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  مقدمة  -أوالً   

  نظرة عامة  -ألف   
 درجـة   ١ درجة مشـاالً و    ٤تقع أوغندا على جانيب خط االستواء بني خطَّي العرض            -١

وحتدها من الشرق كينيـا، ومـن       .  درجة شرقاً  ٣٥ و  درجة شرقاً  ٢٩جنوباً وخطَّي الطول    
الشمال جنوب السودان، ومن الغرب مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومن اجلنوب الغريب رواندا            

 كيلومتر مربـع؛ تغطـي امليـاه    ٢٤٥ ٠٠٠وتبلغ مساحة البلد اإلمجالية   . ومن اجلنوب ترتانيا  
توجد يف أوغندا مثانية ومخسون يف املائـة مـن          و. ويوجد فيها منبع هنر النيل    . العذبة ُسُدسها 

وتقع أوغندا يف هضبة شرق . مساحة حبرية فكتوريا، وهي ثاين أكرب حبرية للمياه العذبة يف العامل        
. يف املتوسـط  )  أقدام ٣ ٦٠٩( متر   ١ ١٠٠أفريقيا على ارتفاع عن مستوى سطح البحر يبلغ         

ري وينستون تشرتـشيل، رئـيس الـوزراء        فقد وصفها الس  . وتزخر أوغندا بالثروات الطبيعية   
واللغتان الرمسيتان يف أوغندا مهـا اإلنكليزيـة        ". لؤلؤة أفريقيا "الربيطاين األسبق، عن حقٍّ بأهنا      

وسكان أوغنـدا   ). وهي لغة عامية واسعة االنتشار يف شرق وجنوب أفريقيا        (والكيسواحيلي  
ويقـدَّر  ). ٢٠١٠تعداد عـام    (مة   مليون نس  ٣١    بمتعددو األعراق واللغات ويقدَّر عددهم      

 دوالر بدوالرات الواليات املتحدة بينما يبلغ معدل        ٣٠٠    بالدخل القومي اإلمجايل للفرد فيها      
  . يف املائة٧منو ناجتها القومي اإلمجايل 

وقد مت اإلسهاب يف سرد تاريخ أوغندا ووضع األحداث يف سياقها بغية تيسري فهم                -٢
  .يف البلد وبغية تقييم التقدم الذي أُحرز حىت اآلن تقييماً عادالًتطور حالة حقوق اإلنسان 

وقد فرغت أوغندا من عملية التصديق على معظم الصكوك الدولية األساسية املتعلقة              -٣
ومت كذلك جتميـع التقريـر      . أو من إدراج أحكامها يف قوانينها احمللية      / و )١(حبقوق اإلنسان 

  .اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألويل املتعلق بالعهد الدويل اخل
ولتقييم نظام حقوق اإلنسان يف أوغندا بشكل صحيح، يتعني استعراضه من منظور              -٤

  .حقوق اإلنسان داخلياً وإقليمياً ودولياً
ويتعني النظر إىل التداخل بني النظام القانوين الداخلي ألوغندا وااللتزامات اإلقليمية             -٥

ليت يتم االضطالع هبا عرب التصديق على خمتلف الصكوك األساسية وغريهـا مـن              والدولية ا 
الصكوك ذات الصلة مع مراعاة التعقيدات اليت تطبع االعتبـارات االجتماعيـة والثقافيـة              
واالقتصادية والسياسية واجليوستراتيجية اليت تؤثر يف شؤون منطقة البحريات الكربى والـيت            

  .تقع أوغندا يف وسطها
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  األساس املنطقي إلعداد التقرير  -ء با  
/      حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٥/١أُعدَّ هذا التقرير الوطين استناداً إىل قرار األمم املتحدة            -٦

 ومبا يتفق مع املبادئ التوجيهية العامة إلعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل            ٢٠٠٧يونيه  
 ٢٧ان يف األمم املتحدة واملـؤرخ        الصادر عن جملس حقوق اإلنس     ٦/١٠٢الواردة يف املقرر    

  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  املنهجية  -جيم   
هذا التقرير مثرة عمليٍة تشاوريٍة أُجرَيت على صعيد البلد شـارك فيهـا أصـحاب        -٧

املصلحة من قطاعات متعددة مبن فيهم وزارات احلكومة وإداراهتـا ووكاالهتـا؛ واللجنـة              
ة أخرى معهود إليها بوالية تعزيز ومحاية حقوق        األوغندية حلقوق اإلنسان؛ ومؤسسات وطني    

اإلنسان وحريات أخرى؛ ومنظمات غري حكومية؛ ومنظمات من اجملتمع املـدين؛ وحمللـو             
سياسات القطاع اخلاص ومؤسسات من القطاع اخلاص؛ باإلضافة إىل ناشـطني يف جمـال              

رجية عمل الفريق   ونّسقت وزارة اخلا  . حقوق اإلنسان واستشاريني متخصصني يف هذا اجملال      
وقّدمت الوزارة عرضاً خمتصراً شامالً عن مجيع جوانـب عمليـة           . العامل الذي أعد التقرير   

إعداد االستعراض الدوري الشامل ووفرت تدريباً لتمكني أعضاء الفريق من فهم األسـاس             
تها يف  املنطقي إلعداد التقرير والطيف الكامل من قضايا حقوق اإلنسان واملعايري الواجبة تلبي           

  .التقرير فهماً معمَّقاً
وانطوى جتميع التقرير على حتليل بيانات ثانوية وصكوك دولية حلقـوق اإلنـسان               -٨

وتقارير إعالمية واستعراضات ملؤلفات باحثني وخرباء يف القانون الـدويل؛ ومعلومـات مت             
ـ              ة احلصول عليها من منظمات شريكة ومن تقارير مستقلة صادرة عن منظمات ترصد حال

  .حقوق اإلنسان يف أوغندا

  املنظور التارخيي  -دال   
 تـشرين   ٩كان الضعف ميزة نظام احلكم شبه االحتادي الذي أعقب االستقالل يف              -٩

فأصبح ذلك، منذ البدايـة،     .  من حيث أُطر العمل القانونية واملؤسسية      ١٩٦٢أكتوبر  /األول
  . املرحلة الالحقةمن عوامل االضطراب وانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية يف

 بني االئتالف احلاكم املكون     ١٩٦٦وجنمت عن ذلك أزمة دستورية خطرية يف عام           -١٠
، بزعامة امللك إدوارد موتيسا الثاين، الذي كان أيضاً يشغل منـصب            كاباكا ييكا من حزب   

رئيس الدولة شرفياً من جهة؛ وحزب املؤمتر الشعيب األوغندي من جهة أخرى، وهي األزمة              
وأّدت تلك األزمة إىل إلغاء فصيل احلزب الـشعيب يف          .  بلغت أوَجها بنفي رئيس الدولة     اليت

 واستبداله مبا كان يسمى الدسـتور اجلمهـوري         ١٩٦٧أوغندا دستوَر االستقالل يف عام      
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فأصبحت أوغندا بذلك مجهوريةً بوسائل فاشستية اتسمت بالتعسف وبالـضرب          ". املهَمل"
ط؛ وهي أمور تداَخل تأثريها فأّدى إىل نشوء دكتاتورية عيـدي           بسيادة القانون عرض احلائ   

  .١٩٧١أمني بانقالب عسكري يف عام 
وعلى الفور، علّق اجليش العمل بالدستور، وحل الربملان، وختلص متاماً مـن الـرتر           -١١

ورغـم وجـود حمـاكم      . القليل من مؤسسات احلكم الدميقراطي، وحكم بقوة املراسـيم        
م العسكرية كثرياً وسريعاً ما تصِدر أحكاماً باإلعدام حىت يف حق مدنيني            مدنية،كانت احملاك 

برئاسة عـسكريني    وأُنشئت حمكمة خاصة باجلرائم االقتصادية    . على خمالفات غري عسكرية   
وكانت كيانات تابعة للدولة، كوحدة األمن      . اتسمت بالصرامة الشديدة وبالتعسف الصارخ    

وانتشرت حاالت االحتجـاز    . ل لنشر القتل وبث الرعب    العام ومكتب أحباث الدولة، وسائ    
  .دون حماكمة ملن أسعفهم احلظ بتأخُّر آلة املوت يف الوصول إليهم

وكان القمع الوحشي طريقة الرد على معارضة نظام احلكم، سواء كانت حقيقيـة أو         -١٢
قتصادية وطرد أفراد   فأصبح من السُّنن اجلارية القتل العشوائي والتعذيب والكوارث اال        . متصوَّرة

. اجلالية التجارية اآلسيوية ألسباب عنصرية، واخلروج عن القانون، وإرهاب الدولة، وغري ذلك           
وبسبب عدم الفعالية   . وصارت اهلجرة خطوة عادية بالنسبة ملن استطاع إليها سبيالً من العقول          

أساس الدين، وغري ذلـك،     التفضيل على   /والرداءة واحملسوبية وحماباة األقارب والعصبية القبلية     
شاع انتهاك حقوق من ال يرضى عنهم نظام احلكم املدنية منـها والـسياسية واالجتماعيـة                

 نتيجة محلة عسكرية    ١٩٧٩أبريل  /وكانت هناية النظام يف نيسان    . واالقتصادية والثقافية وغريها  
  .اشتركت يف تنفيذها عصابات أوغندية منفية وقوات نظامية ترتانية

فمن تولَّوا شؤون الدولـة     .  سقوط نظام أمني، مل تتحسن حالة حقوق اإلنسان        ورغم  -١٣
من املنفيني العائدين كانوا قد أتوا بطَمع غري مشهود وحبماسة فائقة لنهب مـوارد البلـد دون            

وصار حدوث جرائم   . وازع؛ وبلغ األمر ذروته بتشديد معاناة من بقوا يف البلد وتوسيع نطاقها           
وما لبث أن توقَّف تدفُّق املـساعدات مـن         . ق ألسباب سياسية أمراً شائعاً    القتل وقطع الطري  

  .اجلهات املاحنة بسبب السلب والنهب الذي واصلت ممارسته هذه النخبة السياسية العائدة
، ويف خضم حالة الفوضى واخلروج عن القانون والبؤس االجتماعي ١٩٨٠ويف عام     -١٤

 كانـت  لكنـها  األوغنـدي  الشعيب املؤمتر حزب هبا فاز عامة انتخابات ُنظّمت ،واالقتصادي
  .بالرتاهة تتسم مل أهنا رأت واسعة فئات إن إذ نزاع موضوع

ويف تلك الظروف، تسلَّح ُيوِيري موسيفيين، زعيم حزب احلركة الوطنية األوغندية،             -١٥
 حرب عصابات استمرت مخس سنوات يف إطار جمموعة جامعة          ١٩٨١فرباير  /شباطوبدأ يف   

وخالل تلك احلرب، سـاءت حالـة حقـوق         . جيش املقاومة الوطنية  /ُعرفت باسم حركة  
فلم يكن النظام احلاكم    . اإلنسان لألشخاص الذين ُزعم أهنم يؤيدون حركة املقاومة الوطنية        

آنذاك يتمتع ال باملعنويات العالية وال بالعقلية الالزمة للشروع يف بناء القدرات يف اجملـالني               
وحتول جهاز خمابرات الدولة، الذي     . ؤسسي بغرض حتسني حالة حقوق اإلنسان     القانوين وامل 

  .كان يسمى وكالة األمن القومي، إىل أداة ملمارسة اإلرهاب على خصوم الدولة
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وكان ال بد لفصيلٍ من جيش التحرير الوطين التابع للحكومة األوغنديـة أن يّتخـذ                 -١٦
فلم تتحسن حالة   . ١٩٨٥مايو  /أيار ٢٧ب عسكري يف    إجراًء استباقياً إلنقاذ نفسه فقام بانقال     

جيش املقاومة الوطنية تقدمها حنو كامباال فاستولت علـى         /وواصلت حركة . حقوق اإلنسان 
وقطعت حكومة حركة املقاومة الوطنية اجلديدة، برئاسة       . ١٩٨٦يناير  /كانون الثاين السلطة يف   

  .يؤّمن غداً أفضل ألوغندا"  جذريتغيري"ُيوِيري موسيفيين، عهداً على نفسها بإحداث 
وأعادت عناصر من القوات املهزومة وقوات أخرى تنظيم صفوفها يف أجزاء مـن               -١٧

أدى إىل مزيد   ) دام زهاء عشرين سنة   (الشمال والشمال الشرقي من البلد فبدأت مترداً ماحقاً         
ومـع أن   . جهـا من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان داخل املنطقة دون اإلقليمية وخار         

التمرد يف أوغندا قد انتهى، فإن بقايا تلك اجملموعات تواصل ارتكاب انتـهاكات فظيعـة               
  .حلقوق اإلنسان يف املنطقة األوسع للبحريات الكربى

ويف هذه الظروف البالغة االحنطاط، نشأت كيانات من بينـها جلنـة التحقيـق يف                 -١٨
ورأت تلك اهليئات مجيعها أن هناك حاجة       . يانتهاكات حقوق اإلنسان وجلنة اجمللس التأسيس     

إىل وضع عقد اجتماعي شعيب يضمن، من خالل إطار عمل قـانوين ومؤسـسي مـدروس،                
 يف  ١٩٩٤وأخذ اجمللس التأسيسي املنتخب يف عـام        . تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد     

  .١٩٩٥اعتباره هذه اآلراء عند وضع الدستور التارخيي األخري لعام 

  النظام القانوين حلقوق اإلنسان  -اً ثاني  

  الصكوك الوطنية  -ألف   
يتألف النظام القانوين حلقوق اإلنسان يف أوغندا من صكوك وطنية وإقليمية ودولية              -١٩

  .وتنص هذه احلقوق كذلك على آليات مؤسسية. تتعلق حبقوق اإلنسان

  ١٩٩٥دستور عام   -١  
والذي كان حمل نقـاش شـعيب واعتمـده     احملليُّ الصنع   ١٩٩٥خيتزل دستور عام      -٢٠

الشعب التزاَم حكومة أوغندا بتحقيق أعلى معايري احترام حقوق اإلنسان على صعيد األحكام 
 ففي أحكام ديباجته تعبٌري عن مزاج هذا اإلصـرار        . القانونية السارية وعلى الصعيد املؤسسي    

  :وإيقاعه يتجلى يف النص التايل
  :حنن شعب أوغندا"  
  ر تارخينا الذي اتسم باالضطراب السياسي والدستوري؛إذ نستذك  
  وإذ نقر بكفاحنا ضد قوى التسلط واالضطهاد واالستغالل؛  
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وإذ نلتزم ببناء مستقبل أفضل عن طريق إرساء نظام اجتماعي واقتـصادي              
وسياسي بواسطة دستورٍ وطين شعيب ودائم يستند إىل مبادئ الوحـدة والـسالم             

  ...".ة واحلرية والعدالة االجتماعية والتقدم؛ واملساواة والدميقراطي
وعليه، يضمن الدستور محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وغريهـا             -٢١

مبوجب كلٍ من األهداف الوطنية واملبادئ التوجيهية لسياسة الدولة ومبوجـب األحكـام             
تنص صـراحةً  ) ١(٢٠ادة فامل"). شرعة احلقوق("اجلوهرية املنصوص عليها يف الفصل الرابع     

وحتظر ". احلقوق واحلريات األساسية للفرد حقوق وحريات أصيلة ال متنحها الدولة         "على أن   
 أي استثناء من حقوق معّينة من حقوق اإلنسان، ومنها حـق عـدم التعـرض                ٤٤الفقرة  

ار للتعذيب؛ وحق التحرر من الرق أو االستعباد؛ واحلق يف حماكمة عادلة؛ واحلق يف استصد             
  .أمر باإلحضار

وينص الفصل الرابع على تلك احلقوق واحلريات وعلى احلماية اليت يضمنها القانون              -٢٢
  :ومنها على سبيل املثال. للفرد أو جملموعة من األفراد

 ؛)٢١املادة (املساواة وعدم التعرض للتمييز 

 ؛)٢٢املادة (محاية احلق يف احلياة  •

 ؛)٢٣املادة (محاية احلرية الشخصية  •

 ؛)٢٤املادة (احترام الكرامة اإلنسانية واحلماية من املعاملة الالإنسانية  •

 ؛)٢٥املادة (احلماية من الرق واالستعباد والسخرة  •

ن املمتلكـات اخلاصـة     ـة وحرمة املرتل وغريه م    ـاحلق يف حرمة احلياة الشخصي     •
 ؛)٢٧املادة (

 ؛)٢٨املادة (احلق يف حماكمة عادلة  •

 ؛)٢٩املادة (والتعبري والتنقل والدين والتجمع وتكوين مجعيات محاية حرية الوجدان  •

 ؛)٣٠املادة (احلق يف التعليم  •

 ؛)٣١املادة (احلق يف إنشاء أُسرة  •

 ؛)٣٣املادة (حقوق املرأة  •

 ؛)٣٤املادة (حقوق الطفل  •

 ؛)٣٥املادة (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •

 ؛)٣٩املادة (احلق يف بيئة نظيفة وصحية  •

  .؛ وغريها من احلقوق)٤٠املادة (قتصادية احلقوق اال •
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وينص الدستور أيضاً على ُسُبل انتصاف يف حال حـدوث انتـهاكات للحقـوق                -٢٣
فهو يكفل اللجوء إىل احملاكم لألشخاص الـذين ُتنتـهك حقـوقهم            . واحلريات اليت يضمنها  

مبا يف  (حسب  األمر الذي ال ميكّن األشخاص من التماس طعن قضائي ف         ). ٥٠املادة  (وحرياهتم  
، وإمنـا ُيـسند إىل      )ذلك الدعاوى اليت يرفعها أفراد أو ترفعها منظمة نيابةً عن شخص آخـر            
وُخولـت اللجنـة   . احملاكم، مبقتضى هذا النص، دوراً يف تعزيز ومحاية تلك احلقوق واحلريات         

 مـن   ١وتنص الفقرة   . األوغندية حلقوق اإلنسان سلطات شبه قضائية فيما يتعلق هبذه املسائل         
  . حتديداً على اختصاص احملكمة الدستورية بالنظر يف املسائل املتعلقة بتفسري الدستور١٣٧املادة 
ومن اختصاص احملكمة العليا يف أوغندا حتديد املعايري اليت ُيطبَّق يف ضوئها النظـام                -٢٤

عليـا   من قانون القضاء، تتمتع احملكمة ال      ١٣ومبوجب الفصل   . القضائي يف أوغندا  /القانوين
باختصاص أصلي غري حمدود بالنظر يف مجيع املسائل، كما تتمتـع جبميـع االختـصاصات               
االستئنافية والتكميلية األخرى اليت تفوَّض إليها شريطة أن متاَرس مبا يتفق والقانون املكتوب             
والقانون العريف ومبادئ اإلنصاف؛ أو مبا يتفق مع أي عرف أو عادة راسخة أو جارية؛ أو مبا 

فق مع مبادئ العدالة واإلنصاف وااللتزام مبا ميليه الضمري ومبا يتفق مع أي عرف قـائم ال                 يت
ينايف العدالة الطبيعية واإلنصاف وما ميليه الضمري وال يتناىف مع أي قانون مكتـوب سـواء                

بيد أنه ال يسري القانون املطبَّق وال القانون العريف ومبادئ          . بشكل مباشر أو كنتيجة حتمية    
. نصاف إال إذا كانت ظروف أوغندا وسكاهنا تسمح بذلك وحسب ما تقتضيه الظروف            اإل

وباإلضافة إىل ذلك، تطبَّق الشريعة اإلسالمية يف حماكم القضاة الشرعيني يف قضايا الـشريعة              
عندما تنتمي مجيـع     اإلسالمية املتعلقة باحلالة الشخصية وبالزواج وبقضايا الطالق واإلرث       

وتشمل جمموعة القوانني النابعة من الدستور القوانني الربملانية        . يانة اإلسالمية األطراف إىل الد  
وقد صدرت قـوانني أخـرى تتـضمن أحكـام          . والتشريعات الفرعية اليت توضع مبوجبها    

املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها أوغندا وأحكام القانون الـدويل العـريف             
  .تمسك هبا أعضاء اجملتمع الدويل وتتمتع بقوة القانون فيما بينهمواملعايري واألعراف اليت ي

  التشريعات الوطنية اهلامة اليت جرى سنُّها  -٢  
ُتدرِج بعض التشريعات الوطنية يف قانون البلد أحكام صكوٍك إقليمية ودولية خمتلفة              -٢٥

  :أو تستقي حمتواها منها، ومنها على اخلصوص/تتعلق حبقوق اإلنسان، و
         ُيدرج يف القـانون احمللـي اتفاقيـات         - ٣٦٣ون اتفاقيات جنيف، الفصل     قان •

؛ واتفاقية جنيف   )١٩٤٩(اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب       : جنيف وهي 
بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى واملنكوبني من القوات املـسلحة يف البحـار             

رضـى مـن القـوات      ؛ واتفاقية جنيف بشأن حتسني حال اجلرحى وامل       )١٩٤٩(
؛ واتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املـدنيني يف         )١٩٤٩(املسلحة يف امليدان    

 ).١٩٤٩(وقت احلرب 
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 ُيدرج يف القانون الوطين نظام رومـا        - )٢٠١٠(قانون احملكمة اجلنائية الدولية      •
 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 يـنص علـى     - )٢٠٠٥ (٧قانون قوات الدفاع الشعبية األوغندية، الفصل        •
 .اللوائح املتعلقة بقوات الدفاع األوغندية وعلى نظامها القضائي

، بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقـم       ٣٠٣، الفصل   قانون الشرطة األوغندية   •
 اخلاصـة   مدونة األحكام التأديبية   ينص على وظائف الشرطة و     - )٢٠٠٦ (١٦
 .هبا

افؤ الفرص فينفّذ بذلك الفقرتني      ينشئ جلنة تك   - )٢٠١٠(قانون تكافؤ الفرص     •
 . من الدستور٣٢ من املادة ٤ و٣

 الذي ُيدرج يف القانون احمللي أحكام       - ٢٠٠٦قانون األشخاص ذوي اإلعاقة،      •
 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 يتضمن أحكاماً حمددة عن رعاية الطفـل ومحايتـه          - ٥٩قانون الطفل، الفصل     •
 .واإلنفاق عليه

 يتضمن أحكاماً تناهض السخرة والتمييـز والتحـرش         - ٢٠٠٦ل،  قانون العم  •
اجلنسي؛ ويتضمن حقوقاً أخرى كعدد ساعات العمل، واإلجـازات الـسنوية،           

 .وإجازيت األمومة األبوة؛ وغري ذلك

 ينص على حقوق املرأة والطفل واألشـخاص        - ٢٢٧قانون األراضي، الفصل     •
وإذ .  أرضاً خاضعة للحيازة العرفيـة     ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باختاذ أي قرار خيص       

جيب اّتباع أعراف اجملتمع احمللي املعين وتقاليده وممارساته، يتعني أال ُتحَرم النـساء             
 .واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة من متلُّك األراضي أو َشغلها أو استغالهلا

يـة   ُيدرج يف قانون البلد الـصكوك الدول       - ١٥٣قانون البيئة الوطنية، الفصل      •
وينص صراحةً على احلق يف بيئة نظيفة وصحية وُيلزم كل شخص           . املتعلقة بالبيئة 
وباإلضافة إىل ذلك، ينشئ ذلك القانون السلطة الوطنية إلدارة البيئة          . حبماية البيئة 

 .املسؤولة عن إدارة شؤون البيئة وتنسيقها

ملتحـدة   ُيدرج يف قانون البلد قواعد األمـم ا        - ٣٠٤قانون السجون، الفصل     •
 .النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 ُيدرج يف قانون البلد     -) ٢٠١٠(قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية        •
 .تشريعات متنوعة حتظُر العنف يف حق النساء والفتيات

 ُيدرج يف قانون البلد القوانني الدولية       -) ٢٠١٠(قانون منع االجتار باألشخاص      •
 .بالنساء واألطفال وغريهماليت حتظر االجتار 
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 ُيدرج يف قانون البلد بعض جوانـب        -) ٢٠٠٥(قانون احلصول على املعلومة      •
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ُيدرج يف قانون البلد اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقـة          - ٢٠٠٦قانون الالجئني،    •
  .حبقوق الالجئني

  الصكوك اإلقليمية  -باء   
  :من مجلة هذه الصكوك  -٢٦

. )١٩٩٩( )أفريقيـا معاهدة احتاد شـرق     (املعاهدة املنشئة الحتاد شرق أفريقيا       •
مبوجب هذه املعاهدة، تلتزم الدول األطراف بتعزيز حقوق اإلنسان املنصوص عليها  

والحتاد شرق أفريقيا أجهزة كبرية ُتعـىن       . يف الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية    
وجيري حالياً استعراض وحتـديث     . إلنسان كمحكمة شرق أفريقيا   بتعزيز حقوق ا  

خطة العمل املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت ُوضعت مبوجب املعاهـدة            
 ).٢٠٠٩يونيه / حزيران- ٢٠٠٨يوليه /متوز(ملدة سنة واحدة يف البداية 

نـة   أنـشأ امليثـاق اللج     ).١٩٨١(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       •
وتشمل والية هذه اللجنة تعزيـز      ). ١٩٨٦(األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     

 من امليثاق، يتعني على     ٦٢ومبوجب املادة   . ومحاية حقوق اإلنسان وتفسري امليثاق    
وعمالً بتلك املادة، قدمت    . الدول األطراف أن تقدم تقريرين دوريني يف كل سنة        

 .أوغندا مجيع التقارير الدورية األربعة

امللحق بامليثاق األفريقـي حلقـوق       الربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا      •
أصبحت أوغندا طرفاً يف هـذا      ). ٢٠٠٣ (بروتوكول مابوتو /اإلنسان والشعوب 
وينص الربوتوكول على إطار قانوين للقـضاء علـى   . ٢٠١٠الربوتوكول يف عام   

 الكرامة واحلق يف احلياة وحـق  ويتضمن أحكاماً تتناول احلق يف . التمييز ضد املرأة  
. الشخص يف سالمته ويف األمان على شخصه والقضاء على املمارسات الـضارة           

 . من دستور أوغندا٣٣وتتوافق أحكام هذا امليثاق مع املادة 

اعُتمـدت  ). ٢٠٠٩ (اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن املشردين داخلياً يف أفريقيا        •
لقمة االستثنائي لالحتاد األفريقـي يف كمبـاال املعـين        االتفاقية أثناء انعقاد مؤمتر ا    

وحتدد االتفاقية إطاراً قانونياً حلماية ماليني      . بالالجئني والعائدين واملشردين داخلياً   
املشردين داخلياً يف أفريقيا وملساعدهتم وإجياد حلول ألوضاعهم، وكذلك ملنع أي           

 .تشرد مستقبلي مبعاجلة أسبابه اجلذرية

 توافق أوغندا على جمموعة مـن       ملؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربى،     ا  إطار يف •
 :الربتوكوالت من بينها
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 الربوتوكول املتعلق بالدميقراطية واحلكم الرشيد؛ •

 الربوتوكول املتعلق بالتنمية االقتصادية؛ •

  .الربوتوكول املتعلق بالقضايا اإلنسانية واالجتماعية •

  الصكوك الدولية  -جيم   
سـنة  (صكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صّدقت عليهـا أوغنـدا            من ال   -٢٧

  ):التصديق مبّينة باألحرف الداكنة
 ]١٩٦٢] [١٩٤٥[ميثاق منظمة األمم املتحدة  •

 ]١٩٩٥] [١٩٦٦[العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •

 ]١٩٨٧] [١٩٦٦ [العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

 ]٢٠٠٢] [١٩٩٨] [نظام روما[النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  •

 ]١٩٩٠] [١٩٨٩[اتفاقية حقوق الطفل  •

 ]١٩٨٠] [١٩٦٥[االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  •

 ]١٩٨٥] [١٩٧٩[اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •

عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية      اتفاقية مناهضة الت   •
 ]١٩٨٦] [١٩٨٤[أو املهينة 

] ١٩٩٠[االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم             •
]٢٠٠٦[ 

 ]٢٠٠٦] [١٩٩٨[اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •

  اإلطار املؤسسي  -ثالثاً   

  ريعيةالسلطة التش  -ألف   
من الدستور للربملان سلطة سنِّ قوانني بشأن أي مـسألة هتـم            ) ١(٧٩ختوِّل املادة     -٢٨

  .السالمة والنظام والتنمية واحلكم الرشيد يف أوغندا
 تفّعل متتع املواطنني حبقوق )٢(وعمالً بالوالية احملددة أعاله، أصدر الربملان عدة قوانني     -٢٩

وقد أنشأ الربملان كذلك عدة هيئات هلا صالحيات        . لدستوراإلنسان واحلريات املكرَّسة يف ا    
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ومن بني تلك اهليئات اللجنة األوغنديـة حلقـوق         . رصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها    
اإلنسان وجلنة تكافؤ الفرص وحمكمة مكافحة الفساد واجمللس الوطين للطفل واجمللس الوطين            

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذلك من اهليئات

  السلطة القضائية  -باء   
ينشئ الدستور، يف الفصل الثامن منه، السلطة القضائية بوصفها جهـازاً مـستقالً               -٣٠

وتؤدي السلطة القضائية دوراً هاماً يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان            . ومنفصالً عن احلكومة  
  .ويف محايتها واحلريات

ء كاحملكمـة العليـا      من الدستور على إنشاء حماكم نظام القضا       ١٢٩وتنص املادة     -٣١
. وحمكمة االستئناف واحملكمة الكربى وحماكم أدىن درجةً ينشئها الربملان بـصورة قانونيـة            

وعمالً هبذا النص، أُنشئت حماكم صلح مبوجب الفصل السادس عشر من قـانون حمـاكم               
  .٢٠٠٦ الصادر يف عام ١٣الصلح بينما أنشئت حماكم اجملالس احمللية مبوجب القانون 

 من الدستور على أن تكون احملكمة العليا حمكمة النقض واإلبرام           ١٣٢نص املادة   وت  -٣٢
كما تنص على أن تقدَّم إىل احملكمة العليا طلبات االستئناف على قرارات حمكمة االستئناف              

  .واحملكمة الدستورية وفق ما ينص عليه القانون
االسـتئناف أن تعتـرب      من الدستور على أنه يتعني على حمكمة         ١٣٧وتنص املادة     -٣٣

وجيوز لكل  . نفسها احملكمة الدستورية عندما ُتعَرض عليها أي مسألة تتعلق بتفسري الدستور          
شخص ينتهك حقوقَه الدستورية قانونٌ صادر عن الربملان أو أي قانون آخر، أو أي فعل أو                

دفـع  إمهال يرتكبه أي شخص أو سلطة، أن يطلب إىل احملكمة الدستورية إصدار إعـالن و              
  .تعويض عن الضرر، عند االقتضاء

من الدستور، للمحكمة الكربى يف أوغنـدا اختـصاص         ) ١(١٣٩ومبوجب املادة     -٣٤
أصلي وأصيل غري حمدود بالنظر يف مجيع القضايا إىل جانب االختصاص االستئنايف وغريه من              

ات انتـهاك  ويشمل ذلك ادعاء. االختصاصات اليت قد خيوهلا إياها الدستور أو قوانني أخرى      
  .حقوق اإلنسان

وأُنشئت داخل احملكمة الكربى شعبة جرائم احلرب عمالً بالفقرة الواردة يف قـانون          -٣٥
 الذي أدرج أحكام نظام رومـا للمحكمـة         ٢٠١٠احملكمة اجلنائية الدولية الصادر يف عام       

مبحاكمة تومـاس   وتقرَّر أن تبدأ شعبة جرائم احلرب أعماهلا        . اجلنائية الدولية يف قانون البلد    
على جرائم تتراوح بني القتل العمد وأخذ الرهائن        ) أحد قواد جيش الرب للمقاومة    (كُويِليو  

  .وتدمري املمتلكات على نطاق واسع والتسبب يف إصابات خطرية للناس
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  اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ان بـصفتها مؤسـسة      من الدستور اللجنة األوغندية حلقوق اإلنس      ٥١تنشئ املادة     -٣٦

  : من الدستور صالحية القيام مبا يلي٥٢وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وختّوهلا املادة 
التحقيق يف انتهاك أي حق من حقوق اإلنسان مببادرة منها أو استناداً إىل شكوى               •

 يقدمها أي شخص أو جمموعة من األشخاص؛

ك من املرافق ذات الـصلة  زيارة السجون واملعتقالت وأماكن االحتجاز أو غري ذل     •
بغرض التفتيش وتقييم ظروف عيش الرتالء يف تلك املؤسسات وتقدمي توصيات يف            

 ذلك الشأن؛

ـ    ـث والتثقي ـوضع برنامج مستمر للبح    • ـ  ـف واإلعالم بغرض تعزي رام ـز احت
 حقوق اإلنسان؛

ـ              • ع توصية الربملان باختاذ تدابري فعالة ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان، من بينها دف
 تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو ُألسرهم؛

توعية اجملتمع واالستمرار يف إذكاء وعيه بأحكام هذا الدستور بوصـفه القـانون              •
 األساسي الذي يسري على شعب أوغندا؛

تثقيف عامة اجلمهور وحضه على الدفاع دائماً عن هذا الدستور يف وجه مجيـع               •
 أشكال اإلساءة واالنتهاك؛

رامج ترمي إىل توعية مواطين أوغندا مبسؤولياهتم املدنية وجعلهم يقـّدرون           وضع ب  •
 حقوقهم وواجباهتم كشعب حر، وتنفيذ تلك الربامج واإلشراف عليها؛

رصد امتثال احلكومة لاللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان الناشئة عـن املعاهـدات      •
 .واالتفاقيات الدولية

وق اإلنسان، يف أداء وظائفها، بالصالحيات املخولـة        وتتمتع اللجنة األوغندية حلق     -٣٧
للمحاكم، كصالحية االستدعاء للحضور أو غري ذلك من األوامر اليت تطلب إحـضار أي              
شخص أمام اللجنة وتقدمي أي مستند أو وثيقة تفيد التحقيقات الـيت جتريهـا؛ وصـالحية             

 الطلب إىل أي شخص     استجواب أي شخص بشأن أي مسألة حتقِّق فيها اللجنة؛ وصالحية         
أن يكشف عن أي معلومات حبوزته تكون مفيدة ألي حتقيق جتريه اللجنة؛ وصالحية األمـر      

ويف حال اقتنعت اللجنة حبدوث انتهاك حرية أو حق مـن       . بسجن أي شخص حيقّر أوامرها    
  :حقوق اإلنسان، جيوز هلا أن تأمر مبا يلي

 إخالء سبيل شخص مت احتجازه أو تقييد حركته؛ •

  دفع تعويض؛أو •

 .أو إتاحة أي سبيل انتصاف أو تعويض قانوين آخر •
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  أمانة املظامل/مفتشية احلكومة  -دال   
 ٢٢٥ من الدستور وهلا، مبوجب املادة       ٢٢٣أُنشئت مفتشية احلكومة مبوجب املادة        -٣٨

  :منه، صالحية القيام مبا يلي
 لطبيعية يف اإلدارة؛تعزيز وتشجيع التمسك القاطع بسيادة القانون ومبادئ العدالة ا •

 القضاء على الفساد وإساءة استخدام السلطة واملناصب العامة وتشجيعه؛ •

 تعزيز احلكم الرتيه والفعال والرشيد يف املناصب العامة؛ •

 اإلشراف على إنفاذ مدونة السلوك اخلاصة بالقادة؛ •

تـشية  توعية عامة اجلمهور بِقيم النظام الدستوري عموماً وإطالعه على أنشطة املف           •
  .خصوصاً بأي وسائط أو وسائل أخرى تراها مناسبة

 من الدستور، تتمتع مفتشية احلكومـة باالسـتقالل يف أداء           ٢٢٧ومبوجب املادة     -٣٩
 مـن   ٢٣٠وفضالً عن ذلك، ومبوجب املـادة       . وظائفها ولكنها تظل مسؤولة أمام الربملان     

وبصالحية االعتقال أو طلـب     الدستور، تتمتع املفتشية بصالحية التحقيق أو طلب التحقيق         
االعتقال وبصالحية املالحقة أو طلب املالحقة يف قضايا الفساد أو إساءة استخدام السلطة أو          

  .املنصب العام

  جلنة تكافؤ الفرص  -هاء   
 من الدستور وباملبدأ الرابـع مـن األهـداف          ٣٢ من املادة    ٤ و ٣عمالً بالفقرتني     -٤٠

سة الدولة، أُنشئت جلنة تكافؤ الفرص بغرض تنفيذ الواليـة          واملبادئ التوجيهية الوطنية لسيا   
اليت أسندها الدستور إىل الدولة وتتمثل يف القضاء على التمييز وعلى حاالت عدم املـساواة               
اليت يعانيها أي فرد أو جمموعة من األفراد بسبب العنصر أو نوع اجلنس أو الفئة العمريـة أو                  

د أو املعتقد أو الدين أو احلالة الصحية أو املركز االجتماعي           األصل العرقي أو القَبلي أو املول     
أو االقتصادي أو الرأي السياسي أو اإلعاقة، كما تتمثل يف اختاذ تدابري إجيابية لصاحل الفئات               
املهمَّشة استناداً إىل معايري نوع اجلنس أو الفئة العمرية أو اإلعاقة أو إىل أي اعتبار آخر ناتج                 

رخيي أو عن التقاليد أو األعراف، بغرض تصحيح حاالت التفاوت اليت قـد             عن التطور التا  
مـن  ) ج)(٢(١٨٠وتقتضي املادة   . تكون قائمة بينهم؛ ويف معاجلة مسائل أخرى ذات صلة        

  . إىل واقع٣٢احلكومات احمللية ترمجة أحكام املادة 
واألنـشطة  وتتمثل والية اللجنة يف رصد السياسات والقوانني واخلطط والـربامج             -٤١

واملمارسات والتقاليد والثقافات والعادات واألعراف اخلاصة بأجهزة الدولـة، وباهليئـات           
والوكاالت القانونية، وباهليئات والسلطات العامة واألعمال واملقاوالت اخلاصة، وباملنظمات         
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 تكـافؤ   غري احلكومية ، وباجلمعيات االجتماعية والثقافية، ويف تقييمها وضمان امتثاهلا ملبدأ          
  .الفرص وللتدابري اإلجيابية اليت ُتتَّخذ لصاحل الفئات املهمَّشة

  هيئات دستورية وقانونية أخرى معنية مبسائل حقوق اإلنسان  -واو   

  جلنة الوظيفة العمومية  -١  
 ٢٨٨ من الدستور ومبوجب الفصل      ١٦٥جلنة الوظيفة العمومية، املنشأة مبوجب املادة         -٤٢

 اإلنسان  عمومية، هي هيئة مستقلة مكلفة بالنظر يف اجلوانب املتصلة حبقوق         من قانون الوظيفة ال   
لتعزيز مبادئ العدالة الطبيعية يف التعيينات والترقيات واإلجراءات التأديبية اخلاصة بـاملوظفني          

  .العموميني، وتشمل اللجان احمللية للوظيفة العمومية

  جلنة االنتخابات  -٢  
وحـىت اهليئـة    . تور جلنة االنتخابات بصفتها هيئة مستقلة      من الدس  ٦٠تنشئ املادة     -٤٣

تؤدي وظائفها، أُسندت إليها والية تشمل أموراً منها ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهـة              
 بشكل منتظم؛ والنظر والبت يف الشكاوى املتعلقة باالنتخابات اليت تقدَّم قبل عملية االقتراع            

 من قانون جلنة    ١٤٠ويتضمن الفصل   . وتنفيذها خبنيويف أثنائها؛ ووضع برامج لتثقيف النا     
  . من الدستور٦٠االنتخابات أحكاماً لتنفيذ املادة 

  اللجنة األوغندية لتعديل القوانني  -٣  
ُتسَند والية تعديل مجيع القوانني، مبا فيها تلك املتعلقة مبسائل حقوق اإلنـسان، إىل               -٤٤

 من الدستور واليت ترد أحكـام       ٢٤٨ مبوجب املادة    لتعديل القوانني املنشأة   اللجنة األوغندية 
  . من قانون اللجنة األوغندية لتعديل القوانني٢٥تفعيلها يف الفصل 

  جلان أخرى  -٤  
جلنـة  : ُينشئ الدستور كذلك جلاناً خاصة خبدمات أخرى منها علـى اخلـصوص           -٤٥

ان اخلدمات احمللية   ؛ وجل )١٦٩املادة  (؛ جلنة اخلدمات الصحية     )١٦٧املادة  (خدمات التعليم   
  ).١٩٨املادة (

  التعاون مع الشركاء اإلمنائيني الدوليني  -زاي   
أشركت أوغندا شركاء إمنائيني، دوليني وثنائيني معاً، يف سعيها لتنفيـذ أجنـدات               -٤٦

ومن بني أولئك   . إمنائية ذات صلة حبقوق اإلنسان كلٌ ضمن حدود واليته واملوارد املتاحة له           
 القُطري التابع ملنظومة األمم املتحدة وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            الشركاء الفريق 

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األغذيـة العـاملي واليونيـسيف             
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ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة            
البنك الدويل، وغـري    / املنظمة الدولية للهجرة وصندوق النقد الدويل      الصحة العاملية وكذلك  

وأوغندا من الدول القالئل اليت تستضيف مكتباً للمفوضية السامية حلقوق          . ذلك من اهليئات  
  .اإلنسان يتمتع بعالقات عمل جد ودية مع احلكومة

نسان ليـشمل   وعلى الصعيد الثنائي، يتجاوز التعاون نطاق أجندة تعزيز حقوق اإل           -٤٧
  .قطاعات ترتبط مباشرةً باألجندة اإلمنائية الوطنية ككل

  ترابط حقوق اإلنسان واألمن القومي والسالم واالستقرار والسيادة  -حاء   
 على إقامة مؤسسات قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة؛         ١٩٩٥ينص دستور عام      -٤٨

لس األمن القومي؛ ومـصاحل     وقوات الشرطة األوغندية؛ ومصلحة السجون األوغندية؛ وجم      
سيادة شعب   وقد أُنشئت هذه األجهزة لكي تكفل     . االستخبارات؛ وغري ذلك من األجهزة    

أوغندا وسالمة أراضيها، كلٌ ضمن حدود واليتها املنفصلة عن الواليات األخرى واملكملـة       
يف سعيها   من الدستور أجهزة األمن باحترام حقوق اإلنسان واحلريات          ٢٢١وتأمر املادة   . هلا

  .لالضطالع بواليتها

  حقوق اإلنسان والتكامل اإلقليمي  -طاء   
إن املعاهدة املنشئة جلماعة شرق أفريقيا، إذ تقصَّدت جعل حقوق اإلنسان حمـور               -٤٩

أجندة التكامل اإلقليمي، جتعل من مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أحد مبـادئ ذلـك               
الشريكة بأن أي هتديد حلقوق اإلنسان يف دولـة مـن           التكامل األساسية وتربز قناعة الدول      

  .الدول هو هتديد حلقوق اإلنسان يف سائر الدول األخرى
األوسع مساحةً، ُتبذَل جهود متضافرة علـى        وعلى صعيد منطقة البحريات الكربى      -٥٠

مستويات خمتلفة من أجل التصدي للتهديدات اليت تشكّلها اجملموعات اإلرهابيـة كجـيش             
مقاومة وجبهة التحالف الدميقراطي واجليش الوطين لتحرير أوغندا وجيش اخلـالص           الرب لل 
  .؛ والشباب، والقاعدةيوِوإنترياهاْمالشعيب 

  اخلطة اإلمنائية الوطنية  -ياء   
        ُوضعت اخلطة اإلمنائية الوطنية اخلاصة بأوغندا بغرض توجيه تنمية أوغنـدا حـىت               -٥١
جراءات ُتّتخذ بشكل متزايد على مدى مخس سنوات بغية حتقيق وُتحدِّد اخلطة إ. ٢٠١٥عام 

 سنة ومتكني أوغندا من اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً وتصبح ٣٠إطار الرؤية الوطنية بعد 
وُتحدد اخلطة األولويات فيما يتعلق باهلياكل األساسية والطاقة        . من البلدان املتوسطة الدخل   
ناء القدرات البـشرية بوصـفها قطاعـات حيويـة للتـدّخل            والصحة والتعليم واملياه وب   
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وتشدد اخلطة على إنشاء شراكات بني القطاعني العام واخلاص وعلى استمرار           . االستراتيجي
  .٢٠١٥منوٍّ قاطرُته التصدير وحمرِّكُه السوق حىت عام 

وتشتمل اخلطة اإلمنائية الوطنية كذلك على فصل يتناول تعميم مراعـاة حقـوق               -٥٢
وهي تعترف باللجنة األوغندية حلقـوق      . نسان يف القطاعات األوسع للتنمية االجتماعية     اإل

ومن أهم املبادئ املتعلقـة     . اإلنسان بصفتها املؤسسة الرئيسية املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان       
حبقوق اإلنسان حتقيق مزيد من اإلنصاف يف احلصول على الفـرص والتـصرف بـشكل               

وقد ُوضع هذا الفصل من اخلطة بالتـشاور مـع   . د يف مجيع اجملاالتدميقراطي يف موارد البل 
وهو يبّين بإجياز االلتزامـات واالسـتراتيجيات       . قطاعات خمتلفة ذات صلة حبقوق اإلنسان     

  .لتوطيد أنظمة حملية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  احلقوق املدنية والسياسية  -رابعاً   

  اإلعداماحلق يف احلياة مقابل عقوبة   -ألف   
 من الدستور على عدم حرمان أي شخص من احلياة عمداً إالّ تنفيذاً             ٢٢تنص املادة     -٥٣

لعقوبة مبقتضى حكم صادر عن حمكمة ذات اختصاص فيما يتعلق جبرمية من اجلـرائم بعـد                
ويشمل نطـاق احلـق يف      . حماكمة عادلة وبعد تأييد أعلى حمكمة استئناف لإلدانة وللعقوبة        

وقد كان اإلبقاء على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم الكربى نتيجةً ملـا            . جلننياحلياة حياة ا  
  . بأن أغلبية املواطنني تؤيد اإلبقاء عليها٢٠٠٥توصلت إليه جلنة استعراض الدستور يف عام 

وللمحاكم، يف ممارسة سلطاهتا، صالحية تقرير ما إذا كانت اإلدانة على اجلـرائم               -٥٤
  .من العقوبة القصوى باإلعدام أو أي عقوبة أخرىاملذكورة أعاله تتض

 آخرين، االلتمـاس    ٤١٧سوزان كيغوال و  ضد  للنائب العام   ويف القضية البارزة      -٥٥
، اعتربت احملكمة العليا أن أحكاماً خمتلفة يف قوانني أوغنـدا  ٢٠٠٦ لعام  ٣الدستوري رقم   

 تناقض مبدأي املساواة أمام القانون      تنص على عقوبة اإلعدام اإللزامية تتناىف مع الدستور ألهنا        
حيث إن السلطة التنفيذية مل تتخـذ أي قـرار          "وارتأت احملكمة أيضاً أنه     . واحملاكمة العادلة 

بتنفيذ أمر احملكمة بإعدام املُدان بعد ثالث سنوات من تاريخ النطق باحلكم، يتعني اعتبار أن               
  ."إمكانية العفوعقوبة اإلعدام قد ُخففت إىل السجن مدى احلياة دون 

ويعين قرار احملكمة املذكور أعاله أن عقوبة اإلعدام مل تعد إلزامية بالنسبة للجـرائم                -٥٦
الكربى وأنه يترك أمر تقرير فرض عقوبة اإلعدام من عدمه لرئيس القضاة وحده مع مراعاة               

  .مجيع الظروف ذات الصلة احمليطة بكل قضية
ل شخص حمكوم عليه باإلعدام على وقف تنفيذ        وباإلضافة إىل ذلك، جيوز أن حيص       -٥٧

  . من الدستور١٢١العقوبة عن طريق التماس امتياز حق العفو الرئاسي وفقاً للمادة 
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  محاية حرية الوجدان والتعبري والتنقل والدين والتجمع وتكوين مجعيات  -باء   

  حرية التجمع والتظاهر برفقة آخرين سلمياً وبدون سالح  -١  
من الدستور على احلق يف حرية التجمع والتظـاهر برفقـة           ) د)(١(٢٩تنص املادة     -٥٨

غري أنه تنبغي قراءة هذه األحكـام       . آخرين سلمياً وبدون سالح وعلى حرية تقدمي العرائض       
 اليت تنص على أنه     ٤٣ومن بينها املادة    . باالقتران مع أحكام أخرى واردة يف نفس الدستور       

ي شخص، يف متتعه باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور، ضرراً           يتعني أالّ ُيلحق أ   
          حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو غريها من احلقوق واحلريـات املتاحـة لآلخـرين              

 كذلك على واجبات املواطن ومن بينها واجب احتـرام          ١٧وتنص املادة   . وال بالصاحل العام  
اية املمتلكات العامة واحملافظة عليها؛ والتعاون مع الوكاالت        وحرياهتم؛ ومح  حقوق اآلخرين 

  .الشرعية يف حفظ القانون والنظام
فالدستور، بضمانه حقوق وحريات الفرد، يفرض كذلك واجبات والتزامات على            -٥٩

  .نفس الفرد عند متتعه بتلك احلقوق واحلريات
ليت تـشمل محايـة احليـاة        وظائف قوات الشرطة األوغندية ا     ٢١٢وُتحدد املادة     -٦٠

واملمتلكات؛ واحملافظة على القانون والنظام؛ ومنع حدوث اجلرائم والكشف عنها؛ والتعاون           
وُتنفّذ هذه املادة من الدستور     . مع السلطة املدنية وأجهزة األمن األخرى ومع السكان عموماً        

كلَّف، إذا استحـسن    جيوز للوزير امل  " : منه على أنه   ٣٥فتنص املادة   . بواسطة قانون الشرطة  
ذلك، أن ُيعلن، بواسطة صك قانوين، اعتبار دعوة أي شخص أو أشخاص لتنظيم جتمـع يف       

املنطقـة املـذكورة يف     "يشار إليها أدناه يف هذه الفقرة بعبارة        (أي منطقة بعينها يف أوغندا      
لَفـة  من املعقول افتراض أن حيضره أكثر من مخسة وعشرين شخـصاً، خما         ") اجلريدة الرمسية 

للقانون ما مل حيصل ذلك الشخص أو أولئك األشخاص على تصريح بذلك مبوجب الفقـرة       
، قام الوزير املكلف باإلعالن يف اجلريدة  من القانون املذكور٣٥وعمالً باملادة . )"٢(الفرعية 

وهذه ممارسة شـائعة يف    . الرمسية عن بعض املناطق فيما يتعلق بالتجمعات العامة واملظاهرات        
  .ديد من بلدان العاملالع
النائـب العـام،    ضـد    موآنغا كيفوميب بيد أن احملكمة الدستورية رأت يف قضية          -٦١

 من قانون الـشرطة     ٣٢ من املادة    ٢الفقرة  "، أن   ٢٠٠٥ لعام   ٩االلتماس الدستوري رقم    
 .اليت ُتجيز للشرطة منع التجمعات، مبا فيها التجمعات العامة أو املظاهرات، تناقض الدستور            

) د)(١(٢٩ومن الواضح أهنا ُتعطي الشرطة صالحيات لفرض شروط تتناىف مع أحكام املادة             
غري أن احملكمة أبقت على صالحيات   . "من الدستور اليت تكفل التمتع حبرية التجمع والتظاهر       

  .فتكون بذلك قد اعترفت مببدأ دستوري أساسي. الشرطة حلفظ القانون والنظام
يةً قراءة أحكام الدستور بشأن احلق يف التجمعـات العامـة           وال تقل عن ذلك أمه      -٦٢

 من قانون العقوبـات الـيت ُتعـّرف         ١٢٠ من الفصل    ٦٥واملظاهرات باالقتران مع املادة     
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ويقتضي القانون من منظمي التجمعات العامـة       . التجمعات غري القانونية وحاالت الشغب    
ختاذ الترتيبات كي تسري بسالم؛ ولتسيري واملظاهرات إعالم قوات الشرطة األوغندية تسهيالً ال

غري أن منظمـي    . تلك التجمعات العامة واملظاهرات يف مناطق أُعلن عنها يف اجلريدة الرمسية          
التجمعات العامة واملظاهرات أحياناً مل يقّدروا قيمة هذا الشرط مما أدى إىل ارتكاب بعـض               

ويف مثل تلـك    . اكات حلقوق اإلنسان  املكلّفني بإنفاذ القانون بعض األخطاء تتمثل يف انته       
احلاالت، رّدت احلكومة بسرعة وحزم بأن اعتربت أولئك األشخاص مسؤولني عن أفعـاهلم         

  .بصفة شخصية
وبالتشاور مع قوات الشرطة األوغندية، وضعت اللجنة األوغندية حلقوق اإلنـسان             -٦٣

وقد أوصـت اللجنـة   . راتمبادئ توجيهية لتعزيز ومحاية احلق يف التجمعات العامة واملظاه       
األوغندية حلقوق اإلنسان احلكومة مبراعاة هذه املبادئ التوجيهية عند وضع مشروع قـانون             

  .النظام العام يف صيغته األخرية) إدارة(

  حرية تكوين مجعيات  -٢  
من الدستور احلق يف حرية تكوين مجعيات الذي يـشتمل          )    ه)(١(٢٩تضمن املادة     -٦٤

كنقابات العمال واملنظمات السياسية (يات أو نقابات واالنضمام إليها على حرية تشكيل مجع   
 منظمة من منظمات ٦ ٠٦٣وتوجد يف أوغندا حالياً     ). وغري ذلك من منظمات اجملتمع املدين     

 من الدستور بواسطة    ٢٩وفيما يتعلق باألحزاب السياسية، تنفَّذ أحكام املادة        . اجملتمع املدين 
، صّوت األوغنديون   ٢٠٠٥ففي استفتاء عام    .  واملنظمات األخرى  قانون األحزاب السياسية  

لصاحل رفع احلظر على األحزاب السياسية وطُّبقت نتيجة االسـتفتاء عـن طريـق تعـديل           
 حزباً سياسياً مسجالً وُسمح هلذه األحزاب       ٣٨ويوجد يف اجملال السياسي اجلديد      . دستوري

وأنـشأت احلكومـة    . ٢٠١١مـارس   /آذار -فرباير  /باملشاركة حبرية يف انتخابات شباط    
األوغندية أيضاً املنتدى االستشاري الوطين ومنظمة احلوار املشترك بني األحـزاب كـآليتني             

  .تتيحان لألحزاب السياسية مناقشة املسائل السياسية اليت هتمها

  عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -٣  
 من الدستور احلماية من التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة   ٢٥ و ٢٤تضمن املادتان     -٦٥

          ففيما يتعلق بالتعذيب، صّدقت أوغنـدا علـى اتفاقيـة مناهـضة            . القاسية أو الالإنسانية  
 وهي يف طور إدراج أحكامها يف قانوهنا احمللي بإصـدار مـشروع             ١٩٨٦التعذيب يف عام    
ومشروع القانون، الذي مت إعداده بالتشاور مع لفيف من منظمات          . عذيبقانون مكافحة الت  

ويتضمن مـشروع القـانون     . معروض حالياً على الربملان    اجملتمع املدين ومنظمات أخرى،   
أحكاماً ترمي إىل اعتبار األشخاص الذين يعذِّبون أشخاصاً آخرين مسؤولني عـن أفعـاهلم              

  .بصفتهم الشخصية
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مبادئ جزيرة روبن التوجيهية املتعلقة مبنع التعذيب وحظره، وهي         وأوغندا طرف يف      -٦٦
 عالمة بارزة   ٢٠٠٦واعُترب إصدار قانون السجون يف عام       . ملَزمة بتنفيذ أحكام تلك املبادئ    

فالقانون يسلّم بأمور منها حقوق وحريات نـزالء الـسجون          . يف إصالح مصلحة السجون   
تثقيـف  "وأطلقت احلكومة كذلك برنامج     . دينوحق األطفال يف االحتجاز مبعزل عن الراش      

  ".نزالء السجون
وأُنشئت داخل جهاز قوات الشرطة األوغندية وحدةُ املعايري املهنية لتلقي الشكاوى             -٦٧

اليت تقدَّم يف حق أفراد قوات الشرطة الذين خيالفون القانون أو ينتهكون حقوق األشـخاص             
ومبوجـب  .  إجراءات تأديبية يف حق املنتـهِكني      العاديني وللتحقيق يف تلك الشكاوى واختاذ     

 ١٦ من قانون الشرطة، بصيغته املعدلة بالقـانون رقـم           ٣٠٣ من الفصل    ٧٠أحكام املادة   
، حيق ألي شخص من عامة اجلمهور أن يقدم شكوى ضد أي فـرد              ٢٠٠٦الصادر يف عام    

ومـن  . احـة لـه   من أفراد الشرطة دون املساس بأي سبيل من سبل االنتصاف القانونية املت           
الشكاوى العامة اليت مت تقدميها شكاوى تتعلق بسوء إدارة القضايا وسوء سلوك أفراد مـن               

  .االعتداء/االحتجاز غري القانونية؛ والفساد والتعذيب/الشرطة؛ وعمليات التوقيف
وقد ُسجل حتسن كبري يف أداء وحدة املعايري املهنية مثلما يتبني من خالل عدد مـن                  -٦٨

فاملمارسات الفاسدة ألفراد قوات الشرطة األوغندية، على سـبيل املثـال، قـد             . املؤشرات
وقد يعود الفضل   . ٢٠١٠ قضية يف عام     ١٥٥ إىل   ٢٠٠٩ قضايا يف عام     ٢٠٨تراجعت من   

يف ذلك إىل توسُّع نشاط الوحدة بفضل إنشاء مراكز إقليمية هلا وزيـادة عـدد العـاملني                 
وقد . ىل محالت التحسيس الدائمة يف وسائط اإلعالم      واحلصول على مزيد من التجهيزات؛ وإ     

أنشأت الوحدة شبكة من منظمات وأصحاب مصلحة آخرين كمنظمة العفو الدولية وشبكة            
فقد عوجلت العديد من    . حقوق اإلنسان واملفتشية العامة للحكومة وائتالف مكافحة الفساد       

  .القضايا معاجلة مشتركة من خالل هذا النوع من الشبكات
اآلليـات  ) ٢٠٠٥الصادر يف عـام     (وأنشأ قانونُ قوات الدفاع الشعبية األوغندية         -٦٩

اللجنة التأديبية للوحدة؛ واحملكمة العسكرية امليدانية؛ واحملكمـة العـسكرية          : التأديبية التالية 
وجيـوز  . التابعة للشعبة؛ واحملكمة العسكرية العامة؛ وحمكمة االستئناف يف احملكمة العسكرية         

ولدى .  يف قرارات حمكمة االستئناف يف احملكمة العسكرية أمام حمكمة استئناف مدنية           الطعن
قوات الدفاع الشعبية األوغندية كذلك مديرية تعىن حبقوق اإلنسان لضمان احترام ومحايـة             

  .حقوق اإلنسان داخل اجليش ومن ِقبله ولتدريب العاملني فيه حسب االقتضاء
ة األوغندية كذلك للعاملني فيها تدريباً يتناول املـسائل         وتوفر قوات الدفاع الشعبي     -٧٠

املتعلقة باحترام ومحاية حقوق اإلنسان وقد أدرجت يف دليل تدريبها أحكاماً حتظر التعذيب             
  .أو أي فعل آخر ميكن وصفه بالقسوة والالإنسانية

بنـاء  وقد سامهت استراتيجية احلكومة الرامية إىل زرع روح االنضباط واملهنيـة و             -٧١
. قدرات قوات األمن مسامهةً هائلةً يف االرتقاء مبستوى التمتع حبقـوق اإلنـسان يف البلـد             
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ومكَّنت تلك االستراتيجية كذلك أوغندا ومواطنيها من أن يكونوا فاعالً رئيسياً يف بعثـات              
دعم السالم يف إطار األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، ومن األمثلة على تلك البعثات بعثـة                
االحتاد األفريقي يف الصومال، والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،            
وبعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان؛ فضالً عن دورمها يف اجلهود اإلقليميـة للتـصدي               

  .ملشكلة اجملموعات اإلرهابية يف املنطقة

   اجلريدة الرمسيةحق الشخص يف أن ُيحتجز يف أماكن معلَنة يف  -٤  
بيد أن األشخاص املعنيني قد جيهلون      . يعلَن يف اجلريدة الرمسية عن أماكن االحتجاز        -٧٢

وقد بذلت احلكومة جهداً كبرياً، ضمن ما تسمح به مواردها احملدودة،           . أحياناً هذه املعلومة 
خمافر الـشرطة،  لتحسني جتهيز قوات الشرطة األوغندية بوسائل منها توفري مرافق معيارية يف            

ولبناء القدرات خاصةً قدرات فرق التحقيق لتمكينها من إجراء حتقيقات سـريعة ضـمن              
اآلجال احملددة؛ وللقيام بأنشطة حفظ النظام على مستوى اجملتمعات احمللية بصورة مـستمرة             

 ويتبّين هذا األمر كذلك من خالل بناء مرافق للشرطة مؤخراً بغية توفري           . بغرض منع اجلرمية  
  .مرافق احتجاز لألطفال اجلاحنني وللنساء

وتوجد أماكن االحتجاز داخل بناياِت خمتلف مراكز وخمافر الشرطة املنتشرة يف أحناء       -٧٣
وأُعلن كذلك عن مجيع زنازين االحتجاز التابعة للشرطة يف اجلريدة الرمسية مثلما أُعلن             . البلد

 يف املائة من خمافر الشرطة يف مجيع        ٣٧يف  وتشتمل الزنازين   . عن مجيع خمافر ومراكز الشرطة    
 يف املائة   ٦٣أحناء البلد على مرافق إصحاح بينما توجد املراحيض خارج مرافق االحتجاز يف             

  . من املخافر

  حق الشخص يف األمن على شخصه وحق امللكية  -٥  
تضمن شرعة احلقوق الواردة يف الدستور احلرية الشخصية والكرامـة واحملاكمـة              -٧٤
وتوجد أيضاً أُطر عمل مفصَّلة تتناول حقوق املشتبه فيهم عند          . عادلة وغري ذلك من األمور    ال

وعمالً بشرط املساءلة املكـّرس يف      . التوقيف واملثول أمام مسؤول قضائي ضمن آجال معينة       
 من الدستور، تتوفر لقوات الشرطة األوغندية وقوات الدفاع الشعبية األوغنديـة            ٢٢١املادة  

 لسجون آليات داخلية للمساءلة تتيح مراقبة سلوك املسؤولني كلٌّ حسب درجته،          وسلطات ا 
  .كمدونات السلوك ونظام الشكاوى والنظام التأدييب الداخليني

  حرية الكالم والتعبري  -٦  
 ١٠٥فقد ُوضع الفصل    . من الدستور حرية الكالم والتعبري    ) أ)(١(٢٩تضمن املادة     -٧٥

وهو ينص على إنشاء جملس مسؤول      .  لضمان حرية الصحافة   من قانون الصحافة والصحفيني   
وكانـت  . عن وسائط اإلعالم العامة كما ينص على إنشاء معهـد لتـدريب الـصحفيني             

اإلصالحات اليت شهدهتا وسائط اإلعالم يف بداية التسعينات من القرن املاضي قد مكّنـت              
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التمتع هبذه احلرية من خـالل      ويتبّين  . أوغندا من تطوير وسائط إعالم حرة ومفعمة بالنشاط       
وقد قدمت وسائط   . عدد وسائط اإلعالم املستقلة واحلكومية واخلاصة اليت تعمل بشكل جّيد         

          . اإلعالم املطبوعة املستقلة طيفاً من آراء املعارضة يتسم أحياناً بانتقـاده احلـاد للحكومـة              
 صحيفة يومية وأسـبوعية     ٢٤  حمطة تلفزيونية وأزيد من    ١٥ حمطة إذاعة خاصة و    ٢٤٥ومثة  

وليس مثة قيود علـى     . تنشر حبرية تقارير عن احلياة السياسية احمللية وغري ذلك من التطورات          
استعمال اإلنترنت فقد منا عدد مقدمي خدمة اإلنترنت بسرعة يف السنوات األخرية رغم أن              

  .ة الكربىاحلصول على خدمة اإلنترنت يظل مقتصراً يف الغالب على املراكز احلضري
ولقد أّدت القرارات القضائية والتعديالت التشريعية اليت تتعلق بقوانني اإلعالم واليت             -٧٦

وقد أُعلن عن منافـاة     . اعُتربت منافية للدستور دوراً هاماً يف تكريس حرية وسائط اإلعالم         
وغـري  عدة أحكام للدستور، ال سيما منها أحكام تتعلق بنشر أخبار ملفقة ومذْكية للفتنـة               

. ذلك، نزعت إىل احلد من حرية اإلعالم، وجيري إلغاؤها من قوانني العقوبـات يف أوغنـدا       
 أفريقيـا ندا ومعهد شـرق     يوِْمإ  ين قضية أندرو موجو   إطاروقّررت احملكمة الدستورية، يف     

، أن القانون املتعلـق     ٢٠٠٦ لعام   ٣ رقم   ي الدستور لتماس العام، اال  ضد النائب  لإلعالم
  . عن احلاجة، ولذلك السبب تنبغي إزالته من قانون العقوباتبالفتنة زائد

، والـيت  ٢٠١٠يوليـه   /ويف أعقاب اهلجمات اإلرهابية اليت شهدهتا كمباال يف متوز          -٧٧
كالقاعدة والشباب، ( شخصاً ونظمتها عدة جمموعات إرهابية يف املنطقة   ٧٨أودت حبياة حنو    

 مكافحة اإلرهاب بوسائل منها سـن قـانون    ، عززت الدولة تدابري واستراتيجيات    )وغريمها
وهو هنج ملكافحة اإلرهاب تّتبعه العديد من الـدول يف  . ٢٠١٠تنظيم اعتراض الرسائل لعام   

  .شىت أحناء العامل

  االقتراع العام للراشدين/احلق يف التصويت  -٧  
لغون  من الدستور احلق يف التصويت للمواطنني األوغنديني الذين يب         ٥٩تضمن املادة     -٧٨
وقد نظمت أوغندا انتخابات رئاسية وبرملانية وانتخابات جمـالس  .  من العمر فما فوق١٨   ال

وكان أحدثها االنتخابـات الـيت ُنظمـت يف         . ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦حملية يف األعوام    
ومت االعتراف على نطاق واسع بأن تلك االنتخابـات         . ٢٠١١مارس  /فرباير و آذار  /شباط

وتأكد ذلك أيضاً من خالل     . ارنةً باالنتخابات اليت ُعقدت يف املاضي     كانت األكثر سلماً مق   
وُيَرد ذلك إىل كون جلنة االنتخابات حصلت على تسهيالت   . تقارير خمتلف املراقبني الدوليني   

أكثر من ذي قبل واعتمدت أكثر على حوسبة عملية التسجيل وكانت أسـرع يف إرسـال                
ر احملاكم العادية حالياً يف شـكاوى قّدمتـها بعـض           وتنظ. النتائج إىل مركز العد الرئيسي    

وجتدر اإلشارة إىل استمرار وجود بعض الـصعوبات يف         . األطراف اليت خسرت االنتخابات   
عملية االنتخابات لدينا بسبب املوارد والقدرة احملدودة على القيام حبملة تثقيـف للنـاخبني              

  .تشمل كافة أرجاء البلد
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ب يف عملية االنتخاب تستلزم مزيداً من التحسني وهـي،          وقد حددت احلكومة جوان     -٧٩
على وجه اخلصوص، إدارة سجل الناخبني الذي سيتم حتسينه بإصدار بطاقات هوية وطنيـة؛              
وطباعة بطاقات الناخب وتأمينها؛ واضطالع اللجنة األوغنديـة حلقـوق اإلنـسان وجلنـة              

وتدرس احلكومة  . وطنية وتثقيف الناخبني  االنتخابات، على التوايل، بأنشطة مناسبة يف التربية ال       
  .التعليقات اإلجيابية اليت قدمها بعض املراقبني الدوليني بغرض حتسني عملية االنتخاب

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -خامساً  

  استراتيجيات حتفيز النمو االقتصادي  -ألف   
عمالً باملبدأ احلـادي عـشر مـن        تؤكد الدولة دورها يف تشجيع التنمية الوطنية          -٨٠

وهـي  . وهو مبدأ مكرَّس يف دسـتورنا      األهداف واملبادئ التوجيهية الوطنية لسياسة الدولة     
فوضعت حزمة  . تسلّم بكون الفقر سبباً ونتيجةً سلبيني يف تعزيز حقوق اإلنسان والتمتع هبا           

زمة على برامج مـن     وتشتمل تلك احل  . من احلوافز ملعاجلة هذه املشكلة، خاصةً يف األرياف       
؛ واخلدمات االستـشارية الوطنيـة يف   (”Bonna baggaggawale“)" االزدهار للجميع"قبيل 

الزراعة؛ واملنظمات التعاونية للقرض واالدخار؛ وصندوق العمل االجتماعي لشمال أوغندا؛          
 ويعطي تنفيذ هذه احلزمة نتـائج إجيابيـة       . وصندوق متكني الشباب؛ وغري ذلك من الربامج      

  .ويساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
واحلكومة ملتزمة بضمان خروج أوغندا من جمموعة أقل البلدان منواً إىل فئة البلدان               -٨١

املتوسطة الدخل يف األمد املتوسط مثلما هي ملتزمة بضمان استثمار عائدات مواردنا الطبيعية             
  . اقتصادية منتجةاليت جيري استغالهلا، كالنفط مثالً، يف قطاعات

  احلق يف الصحة  -باء   
فقطاع الصحة،  . تسلِّم احلكومة بالترابط األكيد بني صحة السكان اجليدة واإلنتاجية          -٨٢

وقد اعتمدت احلكومة   . من هذا املنظور، ُيعترب أحد جماالت التدخل االستراتيجي ذات األولوية         
. السـتراتيجي يف قطـاع الـصحة    سياسة للصحة الوطنية مث خطة االستثمار ا  ٢٠٠٩يف عام   

وباإلضافة إىل ذلك، ُوضع إطار تسريع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية تيسرياً إلعطاء األولوية             
ويساعد اإلطار يف حتديد املآزق الـيت تعـوق تنفيـذ هـذه             . للتدخالت يف جمال صحة األم    

وارتكازاً علـى   . ض الواقع التدخالت وحيدد احللول املناسبة هلا ويدعم أو يسّرع أثرها على أر          
تنفيذ اإلطار الرامي إىل تسريع حتقيق األهداف اإلمنائية، ستضع احلكومة خطة عمل مـشتركة              
خاصة بصحة األم من أجل تقوية االلتزامات القطاعية واالستفادة مـن التزامـات أصـحاب               

جلهات املاحنـة   مصلحة آخرين، كاملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملاحنني الثنائيني وا         
  .األمم املتحدة يف أوغندا، توخياً لتسريع وترية التقدماملتعددة األطراف ومنظومة 
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، أنشأت احلكومة اللجنة األوغندية لإليـدز مـن أجـل تنـسيق     ١٩٩٢ويف عام     -٨٣
وتنخرط عـدة   . اإليدز/ املكتسب البشرياالستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة       

مية مع جلنة اإليدز يف هذا املسعى، منها منظمة الدعم يف جمـال اإليـدز               منظمات غري حكو  
  .الشهرية عاملياً

 ٤٥وبفضل هذه اجلهود املتعددة يف قطاع الصحة، ارتفع معدل العمر املتوقع مـن                -٨٤
؛ واستقر معدل انتشار فريوس نقص املناعة       ٢٠٠٨ سنة يف عام     ٥٢ إىل   ٢٠٠٣سنة يف عام    

 يف املائة أثناء عقد الثمانينات مـن        ٣٠ مقابل   ٢٠٠٨ املائة يف عام      يف ٧ و ٦البشري ما بني    
القرن املاضي؛ وكاد يتم القضاء على شلل األطفال ومرض الدودة الغينية رغم وجود قلق من             

وشهد معدل انتشار أمـراض     . عودة ظهور حاالت شلل األطفال بسبب اهلجرة عرب احلدود        
واخنفض معدل الوفيات بفضل عدة تـدابري       . جعاً حاداً أخرى متكن الوقاية منها بالتطعيم ترا     

  .منها توفري ناموسياٍت معالَجة باجملان لألطفال دون سن اخلامسة وللنساء احلوامل
، تراجعت معدالت وفيات األطفال دون      ٢٠٠٥ و ١٩٩٥ويف الفترة ما بني عامي        -٨٥

فضت معـدالت  واخن.  مولود حي١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل  ١٣٧ إىل   ١٥٦سن اخلامسة من    
واخنفضت معدالت وفيات   .  مولود ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٧٥ إىل   ٨٥وفيات الرضع من    

 ١٩٩٥ مولود حي يف الفترة ما بني عـامي          ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٣٥ إىل   ٥٢٧األمهات من   
معدل وفيات األمهات، فإّننا نقر بأنه ال يزال         ورغم التناقص الطفيف الذي شهده    . ٢٠٠٦و

 حالة واملزمع حتقيقه حبلـول  ١٣١هداف اإلمنائية لأللفية احملصور يف دون ذلك اهلدف من األ  
واحلكومة ملتزمة برصد مزيد من خمصصات امليزانية لقطاع الصحة خالل السنة           . ٢٠١٥عام  

لتحـسني  ) أربعة وعشرون مليار شيلينغ   ( مليار شيلينغ    ٢٤وقد ُخصص مبلغ    . املالية احلالية 
دمات الصحة اإلجنابية، باإلضافة إىل إعـادة تأهيـل         خدمات الرعاية الصحية لألمهات وخ    

وهو ما سـيكّمل    . مستشفى موالغو املركزي الوطين وبناء مركز رعاية صحية لألم والطفل         
 مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة كان قد ُرصد يف ميزانية العام املاضـي              ١٣٠مبلغ  

وقد أدى إلغاء أوغندا رسوَم     . اتلتحسني صحة األم وللصحة اإلجنابية على مدى مخس سنو        
 إىل زيادة يف الزيارات     ٢٠٠١االستعمال يف املرافق الصحية اليت تديرها الدولة يف أوائل عام           

  . يف املائة٨٠بلغت 
اإليدز على  /وال تزال أمراض املالريا والسل وفريوس نقص املناعة البشري املكتسب           -٨٦

 يف املائة من العـدد اإلمجـايل لوفيـات    ٧٠ فيعود السبب يف. رأس مسببات املرض والوفاة  
ومثة مشكلة ناشـئة    . األطفال إىل املالريا واألمراض التنفسية احلادة واإلسهال وسوء التغذية        

تتمثل يف األمراض غري التقليدية كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايني والـسكري             
وال بد من   . نامجة عن حوادث السري   واألمراض التنفسية املزمنة واملرض العقلي واإلصابات ال      

  .التصدي للصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية واللوجيستية يف هذا القطاع
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  احلق يف التعليم  -جيم   
تستمسك أوغندا باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يدعو إىل تـوفري التعلـيم               -٨٧

. لدستور احلق يف التعليم للجميـع      من ا  ٣٠وتضمن املادة   . االبتدائي اإللزامي باجملان للجميع   
وفضالً عن ذلك، يأمر املبدأ الثامن عشر من األهداف واملبادئ التوجيهية الوطنيـة الدولـةَ               
بتشجيع التعليم االبتدائي اإللزامي باجملان، وباختاذ تدابري مناسبة كي تتيح لكل مواطن فرصة             

د سّن الربملان عدة قـوانني      وق. احلصول على أعلى مستوى دراسي ممكن بالتكافؤ مع غريه        
لتفعيل هذه األحكام الدستورية منها، على وجه اخلصوص، قانون التعليم وقـانون الطفـل              

وبـدأت احلكومـة    . وقانون اجلامعة وغريها من مؤسسات التعليم يف املرحلة ما بعد الثانوية          
. ٢٠٠٧عـام    وتعميم التعلـيم الثـانوي يف        ١٩٩٧تعميم التعليم االبتدائي باجملان يف عام       

        باعتبار التعليم أولوية إمنائية من خالل خطة االسـتثمار االسـتراتيجي يف قطـاع               والتزمت
  .٢٠٢٥ومن خالل رؤية عام ) ٢٠٠٣-١٩٩٧(التعليم 
ويف الدعم املايل والسياسي املتزايد لتعميم التعليم االبتدائي دليل واعد على زيـادة               -٨٨

ومما سهل  . اء قاعدة لالعتراف الفعلي باحلق يف التعليم وبإعماله       االهتمام داخلياً ودولياً بإرس   
إدراج حقوق اإلنسان يف االستراتيجية القطاعية اخلاصة بالتعليم النجاحاُت اليت ُسـجلت يف             

ويف . فقد هّيأ ذلك بيئةً مواتية لترمجة احلق يف التعليم إىل واقع          . خطة تعميم التعليم االبتدائي   
خطة تعميم التعليم الثانوي من أجل استيعاب العدد املتزايـد مـن            ، اسُتحدثت   ٢٠٠٧عام  

املتخرجني من املدارس االبتدائية الذين ينقطعون عن الدراسة بسبب افتقـارهم إىل رسـوم              
  .وقد أدى تنفيذ هذه السياسة إىل زيادة هائلة يف أعداد التالميذ املسجلني. املدرسة

فحصة التعليم من امليزانيـة الوطنيـة يف        . عليموال تزال احلكومة ملتزمة بتحسني الت       -٨٩
وزادت ). ٢٠٠٨( يف املائـة     ٢٤,٧إىل  ) ١٩٩٠( يف املائة    ١٣,٧ارتفاع حيث زادت من     

 شيلينغ مقارنة   ن تريليو ١,١٣ إىل   ٢٠١٠/٢٠١١األموال املخصصة لقطاع التعليم يف ميزانية       
يار شيلينغ يف الـسنة      مل ١١٥,٩وُخصص مبلغ إضايف قدره     . ٢٠٠٩بتريليون واحد يف عام     

  .٢٠١١/٢٠١٢املالية 

  احلق يف بيئة نظيفة وصحية  -دال   
.  من الدستور على أن لكل أوغندي احلق يف بيئة نظيفـة وصـحية             ٣٩تنص املادة     -٩٠

 هو القانون اإلطاري املتعلق بالبيئة إذ أنشأ السلطة الوطنية          ١٩٩٥فالقانون الوطين للبيئة لعام     
وتتعامـل  . الوكالة احلكومية الرئيسية املعنية بتنسيق وإدارة املسائل البيئية إلدارة البيئة بصفتها    

وتساهم . احلكومة جبدية مع التحديات اليت يطرحها تغري املناخ بالنسبة للتمتع حبقوق اإلنسان        
  .أوغندا بنشاط يف اجلهود اإلقليمية والعاملية للتخفيف من آثار تغري املناخ وحتسينها
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         دا على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطاريـة ملكافحـة التبـغ يف             وصّدقت أوغن   -٩١
وسّن الربملان كذلك القانون الـوطين      .  واختذت تدابري تنفيذية عمالً بأحكامها     ٢٠٠٢عام  

، اعتمـدت   ١٩٩٩ويف عـام    . اخلاص مبؤسسة املاء وشبكة اجملاري وقانون احلكم احمللـي        
دليـل  "املقتـبس مـن   " البعض للجميع"اليت ترتكز على مبدأ احلكومة اخلطة الوطنية للمياه   

، بغية ضمان حصول مجيع املواطنني علـى        "الكل للبعض " عوض مبدأ    ١٩٩٠لعام  " نيودهلي
وال يزال التحدي األكرب يف هذا الصدد يتجلى يف اإلكراهات املتعلقة باملوارد اليت حتـد       . املاء

  .الصحية، خاصة يف األرياففرص الوصول إىل املرافق النظيفة بيئياً و

  احلق يف السكن الالئق  -هاء   
تشرع وزارة األراضي واإلسكان والتنمية احلضرية باالشتراك مع سلطة العاصـمة             -٩٢

كامّباال، وبدعم من حكوميت بلجيكا وفرنسا، يف تنفيذ مشروع كامّبـاال لـإلدارة البيئيـة     
  .ى التوايلاملتكاملة ومشروع اإلصحاح احلضري يف كامّباال، عل

وتشارك سلطة العاصمة كامّباال كذلك يف صياغة استراتيجية لتحسني حالة األحياء             -٩٣
وستؤدي صياغة تلك االستراتيجية إىل وضع إطار سياسايت مفّصل خاص باألحيـاء            . الفقرية

الفقرية وخطة عمل ُتشكّل أساساً النطالق اجلهود الوطنية اهلادفة إىل إعمال الغاية اإلحدى             
ر يف اهلدف اإلمنائي السابع من األهداف اإلمنائية لأللفية، الرامية إىل حتسني ظروف عيش              عش

  .سكان األحياء الفقرية عموماً

  احلق يف العمل واحلقوق يف مكان العمل  -واو   
وُيعزز .  من الدستور للعاملني احلماية من الرق واالستعباد والسخرة        ٢٥تكفل املادة     -٩٤

ومن القوانني األخرى اليت حتمي سـالمة       .  احلق يف العمل وحيميه    ٢٠٠٦ قانون العمالة لعام  
العاملني وغري ذلك من احلقوق قانون السالمة والصحة املهنيتني؛ وقانون الصندوق الـوطين             

وقـد  . للضمان االجتماعي؛ وقانون تعويض العمال؛ وقانون املنازعات العمالية وتـسويتها         
  .يتماشى مع املعايري اليت وضعتها منظمة العمل الدوليةُسنَّت هذه القوانني مجيعها مبا 

ومثة سياسة خاصة بالعمالة حيث أنشأت احلكومة صندوقاً لعمالة الـشباب ُيقـدم             -٩٥
وتواصل احلكومة  . أمواالً ابتدائية للشباب العاطلني عن العمل إلطالق مشاريع جتارية صغرية         

.  املهين بغية تزويد الشباب مبهارات     كذلك جهودها لتوسيع نطاق إنشاء مؤسسات التدريب      
  :وقد متت املوافقة كذلك على اللوائح التالية

 ٢٠١١ لوائح العمالة، عام •

 ٢٠١١، عام )املتعلقة بالتحرش اجلنسي(لوائح العمالة  •

 ٢٠١١ لوائح نقابات العمال، عام •
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 ٢٠١١دخول ممثِّلي النقابات إىل أماكن العمل،  •

 ٢٠١١ ية من األجور؛ عاملوائح اقتطاع االشتراكات النقاب •

 ٢٠١١، عام )األطفال(لوائح العمالة  •

 ٢٠١١تعويضات العمال، عام  •

 ٢٠١١، عام )النظام الداخلي(حمكمة املنازعات الصناعية  •

 .٢٠١١، عام )الوساطة واملصاحلة(لوائح التحكيم وتسوية املنازعات العمالية  •

  حقوق اجملموعات املهّمشة  -سادساً  
 من الدستور على اختاذ تدابري إجيابية لصاحل اجملموعـات املهمـشة            ٣٢تنص املادة     -٩٦

اإلعاقة أو ألي سبب آخر ناشـئ عـن الـصريورة            بسبب نوع اجلنس أو الفئة العمرية أو      
. التارخيية أو عن التقاليد أو األعراف، وذلك بغرض إزالة ما يعانيه أفرادها مـن تفاوتـات               

عزيز القضاء على التمييز يف حق أولئك األشخاص والغرض من قانون جلنة تكافؤ الفرص هو ت 
وقد وضعت احلكومة قاعدة بيانـات تتعلـق بـأفراد          . واجملموعات ووضع حد لتهميشهم   

األقليات العرقية ُتبّين مصادر رزقهم والصعوبات اليت تعترضهم واجملاالت الـسياساتية الـيت             
  .األقلياتوجيري كذلك وضع برنامج وخطة عمل يتعلقان ب. تستوجب تدخالً

  حقوق الطفل  -ألف   
.  يف املائة٥٦تذهب التقديرات احلالية إىل أن نسبة األطفال من جمموع السكان تبلغ            -٩٧

 من قانون الطفل جمموعةً عريضةً من احلقوق املمنوحة للطفل ومن بينـها          ٩٥ ويذكر الفصل 
ي واالجتمـاعي ويف    احلق يف التعليم ويف العالج الطيب ويف احلماية من االستغالل االقتصاد          

. أماكن احتجاز منفصلة يف حال التوقيف بسبب ارتكاب جرائم، وغري ذلك من احلقـوق             
  .وينشئ القانون املذكور اجمللس الوطين للطفل

  حقوق املرأة   -باء   
هناك وزارة قائمة بذاهتا ختتص باملسائل اجلنسانية والعمـل والتنميـة االجتماعيـة               -٩٨

. وهناك جملس وطين للمرأة يؤدي عمله     . ة القضايا اجلنسانية وغريها   أُسندت إليها والية معاجل   
 ٢٠١٠فقانون العنف املرتيل الصادر يف عـام        .  من الدستور حقوق املرأة    ٣٣وتكفل املادة   

، سّن الربملان قانون    ٢٠٠٩ويف عام   . يهدف إىل محاية ضحايا العنف املرتيل ويعاِقب مرتِكبيه       
 األنثوية من أجل كبح ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية،          منع تشويه األعضاء التناسلية   
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وُيجرم القانون ممارسة ذلك التـشويه      . وهي ممارسة ال تزال شائعة يف بعض اجملتمعات احمللية        
  .وينص على مالحقة مرتكبيه ويسعى إىل محاية الضحايا

: الُبعد اجلنساين وهـي   وقد اعتمدت احلكومة السياسات التالية دعماً لتعميم مراعاة           -٩٩
؛ والـسياسة   )وخطة العمل ذات الصلة   (السياسة الوطنية اجلنسانية؛ وسياسة تكافؤ الفرص       

الوطنية املتعلقة باإلعاقة وباملسنني؛ والسياسة الوطنية املتعلقة بالشباب؛ وسياسـة العمالـة؛            
 املكتـسب   لبشرياوسياسة عمالة األطفال؛ والسياسة الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة          

واعُتمدت خطة العمل الوطنية اخلاصة باملرأة هبدف تعزيز تعميم مراعاة الُبعد           . وميدان العمل 
وهي تشجع كذلك التدابري اإلجيابيـة لتـشجيع        . اجلنساين يف مجيع اخلطط والربامج اإلمنائية     

بة يف الربملان   التمثيل السياسي يف خمتلف املناصب، فهناك، على سبيل املثال، امرأة عضو منتخ           
؛ وُتضاف للفتيات نقطة ونصف يف مباريات الدخول        ١١٢ل عن كل مقاطعة من املقاطعات ا     

وتشتمل اخلطة اإلمنائية الوطنية كذلك على خطة عمل حمـددة          . إىل مؤسسات التعليم العايل   
  .لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع مناحي التنمية

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -جيم   
، الذي يتماشى مع اتفاقية     ٢٠٠٦أصدر الربملان قانون األشخاص ذوي اإلعاقة، لعام          -١٠٠

ويشجع القانون التـدابري اإلجيابيـة لـصاحل        . األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
األشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت التعليم وحقوق الوصول وحقوق التصويت واحلق يف العمل             

، من ميثل األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل من         ٢٠٠١ وهناك، منذ عام     .وغري ذلك من احلقوق   
وتنفيذاً لقانون جلنة تكافؤ الفرص، أنشأت احلكومة وزارة ُتعىن بشؤون          . الربملان واجملالس احمللية  

 اجمللس  ،٢٠٠٣وأنشأ قانون اجمللس الوطين لإلعاقة، الصادر يف عام         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .الوطين لإلعاقة

وتنكبُّ احلكومة أيضاً على جتميع تقريرها األويل املتعلق باتفاقية األمـم املتحـدة               -١٠١
وسُيعرض مشروع التقرير يف املوعد املضروب وفقاً للمبادئ   . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

وال تـزال املـشاورات     . التوجيهية السارية اليت وضعتها هيئة املعاهدة التابعة لألمم املتحدة        
وال تزال مثة صعوبات تعترض توفري مرافق وصـول         . أصحاب املصلحة املعنيني  متواصلة مع   

. التجارية والتنقـل داخلـها    /لألشخاص ذوي اإلعاقة لتيسري دخوهلم إىل املمتلكات اخلاصة       
وتشجع احلكومة كذلك املؤسسات التعليمية على اعتماد استخدام طريقة برايل؛ واجلامعات           

يل على استخدام الربامج احلاسوبية املعتِمدة على الـصوت         وغريها من مؤسسات التعليم العا    
وتنفّذ احلكومة كذلك برامج توعية وبرامج تتناول احلقوق الـيت          . كأدوات تعليمية مساِعدة  

وهناك برنامج ُيعىن بإعادة التأهيل على صعيد اجملتمع        . خيوهلا القانون لألشخاص ذوي اإلعاقة    
عاقة يف التدريب الكتـساب مهـارات ويف بنـاء          احمللي يرمي إىل دعم األشخاص ذوي اإل      

وقد استضافت أوغندا املنتدى املعين باإلعاقة الذي تشكّل أثناء اجتماع رؤسـاء            . القدرات
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ووضعت احلكومة كذلك الربنـامج     .  يف كمّباال  ٢٠٠٧حكومات دول الكومنولث يف عام      
تعليم االبتـدائي وعلـى     االجتماعي لتحويل النقد بغية مساعدة املسّنني يف احلصول على ال         

  .الرعاية الصحية

  حقوق الشعوب األصلية  -دال   
يف أوغندا جمتمعات من الشعوب األصلية، منها شعب الباتوا يف الغرب والبينيت يف               -١٠٢

ومع أن . منطقة جبل إيلغون وشعب تيبِّيث يف منطقة كاراموجا وغريها يف مناطق نائية أخرى
عوب ال تزال غري ُمرضية، فإن احلكومة تنشط يف االهتمام هبذه هناك إقراراً بأن حالة تلك الش     

املسألة وتواصل السري على درب احلوار االستيعايب معها احملفوف باملخاطر بغية احلد من اّتباع     
  .أي ُنهج مدمِّرة يف تناول أسلوب عيش اجملتمعات املعنية وتقاليدها

  حقوق الالجئني  -هاء   
وتتماشى أحكام  .  على آلية قانونية حلماية الالجئني     ٢٠٠٦لعام  ينص قانون الالجئني      -١٠٣

ومع غريها  ) ١٩٦٧ و ١٩٥١(ذلك القانون مع اتفاقييت األمم املتحدة املتعلقتني بوضع الالجئني          
واعُتمدت اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن املشردين داخلياً والالجئني والعائـدين          . من االتفاقيات 

وتنص تلك االتفاقية اليت صّدقت عليها أوغندا على        . ٢٠٠٩قدت يف عام    يف قمة كمّباال اليت عُ    
إطار عمل قانوين حلماية ماليني املشردين داخلياً يف أفريقيا ومساعدهتم وإجياد حلول هلـم؛ إىل               

وقـد  . جانب منع حدوث تشرد يف املستقبل من خالل معاجلة األسباب اجلذرية وراء التشرد            
هلا، قبلةً ألعداد من الالجئني من البلدان اجملاورة كرواندا ومجهوريـة      كانت أوغندا، منذ استقال   

  .الكونغو الدميقراطية والسودان وكينيا وغريها من البلدان

  الفساد  -سابعاً   
كجزء من اجلهود املبذولة لتقوية أسلوب احلكم، وضعت احلكومة أطـر العمـل               -١٠٤

ومن أطر العمل تلـك وزارة األخالقيـات        . القانونية واملؤسسية الضرورية ملكافحة الفساد    
والرتاهة؛ وقانون مدونة السلوك اخلاصة بالقادة؛ وقانون مكافحة الفساد؛ وغري ذلـك مـن              

ومت التصديق على اتفاقيات دولية كاتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة           . املؤسسات والقوانني 
وأنشئت مؤسسات مستقلة . لوطنيةالفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا

كاملفتشية العامة للحكومة ومديرية املالحقات القضائية العامة؛ واللجنة املعنية باحلـسابات           
ويترأس مجيَع جلـان    . العامة يف الربملان؛ وحمكمة مكافحة الفساد وغري ذلك من املؤسسات         

 بتقويـة وظـيفيت التحقيـق       واحلكومة ملتزمة . املراقبة الربملانية أعضاٌء من أحزاب معارِضة     
. واملالحقة القضائية لضمان تناول قضايا الفساد بسرعة وبصرف النظر عن مركز املتـهمني            
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فمن املعروف، مثالً، أن حكومة حركة املقاومة الوطنية قد قدمت للمحاكمة أحـد قـواد               
اجليش ورئيس املخابرات العسكرية ورئيس املوظفني يف قـضايا تتعلـق بادعـاءات غـش       

  .تالس األموال العامةواخ

  مسائل امليل اجلنسي  -ثامناً   
وحتظـر  . من الدستور زواج شخصني من نفس نوع اجلـنس        ) أ٢(٣١حتظر املادة     -١٠٥

 من قانون العقوبات االتصال اجلنسي بني شخصني من نفـس نـوع        ١٤٦ و ١٤٥الفقرتان  
ه يفرض عليهم   ويف حني أن الفصل الرابع من الدستور يكفل حقوق األشخاص، فإن          . اجلنس

كذلك واجبات والتزامات عديدة بغية ضمان عدم انتهاكهم حقوق الغري عند متتعهم بتلـك            
وما فتئ األشخاص املثليون جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنـسية            . احلقوق

أو مؤيدوهم يضغطون من أجل االعتراف هبم بوصف ذلك االعتراف حقاً من            /واخلناثيون و 
وهناك معلومات عن استمالة أطفالنا وشبابنا بوجه خاص إىل مثل تلك املمارسات            . وقاحلق

وهناك يف أوغندا توافق آراء كاسح علـى أن         . اليت نعتربها ُمضرة بالنسيج األخالقي جملتمعنا     
وإننا نرى  . تلك املمارسات ال تقوم على أساس وهي من مثّ ليست مقبولة ثقافياً وال قانونياً             

  .وال ينبغي تشجيع تلك املمارسات. مارسات تبقى من صميم االختيار الشخصيأن تلك امل

  التحديات والتوصيات للمضي قُدماً  -تاسعاً   
أو اإلكراهات الـيت تعتـرض      /ُحدِّدت، أثناء العملية التشاورية، بعض التحديات و        -١٠٦

إلكراهات حتديات أو ا/ومن مجلة تلك التحديات و   . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والتمتع هبا     
وإكراهات تتعلق ببناء القدرات وتقدمي خدمات عالية اجلودة؛ وتعميم مراعاة مسائل حقوق            
اإلنسان يف مجيع مناحي احلكم؛ والفقر؛ ووعي عامة اجلمهور بقضايا حقـوق اإلنـسان؛              

  .والفساد؛ وتطوير اهلياكل األساسية؛ وتغري املناخ؛ وغري ذلك من اجملاالت
احلكومة توصية بوضع خطة عمل وطنية كجزء من آلية املتابعة اخلاصـة            واعتمدت    -١٠٧

باملسائل املثارة يف هذا التقرير والتوصيات اليت من املتوقع أن يتمخض عنها االسـتعراض يف               
ومن النقاط اجلديرة بالبحث يف إطار خطة العمـل       . إطار عملية االستعراض الدوري الشامل    

  :حلصرالوطنية، على سبيل املثال ال ا
إنشاء كيان ُمكرس وآلية تنسيق شاملة معنيان بقضايا حقـوق اإلنـسان              )أ(  

ُيحددان العمليات وأطر العمل للتصديق على الصكوك وإدراجها يف القوانني احمللية وتنفيذها؛            
  والختاذ تدابري بشأن رصد التنفيذ وتقييمه ووضع تقارير عنه؛
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        تلف مؤسسات حقـوق اإلنـسان،      اختاذ تدابري ُمحددة لتعزيز قدرات خم       )ب(  
  :من بينها

أي، املوارد املالية والبشرية واللوجستية والتقنية والتكنولوجيا       (توفري املوارد الالزمة     •
إىل جانب تطوير املوارد البشرية لتمكني كل منها من االضطالع بواليتها           ) وغريها

 بشكل تام وفعال؛

املسائل القانونية وتلك املتعلقة حبقوق اإلنسان      بناء قدرات اجملالس احمللية يف معاجلة        •
خاصةً يف جماالت التدريب على املساعدة القانونية وحفظ النظام علـى صـعيد             

  .اجملتمعات احمللية وإدارة الشكاوى وغري ذلك من املسائل
استراتيجية واضحة لتحسيس وتوعية عامة الناس مبسائل حقوق اإلنسان من   )ج(  

، )مبا يف ذلك املكلفون بإنفاذ القانون وموظفو األمـن        ( املستوى الوطين    املستوى الشعيب إىل  
  :وذلك بوسائل منها

 التربية الوطنية اليت تقدمها اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان؛ •

 تثقيف الناخبني الذي تقدمه جلنة االنتخابات؛ •

  .تدريس حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية •
ة نظام القضاء املُكِلـف؛ خاصـة بالنـسبة         سبل ووسائل التصدي ملشكل     )د(  
  :ومن التدابري اليت يلزم اختاذها. للفقراء

 تبسيط سلسة اإلجراءات القانونية من الناحية التقنية وخفض كلفتها؛

  .وحماكم القضايا الصغرى) املساعدة القانونية(تقوية اخلدمات القانونية اجملانية وتعزيزها 
  حقوق اإلنسان يف مجيع جوانب احلكم؛استراتيجية تعميم مراعاة   )ه(  
  :أو أوسع نطاقاً ملكافحة الفساد من قبيل/تدابري أقوى و  )و(  

 إجراءات حتقيق ومالحقة فعالة ويف الوقت املناسب؛ •

 قوانني وممارسات شاملة تتعلق مبصادرة أمالك كل من ُيدان بالفساد؛ •

 فرض عقوبات صارمة باحلبس؛ •

ة على وظائف احملاسبة واملشتريات وتدقيق احلسابات       تعزيز وظيفة الربملان اإلشرافي    •
الداخلي، مبا يف ذلك استجواب الربملان مباشرةً للموظفني الذين يقومـون بتلـك             

 الوظائف؛

 زيادة استخدام تكنولوجيا إيصال املعلومات يف أنظمة وصفقات اإلدارة املالية؛ •

  .توسيع نطاق محاية من يبلّغ عن خمالفات •
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قانون يتعلقان باملنافسة وإنشاء جلنة لتنظيم املنافـسة بغيـة          وضع سياسة و    )ز(  
  تنظيم املسائل املتعلقة باملنافسة يف السوق؛

إنشاء هيئة مستقلة لتحديد مبالغ الرواتب واملعاشات واملكافآت يف مجيـع             )ح(  
  فروع الدولة؛

استعراض النظام الداخلي للربملان بغرض تعيني آجال حمددة يـتم تقـدمي              )ط(  
  اريع القوانني قبل حلوهلا؛مش

معاجلة املسائل املتعلقة بالتفاوتات اجلغرافية وغريها، احلقيقية أو املتـصورة،     )ي(  
  يف عمالة القطاع العام؛

  .إجراء استعراضات داخلية دورية سنوياً  )ك(  

  خامتة  -عاشراً   
اساتية يتضح مما سبق أن لدى أوغندا ما يكفي من أُطر العمـل القانونيـة والـسي                 -١٠٨

واملؤسسية وأهنا اختذت تدابري ملعاجلة املسائل املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والتمتع            
وقد أسهمت أُطر العمل والتدابري املذكورة يف النجاحات اليت حتققت يف . هبا بصورة مستدامة

 عـن  اإليدز واحلصول على التعلـيم / املكتسبالبشريجماالت مكافحة فريوس نقص املناعة  
طريق تعميم التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي؛ وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين؛ وحتقيـق             
الوئام بني خمتلف الطوائف الدينية؛ ووجود وسائط إعالم نشيطة؛ واحلكم الـدميقراطي؛ ويف             

واحلكومة ُملتزمة مبواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مـع مجيـع           . غريها من اجملاالت  
أصحاب املصلحة مبن فيهم الشركاء اإلمنائيون بغية حتقيق االستدامة يف تعزيز حقوق اإلنسان             

  .يف البلد والتمتع هبا

Notes 

 1 Referred to in Paragraphs 26 and 27 of this Report. 
 2 aragraph 25 of this Report. 

        


