املـوظفني الطبـيني           وق. )٧٦(الصمت واإلفالت من العقاب   
واجلراحني التابعني للشرطة يعين استحالة املالحقة القضائية يف تلك القضايا بالشكل الصحيح            

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       . )٧٧(بسبب نقص اإلثبات أو الشهادة الطبيني     
ة الالئحة التنفيذية لقـانون مكافحـة العنـف         املرأة إىل أوغندا أن تعتمد على وجه السرع       

  .)٧٨(املرتيل
وطلبت اللجنة إىل أوغندا أن تضمن التنفيذ الفعال لقانون حظر تـشويه األعـضاء                -٣٢

 ومقاضاة مـرتكيب هـذه املمارسـة ومعاقبتـهم بالـشكل            ٢٠١٠التناسلية األنثوية لعام    
 مالحظـات   )٨١(الفريق القطـري   و )٨٠(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    . )٧٩(املناسب
  .)٨٢(وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظّم أوغندا محالت للتوعية. مشاهبة
وأفاد األمني العام بأنه مل ُتسجَّل حاالت جتنيد أو استخدام لألطفال من ِقَبل قـوات        -٣٣

  .)٨٣(٢٠١٠الدفاع الشعيب األوغندية أو وحدات الدفاع احمللية يف عام 
 اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية جمدداً عن قلقها العميق إزاء حالـة             وأعربت جلنة   -٣٤

، مثلما أعربت عن ذلك جلنة حقوق الطفل        )٨٤(األطفال الذين خيتطفهم جيش الرب للمقاومة     
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وحثت جلنة حقوق الطفل أوغندا على اختاذ مجيع التدابري         . )٨٦(٢٠٠٥ و )٨٥(٢٠٠٨يف عامي   
 وجلنـة   )٨٨(وقدمت اللجنة املعينة حبقوق اإلنـسان     . )٨٧(رتكبنيالضرورية لضمان مساءلة امل   

  . مالحظات مشاهبة)٨٩(مناهضة التعذيب
أوغنـدا   تعززأن  ب، أوصت جلنة حقوق الطفل      )٩١(٢٠٠٨ و )٩٠(٢٠٠٥ويف عامي     -٣٥

 إمداد مجيـع األطفـال      بغيةعادة اإلدماج   إلالرامية إىل توفري تدابري     األجل  اجلهود الطويلة   
تراعـي حالـة    ناحي   امل متعددةفورية  دوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية مبساعدة        الذين ُجن 

وقالت اللجنة إنه ينبغي ألوغندا     .  ونفسياً تعايف بدنياً هلم ال  حىت يتسىن الطفل ونوع اجلنس    
مـن  عدم إعادة جتنيد األطفال املسرحني من جيش الرب للمقاومـة و      تكفل   تتخذ تدابري    أن

  .)٩٢(يف اجليش الوطينقوات الدفاع الشعيب 
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن أوغندا اعترفت بسوء         ،  ٢٠٠٤ويف عام     -٣٦

ومل تزل معاملة السجناء تثري القلق وال جيري يف الكثري من األحيان            . أحوال السجون فيها  
تفاع وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ار      . فصل األحداث والنساء عن البالغني والذكور     

، أثار الفريق القطري شواغل     ٢٠١١ويف عام   . )٩٣(نسبة األشخاص رهن احلبس االحتياطي    
  .)٩٤(مشاهبة
 مـن   ٦حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوغندا على تنفيذ املادة             و  -٣٧

افحة االجتـار   االتفاقية تنفيذاً كامالً، بوسائل منها التنفيذ الفعال للتشريع اجلديد املتعلق مبك          
تسن أوغندا تشريعاً يضمن مقاضاة من يستغلون النـساء         وكّررت توصيتها بأن    . )٩٥(بالبشر

الاليت يزاولن الدعارة وتشديد العقوبات عليهم، كما حثت أوغندا على إعادة النظر يف قانون          
  .)٩٦(العقوبات

ن تتخذ فوراً التـدابري     وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أوغندا أ           -٣٨
. )٩٧(الضرورية لضمان حظر توفري أو عرض فتيان دون سن الثامنة عشرة ألنشطة الـدعارة             

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ أوغندا تدابري تشريعية مالئمة وبأن تضع سياسة فعالة              
  .)٩٨(وشاملة تتناول استغالل األطفال جنسياً

لتدابري الوقائية وعدم كفاية الوثائق والبحوث      والحظت جلنة حقوق الطفل قصور ا       -٣٩
بشأن األسباب اجلذرية لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية وطبيعة هذا             

وأوصت اللجنة بأن متتثل أوغندا للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق  . )٩٩(األمر ومدى انتشاره  
 التقارير اليت تشري إىل بيع األطفال ألغراض تقدميهم         اإلنسان األوغندية بإجراء حتقيق علين يف     

  .)١٠٠(كقرابني أو قتلهم يف إطار الطقوس التقليدية
 يف املائة من جمموع األطفـال منخرطـون يف عمـل            ١٧وقال الفريق القطري إن       -٤٠

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق من أن أوغندا          . )١٠١(األطفال مبا يف ذلك االجتار    
. )١٠٢( تتخذ تدابري شاملة ملنع ومكافحة استغالل األطفال اقتصادياً علـى نطـاق واسـع       مل
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وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بدورها عن قلقها البالغ إزاء عدد األطفـال           
  .)١٠٣(املعنيني، أو إزاء خطر االخنراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال

 إزاء ارتفاع عدد أطفال ها البالغقلقعن   حقوق الطفلنةجل، أعربت ٢٠٠٥ويف عام   -٤١
  .)١٠٤( أخرىرئيسية حضرية مراكزالشوارع، وخباصة يف كمباال و

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، أشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن هياكل ومؤسسات   ٢٠٠٧يف عام     -٤٢

وتفيد تقارير بأن فساد املمارسات ُيثين      . ل تتسم بالضعف وتكاد تنعدم يف األرياف      إقامة العد 
. )١٠٥(وهناك فقدانُ ثقة عام بالنظام القضائي     . الضحايا عن السعي إىل سبيل انتصاف قانوين      

وتفاقم الوضع جّراء الكمية الكبرية من القضايا اليت تأخر البت فيها وفترات االحتجاز قبـل               
 والفريـق   )١٠٧(وأشارت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان      . )١٠٦(فرطة الطول احملاكمة امل 
  . إىل أن الدولة ال توفّر خدمات املساعدة القانونية على العموم)١٠٨(القطري

والحظ الفريق القطري أن من املسائل اليت تثري القلق بوجه خاص دور وقدرة حماكم            -٤٣
وأثـارت املفوضـية    . )١٠٩(رفة بالقواعد القانونية األساسية   اجملالس احمللية، مبا يف ذلك قلة املع      

  .)١١٠(السامية حلقوق اإلنسان شواغل مشاهبة
 أن حماكمة املدنيني يف حماكم عسكرية       ٢٠٠٩ومع أن احملكمة العليا قررت يف عام          -٤٤

أمر مناٍف للدستور، أشار الفريق القطري إىل أن احملاكم العسكرية واصلت حماكمة املـشتبه              
وأعربت املفوضية الـسامية حلقـوق      . )١١١(٢٠١١فيهم وإصدار عقوبات باإلعدام يف عام       

  .)١١٢(اإلنسان عن قلقها إزاء قصور اإلجراءات أمام احملاكم العسكرية عن تلبية املعايري الدولية
والحظ الفريق القطري أنه ال تتوفر لدى نظام قضاء األحداث اهلياكل األساسـية               -٤٥

ففي كاراموجـا،   . املعنيني بإجراءات قانونية  /ة قضايا اليافعني املخالفني للقانون    الكافية ملعاجل 
وقـدمت جلنـة   . )١١٣(مثالً، أدى نقص حماكم األحداث إىل احتجاز يافعني يف أماكن بعيدة        

  .)١١٤(حقوق الطفل توصيات يف هذا الشأن
هـا يف   وشجعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أوغندا علـى مواصـلة جهود            -٤٦

  .)١١٥(كاراموجا لتعزيز إنفاذ القانون املدين وإقامة العدل
قبـل  (وقال الفريق القطري إن عمليات القبض التعسفية وفترات االحتجاز املطولة             -٤٧

. )١١٦(أمور شائعة؛ وإن التحقيقات ال تبدأ إالّ بعد وضع املشتبه فيـه يف احلجـز              ) احملاكمة
ها إزاء إمكانية احتجاز األشخاص املشتَبه بارتكـاهبم        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق     

 يوماً دون إمكانية إطـالق سـراحهم بكفالـة؛ وإزاء           ٣٦٠جرمييت اخليانة واإلرهاب ملدة     
التفاوت بني العدد الكبري من اإلفادات عن التعذيب وإساءة املعاملة من جهة، والعدد القليل              

وأعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق     . )١١٧(خرىجداً من إدانات مرتكيب هذه اجلرائم من جهة أ        
  .)١١٨(اإلنسان عن شواغل مشاهبة
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 يف املائة   ٥، أشار الفريق القطري إىل أن نسبة اإلدانة تقل عادةً عن            ٢٠١١ويف عام     -٤٨
وتتم على العموم تسوية قضايا العنـف اجلنـسي         . يف قضايا العنف على أساس نوع اجلنس      

اسطة آليات تقليدية ُتغلَّب فيها شواغل األسرة عادةً على         والعنف القائم على نوع اجلنس بو     
  .)١١٩(حقوق املرأة

وقالت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إن الغياب شبه الكامل للنظام القضائي يف              -٤٩
 )١٢١(وقدمت جلنة مناهـضة التعـذيب  . )١٢٠("قضاء الغوغاء"مشال أوغندا أدى إىل استشراء  

  .حظات مشاهبة مال)١٢٢(والفريق القطري
، قالت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إن الزعمـاء التقليـديني           ٢٠٠٧ويف عام     -٥٠

. يدافعون بقوة عن تطبيق نظام العدالة التقليدية يف تناول الفظائع اليت ارُتكبت أثناء الـرتاع              
وأعربت عن قلقها من أن االعتماد على آليات القضاء التقليدي وحدها سُينـشئ سـابقةً               

 وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن أوغنـدا جتنـبَ         . )١٢٣(طرية لإلفالت من العقاب   خ
األطفال الذين ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتاليـة،         تكرار إيذاء   العرفية  املصاحلة  ممارسات  

  .)١٢٤(العنف اجلنسيمن وال سيما الفتيات الالئي عانني 
 سـاهم يف عـودة آالف       ٢٠٠٠عام   بأن قانون العفو ل     حقوق الطفل   جلنة تقرأو  -٥١

بيد ،  )١٢٤(تسرحيهم وإعادة إدماجهم  يف   و األطفال الذين جندهم جيش الرب للمقاومة قسراً      
، أعربت عن  )١٢٦(أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مثلها يف ذلك مثل جلنة حقوق الطفل           
تهاكاً اللتزامـات   قلقها من أن منح عفو عن جرائم خطرية مبوجب القانون الدويل يشكِّل ان            

ه ـد على أن  ـ، أعادت املفوضة السامية التأكي    ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٧(أوغندا مبوجب املعاهدة  
ال جيوز منح العفو عن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة مجاعية وانتهاكات              

  .)١٢٨(جسيمة حلقوق اإلنسان
سان تقريراً عـن تـصورات      ، نشرت املفوضية السامية حلقوق اإلن     ٢٠٠٧ويف عام     -٥٢

الضحايا للمساءلة واملصاحلة والعدالة االنتقالية يف مشال أوغندا ووجدت أن استعادة احلقيقـة    
واجلرب يف شكل تعويض كانا حاجتني أساسيتني بالنسبة للضحايا يف طرق معاجلـة العدالـة               

  .)١٢٩(االنتقالية للرتاع
تقال الصادرة عـن املـدعي العـام         بأوامر االع   علماً  حقوق الطفل   جلنة تطاحوأ  -٥٣

ا على التعاون مع احملكمـة بـشكل        ت أوغند  وحث ٢٠٠٥عام  يف  للمحكمة اجلنائية الدولية    
  .)١٣٠(لى التعاون مع الدول اجملاورةع تهاشجعكما كامل 
وأفاد الفريق القطري بأن أوغندا أدرجت أحكام نظام روما األساسي للمحكمـة              -٥٤

، وبأنه مت االنتهاء من إنشاء شعبة جرائم احلـرب          ٢٠١٠نها يف عام    اجلنائية الدولية يف قواني   
واتـسمت  . داخل احملكمة الكربى، رغم أن نظامها الداخلي وقواعد اإلثبات مل توضع بعد           

  .)١٣١(أول قضية تنظر فيها مبخالفات إجرائية وأخرى تتعلق بأصول احملاكمة
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لسامية حلقوق اإلنسان تقريـراً  ، نشرت املفوضية ا ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٥٥
عن عملية مسح وثقت أشد انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل جسامةًً اليت             

وُنشرت . ٢٠٠٣ و ١٩٩٣ارُتكبت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة ما بني عامي           
ـ      . ا فيهـا أوغنـدا  يف نفس الوقت تعليقات على التقرير أبداها عدد من احلكومات املعنية مب

وتضمن التقرير وصفاً ألخطر اجلرائم اليت ارُتكبت يف مجهورية الدميقراطية على مدى فتـرة              
العشر سنوات على يد جهات فاِعلة تابعة للدولة وأخرى غري تابعة هلا، مبا يف ذلك عدد من                 

يكون أداة وكان الغرض من تقرير املسح أن . القوات العسكرية األجنبية، منها قوات أوغندية    
لتعزيز املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية، وملنع تكرار حـدوثها يف املـستقبل،              

  .)١٣٢(ولضمان حتقيق سالمٍ وتنمية مستدامني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
سن مبكرة، ويكون ذلك    قال الفريق القطري إنه يتم تزويج العديد من األطفال يف             -٥٦

. )١٣٣(وتسجَّل معدالت إجهاض مرتفعة يف صفوف الشابات      . رغم إرادهتم يف أغلب األحيان    
 حقوق الطفل بأن تفرض أوغندا بشكل كامل احلد األقصى لـسن الـزواج              جلنة توصوأ

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء    . )١٣٤(هأشكال جبميع   الزواجاملنصوص عليه يف التشريعات على      
على التمييز ضد املرأة عن قلقها وطلبت إىل أوغندا أن تراجع وتعدل، حـسب االقتـضاء،                
مشروع قانون الزواج والطالق بصيغته احلالية ومـشروع قـانون األحـوال الشخـصية              

  .)١٣٥(للمسلمني
، قال الفريق القطري إن واحداً من مخسة أطفال فقط، يف املتوسط،            ٢٠١١ويف عام     -٥٧

دة، األمر الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل حبس يافعني بدون وثائق             مسجلون عند الوال  
 وضـع   ومواصـلة ا على تعزيز     حقوق الطفل أوغند    جلنة تحثو. )١٣٦(مع أشخاص راشدين  

  تيـسري   منها وسائلب  لضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين داخل األراضي الوطنية        التدابري
  .)١٣٧( لذلك الغرضةنقلدات متوحواستخدام  يتهجمانوتسجيل املواليد 

وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن تعدِّل أوغندا قـانون              -٥٨
د على أراضيها على اجلنسية األوغندية، إذا       ـل يول ـاجلنسية لديها لضمان حصول كل طف     

  . )١٣٨(مل يكتسب أي جنسية أخرى
، واملقرر اخلاص املعين بـاحلق  )١٣٩(ة، حث كل من املفوضية السامي     ٢٠١٠ويف عام     -٥٩

، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين            )١٤٠(يف الصحة 
" شديد القسوة " أوغندا على أن تضع جانباً مشروع قانوٍن         )١٤١(باحلق يف حرية الرأي والتعبري    

ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق كذلك      والحظت اللجنة املعن  . )١٤٢(بشأن املثلية اجلنسية  
وأشار الفريق القطري إىل أن حماوالت قد ظهـرت إلعـادة           . )١٤٣(مشروع القانون املقترح  

إدراج أحكام مشاهبة ضمن مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية الذي متت مراجعته منذ             
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  واللجنـة املعنيـة    )١٤٥(وق اإلنسان ودعت املفوضية السامية حلق   . )١٤٤(٢٠١٠وقت قريب يف عام     
  . أوغندا إىل نفي صفة اجلُرم عن السلوك اجلنسي املثلي)١٤٦(بالقضاء على التمييز ضد املرأة

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة                -٥  
   واحلياة السياسية

إن ) اليونـسكو (تحدة للتربية والعلم والثقافة     ، قالت منظمة األمم امل    ٢٠١١يف عام     -٦٠
وأشارت إىل أن كالًّ    . )١٤٧(النظام القانوين ألوغندا يقوض الضمانات الدستورية حلرية التعبري       

من قانون مكافحة اإلرهاب، وقانون الشرطة، وقانون العقوبات يتضمن أحكامـاً ُتجـرِّم             
لت اقتراح وسن قوانني هتدد إىل حـد        والحظت أن أوغندا واص   . )١٤٨(خمالفات تتعلق بالنشر  

وأخطرت اليونسكو كذلك بأن قـانون الـصحافة   . )١٤٩(كبري حرية التعبري وحرية الصحافة 
والصحفيني وقانون الوسائط اإللكترونية أنشآ جملس الوسائط وجملس البث مبا خيالف مبـدأ             

ى َمن حيق له أن يكـون  ، وبأهنما وضعا قيوداً عل)١٥٠(استقالل اهليئات التنظيمية عن احلكومة   
  .)١٥١(صحفياً
وأشارت اليونسكو إىل أن أكرب إهانة حلرية التعبري وحرية الـصحافة يف الـسنوات                -٦١

وأدانت اليونـسكو   . )١٥٢(٢٠٠٩سبتمرب  /األخرية كانت إغالق أربع حمطات إذاعة يف أيلول       
 وطلبـت إىل  ٢٠١٠سـبتمرب  /اسلني يف أيلولقتل أحد مقدمي األخبار يف اإلذاعة وأحد املر    

وأوصت اليونسكو أوغندا بأمور منها حتسني      . )١٥٣(السلطات التحقيق يف عملييت القتل هاتني     
تأمني سالمة الصحفيني؛ وإعادة النظر يف أحكام قوانني وسائط اإلعالم؛ واالمتنـاع عـن              

  .)١٥٤(استخدام قانون القذف ذريعة للحد من حرية التعبري
، أعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء انتهاكات          ٢٠١١ويف عام     -٦٢

أبريـل  /يف نيسان " املشي إىل العمل  "حقوق اإلنسان النامجة عن رد الدولة على احتجاجات         
وحثت املفوضية السامية السلطات األوغندية على وقف استخدام القوة غـري           . )١٥٥(٢٠١١

، وعلـى   )١٥٦(ى وقف سوء املعاملة املتكرر للمعارضني السياسيني      املتناسبة ضد احملتجني وعل   
إجراء حتقيقات مستفيضة وعاجلة وحمايدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قـوات             

  .)١٥٧(األمن
ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أقرت بالزيادة الكبرية يف عـدد           -٦٣

 احلقل السياسي عموماً، فإهنا الحظت أن مثة عراقيل ال تزال حتول دون             النساء يف الربملان ويف   
وطلبت اللجنة إىل أوغندا اختاذ التدابري الالزمة لزيادة        . )١٥٨(النهوض باملرأة يف جماالت أخرى    

مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ خطط التنمية احمللية وتعزيز تلك املشاركة، وإيـالء اهتمـام               
  .)١٥٩(رأة الريفيةخاص الحتياجات امل
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 متت يف جو    ٢٠١١وقال الفريق القطري إن االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف عام             -٦٤
غري أن هناك أسباب قلق جدية ظهرت       . من السلم النسيب إذ ُسجلت حوادث عنف حمدودة       

  .)١٦٠(أثناء الفترة االنتخابية أدت إىل حرمان عدد كبري من املواطنني من احلق يف االنتخاب

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أوغندا أن تتخذ            ٢٠١١يف عام     -٦٥

تدابري لالعتراف باحلق يف املفاوضة اجلماعية جلميع مستخدمي الوظيفة العمومية واملـوظفني            
  .)١٦١(ة الدولةالعموميني الذين ال يشاركون يف إدار

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييز               -٦٦
ومع أن اللجنة حتـيط     . يف حق املرأة يف سوق العمل، وإزاء تركّزهن يف القطاع غري النظامي           

أعربت عن قلقها علماً بأن قانون العمل قد ُضمِّن حكماً خاصاً يتعلق بالتحرش اجلنسي، فإهنا 
إزاء التعريف الضيق هلذا التحرش الذي يقتصر على التحرش اجلنسي الصادر عن رب العمل              

  .)١٦٢(أو ممثله

  ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي   -٧  
قال الفريق القطري إنه ال وجود آلليات قانونية مناسبة للجرب عن انتهاكات احلقوق               -٦٧

، قال اخلبري املستقل املعين     ٢٠٠٤ويف عام   . )١٦٣(ية واالجتماعية والثقافية يف أوغندا    االقتصاد
بآثار سياسات التكييف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع جبميع حقوق اإلنسان، خاصة            
منها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إنه وجد أنه ميكن إنـشاء روابـط أوسـع               

غي إنشاؤها، بني األهداف اإلمنائية ألوغندا وحقوق اإلنسان، خاصة منـها           وأوضح، بل ينب  
  .)١٦٤(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف املائـة يف     ٢٤,٥قر إىل نسبة    ـوالحظ الفريق القطري تراجعاً يف مستويات الف        -٦٨
وحثـت اللجنـة    . )١٦٥( مشرياً يف الوقت نفسه إىل الفوارق الكبرية بني األقاليم         ٢٠١٠عام  

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوغندا على مواصلة تكثيف جهودها يف جمـال تنفيـذ                
والحظت اللجنة أيضاً بقلق حالـة      . )١٦٦(برامج للتنمية واحلد من الفقر تراعي البعد اجلنساين       

نة حقوق الطفل وظل القلق العميق يساور جل  . )١٦٧(‘الباتوا‘التهميش الكبري الذي تعيشه نساء      
  .)١٦٨(إزاء األعداد املتزايدة من األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق

، قال الفريق القطري إن أوغندا ال تزال تشهد انتشاراً حاداً لوبـاء             ٢٠١١ويف عام     -٦٩
تمييز وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ال     . )١٦٩(فريوس نقص املناعة البشري على حنو معمم      

 ببذل مزيد من    )١٧٢(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )١٧١(، وجلنة حقوق الطفل   )١٧٠(ضد املرأة 
  .اإليدز/اجلهود ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري
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وقال الفريق القطري إن ستة ماليني شخص ال تزال تعاين اجلوع يف أوغندا بينمـا                 -٧٠
أما سوء التغذية فهو مـتفشٍّ ومل       . )١٧٣(لغذائي مليون شخص من انعدام األمن ا      ٢٠,٣يعاين  

وال يوجد تشريع شامل يتناول احلق      . )١٧٤(تتحسن معدالته على مدى العقود الثالثة املاضية      
  .)١٧٥(يف الغذاء يف أوغندا

، قال املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة إنه ال تزال هناك حتديات            ٢٠٠٦ويف عام     -٧١
الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية حمدود بـسبب رداءة اهلياكـل           ف. كبرية متعلقة بالصحة  

وقال إن املوارد البشرية يف قطاع الصحة متثل مـشكلة          . )١٧٦(األساسية، خاصة يف األرياف   
وقدم الفريق القطري مالحظات مـشاهبة والحـظ أن         . )١٧٧(كبرية وعاجلة متعددة األبعاد   

ملرتفع ورغم ارتفاع الطلب علـى اخلـدمات        التمويل يشهد مجوداً رغم معدل منو السكان ا       
وقدمت . )١٧٩(؛ وقال املقرر اخلاص إن ذلك يناقض االلتزامات الدولية ألوغندا         )١٧٨(الصحية

 توصـيات ذات    )١٨١( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )١٨٠(جلنة حقوق الطفل  
  .صلة هبذا املوضوع

اركة يف عملية صنع القرار اخلاصة باإلسكان وأمن        وأشار الفريق القطري إىل أن املش       -٧٢
فاملسائل املتعلقة باألراضي موضع نزاع بسبب تعدد املطالب        . احليازة ال يزاالن دون املطلوب    

وقد أدت حيازة األراضي يف املناطق احملمية يف أوغندا إىل نشوب نزاعات            . )١٨٢(على األرض 
  .)١٨٣(لقوة وعمليات اإلخالء القسريدائمة ترفقها أمور منها االستخدام املفرط ل

والحظ الفريق القطري أن الشبكة الوطنية لإلمداد باملياه قد حتسنت بيد أن هنـاك                -٧٣
واُألسر املـشردة يف    . )١٨٤(أخطاراً جدية على الصحة ترتبط مبنابع املياه امللوَّثة وبقلة النظافة         

  .)١٨٥(مشال أوغندا متضررة من ذلك بوجه خاص

   التعليماحلق يف  -٨  
، قال الفريق القطري إن أقل من ثلث األطفال أكملـوا تعلـيمهم             ٢٠١١يف عام     -٧٤

ومما يثري القلق بوجه خاص ارتفاع معدالت االنقطاع عن املدرسة وتدين معدالت            . االبتدائي
وحثت جلنة اخلرباء التابعـة     . )١٨٦(إكمال الدراسة بالنسبة للفتيات يف التعليم الثانوي والثالثي       

وأوصت . )١٨٧(نظمة العمل الدولية أوغندا على مضاعفة جهودها لتحسني عمل نظام التعليم    مل
 هـود مزيداً من اجل   بذلاإلنفاق العام على التعليم، وبأن ت     جلنة حقوق الطفل بأن تزيد أوغندا       

  .)١٨٨(كي تضمن للفئات الضعيفة فرص االلتحاق بالتعليم غري النظامي
عين باحلق يف التعليم أن التلميذات احلوامل يضطررن إىل ترك     والحظ املقرر اخلاص امل     -٧٥

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء . )١٨٩(املدرسة وال ميكنهن التسجيل يف نفس املدرسة بعد الوضع
ختاذ خطوات للتغلب على املواقف التقليدية اليت قد تعرقل         اعلى التمييز ضد املرأة أوغندا على       

وأشار الفريق القطـري إىل وجـود مـصاعب    . )١٩٠(يات والنساء يف بعض املناطق تعليم الفت    
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جسيمة أخرى تواجه األطفال يف احلصول على تعليم ميسور الكلفة وذي نوعية جيدة ومن              
  .)١٩٠(مجلة تلك املصاعب العنف داخل املدارس ويف حميطها

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
ة األطفال من األقليات مبـن فـيهم        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حال         -٧٦

  .)١٩٢(أطفال الباتوا
، قالت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إن حمنة قبائل الرعاة الرحل        ٢٠٠٧ويف عام     -٧٧

  .)١٩٣(يف كاراموجا تواصل تفاقمها بسبب ارتفاع معدالت انعدام األمن

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
متدد نطاق سياستها الكرمية عادةً جتاه الالجئني ليشمل الالجئني من          إذ إن أوغندا مل       -٧٨

، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ترفـع          )١٩٤(٢٠٠٩بلد ثالث منذ عام     
أوغندا احلظر على حرث األراضي من ِقبل تلك اجملموعة من الالجئني وبأن تعاملهم بـنفس               

وأوصت كذلك بأن تـسمح أوغنـدا       . )١٩٥(الجئنياألسلوب الذي يعاَمل به غريهم من ال      
  .)١٩٦(بتجنيس الالجئني وأوالدهم بعد مرور فترة معينة على إقامتهم يف البلد

وكررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مالحظتها السابقة اليت أعربت فيها              -٧٩
ن تدابري ملكافحة حركـات     عن قلقها إزاء التقدم البطيء فيما يتعلق باعتماد تشريعات تتضم         

اهلجرة السرية وتنص على املساواة يف املعاملة والفرص بني العمال املهاجرين وحاملي اجلنسية             
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تكفل أوغندا عدم إنكار الفرز األمين           . )١٩٧(األوغندية

  .)١٩٨(دوليةللمهاجرين طلبات اللجوء اليت يقدمها مدنيون حيتاجون إىل احلماية ال
وأعربت مفوضية شؤون الالجئني عن قلقها ألن وحدة التحقيقات اجلنائية تـشكل              -٨٠

  . )١٩٩(جزءاً من آلية الفصل فيما يتعلق مبنح مركز الالجئ

  املشردون داخلياً  -١١  
، الحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن           ٢٠٠٩يف عام     -٨١

بني املشردين هو التحدي اإلنساين األكـرب       من  ضعف   الشديدي ال  ائمة لألفراد إجياد حلول د  
  .)٢٠٠(الذي مل يواجه بعد

، دعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أوغندا إىل النظر يف مجيع           ٢٠٠٨ويف عام     -٨٢
اخليارات املتاحة إلجياد حلول دائمة لألشخاص املشردين داخليـاً باالسـتناد إىل اختيـار              

. )٢٠٢(٢٠٠٤، وهو ما فعله صاحب الوالية املتعلقة باملشردين داخليـاً يف عـام          )٢٠١(طوعي
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني باتباع هنج أكثر مشوالً يضع يف االعتبار إعـادة اإلدمـاج      

  .)٢٠٣(والترحيل إىل أماكن أخرى كحلَّني يضافان إىل العودة
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املنازعات على  نسان للمشردين داخلياً أن     والحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإل        -٨٣
، وأوصت مفوضية شؤون الالجئني     )٢٠٤(عيق حركات العودة واستدامتها   ة ت األراضي وامللكي 

  .)٢٠٥(بأن حتقق أوغندا يف القضايا املتعلقة مبلكية األراضي
ابري وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوغندا على اختاذ مجيع التـد             -٨٤

الالزمة لضمان حصول النساء والفتيات يف خميمات املشردين داخلياً والنساء والفتيات الاليت            
ُعدن إىل جمتمعاهتن على احلماية الكافية من العنف واإليذاء اجلنسيني والقائمني على أسـاس              
 نوع اجلنس، ولضمان مقاضاة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم، ولضمان توفري اإلغاثة وسبل           

وقدمت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال . )٢٠٦(االنتصاف لضحايا العنف وُألسرهن
 )٢٠٩(، وجلنـة حقـوق الطفـل      )٢٠٨(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     )٢٠٧(والرتاع املسلح 

  .مالحظات مشاهبة
دة يف  وقال الفريق القطري إن انعدام األمن، والكوارث الطبيعية، والفـرص احملـدو             -٨٥

احلصول على اخلدمات األساسية، أمور أدت إىل تشريد أعداد كـبرية مـن أفـراد قبيلـة                 
  .)٢١٠(الكاراموجونغ

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
 يتضمن تعريفاً فضفاضاً ٢٠٠٢قال الفريق القطري إن قانون مكافحة اإلرهاب لعام          -٨٦

وقد أدت التفسريات البعيدة للقانون . خليةلإلرهاب وخيول سلطات تقديرية واسعة لوزير الدا 
وأثارت . )٢١١(والعمليات اليت نفذهتا الفرقة املشتركة ملكافحة اإلرهاب إىل حدوث انتهاكات         

  .)٢١٢(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مشاهبة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ال أوغندا شهد حروباً أهلية طويلة جداً ووحشية أتت         الحظ الفريق القطري أن مش      -٨٧

، كما الحظ استمرار طـرح      )٢١٣(على األخضر واليابس يف املنطقة وأّدت إىل تشريد املاليني        
، وبشأن األثر الذي أحدثه تغري املناخ       )٢١٤(أسئلة بشأن الشفافية واملساءلة يف شؤون احلكومة      

  .)٢١٥(يف أوغندا على مستويات عديدة
والحظت جلنة حقوق الطفل األثر البالغ السلبية الذي تركه الرتاع علـى أطفـال                -٨٨

  .)٢١٦(أوغندا
والحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح التزام احلكومة             -٨٩

من أجل تنفيذ أحكام خطة العمل اخلاصة باألطفـال املـرتبطني           الكامل واجلهود املتضافرة    
  .)٢١٧(ات املسلحة يف أوغندابالقو
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
طلبت هيئات املعاهدات معلومات عن متابعة توصياهتا فيما خيص القوانني التمييزية             -٩٠
؛ )٢١٨() التمييز ضد املرأة   اللجنة املعنية بالقضاء على    (االعتداءات اجلنسية على فتيات املدارس    و

وقوات األمن ووكاالته؛ وأماكن االحتجاز غري املرخص هلا، وراصدي حقـوق اإلنـسان،             
؛ وتشويه األعضاء التناسـلية     )٢١٩()جلنة مناهضة التعذيب  (ومحاية املدنيني ومنع االختطاف     

  .)٢٢٠()ساناللجنة املعنية حبقوق اإلن(األنثوية، واملشردين داخلياً واالحتجاز التعسفي 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
التعاون من وكـاالت    /أوصت هيئات املعاهدات بأن تلتمس أوغندا املساعدة التقنية         -٩١

  .)٢٢١( وبراجمها يف عدد من اجملاالتاألمم املتحدة

Notes 

 1 in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
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 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
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 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
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