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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةةنيلثاالدورة ا
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

 )ج(١٥وفقاً للفقـرة      حلقوق اإلنسان،  موجز أعدته املفوضية السامية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أوغندا    

 إىل عملية االسـتعراض     )١( جهة معنية  ٢٧هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق             . الدوري الشامل 

لتقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم            وال يتضمن ا  . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . لية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األص    

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . ردةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الوا     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 ومنظمة رصد حقوق اإلنسان أوغندا بالتـصديق علـى      ٣أوصت الورقة املشتركة      -١

  .)٢(هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالربوتوكول االختياري الثاين للع
 حقـوق   رصـد  وجلنة حقوق اإلنسان يف أوغنـدا وم       ٨وأوصت الورقة املشتركة      -٢

  .)٣(التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبباإلنسان 
ليـة   إىل التصديق العاجل على اتفاقية منظمة العمل الدو        ٦ودعت الورقة املشتركة      -٣

وصـدرت  . )٤( املتعلقة بالشعوب األصلية والشعوب القبلية يف البلدان املـستقلة         ١٦٩رقم  
الدويل االستشاري   واملركز   )٦( والورقة املشتركة  )٥(٨توصيات مماثلة أوردهتا الورقة املشتركة      

  .)٧(حلقوق اإلنسان

  اإلطار الدستوري واملؤسسي  -باء   
 أن ال وجود لعملية شاملة ومنسقة وال إلطار         ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا       -٤

يستهدفان إدراج االلتزامات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان يف           
  .)٨(التشريع احمللي وتنفيذ هذه االلتزامات وتفعيلها كما ال ُتنفّذ التوصيات يف الوقت املناسب

مقّيدة جوراً بأحكام يتضمنها قـانون      أن حرية التعبري    " ١٩املادة  "وذكرت منظمة     -٥
كما ُيثري مـشروع قـانون      . )٩(١٩٩٥العقوبات األوغندي وقانون الصحف واجملالت لعام       

وأوردت الورقـة   . )١٠( حتدياً جدياً تواجهه حرية التعبري     ٢٠٠٩تدبري شؤون األمن العام لعام      
  .)١١( مالحظات مماثلة٣املشتركة 

ن حرية الصحافة ُتعّدي عليها من جراء قانون قمع          بأ "١٩املادة  "والحظت منظمة     -٦
 يفتقر إىل   ٢٠١٠، كما أن ضبط قانون التنصت على االتصاالت لعام          ٢٠٠٢اإلرهاب لعام   

مث إن القـانون املتعلـق بوسـائط    . )١٢(الضمانات املالئمة اليت تؤمن احترام حقوق اإلنسان  
لبث سلطات واسعة بشكل مـشط       يوفر للمجلس املعين با    ١٩٩٦اإلعالم اإللكترونية لعام    

 أن مشروع قانون تعديل الصحافة      ٤وبّينت الورقة املشتركة    . )١٣(يتجاهل األصول القانونية  و
  . )١٤( يستهدف فرض رقابة ُمبالغ فيها على وسائط اإلعالم٢٠١٠لعام 
 املتعلق بالوصول إىل اإلعالم ٢٠٠٥قلقها ألن قانون عام " ١٩املادة "وأبدت منظمة   -٧
  .)١٦(وأوصت أوغندا باختاذ إجراءات فورية لتنفيذه تنفيذاً تاماً. )١٥(وضع موضع التطبيقمل ي
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 إىل أن هناك الكثري مما ينبغي عمله لتفعيل مبدأ املساواة           ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٨
وأوصت باملسارعة بسّن قـانون الـزواج والطـالق،         . )١٧(بني اجلنسني يف اإلطار القانوين    

تعلق باجلرائم اجلنسية والقانون املتعلق مبنع ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة              والقانون امل 
  .)١٨(اإليدز/البشري

وبّين املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن االتفاق املتعلق باحملاسبة واملصاحلة يـشترط              -٩
ليهـا  على أوغندا تعديل القانون املتعلق بالعفو العام جلعله يتمشى مع املبادئ اليت يـنص ع              

  .)١٩(االتفاق املتعلق باملساءلة واملصاحلة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا أنه يلزم تعزيز شىت آليات محايـة حقـوق                 -١٠

  .)٢٠(اإلنسان مبا يف ذلك احملاكم واجملتمع املدين

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن أوغندا مل ترسم سياسة وطنية ُتعـىن جبـرب               ذكر  -١١

والحظ أن الضحايا يطالبون بشكل متزايد حبصوهلم على جرب ملا حلق هبـم مـن               . األضرار
  .)٢٢(، وأوصى املركز بوضع هذه السياسة)٢١(أضرار
 ُتعىن باملـسؤولية    وأوصى معهد حقوق اإلنسان واألعمال بوضع استراتيجية وطنية         -١٢

االجتماعية للشركات ووضع إطار سياسايت حلقوق اإلنسان ينص بشكل حمدد على التوقعات 
ذات الصلة بتنفيذ اإلطار الذي أقرته األمم املتحدة واملكرس ملبدأ احلماية واإلنصاف يف جمال              

  .)٢٣(األعمال وحقوق اإلنسان

   الواقعتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 أن أوغندا مل ُتقدم، منذ التصديق علـى العهـد اخلـاص             ٨بّينت الورقة املشتركة      -١٣

، تقرير إىل اللجنة بشأن    ١٩٨٧يناير  / كانون الثاين  ٢١باحلقوق املدنية والسياسية والثقافية يف      
  .)٢٤(ية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصاد
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  اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بالتعاون مع   -٢  
 أوغندا بأن توّجه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بـإجراءات          ٩أوصت الورقة املشتركة      -١٤

  .)٢٥(خاصة التابعني لألمم املتحدة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

   التمييزاملساواة وعدم  -١  
عبء عدم املساواة بـني     تتحمل   إىل أن املرأة هي اليت       ١٠أشارت الورقة املشتركة      -١٥

املتمثل يف االفتقار إىل احلصول على اخلدمات ووسائل اإلنتاج         هذا العبء   اجلنسني يف اجملتمع    
      وهي ال حـول هلـا        األرض فاملرأة حمرومة من ملكية األرض وإمكانية استخدام      . واملشاركة

  .)٢٦(وال قوة على الظفر بوسائل كسب العيش املستقر واملستدمي
 إىل أن التمييز الذي تعاين منه املرأة بسبب إصـابتها           ١١وأشارت الورقة املشتركة      -١٦

 املتعلـق مبنـع     ٢٠١٠بفريوس نقص املناعة البشري سيتفاقم من جراء مشروع قانون عام           
 ومشروع القانون هذا ُيجّرم نقل فريوس نقص  .اإليدز/ومكافحة فريوس نقص املناعة البشري    

فـريوس نقـص املناعـة      للكشف عن   الفحص الروتيين   "ينص على   واإليدز  /املناعة البشري 
البشري بالنسبة إىل ضحايا اجلرائم اجلنسية واحلوامل واملعاشر للمرأة احلامـل دون موافقـة              

صابة اإلحتديد  بغية  ري  جتص  فح"لعملية  " من أُدين بارتكاب جرمية البغاء    "مستنرية وُيخضع   
  .)٢٧("ألغراض الدعوى اجلنائية والتحقيقاتوذلك بفريوس نقص املناعة البشري 

 إىل أن املمارسات التقليدية الضارة واليت تشكل متييزاً         ١١وأشارت الورقة املشتركة      -١٧
  .)٢٨(ضد املرأة ما زالت قائمة وأن تعدد الزوجات قانوين

 اإلعاقة يف إطار العمليـة      ياألشخاص ذو دور   إىل أن    ٥ركة  وأشارت الورقة املشت    -١٨
وأن حقوقهم يف احلصول على القدر املُنصف واجليد من التعلـيم           مهمش باستمرار   اإلمنائية  

والصحة والبىن التحتية العامة واملعلومات وغريها من اخلدمات االجتماعية مل حتظ بالدراسـة       
  .)٢٩(الكافية
غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا أن هنـاك          وذكرت شبكة املنظمات      -١٩

متييزاً ُيماَرس ضد األطفال كاألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املصابني بداء فـريوس نقـص              
اإليدز أو الذين انتقلت إليهم هذه العدوى واألطفـال الـذين ينتمـون إىل              /املناعة البشري 

وأوصت أوغندا باختاذ تدابري التقاء وحظر مجيع       . )٣٠(جمموعات األقلية كأطفال الباتوا والبينو    
  .)٣١(أشكال التمييز ضد األطفال واملبادرة بوضع تدابري خاصة باألطفال املصابني باملهق

 أنه باستثناء الدستور، ُتعترب القوانني الفرعية الناظمـة         ٧والحظت الورقة املشتركة      -٢٠
املرأة عنـد حـدوث     بالنظر إىل   قوانني متييزية   لتوزيع وتدبري وحيازة املمتلكات أثناء الزواج       
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ويف احلاالت اليت تكون فيها النصوص القانونية حامية حلقوق املـرأة           . الطالق ووفاة الزوج  
املتعلقة بامللكية يواجه تنفيذها معوقات مأتاها املمارسـات القانونيـة العرفيـة والعـادات              

  .)٣٢( املرأة عموماً يف البلداالجتماعية وضعف القدرة االقتصادية اليت تتمتع هبا
 أن اإلطار القانوين احلايل يقوي الوصم االجتماعي الذي         ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٢١

يلحق باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ويعّرضهم خلطـر            
  .)٣٣(ة البدنية والصحةاحلق يف احلياة واحلق يف اخلصوصية والسالممن احلرمان من احلرية و

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ذكرت منظمة الفرانسيسكان الدولية أنه بالرغم من أن الدستور ُيسلِّم حبق الفرد يف               -٢٢

وأوصت . )٣٤(احلياة إال أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها بالنسبة إىل طائفة كبرية من اجلرائم            
  .)٣٥( بإلغاء عقوبة اإلعدام٨ولية والورقة املشتركة منظمة الفرانسيسكان الد

 حبدوث انتهاكات صارخة حلق الفرد يف احلياة متثلت يف          ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٢٣
القتل خارج نطاق القانون على أيدي أفراد قوات األمن وقتل اجملرمني املشتبه هبـم بـسبب                

 القتل بسبب أن مرتكبيهـا جمهولـو        وتكررت حوادث هذا النوع من    . )٣٦("عدالة الغوغاء "
 باإلضافة إىل   ٣وأورت الورقة املشتركة    . )٣٧(اهلوية يف أغلب األحيان وال ُيالحقون إال نادراً       

ذلك أن قوات األمن وأفرادها يستخدمون القوة بشكل ُمشط يف احلاالت اليت يـتعني فيهـا    
  .)٣٨(الفرد يف احلياةما يدل على عدم احترام حق ذلك احلفاظ على النظام العام ويف 

 الذين برزوا إىل الوجود أثنـاء       )٣٩("عناصر األمن " أن   ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤
يف النظام األمين   ُيسّرحوا كما مل يتم استيعاهبم      التمرد الذي قام به جيش الرب للمقاومة ومل         

الية واعتقلـت   والعديد من هؤالء العناصر انتحلت صفة املوظفني ذوي املناصب الع         . القائم
  .)٤٠(وعذبت واحتجزت املدنيني

 ما زلـت  دون اإلقليمية بأن الشرطة، يف منطقة أكويل   ١٠وأفادت الورقة املشتركة      -٢٥
تستخدم التعذيب بانتظام كأسلوب لالستنطاق وأن كبار القادة يباركون هذا الـسلوك يف             

 أن الوكاالت األمنية    ٣تركة  وذكرت الورقة املش  . )٤١(دون اإلقليمية قوات الشرطة يف املنطقة     
بتحويل مشروع القـانون    ) أ(وأوصت  . )٤٢(ما زالت تستخدم التعذيب بشكل ال هوادة فيه       

التحقيـق يف   ) ب(، و )٤٣( إىل قانون قـائم الـذات      ٢٠٠٩املتعلق مبنع وحظر التعذيب لعام      
 بإنـشاء   ١٠كة  وأوصت الورقة املشتر  . )٤٤(االدعاءات املتعلقة بالتعذيب واملعاملة الالإنسانية    

  .)٤٥(صندوق لتعويض ضحايا التعذيب
وذكرت املبادرة الشاملة إلهناء كافة أنواع العقوبة اجلسدية لألطفال بأن هذه العقوبة   -٢٦

؛ )٤٧(وال يوجد نص صريح يف القانون مينع العقوبة البدنية يف املدارس. )٤٦(مشروعة يف البيوت
بكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان       وأعربت ش . )١٤٨(ويف بيوت الرعاية البديلة   

  .)٤٩(يف أوغندا عن القلق إزاء تفشي العقوبة البدنية يف املدارس ويف البيوت
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 أن محاية النسوة والفتيات من املواقـف واملمارسـات          ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٢٧
ال اإلساءة مبـا يف ذلـك       التمييزية من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريه من أشك         

. )٥٠( ممارسات ثقافيـة وتقليديـة     ول دوهنا االغتصاب والوعد بالزواج والزواج القسري حت     
 أنه على الرغم من أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث حمظور           ١١وذكرت الورقة املشتركة    

اطق اليت ليس هناك مع ذلك محلة لتحسيس األشخاص وإثارة وعيهم لدعم تنفيذ احلظر يف املن
تكون فيها الفتاة ُمهددة خبطر كبري يتمثل يف القسر االجتماعي والضغط من أجل اخلـضوع               

  .)٥١(لعملية التشويه هذه
 بأن العنف القائم على أساس نوع اجلنس وال سـيما           ١١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٨

كـر مرصـد    وذ. )٥٢(العنف اجلنسي املوّجه ضد النسوة والفتيات خطري ومتفشٍ يف أوغندا         
حقوق اإلنسان أن التدابري احلالية القانونية وغريها عدمية الفائدة وال تصلح للتـصدي هلـذه            

 اينوأوصى املرصد أوغندا بأن متنع العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس جنـس   . املشكلة
  .)٥٤(وحتقق يف شأهنما وتالحق مرتكبيهما

 حقوق اإلنسان يشكلون باسـتمرار       بأن املدافعني عن   ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٢٩
 التحـالف   وذكر. )٥٥(التهديدات والُتهم اجلنائية غري املُربرة والعنف     توجيه  هدفاً للمضايقة و  

أن أفراد القوات األمنية غالباً ما يكونون طرفاً يف االعتـداء علـى             العاملي إلشراك املواطنني    
. )٥٦(ي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية     حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس      

عن القلق الذي يساورها إزاء العنف الـذي ُيـستهدف لـه            " ١٩املادة  "وأعربت منظمة   
املتمثل االجتاه  إزاء  الصحفيون والعاملون يف وسائط اإلعالم واملدافعون عن حقوق اإلنسان و         

يف أوغنـدا أن    وذكرت شبكة حقوق اإلنسان للصحفيني      . )٥٧(إفالت اجلُناة من العقاب   يف  
العديد من الصحفيني قُتلوا وتعرضوا لالعتقال التعسفي والتعذيب فـضالً عـن التخويـف              

  .)٥٨(واملضايقة اللذين متارسهما السلطات إزاءهم
 أن االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين يتواصالن        ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٣٠

وهناك العديـد مـن     " البيوت اآلمنة " من قبيل    فهناك مراكز احتجاز غري قانوين    . بال هوادة 
  .)٥٩(اجملموعات الربملانية اليت تقوم بدور الشرطة املدنية

املعاملـة الرديئـة    عتوره  نسيسكان الدولية أن النظام السجين ت     اوذكرت منظمة الفر    -٣١
للسجناء ويشوبه االكتظاظ وعدم كفاية األغذية املقدمة ورداءة الرعاية الـصحية وشـروط        

وأردفـت منظمـة   . )٦٠(صحاح، والعمل اجلربي وعدم كفاية بـرامج إعـادة التأهيـل     اإل
. )٦١(نسيسكان الدولية أن ادعاءات أثريت حول ممارسة التعذيب يف الـسجون الريفيـة            االفر

التـصدي ملـشكلة االكتظـاظ يف       ) أ(نسيسكان الدولية أوغندا علـى      اوحثت منظمة الفر  
موال يف امليزانيات اخلاصة بالسجون لتحسني اإلمداد       تأمني ما يكفي من األ    ) ب(والسجون؛  

مواصلة احلملة الرامية إىل مناهضة     ) ج(و؛  )٦٢(باألدوية وتوفري ما يكفي من األغذية واملالبس      
  .)٦٣(تعذيب وسوء معاملة السجناءال
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 أنه ال بد من االعتراف بالطابع اخلـاص واالحتياجـات           ٥وبينت الورقة املشتركة      -٣٢
فهؤالء األشخاص ال يتمتعون بالوصول على قدم       . خاص ذوي اإلعاقة احملتجزين   اخلاصة لألش 

  .)٦٤(من املساواة إىل املرافق السجنية بل هم عرضة للتمييز يف بعض احلاالت
وذكرت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا أن حاالت              -٣٣

 ألغراض جتارية واالجتار هبم ممارسات مـا تـزال          االعتداء على األطفال واستغالهلم اجلنسي    
وقدرة الشرطة على إجراء التحقيقات يف هذه احلاالت ومجـع الـشواهد قـدرة              . متفشية
  .)٦٥(حمدودة
وأعربت الشبكة املذكورة عن قلقها إزاء االستخدام املتزايد لألطفـال دون الـسن               -٣٤

طفال من خـالل بـيعهم البـضائع يف         القانونية يف جمال العمالة واالستغالل االقتصادي لأل      
نسيسكان الدولية حكومة أوغندا علـى حتديـد        اوحثت منظمة الفر  . )٦٦(الشوارع وتسوهلم 

األبعاد الراهنة لعمالة األطفال وألسباهبا الرئيسية وعلى تنفيذ برنامج يركـز علـى محايـة               
  .)٦٧(الضحايا فضالً عن إعادة تأهيلهم

  ألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانونا يف ذلك مسمبإقامة العدل،   -٣  
إحجام حكومة أوغندا   ) أ(يقوضها   أن استقاللية القضاء     ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٣٥

شهدها شـهر   "حوادث من قبيل تلك اليت      ) ب(وعن تفعيل القرارات الصادرة عن احملاكم؛       
عليا من قبل    حني حوصرت احملكمة ال    ٢٠٠٧مارس  / وشهر آذار  ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

مشروع قانون تدبري شؤون األمن العام ) ج(و؛ )٦٨("املشتبه هبم التابعني جليش اخلالص الشعيب
 وهي األحكام ٣٠٣ الذي سعى يف مجلة أمور إلحياء أحكام قانون الشرطة رقم         ٢٠٠٩لعام  

  .)٦٩(اليت أبطلتها احملكمة الدستورية
ابعة للمجالس احمللية اليت كلفـت بتـسوية         أن احملاكم الت   ٣وبيَّنت الورقة املشتركة      -٣٦

والقرارات . الرتاعات املدنية، غالباً ما تكون هي احملاكم الوحيدة اليت يتاح جلوء القرويني إليها
          اليت تتخذها هذه احملاكم قابلة لالستئناف أمام حمـاكم الـنقض ولكـن لـيس هنـاك يف                  

ا أن بعض األطراف ليست واعية مبا هلا من         أغلب األحيان ما يفيد أن دعاوى قد أقيمت كم        
  . )٧٠(حقوق الطعن

 إىل أن النظام القانوين ينص على ازدواجيـة العمـل           ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
فوجود نظـم   . )٧١(بالنظام التقليدي والنظام احلكومي يف جمال إقامة العدل يف كال النظامني          

وهـو  " حمفل لالختيار "قة باألراضي أفضى إىل وجود      العدالة املوازية بالنسبة للرتاعات املتعل    
       حمفل تكون فيه األطراف القوية قادرة على استخدام ما هناك من تـداخل بـني النظـامني                 

انتقاء أي من النظامني يف سبيل حتقيق       فيجري  الرمسي وغري الرمسي لفائدة هذا الطرف أو ذاك         
  .)٧٢(الغرض املنشود
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نسان أن نظام احملاكم العسكرية الذي يتوىل بشكل روتـيين      وذكر مرصد حقوق اإل     -٣٨
مالحقة املدنيني املورطني يف جرائم يستخدم فيها السالح ال يدعم املعايري الدوليـة املتعلقـة               

وفيما يتصل بنظام العدالة اجلنائية املدنية ذكر     . )٧٣(باحملاكمة العادلة واملراعية لألصول القانونية    
 هناك عدداً كبرياً من املشتبه هبم الذين هم رهن االحتجاز السابق            مرصد حقوق اإلنسان أن   

وذكـرت  . )٧٤(للمحاكمة والذين ينتظرون احملاكمة منذ سنوات واالفتقار للتمثيل القـانوين         
 أن النظام غري املالئم إلقامة العدل واالفتقار للموارد         ٨ والورقة املشتركة    ٣الورقة املشتركة   

  .)٧٥(حيرمان هؤالء من احملاكمة العادلة والسريعةاليت تتاح للمشتبه هبم 
وذكرت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا أن هنـاك               -٣٩

تقدماً بطيئاً يف سبيل إقرار نظام عامل لفائدة األطفال ضحايا العنف واالعتـداء والعدالـة               
  .)٧٦(اخلاصة باألحداث

أن وحدة االستجابة السريعة حتتجز األشـخاص دون        وذكر مرصد حقوق اإلنسان       -٤٠
  .)٧٧(أن توجه إليهم هتم وتنتزع منهم االعترافات عن طريق التعذيب

الـصراعات  تخللـه   وذكر مشروع القانون املتعلق بالالجئني أن تاريخ أوغنـدا ت           -٤١
عنـف  وحيتاج نظام العدالة االنتقالية الشامل بشكل أساسي للتصدي لتركـة ال          . )٧٨(العنيفة

  .)٧٩(ولتمهيد الطريق للمصاحلة الوطنية والسلم املستدامة
وذكر املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن أوغندا وافقت، مبقتضى االتفـاق املتعلـق               -٤٢

 وأوصى يف   )٨٠(باحملاسبة واملصاحلة على تشجيع آليات املصاحلة وقول الصدق وحتري احلقيقة         
  .)٨١(قائقهذا املضمار بإنشاء جلنة لتقصي احل

والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن إنشاء شعبة معنية جبـرائم احلـرب تابعـة                -٤٣
للمحكمة العليا يف أوغندا سوف يثري مجلة من القضايا املعقدة ذات الصلة بالقانون املوضـوعي             

لدويل للعدالة  وبني املركز ا  . )٨٢(واإلجراءات املوضوعية يف ضوء مالحقة اجلرائم الدولية املرتكبة       
االنتقالية أن مشاركة الضحايا تقتصر يف الظرف الراهن على حضور جلسات احملاكمة واإلدالء             

  .)٨٣(باإلضافة إىل ذلك ال متلك أوغندا أي تشريع أو إجراءات حلماية الشهود. بالشهادة
ع والقيود   أن اهنيار نظام العدالة يف املناطق املتأثرة بالرتا        ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٤٤

املفروضة على عدالة األحداث وبطء سري نظم العدالة يف جمال التحقيقات ونظر احملـاكم يف               
الدعاوى القضائية ساعد على ظهور ثقافة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت ارتكبت حبق              

جلـة  وهناك أيضاً نقص يف املوظفني ذوي املهارات واملعارف والكفاءات املطلوبة ملعا   . النسوة
  .)٨٤(االنتهاكات اليت تنفرد املرأة مبواجهتها

 إىل أن العديد من النسوة ممن ال يتاح هلن سبيل الوصول ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
إىل نظام العدالة الرمسي، يلجأن إىل النظام غري الرمسي املتجسد يف قـادة العـشائر والقـادة             
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بيد أن هذه   . القرية بغية تسوية القضايا اليت يواجهنها     الدينيني واملسؤولني يف اجملالس احمللية يف       
  .)٨٥( باملرأةملزيد من الظلمحلاق االنظم كرست التمييز اجلنساين مما أسفر عن 

 بأنه، على الرغم من تـسليم قـانون الـشواهد حبـق             ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٤٦
وفر هلـم مترمجـون     ينه ال    أ اليف أن يكونوا شهوداً أكفاء إ     القاصرين عن الكالم    األشخاص  

  .)٨٦(ميارسون لغة اإلشارة أثناء جلسات احملاكمة وأثناء التحقيق معهم من قبل الشرطة

  احلق يف امللكية  -٤  
والقوانني اجلديدة املقترح استناهنا    املوروثة   إىل أن القوانني     ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٧

تأثرياً مدمراً يف هـؤالء     تؤثر   من نفس اجلنس     اليت جترم العالقة اجلنسية بني بالغني متراضيني      
  .)٨٧(األشخاص

مـشروع القـانون    "وذكرت منظمة العمل التشاركي من أجل التنمية الريفية أن            -٤٨
وبني مرصد حقـوق    . )٨٨(إذا ما ُسن، من شأنه أن يوسع نطاق جترمي املثلية         " املناهض للمثلية 

ليه املسؤولون احلكوميون يف أوغندا قد تنامى       اإلنسان أن اخلطاب الكاره للمثلية الذي يلجأ إ       
وصدرت عن مرصد حقـوق اإلنـسان والورقـة         . منذ أن اسُتن القانون املناهض للمثليني     

  .)٨٩( توصية برفض مشروع القانون هذا٨املشتركة 

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة                -٥  
  ياسيةواحلياة الس

 إىل أنه على الرغم من أن قانون الوصول إىل املعلومـات     ٤أشارت الورقة املشتركة      -٤٩
مع  يضمن احلق يف احلصول على املعلومات اليت تنشرها اهليئات احلكومية هناك             ٢٠٠٥لعام  
أصناف املعلومـات   كما تتعدد   . )٩٠(نزعة متأصلة للتهرب من االلتزام بتأمني هذا احلق       ذلك  

وتتسم هذه األصناف باللبس يف العديد مـن        صول عليها   ن مينع املوظف غريه من احل     اجلائز أ 
  .)٩١(احلاالت

 أن الوصول حبرية إىل املعلومات ووسائط اإلعالم تعوقه         ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
تشريعات من قبيل قانون العقوبات الذي جيرم حىت اليوم املواد اليت ُيدعى أهنا حترض علـى                

" تـشجيع " الـذي حيظـر      ٢٠٠٢لب وقانون مكافحة اإلرهاب لعام      ثالطائفية وال التمرد و 
  .)٩٢(اإلرهاب ولكنه ال حيدد صراحة األفعال اليت تشكل تشجيعاً على اإلرهاب

 إىل أن اإلدارة املعنية باجلرائم اإلعالمية التابعة لقـوات          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
 وقد أدى هذا الوضـع إىل زيـادة         )٩٣(ة وسائط اإلعالم  ت لتضطلع يومياً مبراقب   ئالشرطة أُنش 

  .)٩٤(ملحوظة يف عدد الصحفيني الذين ُيتهمون باإلجرام
 شهد غلقاً تعسفياً لعدد من دور اإلعالم        ٢٠٠٩ أن عام    ٨وبيَّنت الورقة املشتركة      -٥٢

 من  اعتربت مناهضة للحكومة وعمد املوظفون املقيمون املسؤولون عن املقاطعات يف العديد          
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وأضاف مرصد حقوق   . )٩٥(أحناء البلد بإجبار دور اإلعالم على عدم استضافة قادة املعارضة         
اإلنسان قوله إن أوغندا استخدمت جمموعة من التكتيكات إلسكات اإلعالم النقدي تتراوح            
ما بني العنف البدين أحياناً وبني التهديدات والتخويف والتدخل البريوقراطي وتوجيه التـهم             

  . )٩٦(ئيةاجلنا
أن الشرط املتمثل يف عمليـة التـسجيل        التحالف العاملي إلشراك املواطنني     والحظ    -٥٣

بالنسبة للمنظمات غري احلكومية ينم عن الريبة الدفينة حيال أنشطة املنظمات غري احلكوميـة       
 ويعرقـل حريـة تكـوين       )٩٧(ويغض من دورها احليوي يف التنمية االجتماعية والـسياسية        

والحظ أن الشرط املتمثل يف اإلخطار املكتوب السابق        . )٩٨(بدالً من أن ينهض هبا    اجلمعيات  
بأيام سبعة من أجل االتصال باألشخاص يف املناطق الريفية يشكل مراقبة مشطةً تفرض على              

  .)١٠٠(عوق كذلك استقالليتها وذاتيتهاتو. )٩٩(عوق عملها اليوميتاملنظمات غري احلكومية و
أن اجمللس الوطين للمنظمات غري احلكومية       العاملي إلشراك املواطنني     التحالفوذكر    -٥٤

 عضواً ال يضم سوى ثالثة أعضاء من عامة الناس يف حني أن بقية األعـضاء           ١٣املتألف من   
أنه جيب أن يكون    التحالف  وذكر  . )١٠١(هم من شىت الوزارات احلكومية واملنظمات األمنية      

ت يف أي هيئة تنظيمية ُتكلف برقابة سري أعمـال اجمللـس            للمجتمع املدين متثيل مالئم وصو    
  .)١٠٢(املذكور

باستمرار األحزاب السياسية عـن     " صدت" أن أوغندا    ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٥٥
وذكر مرصد حقوق اإلنسان أن حرية التجمع مهددة باستخدام القوة    . )١٠٣(التجمع والتظاهر 

وذكر كذلك أن مـشروع القـانون       . )١٠٤(األمنالقاتلة اليت ال موجب هلا من طرف قوات         
الذي اقترحته احلكومة واملتعلق بإدارة شؤون النظام العام ميكن أن يزيد من األخطار اليت هتدد           

  .)١٠٥(احلق يف حرية التجمع
         وذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا أن بعض األشخاص، كالـسجناء مـثالً،               -٥٦

كما كانت هناك يف االنتخابات األخرية حوادث متثلـت يف          . آلنال ميكنهم التصويت حىت ا    
  .)١٠٦(العنف وجتريد املصوتني من حقوقهم

 اإلعاقة باحلق يف املشاركة يف احلياة املدنية والـسياسية          ووفيما يتمتع األشخاص ذو     -٥٧
 إىل أن   ٥، أشارت الورقة املـشتركة      )١٠٧(على قدم من املساواة بينهم وبني أي شخص آخر        

      . )١٠٨(للجنة االنتخابية ال متلك بطاقات تصويت خبط برايل لوضعها على ذمـة املكفـوفني             ا
  .)١٠٩(وال يسمح بالتصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية

 بأن توافر مبدأ العمل اإلجيايب بالنسبة إىل مشاركة املرأة السياسية           ٧وأفادت الورقة     -٥٨
. )١١٠(تغيري الفعلي للهياكل األساسية السياسية واهلامـة      ساعد على ال  يويف اختاذ القرارات مل     

بتدابري لكفالة حق املرأة يف املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة ) أ(٧وأوصت الورقة املشتركة 
         العامة والسياسات املستدامة اهلادفة إىل تعزيز مشاركتها الكاملـة وعلـى قـدم املـساواة               
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يف كافـة املؤسـسات ذات اإلدارة       للمـرأة   ماكن املخصصة   زادت يف احلصص واأل   ) ب(و
  .)١١١(الالمركزية ونادت التدابري املذكورة بإنشاء جلنة لتكافؤ الفرص

علـى  وبيَّن معهد حقوق اإلنسان واألعمال أن الشعوب األصلية ال حول وال قوة               -٥٩
ملركزية وهي على هذا فما من أحد منها يشغل مقعداً انتخابياً يف احلكومة ا       . الصعيد السياسي 

  .)١١٢(النحو مستبعدة من عملية اختاذ القرارات

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية   -٦  
ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا أن التمتع بشروط العمل العادلة واملؤاتية يبقى           -٦٠

نح لقاء عمل متساوٍ مرجعها     كما أن هناك جوانب تفاوت يف األجور اليت مت        . حتدياً مطروحاً 
  .)١١٣(التمييز القائم على أساس اجلنس والعرق

 بنحو ثالث ١٩٨٤ بأن األجر األدىن، الذي ُحدِّد يف عام         ٨ذكرت الورقة املشتركة      -٦١
وأوصت بإعادة النظر يف سياسة األجر األدىن من أجل         . )١١٤( ينقح قط  دوالرات أمريكية، مل  

  .)١١٥(ادية الراهنةالوفاء باالحتياجات االقتص
 أن املشروع املتعلق بالسياسة املنتهجة ملعاجلة مـشكلة         ٨والحظت الورقة املشتركة      -٦٢

  .)١١٦( بدون سياسة شاملة يف جمال العمالةأوغنداالبطالة مل يتم إقراره فبقيت 
 أنه بالرغم من أن الدستور والقانون املتعلـق         ألعمالوذكر معهد حقوق اإلنسان وا      -٦٣
      هذا احلـق   إال أن   ات العمال مينحان العمال احلق يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها           بنقاب

  .)١١٧("ال حيترمه أرباب العمل يف الواقع العملي"

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
لية واالفتقار إىل    بأن عدم مالءمة السكن يف أوغندا الشما       ١٠بيَّنت الورقة املشتركة      -٦٤

 ،املاء النقي الصاحل للشراب وعدم توفر أبواب الرزق الكايف والرتاعات القائمة على املـوارد             
الرتاع على األراضي   وصفت  و. )١١٨(السلم الدائمة حتقيق   هتدد   ،ومنها األراضي بوجه خاص   

احملـاكم  أكرب مشكلة وأشارت إىل غياب آليات تسوية الرتاعات جيدة األداء حيث إن             بأنه  
  . )١١٩(احمللية والنظم التقليدية ال تؤدي يف مجيع األحوال وظيفتها على النحو الكفء

 أنه على الرغم من أن أوغندا تسلِّم بأن أغلبية كبار السن            ٢وبينت الورقة املشتركة      -٦٥
 يعيشون يف فقر مدقع وهم حباجة إىل املعاش التقاعدي أو املساعدة االجتماعية ال وجود لنظام

  .)١٢٠(معاشات شامل غري قائم على االشتراكات
وأعربت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا عن خشيتها من أن هناك حاالت فقر مدقع                -٦٦

  .)١٢١(ما زالت قائمة يف البلد ونقص يف األغذية يف أحناء من أوغندا
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            وبني املركز الدويل حلقوق اإلنسان بأن احلصول علـى املـاء الـصاحل للـشراب                 -٦٧
وأوصى املركـز  . )١٢٢(وما يكفي من األغذية مهوم عاجلة متس صحة كافة الشعوب األصلية     

بوضع قائمة باألولويات لتوفري املاء الصاحل للشراب لفائـدة الـسكان األصـليني وإدراج              
  .)١٢٣(احتياجاهتم يف التخطيط لقطاع املياه

كاراموجا تسبب يف دوامهمـا      أن التخلف واجلوع يف      ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٦٨
 ومهمشاً إىل حد كبري ومعرضاً لدورات من الكوارث الطبيعية          اًبقاء هذا اجلزء من البلد فقري     

ـ  بوضع أولويات    ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٤(واملنازعات وحمدودية االستثمار   ربامج ل
  . )١٢٥(كاراموجالاألمن الغذائي وموارده بالنسبة 

وق اإلنسان يف أوغندا عن قلقها لعدم وجود أي قـانون مالئـم             وأعربت جلنة حق    -٦٩
والحظت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان        . )١٢٦(يتعلق باحلق يف الصحة   

يف أوغندا التناقص الذي شهدته امليزانية املخصصة للقطاع الصحي بالنسبة للـسنة املاليـة               
 والرؤية العاملية بالزيادة يف امليزانية الوطنية       ٨ة  وأوصت الورقة املشترك  . )١٢٧(٢٠١١-٢٠١٠

  .)١٢٨( يف املائة١٥املخصصة لقطاع الصحة لتصل إىل 
وذكرت منظمة الفرانسيسكان الدولية أن أوغندا أبعد ما يكون عن بلوغ األهداف              -٧٠

ول على  أن احلص٧وذكرت الورقة املشتركة . )١٢٩(ما يتعلق بوفيات األمومةفياإلمنائية لأللفية 
 ١٢وبينت الورقة املشتركة    . )١٣٠(اخلدمات الصحية بالنسبة للنسوة واحلوامل يتسم باحملدودية      

  . )١٣١(أن اخلدمات الصحية املقدمة لألم والطفل خيصص هلا أقل متويل مدرج يف قطاع الصحة
وأعربت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا عن قلقهـا               -٧١

ارتفاع معدالت وفيات الرضع ومن هم دون سن اخلامسة وارتفـاع معـدل وفيـات            إزاء  
وذكـرت  . )١٣٢(األمهات واخنفاض معدل التطعيم وتفشي وقف النمو بسبب سوء التغذيـة       

 أن املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة واخلـدمات           ١١الورقة املشتركة   
وقد أسهم هذا الوضع يف معدل احلمل الذي        . ايتها يف أوغندا  املقدمة لألحداث تتسم بعدم كف    

أن  ١١وذكرت الورقة املشتركة    . )١٣٣(تشهده أوغندا والذي يعترب من أعلى املعدالت يف العامل        
واليت هـي وراء    بسهولة بالغة   األسباب املمكن الوقاية منها     يعترب من   اإلجهاض غري املأمون    
غري املأمون يتسبب يف حاالت الوفاة اخلطرية وقد خيلِّف         واإلجهاض  . وفيات وإعاقة األمهات  

  . )١٣٤(أدى طويل األجل تعاين منه املرأة كانثقاب الرحم وأمل احليض املستدمي أو العقم
وبينت منظمة الفرانسيسكان الدولية أن احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية يظل             -٧٢

ة أوغندا على ختصيص ما يكفي من األمـوال          وحثت املنظم  )١٣٥(ألوغندابالنسبة  بعيد املنال   
ملختلف جماالت الرعاية الصحية وتزويد الوحدات الصحية وخاصة منها الوحدات الكائنة يف            

ملوظفني املدربني وذوي املهارة واعتماد خطة وطنية لسالمة األم ودعم محالت           بامناطق نائية   
طفال وتعليم الصحة اإلجنابية يف     االستعداد للوضع والتقليل من معدالت وفيات األمهات واأل       

  .)١٣٦(املدارس
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لزيادة با) أ(وأوصت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا             -٧٣
نظـام توزيـع    يف  يف اإلمدادات من األدوية املقدمة إىل كافة املراكز الصحية وبإعادة النظر            

 السابقة للوضع والتالية له لكافة احلوامـل يف         توفري اخلدمات اإللزامية  ) ب(ووإدارة األدوية؛   
ما يكفي من املوارد    حىت خيصص   إعادة النظر يف امليزانية الراهنة      ) ج(ومجيع املرافق الصحية؛    

  .)١٣٧(للتعامل مع األمراض املعدية
 أن آباء وأولياء األطفال ذوي اإلعاقة ميلكـون معـارف           ٥وبينت الورقة املشتركة      -٧٤

وأوصت بتوفري التمويل للرعايـة     . )١٣٨(فيما يتعلق برعاية هؤالء األطفال    ومهارات حمدودة   
  . )١٣٩(البيتية لتمكني هؤالء اآلباء واألولياء من امتالك املهارات الضرورية

وذكرت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا أن هنـاك               -٧٥
على األطفال ممن هم دون الثمانية عشر شـهراً          يف املعدات الالزمة إلجراء الفحوص       اًنقص

ـ اإليدز إىل جانب    /للتثبت من إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشري       نقص يف املـوظفني    ال
الصحيني القادرين على التعامل مع االحتياجات النفسية واالجتماعية لألطفـال املـصابني            

نسيسكان الدولية أنه بالرغم    وذكرت منظمة الفرا  . )١٤٠(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   
من الربامج احلكومية املتعلقة باحلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية لفائدة املـرأة             

  .)١٤١(٢٠١٠ عدوى جديدة يف البلد يف عام ١٣٠ ٠٠٠والطفل، حدثت 
الدويل حلقوق اإلنسان إىل أن السكان األصليني حيتفظون        االستشاري  وأشار املركز     -٧٦
وقد نـصت   . ية األراضي مبوجب احليازة العرفية وال ميلكون وثائق تتصل مبلكيتهم هلا            مبلك

 على آلية حليازة شهادة بامللكية العرفية ولكـن       ١٩٩٢من القانون العقاري لعام     ) ١(٤املادة  
  .)١٤٢(كما أن القانون ال يشمل اجملموعات اليت مت إخالؤها بالفعل. هذا احلكم مل ينفذ

 أن قصور أوغندا عن التعويض املالئم أللفي شـخص       ١٢ورقة املشتركة   وذكرت ال   -٧٧
 Kaweri Coffee Plantation  مؤسـسة [...]أُجِّـرت وقتـها   "أخرجوا من أراضيهم الـيت  

يتعارض مع التزامات أوغندا مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     هو موقف   ،  "احملدودة
 بوشرت إجراءات قانونية وبقيـت      ٢٠٠٢ عام   ويف. )١٤٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

وذكرت الورقة  . )١٤٤()كمباال(القضية معلقة منذئذ ومطروحة على احملكمة العليا يف ناكاوا          
 أن حرمان هؤالء السكان من ممتلكاهتم يشكل انتهاكاً تقترفه حكومة أوغنـدا             ١٢املشتركة  
  .)١٤٥(للدستور

  احلق يف التعليم  -٨  
التعليم االبتدائي والتعليم الثـانوي  نوعية  اإلنسان يف أوغندا بأن      رت جلنة حقوق  ذكّ  -٧٨
كما أن التمويل املتاح ال يكفي للوفاء باالحتياجات املادية واملهنية للموظفني ولتـوفري   . سيئة

  .)١٤٦(موظفني متدربني متخصصني لتلبية االحتياجات اخلاصة للطالب
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ارتفاع معدالت تسرب   ) أ(قلقها إزاء   وأعربت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا عن          -٧٩
اخنفاض معدل انتقال التالميذ من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة          )ب(التالمذة من املدارس، و   

كما أن هنـاك    . تردي نوعية التعليم   )د(عدم كفاية عدد املدرسني املدربني و     ) ج(والثانوية؛  
اليف األزياء  ك التكاليف املستترة كت   حتديات باقية مطروحة على سياسة التعليم اجملاين بسبب       

  .)١٤٧(والوجبات املدرسية
 أن هناك أشخاصاً يعانون من مشكلة السمع وليـست          ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٨٠

. )١٤٨(هلم معرفة بلغة اإلشارة وأن احلكومة مل تتخذ أية تدابري واضحة ملعاجلة هـذه املـسألة   
وضع برنامج تـدرييب شـامل يعـىن بلغـة          ب، يف هذا الصدد،     ٥وأوصت الورقة املشتركة    

  .)١٤٩(اإلشارة
ال وجود   إىل أن أوغندا تشجع على مشولية التعليم ولكن          ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٨١
 واألدوات التعليمية املتاحة حمدودة مما جيعـل مـن          ،علمني هلم دراية باالحتياجات اخلاصة    مل

كمـا أن املقـرر     . )١٥٠( على تعليم جيد   الصعوبة مبكان على األطفال ذوي اإلعاقة احلصول      
  .)١٥١(األطفال ذوي اإلعاقةاحتياجات الدراسي ال يضع يف االعتبار 

 أن التعليم االبتدائي الشامل قد ضيَّق يف الفجوة القائمـة           ٧نت الورقة املشتركة    وبّي  -٨٢
على بكثري  بني عدد امللتحقني باملدارس من اجلنسني إال أن معدالت التسرب بالنسبة للبنات أ            

ـ كما أن نسبة البنات يف      . )١٥٢(للبننيبالنسبة  مما هي    ـ  ال ة األعلـى تظـل     يصفوف الدراس
  .)١٥٣(منخفضة

الدويل حلقوق اإلنسان أن هناك مدرسة ثانوية واحدة لكل         االستشاري  ن املركز   وبّي  -٨٣
 مـسافات  دائرة بلدية ثانوية يف املناطق الريفية وأن املعلمني والطالب يسريون على األقـدام          

  .)١٥٤(طويلة وصوالً إىل املدارس
وذكرت جلنة تنسيق شؤون الشعوب األصـلية يف أفريقيـا أن حـصول سـكان                 -٨٤

وانعدام الفرص التعليمية وتفشي األمية يقوضان قـدرة        . كارامنجونغ على التعليم حمدود للغاية    
وذكـرت  . )١٥٥(لالسكان يف كارامنجونغ على املسك بزمام تنميتهم الشخصية وزمام املستقب         

 أن نظام التعليم البديل بالنسبة لكارامويا الذي يتوفر فيه مقرر دراسي مكيف             ٩الورقة املشتركة   
باالحتياجات املترتبة على انتقال الرعاة     ال يفي   للوفاء باالحتياجات اخلاصة لسكان كارامنجونغ      

بـذل أي مـسعى     بيد أن حكومة أوغندا مل ت     . املسافاتال من حيث    من حيث التوقيت و   ال  
  .)١٥٦(احتياجات الرعاة التعليمية يف السياق اخلاص هبملتلبية إلعادة النظر يف النظام 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
حتف به  الحظت جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا أن حق جمموعات األقلية يف الثقافة               -٨٥

حتـديات  األقليات  م وقد واجهت    األخطار املتمثلة يف التهديد بزوال لغاهتم وافتكاك أراضيه       
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املشاركة املتساوية يف عمليات اختاذ القرارات والوصول إىل املرافـق التعليميـة والـصحية              
  .)١٥٧(واملائية
 أن األقليات اإلثنية عانت من أشكال متعددة من التمييـز        ٦وبينت الورقة املشتركة      -٨٦

         انعـدام الرغبـة الـسياسية؛      ) ب(والنعدام اإلطار القانوين للنهوض حبقـوقهم؛       ) أ(نتيجة  
قـصور أوغنـدا عـن    ) د(قصور أوغندا عن وضع برامج لتمكني األقليات اإلثنية؛ و       ) ج(و

  .)١٥٨( ومقاضاهتمهم حلقوق األقليات اإلثنيةدعى انتهاكُالتحقيق يف شأن من ُي
بـاكونيو  ت والباتوا والباسونغورا وال   يني أن مجاعات الب   ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٨٧

حول هذه األراضي إىل منتزهات وطنية وقد       توالكارامنجونغ أطردت من أراضيها التقليدية لت     
ُمنعت هذه اجلماعات من الوصول إىل مواقع أجدادها ومواقعها الثقافية الكائنـة يف هـذه               

الدويل حلقوق اإلنسان أن الـشعوب األصـلية        االستشاري  والحظ املركز   . )١٥٩(املنتزهات
القوة من أراضيها التقليدية وحرمت من وسائلها التقليدية لكـسب الـرزق دون             أُطردت ب 

مشاركة يف عملية اختاذ القرارات والتعويض الكايف أو تقدمي املـساعدة هلـا علـى إعـادة       
  .)١٦٠(التوطني

الدويل حلقوق اإلنسان أن حكومة أوغندا مل متتثل لألمـر          االستشاري  وذكر املركز     -٨٨
التحالف العقاري بأوغندا ضد هيئة احلياة الربية واملدعي        "ة العليا يف قضية     الصادر عن احملكم  

وهو األمر الذي سلَّم حبق جمموعة كبرية من البينيت يف العودة إىل أراضيها             " العام يف أوغندا  
أوعز حلكومة أوغندا بأن تعيد هلـذه اجلماعـة         ) ب(التقليدية والبقاء فيها دون إزعاج هلا و      

  .)١٦١(ها تعويضاًأراضيها ومتنح
 أن األراضي الكائنة يف كاراموجا والعائدة ملكيتـها إىل          ٩وبينت الورقة املشتركة      -٨٩

عليها أراض عامة وهذا اإلعالن يؤثر يف بقاء القطعان اليت تعتمد           سيعلن عنها مستقبالً    الرعاة  
متع هبا الرعـاة يف     وقد اختذ هذا القرار يف ظل التجاهل التام للحقوق التقليدية اليت يت           . للرعي

  . )١٦٢(امللكية واستخدام املوارد الطبيعية
 باإلضافة إىل ذلك أن اهلوية الثقافية للرعاة عرضة للتدمري املتعمد           ٩والحظت الورقة     -٩٠

 يرتدون زيهـم التقليـدي      نوقد مت اعتقال الرعاة الكارامويونغ الذي     . الذي تقوم به احلكومة   
التقليدية ومل حتتـرم اهلياكـل اإلداريـة التقليديـة          هدمت املؤسسات   و؛  "سوكا"املسمى  
  . )١٦٣(للرعاة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
حتديد مركز الالجئ عملية بطيئـة      ) أ(ورد يف مشروع القانون املتعلق بالالجئني أن          -٩١
؛ )١٦٥(ال وجود لسبيل للطعن يتاح ملن ترفض طلباهتم من ملتمسي اللجوء          ) ب(و ؛   )١٦٤(جداً
فيما يتلقى الالجئون الذين يستقرون يف املناطق الريفية مساعدة حكومية فإن الالجئني            ) ج(و
  .)١٦٦( ال يتلقون مثل هذه املساعدة"الذين يؤثرون اإلقامة يف املناطق احلضرية"
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 مل ُيوضـع    ٢٠٠٦وبيَّن مشروع القانون املتعلق بالالجئني أن قانون الالجئني لعام            -٩٢
، اعُتمدت اللوائح اليت أُدخلت على هـذا        ٢٠١٠ويف عام   . موضع التنفيذ الكلي  حىت اآلن   

  .)١٦٧(القانون ولكن ما زالت هذه اللوائح مل ُتخترب
 ٢٠وذكر مرصد حقوق اإلنسان أنه يف أعقاب البيان الذي أصدرته احلكومـة يف                -٩٣
ذي تتضمنه اتفاقية   ال" انتفاء ظروف اللجوء  بشرط  " والقائل بأهنا ستتذرع     ٢٠١٠مايو  /أيار

 ١٤، يومي   حشدهتم الشرطة  فيما يتصل بالالجئني من بلد جماور الذين         ١٩٥١الالجئني لعام   
 شخص َمبن فـيهم الالجئـون       ١ ٧٠٠ لىيزيد عددهم ع  والذين  ،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥و

املُعترف هبم القادمون من خميمي ناكيفايل وكياال لالجئني وأُعيدوا قسراً وحتـت التهديـد              
         / كـانون األول   ٣١وبينت أن هنـاك، حـىت تـاريخ         . لسالح إىل البلد اجملاور املذكور    با

 الجئ وملتمس للجوء مهددون باإلعادة القسرية إىل هـذا          ١٥ ٠٠٠، حنو   ٢٠١٠ديسمرب  
  .)١٦٨(البلد اجملاور

  األشخاص املشردون داخلياً  -١١  
 لتبعات التشرد الداخلي الذي     أوضح مشروع القانون املتعلق بالالجئني أن التصدي        -٩٤

فمعظم املشردين داخلياً من الـريفيني      . بقى حتدياً مهماً قائماً   تتسببت فيه عقود من احلرب      
إال أن العديد من هـؤالء  . الذين ينتمون إىل آكويل والنغو وتيزو عادوا إىل مواطنهم األصلية   

عالوة علـى   . تخدامهادين واجهوا صعوبات يف احلصول على أراض ويف ملكيتها واس         ائالع
انزالقات أرضية وتواصلت إعـادة     بودودا  من أماكن مثل    واجه األشخاص املشردون    ذلك،  

  .)١٦٩( اليت أُنشئت حديثاًتوطينهم إىل أماكن أخرى من البلد مثل مقاطعة كرياندنغو
وبيَّنت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغندا أن خطـط                -٩٥

وتسهيل التعايف والتنمية تفتقر إىل التركيز      املنازعات  ا وبراجمها الرامية للتخفيف من أثر       أوغند
واحلمالت املتعلقة بالعودة إىل الـوطن      . على األطفال املتضررين من جراء احلرب يف املنطقة       

اليت تستهدف املقيمني يف خيام املشردين داخلياً تفتقر هي األخرى إىل التركيز على الطفـل               
  .)١٧٠(لتحتية لألطفال العائدين اما خيص املرافق اللوجستية والبىنفي

وأشار مشروع القانون املتعلق بالالجئني إىل أن هناك فجوات تعتري خطة الـسلم               -٩٦
واالنتعاش والتنمية فيما يتعلق بوجه خاص بسبل كسب الرزق والتحسب لنشوب املنازعات            

ات املستضعفة اليت تشمل األطفال اجلنود سابقاً       والوعي بالفروق بني اجلنسني وبعض اجملموع     
والقصر الذين مل يكن هلم مرافق يف السابق واألسر اليت يكون على رأسها أطفال واألسر اليت                
على رأسها امرأة غري متزوجة وكبار السن الذين ال مرافق هلم وال أقرباء على قيـد احليـاة                  

كمـا ظلـت    . )١٧١(ت واالعتبارات العامة  املناقشاخارج دائرة   ومجيعهم بقي إىل حد كبري      
حكومة أوغندا تتجاهل األشخاص املشردين داخلياً يف املدن الذين التمسوا اللجوء يف املناطق             

  .)١٧٢(احلضرية مثل مدن الصفيح يف كمباال
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 أن وضع األشخاص األكرب سناً املشردين، وال سـيما          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٩٧
وذكرت الورقة أن األشخاص األكرب     . )١٧٣( مل حيظ باالهتمام الكايف     أوغندا لالنسوة، يف مشا  

 من بني األسباب الرئيـسية      وقدراهتم املادية ه  على  سناً املذكورين حباجة إىل املأوى والقلق       
  .)١٧٤(لعدم العودة إىل قراهم األصلية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
م بدعوى اخليانة واإلرهـاب يتعرضـون       هبذكر مرصد حقوق اإلنسان أن املشتبه         -٩٨

لتجاوزات جسيمة على حقوقهم اإلنسانية مـصدرها قـوة العمـل املـشتركة ملكافحـة              
  .)١٧٥(اإلرهاب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق  

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  ددة خبصوص املتابعةتوصيات حم    
ذكرت شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف أوغنـدا أن تنفيـذ                -٩٩

تعليقات ومالحظات جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة واللجنة األفريقية املعنية حبقوق            
وأوصت بوضـع اسـتراتيجية لنـشر       ". بالضعف"تسم  يحكومة أوغندا   من طرف   الطفل  
حظات اخلتامية وتعزيز التنسيق بني الوزارات ومـا خيـص امللكيـة بالنـسبة لكافـة                املال

  .)١٧٧(الوزارات
 إىل اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ املالحظات اخلتاميـة         ٦دعت الورقة املشتركة      -١٠٠

  .)١٧٧(الصادرة عن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن تقرير أوغندا
 حكومة أوغندا بأن تنفذ تنفيذاً كامالً بروتوكول مابوتو        ٧قة املشتركة   وأوصت الور   -١٠١

املعنيـة  لجنـة   البشأن حقوق املرأة يف أفريقيا وأن تنفذ كذلك كافة التوصيات اليت قدمتها             
  .)١٧٨(٢٠١٠أكتوبر /التمييز ضد املرأة يف تشرين األولبالقضاء على 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  . ينطبقال  
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