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 مقدمة -أوالل  
ة حركة المقاومة الوطنية من نظام حاومخطت  و ديمقراطي دستتتتتتتتتوري تحامي القوانين.  بلد أوغندا   -1

بالثناء لتحستتتتتين حالة حقوق اإلنستتتتتان في  دياتاتوري في تاريخها الماضتتتتتي خطوات كبيرة وجديرة  عستتتتتاري و 
أوغندا. ول تزال الحاومة ملتزمة بصتتتتتتون الحقوق والحريات المارستتتتتتة في شتتتتتترعة الحقوق بموج  الفصتتتتتتل  

ق  على مدى التزام الحاومة بتعزيز حقو   يدل، مما  ، وهو أطول فصتتتتتتتتتتتل  يي1995ستتتتتتتتتتتتور عام لرابع من دا
النهج القائم على حقوق اإلنستتتتتان والتشتتتتتريعات المحددة التي   يوجدلهذه الغاية،  اإلنستتتتتان وحمايتها. وتح يقاا 

للتزامها  في صل  عملية التنمية. ووفقاا أحاام الدستور والسياسات التي تعزز حقوق اإلنسان وتحميها   تنفذ
في الستتتتتتعراض   غندا المشتتتتتاركة طوعاا يد الوطني، تواصتتتتتل أو إلنستتتتتان وحمايتها على الصتتتتتعبتعزيز حقوق ا

الدوري الشتتتتامل بهدا تبادل خبراتها وما تعلمتي من أفلتتتتل الممارستتتتات في مجال حقوق اإلنستتتتان. وخالل  
 ذت أوغندا على عاتقها التزامات طوعية ما برحت تنفذها، أخ2011الستتعراض األول الذي جرى في عام 

 يتها.من أجل توطيد عملية تعزيز حقوق اإلنسان وحما

، ستتتتتنت الحاومة ونفذت نوانين وستتتتتياستتتتتات  2016ومنذ الستتتتتتعراض األخير الذي جرى في عام  -2
ضتتتتتتتتتتتمان النمو المعايير الدولية لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  و  إلدماجمختلفة، من بين نوانين وستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات أخرى، 
، ولجنة حقوق  ءلة  وعززت آليات الرنابة بما في ذلك المحاكمالنتصتتادي الشتتامل للجميع والمستتاواة والمستتا

 كافؤ الفرص.اإلنسان األوغندية، ولجنة تكافؤ الفرص، واللجان البرلمانية المعنية بحقوق اإلنسان وت 

لتعهدات الطوعية التي التزمت بها ويستتتتتتتتتتتتلر هذا التقرير اللتتتتتتتتتتتتوء على التقدم المحرز في تنفيذ ا -3
والتوصتيات   2011ن األول/أكتوبر  لعامل المعني بأول استتعراض دوري شتامل في تشتري أوغندا أمام الفريق ا

بناء على   2016المتفق عليها المنبثقة عن الستتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتامل الثاني في تشتتتتتترين الثاني/نوفمبر  
نستتتتان لتطورات رئيستتتتية في مجال حقوق اإل  موجزاا   ملخصتتتتاا   قرير أيلتتتتاا الت   يقدمو أهداا التنمية المستتتتتدامة.  

 .2016اني/نوفمبر  جرت في أوغندا منذ تشرين الث 

 معلومات أساسية -ثانيال  
التاريخية والدستتتتتتتتتتورية   بونائعهامشتتتتتتتتتاركة أوغندا في الستتتتتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتتتتامل    تستتتتتتتتتترشتتتتتتتتتد -4

أوغندا في ستتتتبيل نيل الشتتتتع  لحرياتي واستتتتتعادة حقوق اإلنستتتتان األستتتتاستتتتية يعود والنتصتتتتادية. نذ نن كفا  
 عيد الستقالل.م غير الدستوري والفاشي ب  ى زمن نلالها ضد الستعمار وأيام مقاومة الحاتاريخي نل

وكفا  أوغندا ضتتتتد الستتتتتعمار ما هو نل كفا  ضتتتتد الم الهيمنة الستتتتتعمارية، مثل فقدان تقرير   -5
لذي ، ومصتتتتادرة أراضتتتتيها، والحرمان من الحريات النتصتتتتادية، والتعذي ، والغتصتتتتا  والموت االمصتتتتير
 المثال ل الحصر. القوى المستعمرة  وهذا على سبيلتسببت بي 

، واصتتتتتتل األوغنديون مقاومة الظلم، بما في ذلك 1962وبعد أن نالت أوغندا استتتتتتتقاللها في عام  -6
الحام الفاشتتتتتي الذي جاء بي عيدي أمين في الستتتتتبعينات، والذي اتستتتتتم بعمليات نتل خارج نطاق القلتتتتتاء. 

نطاق القلتتتاء، يات نتل خارج  أوغندي في عملألف   800، نتل نحو 1986و  1966ي وفي الفترة بين عام
أوغندي ودفنوا في  ألف   300، نتل أكثر من  1986و  1981مي  وكان من بينهم شتخصتيات بارزة. وبين عا

 مقبرة جماعية في منطقة لويرو. 33أكثر من  

مستتتتتتاهمة  1986طة في عام ومنذ ذلك الحين، جستتتتتتدت حركة المقاومة الوطنية التي تولت الستتتتتتل -7
اإلنليمي والعالمي من رامة اإلنستتتتتانية والستتتتتالم واألمن جل التمتع الفعلي بالحرية والكأوغندا في الكفا  من أ
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خالل وضتع نطار نانوني ومؤستستي تمايني موضتع التنفيذ، مما أدى نلى عودة الالجاين األوغنديين وجعل  
 آلخرين.للكثيرين من الالجاين ا مليفاا  أوغندا بلداا 

كمالذ للستتتتتالم والحرية، ومن ثم أصتتتتتبحت واحدة من   بي عالمياا  فاا معتر   ولقد باتت أوغندا اآلن بلداا  -8
الوجهات لالجاين من جميع أنحاء العالم. وتستتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيك أوغندا حتى اآلن أكثر من مليون ونصتتتتتتتتف   أكبر

 العالم.مليون لجئ مما يجعلها أكبر دولة مليفة في أفري يا والدولة الثالثة في 

احترام حقوق اإلنستان هو ح يقة   مجال فإن ستجل أوغندا فيوعلى الصتعيدين الوطني واإلنليمي،   -9
يحتذى في جميع  باعتبارها نموذجاا   ميع. وللستتب  اإليديولوجي نفستتي، فإن أوغندا تلقى استتتحستتاناا يعرفها الج

 ولغايةمن بعثة األمم المتحدة في ليبيريا   بعثاتها إلنفاذ الستتتتتالم وحفال الستتتتتالم في جميع أنحاء أفري يا  بدءاا 
 .حالياا  تحاد األفريقي في الصومالة البعث 

 المنهجية -ثالثال  
أعدت اللجنة التوجيهية التقنية المشتتتتتتتتتتتركة بين الوزارات المعنية بحقوق اإلنستتتتتتتتتتان هذا التقرير في   -10

ات وإدارات ووكالت. وشتتتتتتتتملت  عملية تشتتتتتتتتاورية وتشتتتتتتتتاركية نامت بتنستتتتتتتتيقها وزارة الخارجية بمشتتتتتتتتاركة وزار 
 حقوق اإلنستتتان نةولجالبرلمان، والستتتلطة القلتتتائية،  :لتي شتتتاركت في العملية ما يليالمؤستتتستتتات األخرى ا

 ، ولجنة تكافؤ الفرص  وأمانة برنامج الحوكمة واألمن ومنظمات المجتمع المدني.األوغندية

 صيات المقبولةالتقدو المحرز  ي تنفيذ التعهدات الطوعية والتو  -رابعال  

 التعهدات الطوعية   -ألف 

ي استتتتتعراضتتتتها األول، و يما صتتتتلت أوغندا تنفيذ التعهدات الطوعية التي نطعتها على نفستتتتها فاو  -11
 يلي أبرز التدابير التي اتخذتها:

 إطار السياسات -1 

 خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان )أ( 

 ا مع طة العمل الوطنية لحقوق اإلنستتان لمواءمتهتعاف الحاومة على وضتتع الصتتيغة النهائية لخ -12
لخطتة اإلنمتائيتة  الخطتة اإلنمتائيتة الوطنيتة الثتالثتة وستتتتتتتتتتتتتتتقتدمهتا نلى مجله الوزراء للموافقتة عليهتا. وتعطي ا

لوطني على بنتاء نتدرات  الوطنيتة الثتالثتة األولويتة لتنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة. وتركز أهتداا برنتامج العمتل ا
بين  عن تعزيز المساواة وعدم التمييز    لالا في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ف  الحاومة والمواطنين

لجميع  والحتتد من الفقر وتعزيز الرفتتاه الفردي والجمتتاعي  وضتتتتتتتتتتتتتتمتتان التمتع بتتالحقوق والحريتتات المتتدنيتتة  ا
ن  وتنفيذ النزاعات والكوارث في مجال حقوق اإلنستتا والستتياستتية  وتلبية احتياجات الفاات الخاصتتة وضتتحايا

 .ة المتعلقة بحقوق اإلنسانلدولي التزامات أوغندا اإلنليمية وا

 الستعراض السنوي لحالة حقوق اإلنسان ) ( 

لوليتهما القانونية، بإعداد تقارير   تقوم لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتتان األوغندية ولجنة تكافؤ الفرص، وفقاا  -13
صتتتد هذه التقارير في عملية تشتتتاورية ومن خالل ر حالة حقوق اإلنستتتان في البلد. ويجري نعداد ستتتنوية عن  

  لناس عموماا نائم على األدلة بمشتتتاركة أصتتتحا  المصتتتلحة المعنيين. وباإلضتتتافة نلى ذلك، يذيع البرلمان وا
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ت والوكالت المعنيتة هذه التقتارير وينشتتتتتتتتتتتتتترونهتا ويدنقون فيهتا وينتانشتتتتتتتتتتتتتتونهتا. وبالتتالي، فإن الوزارات واإلدارا
 للتنفيذ.يات ي جزل الثناء ألفلل الممارسات، وتقدم توصتخلع للمساءلة، كما 

 المؤسسياإلطار  -2 

اللجنتة التدائمتة المعنيتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان التتابعتة لمجله الوزراء واللجنتة التوجيهيتة التقنيتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتة بين  )أ( 
 الوزارات المعنية بحقوق اإلنسان

تقنيتتة  عتة لمجله الوزراء واللجنتة التوجيهيتة التقتدم اللجنتة التدائمتة المعنيتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان التتاب  -14
قوق اإلنستتتتان على المشتتتتتركة بين الوزارات المعنية بحقوق اإلنستتتتان التوجيهات الستتتتياستتتتية والتقنية بشتتتتأن ح

حقوق اإلنستتتتتتان، من بين لجان التوالي. وتواصتتتتتتل اللجنة التوجيهية التقنية المشتتتتتتتركة بين الوزارات المعنية ب 
 للموافقة عليها. ارير نلى اللجنة التابعة لمجله الوزراءأخرى، نعداد وتقديم تق

 مات  حقوق اإلنسان بوزارة العدل والشؤون الدستورية ووزارة الخارجية ) ( 

عن مات  حقوق    مستتتتتتتتتتؤولا   هناك شتتتتتتتتتتابة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان بوزارة الخارجية، كما أن هناك موافاا  -15
ي رئاستتة اللجنة  ك، فإنهما يرأستتان ويتشتتاركان ففة نلى ذل. وباإلضتتاالدستتتورية إلنستتان بوزارة العدل والشتتؤون  ا

الوزارات المعنية بحقوق اإلنسان على التوالي. وواصلت وزارة الخارجية تنسيق  التوجيهية التقنية المشتركة بين  
وليتتة، ومتتتابعتتة توصتتتتتتتتتتتتتتيتتات مختلف اآلليتتات على  نعتتداد التقتتارير المقتتدمتتة نلى مختلف اآلليتتات اإلنليميتتة والتتد

الواردة من آليات اإلجراءات الخاصة. وبالمثل واصلت وزارة    ن الدولي واإلنليمي، والرد على الرسائلالصعيدي 
 ة القانون والحوكمة الرشيدة والمساءلة من خالل تقديم المشورة القانونية.العدل ضمان دعم أوغندا لسياد

 خل الوزارات واإلدارات والوكالت الحاوميةجهات التنسيق دا )ج( 

وق اإلنستتتتتتتتتتتان في  وجهات التنستتتتتتتتتتتيق المعنية بحق ، تواصتتتتتتتتتتتل المديريات والماات 2016ذ عام ن م -16
مختلف الوزارات واإلدارات والوكالت متابعة حالة حقوق اإلنستتتتتتتتان وتنفيذ مختلف توصتتتتتتتتيات هياات حقوق  

 مات محدثة عنها.اإلنسان التي تقع ضمن ولياتها وتقديم معلو 

 الشاملمقبولة لالستعراض الدوري  ذ التوصيات العن حالة تنفي  أحدث معلومات -باء 

نفت التوصتتتتيات وفق مجالت مواضتتتتياية منها -17 التصتتتتديق واإلدماج  والمستتتتائل الشتتتتاملة لعدة   :صتتتت 
نطاعات  والحقوق النتصتتتتتتتتادية والجتماعية والثقا ية  والحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية  واألشتتتتتتتتخاص الذين 

ة لحقوق اإلنستتتتتتتتان   والتعاون مع آليات األمم المتحدموماا يايشتتتتتتتتون أوضتتتتتتتتاعاا هشتتتتتتتتة  وحقوق اإلنستتتتتتتتان ع
 والمجتمع الدولي.

  3- 115إل     1-115من التوصددددديات    -صدددددلوو الدولية لحقوق اإلنسدددددان و  ما ها  التصددددددىق عل  ال -1 
 26-115و 24-115و 23-115و

 التصديق  

ماجها في نوانين البلد.  ل تزال أوغندا ملتزمة بالتصتتتتتتديق على الصتتتتتتاوك الدولية لحقوق اإلنستتتتتتان وإد  - 18
. وبدأت عملية التصتديق على البروتوكول  التنمية المستتدامة   من أهداا   16و   8  الهدفين   ق مع ويتماشتى التصتدي 

(،  189)رنم    2011، واتفتتاميتتة العمتتال المنزليين لعتتام  2002الختيتتاري لتفتتاميتتة منتتاهلتتتتتتتتتتتتتتتة التعتتذيتت  لعتتام  
لثقتتا يتتة، ختتاص بتتالحقوق النتصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة والجتمتتاعيتتة واوالبروتوكول الختيتتاري الملحق بتتالعهتتد التتدولي ال
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، والمشتتتتتتاورات جارية بين أصتتتتتتحا   2000التجار باألشتتتتتتخاص والمعامبة عليي لعام  وبروتوكول منع ونمع
 المصلحة الرئيسيين.

 الدماج  

نامت الحاومة بإدماج الصتتتتتتتتاوك الدولية لحقوق اإلنستتتتتتتتان في شتتتتتتتتتى القوانين مما يتماشتتتتتتتتى مع  -19
 ا يشمالن ما يلي:من أهداا التنمية المستدامة، وهم 16و 10الهدفين 

 لتفامية حقوق الطفل    الذي يعزز حماية األطفال وفقاا   2016ون )تعديل( األطفال لعام  نان  )أ(  

، الذي يحمي خصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتية الفرد 2019نانون حماية البيانات والخصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتية لعام  ) ( 
 لمدنية والسياسية لي الخاص بالحقوق األحاام العهد الدو  والبيانات الشخصية امتثالا 

يحمي حقوق األشتتخاص المصتتابين بأمراض نفستتية   2018م نانون الصتتحة النفستتية لعا )ج( 
 ألحاام اتفامية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة  وفقاا 

تلتتتتتتتتتتتتتتع موضتتتتتتتتتتتتتتع التنفيتذ نتانون منع التعتذيت    2017أنظمتة منع التعتذيت  وحظره لعتام   )د( 
  المعاملة أو العقوبة القاستتتتتتتية أو لتفامية مناهلتتتتتتتة التعذي  وغيره من ضتتتتتتترو   امتثالا   2012وحظره لعام 

 ننسانية أو المهينة الال

  2019)العقوبتات في المستتتتتتتتتتتتتتائتل الجنتائيتة(، رنم  متنوعتة    نوانينمراجعتة    نتانون )تعتديتل( ()ه  
ائم  أخطر الجر عدام على يلغي نشتتتارات نلى العقوبة اإللزامية في تشتتتريعات محددة ويقصتتتر تطبيق عقوبة اإل

 نية والسياسية خاص بالحقوق المدللعهد الدولي ال  امتثالا 

( من الدستور موضع التنفيذ  4)50يلع المادة   2019نانون ننفاذ حقوق اإلنسان لعام  )و( 
للعهد الدولي  من خالل النص على نجراء ننفاذ حقوق اإلنستتتتتتتتان بموج  الفصتتتتتتتتل الرابع من الدستتتتتتتتتور وفقاا 

 لسياسية  مدنية والحقوق الالخاص با

الذي ينص على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان    2020ذوي اإلعانة لعام  نانون األشخاص   )ز(  
 ألحاام اتفامية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة.   والحريات األساسية وغيرها من حقوق اإلنسان للمعونين وفقاا 

ان في  نلتتتايا تتعلق بحقوق اإلنستتت للبرلمان للتحقيق في أي أنشتتتات لجنة حقوق اإلنستتتان التابعة و  -20
الشتواغل المتعلقة بحقوق اإلنستان وإعداد تقارير عنها في كل عمل من أعمال البرلمان، ورصتد  رصتدالبلد، و 

حقوق  ب امتثتال الحاومتة لمعتايير حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، من بين أمور أخرى. ووضتتتتتتتتتتتتتتعتت اللجنتة نتائمتة مرجايتة 
ع القوانين،  ياستتات، ومشتتاري حاام حقوق اإلنستتان في الستت ها تقييم مدى المتثال ألئ اإلنستتان يجري على ضتتو 

 التي يتولها البرلمان. والميزانيات، والبرامج الحاومية، واألعمال التجارية

 شتتتتامالا  تدبيراا ، أنرت الحاومة الستتتتياستتتتة الوطنية للعدالة النتقالية لتوفر بموجبها 2019وفي عام  -21
ة وإعتادة اإلدمتاج لمصتتتتتتتتتتتتتتالحتة الوطنيت ننتامتة العتدل الملتزم بتا  دائم بمتا في ذلتك من خالللتحقيق الستتتتتتتتتتتتتتالم الت 

 والتعافي والسالم والعدالة.

وتواصتتتتتتتتتتل لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان األوغندية استتتتتتتتتتتعراض امتثال الحاومة للمعايير الدولية لحقوق  -22
ة على ذلك التوصتتتتيات المتعلقاإلنستتتتان وتقديم توصتتتتيات بشتتتتأني بتية نثراء التشتتتتريعات والستتتتياستتتتات. ومثال 

  وتمثيل المجتمع المدني 2019انون حقوق اإلنستتتتتتتتان )اإلنفاذ(، عام  تي أدرجت في نبالمحامة البتدائية ال
.  2016في مجله الماتتت  الوطني للمنظمتتات غير الحاوميتتة في نتتانون المنظمتتات غير الحاوميتتة لعتتام  

ق  بتتاألطفتتال مع اتفتتاميتتة حقو نين األوغنتتديتتة المتعلقتتة  توافق القوالمتتدى    تقييمتتاا   2016في عتتام  أجرت اللجنتتة  و 
لتعديالت على القوانين اق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهي وندمت توصتتتتتتتتتتتيات إلجراء مزيد من االطفل والميث 
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ونانون )تعديل(  2006ونانون الالجاين لعام  2015مثل نانون تستتتتتتتتتجيل األشتتتتتتتتتخاص لعام   ،ذات الصتتتتتتتتتلة
 .2016األطفال لعام 

 ائل الشاملة لعدة قطاعاتالمس -2 

  141-115و  139-115و  137-115و  136-115و 112-115التوصتيات    -الحق في تقرير المصتير    
 142-115و

الحاومة ملتزمة بلتتتتمان النمو النتصتتتتادي الشتتتتامل للجميع والحفا  على النظام البياي من أجل   -23
 .15و 14و 13و 10و 9و 8تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداا التنمية المستدامة 

 ن السياساتالخطة اإلنمائية الوطنية وغيرها م  

-2015/2016المتتدة للخطتتة اإلنمتتائيتتة الوطنيتتة الثتتانيتتة )أجرت الحاومتتة مراجعتتة منتصتتتتتتتتتتتتتتف   -24
وخالل تنفيتتذ الخطتتة اإلنمتتائيتتة الوطنيتتة الثتتانيتتة، ارتفع نصتتتتتتتتتتتتتتيتت  الفرد من النتتاتج المحلي    (.2019/2020

  2018/2019لية نة المافي الستت  دولراا   878نلى   2011/2012ية في الستتنة المال  دولراا  844اإلجمالي من 
تريليون شتتتتتتتتتلن أوغندي في الستتتتتتتتتنة    64ااني  وتلتتتتتتتتتاعف حجم النتصتتتتتتتتتاد من  على الرغم من النمو الستتتتتتتتت 

بال يمة الستتتتتتمية.    2018/2019تريليون شتتتتتتلن أوغندي في الستتتتتتنة المالية  128نلى   2010/2011 المالية
  16,359نلى   2010/2011لمالية تريليونات شتلن في الستنة ا  5,02ية من  وازداد تحصتيل اإليرادات الداخل
بال يمة الستتتتمية. وازداد نجمالي صتتتتادرات الستتتتلع والخدمات    2018/2019تريليون شتتتتلن في الستتتتنة المالية 

  2010/2011باليين دولر من دولرات الوليات المتحدة في الستتتتتتتتتتتتنة المالية   3,83بال يمة الستتتتتتتتتتتتمية من 
مليون دولر  819من  . وازدادت ميمة التحويالت2017/2018يين دولر في الستتتتتتتتتتتتتنة المالية الب  5,3 نلى

نلى أكثر من بليون دولر في الستتتتتتتتتتتتتتنتتة    2010/2011من دولرات الوليتتات المتحتتدة في الستتتتتتتتتتتتتتنتتة المتتاليتتة  
 .بال يمة السمية 2017/2018 المالية

من ياه النظيفة في القرى للوصتتتتتتتتتول نلى المموضتتتتتتتتتع التنفيذ    تدابيروضتتتتتتتتتعت وزارة المياه والبياة  و  -25
التتذي   2021نلى عتتام    2017ت الميتتاه للفترة من عتتام  خالل نتتاعتتدة بيتتانتتات إلمتتدادات الميتتاه وأطله نمتتدادا

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

  2015/2016المالية في الستتتنة   في المائة 10,2 وارتفع عدد العاملين في القطاع الصتتتناعي من -26
، ويعزى هذا الرتفاع نلى ستتتتتتياستتتتتتة الستتتتتتتثمار والمنا  2018/2019في المائة في الستتتتتتنة المالية  13نلى 

المواتيين، وزيادة عدد الخريجين في دورات العلوم، ومركز المحطة الوحيدة لالستتتتثمارات في مات  خدمات  
 لرئاسيين.رة للمستثمرين االمائدة المستدي التسجيل األوغندي ومفاوضات 

، نجحت الحاومة في تقديم منحة المستتتتاعدة الجتماعية بشتتتتأن 2020/2021مالية ستتتتنة الوفي ال -27
ستنة فما فوق، وتم تستجيل    80التماين نلى جميع المقاطعات التي استتهدفت كبار الستن البالغين من العمر  

تم ستتبل مايشتتة الشتتبا ،   ومن خالل برنامج دء تقديم المنحة.من كبار الستتن منذ ب   304 155ما مجموعي 
وشتتتتابة،   شتتتتاباا  251  940مشتتتتاريع مجموعات شتتتتبا  ذات مصتتتتلحة استتتتتفاد منها أكثر من   21  308تمويل  

، نام صتتتتتتندوق رأس المال الستتتتتتتثماري 2018وفي عام   في المائة. 46وكانت الشتتتتتتابات منهم تمثل نستتتتتتبة  
كانوا يسعون   ذينال عاماا   30و  18بين  تتراو  أعمارهم دي للشبا  الذينبليون شلن أوغن   32للشبا  بتوفير 

 شتتتتتلن للفرد 5  000 000أتيحت للشتتتتتبا  نروض  تصتتتتتل ميمتها نلى و للعمل بشتتتتتال مستتتتتتقل أو كمجموعة  
في المائة تدفع خالل    11شتتتتتتلن لمجموعات صتتتتتتغيرة مؤلفة من خمستتتتتتة أفراد بفائدة ندرها  25 000  000و

 مشتتتروعاا  1 596ع، تم تمويل نطار برنامج أوغندا لتنظيم المشتتتاري ي وف ستتتنوات.  4و  فترة تتراو  بين ستتتنتين
 امرأة. 18 952من مشاريع تنمية رو  المبادرة والمهارات النسائية، استفاد منها  
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على موافقة مجله الوزراء على برنامج الواائف الخلتتتتتتتتراء وستتتتتتتتوق العمل العادل واألمر   وبناء -28
،  2016ن األول/ديستتتتمبر  تجريبي على األراضتتتتي الحاومية في كانو التوجيهي المتعلق بنموذج ستتتتونغهاي ال

العمل بدأت وزارة الشتتتتتؤون الجنستتتتتانية والعمل والتنمية الجتماعية تنفيذ برنامج الواائف الخلتتتتتراء وستتتتتوق  
العادل. وبوجي عام، ستتتتتتتاهم البرنامج في خفا مستتتتتتتتويات البطالة المرتفعة بين المتعلمين وغير المتعلمين  

ت في أماكن العمل  وتعزيز الكفاءة في استتتتتتتتتغالل  يز عملية نكستتتتتتتتا  وإعادة نكستتتتتتتتا  المهارامن خالل تعز 
 والمنشآت. الموارد واللمانات الجتماعية في أماكن العمل  وتحسين ننتاجية العمال

. ويهتتدا القتتانون 2020، أنر البرلمتتان القتتانون الوطني للمحتوى المحلي لعتتام  2020وفي عتتام   -29
ين بإعطاء األولوية للستتتتتتتتتتتتتتلع التي ينتجها والخدمات  تعاندغنديين من خالل مطالبة جميع المنلى تماين األو 

ون األوغنديون والشتركات األوغندية أثناء عملية الشتراء. ووضتعت هياة النفر األوغندية التي يقدمها المواطن 
يمان أن تعمل في  ل استتتتتتتقطا  جميع المواه  التي بالمواه  في مجال النفر والغاز من أج  وطنياا   ستتتتتتجالا 

ستتتتتنت ستتتتتياستتتتتة شتتتتتراء منتجات أوغندا وبناء أوغندا للتتتتتمان تكافؤ الفرص من خالل  و الغاز. نطاع النفر و 
أنشتتتأ مشتتتروع البنية التحتية لوستتتواق والتجارة الزراعية  و .  الترويج لستتتتهالك الستتتلع والخدمات المنتجة محلياا 

عن طريق   النتصتتتادية للمزارعين وتجار التجزئةجميع البلديات من أجل تحستتتين الحقوق  جديدة في   أستتتواناا 
أدى وصتول المجتمعات المحلية نلى برنامج تحستين و تحستين الوصتول نلى األستواق وتطوير البنية التحتية.  

وصتتتتتتول نلى البنية التحتية نلى تحستتتتتتين طرق الوصتتتتتتول نلى المجتمعات المحلية مما يمان المزارعين من ال
 األسواق بشال أسرع.

 اداافحة الفستدابير م  

الستتتياستتتاتي والقانوني والمؤستتتستتتي وزادت من تعزيز  توستتتيع نطاق نطارها واصتتتلت حاومة أوغندا -30
 نجراءات ننفاذ نوانين ماافحة الفساد.

، 2018مع الفستتتتتتتتتتتتتتاد لعام  ، أنرت الحاومة ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتة عدم التستتتتتتتتتتتتتتام  مطلقاا 2018وفي عام  -31
على الصتتتتتتتتعيد   ي أوغندا بتية تحقيق التحول والتنميةوتوجيي ودعم نطار شتتتتتتتتامل لماافحة الفستتتتتتتتاد ف لتأمين

  ، وضتتتتتتتتتتعت الحاومة واعتمدت الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة الوطنية الخامستتتتتتتتتتة لماافحة الفستتتتتتتتتتاد2019الوطني. وفي عام 
ضافة نلى ذلك، . وباإل2018لتوجيي عملية تنفيذ سياسة عدم التسام  مع الفساد لعام   2024-2019 للفترة

نانون )تعديل(   :في ذلكماافحة الفستتتتتتتتتاد وأنرتها كقوانين، بما  ستتتتتتتتتنت الحاومة تعديالت تشتتتتتتتتترياية شتتتتتتتتتتى ل
، ونانون )تعديل( الهياة المعنية بالمشتتتريات العامة والتصتترا باألصتتول  2017ماافحة غستتل األموال لعام 

، اعتمدت الهياة القلائية 2017ي عام    وف2021ونانون )تعديل( مدونة سلوك ال يادات لعام   2021لعام 
 نلايا ماافحة الفساد في شع  المحاكم.نواعد ندارة 

، أنشتتتأت الحاومة وحدة لماافحة  2018في اإلطار المؤستتتستتتي. ففي عام  وينعاه التوستتتع أيلتتتاا  -32
د مع الفستتتتتتتتتاد في مجله نوا  الدولة لتعزيز التنستتتتتتتتتيق بين الجهات الفاعلة في ننفاذ نوانين ماافحة الفستتتتتتتتتا

ألف شتتاوى عامة   65تلقت وحدة ماافحة الفستتاد أكثر من  و فرض رنابة أكبر من نبل فخامة رئيه الدولة. 
، بدأ العمل بمحامة مدونة 2020وحتى اآلن وأحالتها نلى الجهات المختصتتتتتتتتتتتتة. وفي عام    2018منذ عام 

 معدلة.( بصيغتي ال2002سلوك ال يادات بتية ننفاذ نانون مدونة سلوك ال يادات )

. فعلى  ياا ريجتد على حد ستتتتتتتتتواء، تعزيزاا  ئي واإلداري ماافحة الفستتتتتتتتتاد، الجناكما جرى تعزيز ننفاذ  -33
في   96,4نستتتتتتتتتبة   2020/2021ستتتتتتتتتبيل المثال، أنجز مات  المراجع العام للحستتتتتتتتتابات في الستتتتتتتتتنة المالية 

من عمليات مراجعة الحستتتتتتتتتتتتتابات المقررة، وأكملت الهياة المعنية بالمشتتتتتتتتتتتتتتريات العامة والتصتتتتتتتتتتتتترا  المائة
من عمليات مراجعة   لمائةفي ا  120و لمقررة،ات مراجعة األداء افي المائة من عملي  112,86 باألصتتتتتتتتتتتتول

المدعي العام للدولة شتتارك  يي  ب يادة  الحستتابات التحلتتيرية المقررة. وبدأ مات  مدير النيابة العامة تح يقاا 
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محققون وخبراء ماليون وخبراء في الخر، مما أدى نلى تستريع خطوات التحقيق وتحستين نوعية التح يقات.  
، أ نفلت  2017/2018نلتتتتتتتتتتتتتية، وفي الستتتتتتتتتتتتتنة المالية   132، ن ظر في 2016/2017الستتتتتتتتتتتتتنة المالية  وفي
نلتتتتتتية.   29، أ نفلت ملفات 2018/2019وخالل النصتتتتتتف األول من الستتتتتتنة المالية  .نلتتتتتتية  161 ملفات
 في المائة  85,7و في المائة  67,1 ،2017/2018اإلدانة في نلتايا الفستاد في الستنة المالية  ت نستبةوبلغ

  250. وأنفلت مفوضتتتتتتتية الجهاز القلتتتتتتتائي ملفات 2018/2019ف األول من الستتتتتتتنة المالية  خالل النصتتتتتتت 
 شاوى تلقتها.

في مجتال ننفتاذ نوانين   التتدابيرلختدمتات العتامتة الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتة وبعا  وتبنتت الحاومتة عمليتة أتمتتة ا -34
مالية نظام ماافحة غستتتتل  دشتتتتنت هياة الستتتتتخبارات الو ماافحة الفستتتتاد وذلك بهدا تحستتتتين كفاءة األداء. 

وضتتتتتتتتتتتتتعي مات  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتستتتتتتتتتتتتتتخدمي    رنامج متكامل تماماا موال وهو ب األ
وحدات الستتتتتتتتتتخبارات المالية في جميع أنحاء العالم للحد من غستتتتتتتتتل األموال وتمويل اإلرها . وهذا نظام 

 ة والالستلكيةصتالت الستلكي ستات المالية وشتركات الت معد لستتخدام جميع المؤست نلكتروني للتحليل واإلبالغ  
في المتائتة من ماتاتت  صتتتتتتتتتتتتتترا العمالت األجنبيتة وتحويتل األموال. ونتامتت هياتة التفتي  الحاوميتة   48و

بأتمتة نظامها الخاص بإعالن األصتتتتتتتتول والخصتتتتتتتتوم للقادة العموميين وجميع موافي الخدمة المدنية، لكي 
قوم الهياتة المعنيتة بتالمشتتتتتتتتتتتتتتتريتات  قق منهتا. وت من نعالنتات وعمليتات للتح  من زيتادة عتدد متا تتنتاولتي  تتمان

نظام الشتراء الحاومي اإللكتروني الذي هو أحد اإلصالحات التي من   العامة والتصرا باألصول بتدشين
وللقلتتاء على اإلفالت    شتتأنها أن تحستتن الكفاءة والشتتفا ية والمستتاءلة في مجال الشتتتراء وماافحة الفستتاد.

د بالمحامة بإضتتتتتتتتتتتتتافة المزيد من القلتتتتتتتتتتتتتاة. وخالل الستتتتتتتتتتتتتنتين  اافحة الفستتتتتتتتتتتتتاالعقا ، تم تعزيز دائرة ممن 
في المائة من ملفات القلتتتتايا  101,6، أنفلت الدائرة ما متوستتتتطي  2020/2021و  2016/2017 الماليتين

 التي نظرت فيها.

 فيةالحقوق االقتصا ية واال تماعية والثقا -3 

 138و 135و 134و 115ت التوصيا -وق اإلنسان األعمال التجارية وحق  

، بما في ذلك من خالل الترويج  وضعت الحاومة ونفذت سياسات تهدا نلى تحقيق المساواة تدريجياا  - 35
 من أهداا التنمية المستدامة.   15و   14و   13و   10و   9و   8للسياحة المستدامة بما يتماشى مع األهداا  

وق اإلنسان: تنفيذ ة وحقجاري بادئ التوجيهية بشأن األعمال الت واتخذت الحاومة خطوات لتنفيذ الم -36
نطار األمم المتحدة المعنون "الحماية والحترام والنتصاا" ضمن جملة أمور أخرى للمان حقوق العمال 

وافقت الحاومة على خطة العمل الوطنية لوعمال التجارية وحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان و وحقوق ملكية األراضتتتتتتتتتتتتي.  
 ، وبدأ تنفيذها.2025/2026نلى  2021/2022للفترة من 

، نظرت في أمور 2017الحاومة لجنة تحقيق في المستتتائل المتعلقة باألراضتتتي في عام    وشتتتالت -37
أخرى من بينها القانون والعمليات واإلجراءات التي تدار بها األراضتتتتتتتتتي وتستتتتتتتتتجل في أوغندا وفعالية آليات  

من المقرر  ريراا اللجنة تقي منازعات على أراض. وندمت تستوية المنازعات المتاحة لوشتخاص المتورطين ف
 أن ينانشي مجله الوزراء، وستسترشد اإلصالحات في نطاع األراضي بتوصياتي.

وتلتتتع وزارة األراضتتتي واإلستتتاان والتنمية الحلتتترية ووزارة العدل اللمستتتات األخيرة على المبادئ  -38
ميم أجل وضتتتتتتتتتتتع  لوطنية منبتطوير بنك بيانات ال يم ا  التوجيهية الوطنية لإلخالء. وتقوم وزارة األراضتتتتتتتتتتتي

أطلقت  و موحدة لمختلف المناطق في جميع أنحاء البالد، وهذا يستاعد بدوره على توحيد معدلت التعويا،  
نظتام المعلومتات الوطني في الماتاتت  اإلنليميتة التتابعتة للوزارة. وأصتتتتتتتتتتتتتتدرت الوزارة شتتتتتتتتتتتتتتهتادات ملكيتة عر يتة 

في   المجتماية  ألراضتتياى جمايات  ابع الرستتمي علين، وهي بصتتدد نضتتفاء الطألصتتحا  األراضتتي العرفي 
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كاراموجا من أجل توفير ضتتتمان الحيازة. وتشتتتال المرأة ثل  ماون لجان أراضتتتي المنطقة ومجاله أراضتتي  
 األراضي.وضع المنطقة في كاراموجا من أجل ضمان مصال  المرأة في القرارات التي تؤثر على 

اصتتتتتتتتتتتتتتة وجمايتات مجتماية  نيتة مع شتتتتتتتتتتتتتتركات خت ة اتفتانات تعتاو األوغنتديت لحيتاة البرية  وأبرمت هياتة ا -39
للتتتتتتمان استتتتتتتفادة المجتمعات المحلية من استتتتتتتغالل الموارد الطبياية من خالل مطالبة كل شتتتتتتركة تستتتتتتتغل  

وضتتتتتتتعت  و الموارد الطبياية في المتنزهات الوطنية بدفع نستتتتتتتبة ماوية من الرستتتتتتتوم لتطوير المجتمع المحلي.  
مية شتتتتتتتتتع  الباتوا لرفع مستتتتتتتتتتويات مايشتتتتتتتتتة هذا  لباتوا مع جماية تن وغندية اتفاق در  ارية األالحياة الب هياة  

تقييم لوثر البياي والجتماعي لمشتتتتروعي تيلنغا وكاروما للتتتتمان    أجري و لشتتتتع  والترويج لمنتجاتي الثقا ية.  
 .وع كنغ  يشر مستمراا ر البياي لمشر معالجة نلايا المجتمع المحلي نبل بدء المشروعين  ول يزال تقييم األث 

أعتتادت هياتتة الحيتتاة البريتتة األوغنتتديتتة وماتتت  رئيه الوزراء توطين المتعتتدين التتذين طردوا من و  -40
خصتتتتتصتتتتتت هياة الحياة البرية األوغندية ميزانية للتعويا  و متنزه جبل نلغون الوطني نلى أمانانغ كيستتتتتيتو.  
ة البرية. وشتتتتالت  اعلى محمية كاروما وكاوتونغا للحي   دواتع  عن بحيرة مبورو، وعوضتتتتت ورحلشت أشتتتتخاصتتتتاا 

 في محمية شرق مادي للحياة البرية. ‘أبا’الحاومة لجنة جديدة للنظر في المنازعات على األراضي في 

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

اهد التعليم العالي للتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتول  واصتتتتتتتتلت الحاومة تنفيذ نجراءات نيجابية في المدارس ومع -41
نامت بذلك و من أهداا التنمية المستتتتتتتدامة.    10و 5و 4ع على تعليم جيد بما يتماشتتتتتتى مع األهداا  الجمي 

  1,5و  انويةمن خالل خفا عالمات نبول الفتيات في المستتتتتتوى األول والمستتتتتتوى الخامه من المرحلة الث 
 نقطة نضا ية للقبول بمعاهد التعليم العالي.

في ذلك    نفيذ للتتتتتمان الحصتتتتتول على التعليم، بما وواصتتتتتلت الحاومة وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتات موضتتتتتع الت  - 42
  والخطة الستتتتتراتيجية الوطنية لتعليم  2016الستتتتياستتتتة الوطنية المنقحة للمستتتتاواة بين الجنستتتتين في التعليم لعام  

  2020- 2015هقات لفترة    والستتراتيجية الوطنية إلنهاء زواج األطفال وحمل المرا 2019- 2014 البنات للفترة 
وضتعت الحاومة موضتع التنفيذ تدخالت شتتى للحيلولة دون ترك الفتيات للمدرستة،  و راض. نيد الستتعوهي 

لجتمتتاعي لتوفير التتدعم النفستتتتتتتتتتتتتتي وا  2020بمتتا في ذلتتك مبتتادئ توجيهيتتة لكبتتار المعلمين والمعلمتتات لعتتام  
  تعلق بتإدارة النظتتافتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتة للحتتائلتتتتتتتتتتتتتتتاتللفتيتتان والفتيتتات في المتتدارس، ومبتتادئ توجيهيتتة للمتتدارس ت 

  ومبتادئ توجيهيتة بشتتتتتتتتتتتتتتأن منع حمتل المراهقتات وإعتادة دخول األمهتات المراهقتات نلى المتدارس 2021 لعتام
اللمسات األخيرة على تقييم األثر التنظيمي لسياسة الصحة المدرسية للحصول على   ووضعت  2020لعام 

التوجيي واإلرشتاد لمعاهد  ة المبادئ التوجيهية الوطنية لبرنامجموافقة مجله الوزراء عليي. ووضتعت الحاوم
 .2017ما بعد المرحلة البتدائية لعام 

( ووافقت عليها، وتحدد هذه 2019)  يين التقنيينالحاومة ستتياستتة التعليم والتدري  المهن ووضتتعت  -43
المهنيين التقنيين في جميع جديدين لتوجيي تقديم التعليم والتدري     مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتياا   وإطاراا   الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة اتجاهاا 

. وواصتتتتلت  2017، والمبادئ التوجيهية لتشتتتتغيل الموافين في المدارس والمعاهد الخاصتتتتة لعام  المستتتتتويات
  117و يم عن طريق فت  جامعات حاومية على الصتتتتتتعيد اإلنليمي،الحاومة ضتتتتتتمان الحصتتتتتتول على التعل

، ات فرعية ليه فيها مدرستتة ثانوية عامةمدرستتة نضتتا ية من مدارس التعليم الثانوي التحلتتيري في مقاطع
مدرسة ثانوية أهلية لتعزيز برنامج التعليم الثانوي الشامل. ونفذت الحاومة سياسة توفير  182 وتقديم من  ل
في المائة من األطفال الذين  84بتدائية واحدة على األنل لكل أبرشتتتتتتتتية، ومانت هذه الستتتتتتتتياستتتتتتتتة  مدرستتتتتتتتة ا

 ائية.كيلومترات من الوصول نلى مدرسة ابتد 3يايشون في دائرة نصف نطرها 

متن   -44 التعتتتتتتتالتي  بتتتتتتتالتتتعتلتيتم  التمتلتتتحتقتيتن  التطتال   عتتتتتتتدد  الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة   طتتتتتتتالتبتتتتتتتاا   043 254وارتتفتع  فتي 
. وارتفعت نستتتتتتتتتتتتتبة 2018/2019بحلول نهاية الستتتتتتتتتتتتتنة المالية   طالباا   254 275نلى   2015/2016 المالية
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  2015/2016 الستتتتتتنة الماليةطالبات في    210 113في المائة من  10,5التحاق اإلناث بالمدارس بنستتتتتتبة 
في نطتاع التعليم العتالي. وارتفع معتدل اللتحتاق  2018/2019طتالبتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة    064 125نلى  

في الستتتتتتتتتتتتتتنتة    متعلمتتاا   277 457 1في المتتائتتة من مجموع نجمتتالي نتتدره    33,8ستتتتتتتتتتتتتتبتتة  بتتالمتتدارس الثتتانويتتة بن 
اللتحاق   بةت نستتتتت . وارتفع2019/2020ة المالية الستتتتتن في    متعلماا  248 949 1نلى   2015/2016 المالية

  21,8ببرامج اكتستتتتتتتتا  المهارات الرستتتتتتتتمية في مجال التعليم والتدري  المهنيين التقنيين في مجال األعمال 
الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة في    طتتتالبتتتاا   568 58نلى    2015/2016  الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتةفي    طتتتالبتتتاا   072 48في المتتتائتتتة من  

في المائة من   60,9الن  ، صتارت اإلناث يشت 2016/2020ة  ة المالي من الستن   . وبدءاا 2019/2020 المالية
المتعلمين في برامج التعليم والتتتدريتت  المهنيين التقنيين في مجتتال األعمتتال غير الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة. وارتفع عتتدد 

في    متعلمتاا   924 655 8في المتائتة من    24,5الملتحقين بتالمتدارس البتتدائيتة في القطتاع الفرعي بنستتتتتتتتتتتتتتبتة  
وارتفع عدد  .2019/2020المتاليتة  الستتتتتتتتتتتتتتنتةي ف متعلمتاا  846 777 10نلى   2016/2017  الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة

في السنة   تلميذاا  366 036 7( من تلميذاا   376 536في المائة ) 8الملتحقين بالتعليم البتدائي العام بنسبة 
عليم . ويشتتتتتتتتتتير ملخص الت 2020/2021في الستتتتتتتتتتنة المالية   تلميذاا  742 572 7نلى   2015/2016المالية 
  11,8في جميع المدارس البتدائية، كانت نستتتتبة   مستتتتجالا   تلميذاا  589 840 8نلى أني من بين   2017لعام 

وأن نجمتالي عتدد األطفتال من ذوي الحتيتاجتات الختاصتتتتتتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتجلين بتالمتدارس   في المتائتة منهم أيتتامتاا 
في المتائتة ونستتتتتتتتتتتتتتبتة   52,6، ومن أصتتتتتتتتتتتتتتل هتذا العتدد كتانتت نستتتتتتتتتتتتتتبتة التذكور طفالا  846 172البتتدائيتة بلغ  

 ائة.في الم 47,4 إلناثا

( لتلبية احتياجات 2019ومن أجل تحستتتين جودة التعليم، جرى تطوير ستتتياستتتة وطنية للمعلمين ) -45
تتتدريتت  المعلمين وتوايفهم ونشتتتتتتتتتتتتتترهم وتحفيزهم. وارتفع معتتدل توايك معلمي المتتدارس   أخرى من بينهتتا
مما أدى نلى   2020/2021نة المالية والستتتت   2015/2016لية بين الستتتتنة الما معلماا  873 9الثانوية بمقدار 

. وباإلضتتتتتتتتافة نلى 2020و 2016بين عامي  1:17نلى  1:22تحستتتتتتتتين نستتتتتتتتبة المعلمين نلى الطال  من 
  2016شتتتتتتتتتتتتتتلن أوغنتتتدي في عتتتام    000 380ذلتتتك، جرت زيتتتادة مرتبتتتات معلمي المتتتدارس البتتتتدائيتتتة من  

الميزانيتتة . وزادت الحاومتتة المتتال المخصتتتتتتتتتتتتتتص في  2020في أيتتار/متتايو    أوغنتتديتتاا   شتتتتتتتتتتتتتتلنتتاا   684 499 نلى
باليين شتتتتتتلن أوغندي في الستتتتتتنة   8,83المائة من  73لمؤستتتتتتستتتتتتات التعليمية بنستتتتتتبة والمرامبة في ا للتفتي 
. وارتفع نجمالي 2020/2021بليون شتتتتتتتتتلن أوغندي في الستتتتتتتتتنة المالية   15,46نلى   2016/2017المالية 

  2016/2017بليون في الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتة    401,33 20  ت الميزانيتتتة لقطتتتاع التعليم منمخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتا
 اا أوغندي  اا شتتتتتتتتتتتلن  14,4. وجرى توفير تمويل ندره 2020/2021بليون في الستتتتتتتتتتتنة المالية   732,12 35 نلى
 لشراء مواد تعليمية للمدارس البتدائية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  سنوياا 

 35-115التوصية  -غذاء كاا الحق في الحصول على   

ذ وكاا، وهي تتخذ ، ل ستتيما اللتتعفاء، على غذاء مغواصتتلت الحاومة ضتتمان حصتتول الجميع -46
 للهدا الثاني من أهداا التنمية المستدامة. خطوات إلنهاء جميع أشاال سوء التغذية وفقاا 

وعافت الحاومة خالل الستتتتتتتتتتتتتنوات الخمه األخيرة على تنفيذ مشتتتتتتتتتتتتتروع أوغندا المتعدد القطاعات   -47
قاطعة أوغندية تعاني من سوء التغذية، بدليل مستويات التقزم  الغذائي والتغذية في أكثر خمه عشرة ملومن  

 في المائة. 80 نسبتيبلغت  نجاحاا  والتنوع الغذائي فيها. وبنهاية األعوام الخمسة الماضية، حقق المشروع

على  ، الذي يركز جزئياا 2013وتعاف الحاومة على تنفيذ برنامج "عملية تكوين الثروة" منذ عام  -48
في المناطق الريفية، بمن فيهم النستتتاء  األشتتتخاص األكثر ضتتتعفاا   ل ستتتيما األستتتر المايشتتتية،تحستتتين دخل  
و المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة الحجم، ودعم عزز ذلك األمن الغذائي وأمن الدخل، وستتهل نمو والشتتبا . 

بها مات   وطنية لوستتتر المايشتتتية في أوغندا نام  الصتتتناعة التحويلية المحلية. وكشتتتفت دراستتتة استتتتقصتتتائية
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في المائة من األستر في أوغندا تعمل في انتصتاد الكفاا   39أن   2016/2017اإلحصتاء األوغندي للفترة 
. وبموج   2014توصتتل نليها التعداد الوطني للستتاان واإلستتاان في عام في المائة التي   68مقارنة بنستتبة  

موذج تنمية األبرشتتتتتتتتتية يغطي جميع تمت الموافقة على برنامج جديد يستتتتتتتتتمى ن برنامج عملية تكوين الثروة،  
في المائة لالرتقاء نلى انتصتتتاد المال في   39ي تبلغ نستتتبتها  األبرشتتتيات في البالد لمستتتاعدة هذه األستتتر الت 

 .2021تموز/يوليي   1من  ات الخمه المقبلة اعتباراا السنو 

ل التي أطلقت  الرئاستتتتية بشتتتتأن الثروة وخلق فرص العم  باإلضتتتتافة نلى ذلك، تهدا مبادرة نيميوغا -49
في نطار مجموعات المهارات المتخصتتتتتصتتتتتة المحددة أو  نلى تماين األشتتتتتخاص انتصتتتتتادياا   2019في عام 

لة في جمايات التوفير والئتمان التعاونية على مستتتوى الدوائر المنتمين نلى مجموعة مصتتال  محددة مستتج
في جمايات التوفير  ثر ضتتتتتتتتتتتتتعفاا في نطار المبادرة تستتتتتتتتتتتتتجيل األفراد األكالنتخابية واألبرشتتتتتتتتتتتتتيات. ويجري  
 للمبادرة بإنامة مشاريع تدر عليهم األموال. والئتمان التعاونية، ويمنحون مالا 

على مر الستتتتتتتتنين.    راعي للمحاصتتتتتتتتيل الرئيستتتتتتتتية مثل الموز والذرة تدريجياا ازداد حجم اإلنتاج الز و  -50
طن في الستنة   000 660 4نلى   2015/2016طن في الستنة المالية   000 623 4وازداد ننتاج الموز من 

 .2017/2018المالية 

تم تعزيز برنامج دعم الدخل المباشتتتتر في نطار منحة المستتتتاعدة الجتماعية بشتتتتأن التماين من و  -51
لتماين    خالل تعميم البرنامج على الصعيد الوطني على جميع كبار السن الذين بلغوا سن الثمانين فما فوق 

 شتتتهرياا   اا شتتتلن استتتتحقان 25  000يحصتتتل كل مستتتتفيد من كبار الستتتن على كبار الستتتن المعرضتتتين لوذى. و 
 يدفع لي كل ثالثة أشهر.

في المائة  33انخفلتتت النستتبة الماوية لوطفال دون ستتن الخامستتة الذين يعانون من التقزم من و  -52
ة  ة ستتت لمد  يع الرضتتاعة الطبياية حصتتراا ل تشتتجمن خال  2016/2017في المائة في الستتنة المالية  29نلى 

 .راا شه 23أشهر والرضاعة الطبياية الغالبة لغاية 

 16-115التوصية  –الحق في بياة نظيفة وصحية   

اتخذت الحاومة خطوات لتعزيز التوستتتتتع الحلتتتتتري المستتتتتتدام والشتتتتتامل للجميع، بما في ذلك من  -53
 ة.من أهداا التنمية المستدام 11و 3فين خالل التخطير المستدام بما يتماشى مع الهد

، التي تستتتتعى نلى معالجة التنمية 2017ووافقت الحاومة على الستتتتياستتتتة الحلتتتترية الوطنية لعام  -54
لماانية المتكاملة، وتيسير التنمية اإلنليمية المتوازنة، وتعزيز القدرة التنافسية الحلرية واإلنتاجية الحلرية ا

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

لتتتتتترية  ول تزال عمليات بناء ندرات المجاله الح .بشتتتتتتأن تغير المنا  لتوجيي التخطير المالي لتغير المنا 
 اإلنتاجية والقدرة التنافسية في المناطق الحلرية.تجرى في مناطق مختلفة تركز على 

 122-115 نلى 113-115من و  59-115التوصيات  –الحق في الصحة   

واصتتتتتتتتتلت الحاومة اتخاذ خطوات للتتتتتتتتتمان أن يحقق البلد تغطية شتتتتتتتتتاملة للرعاية الصتتتتتتتتتحية بما  -55
تدابير نوية للحد   مستتتتتدامة، بما في ذلك اتخاذالتنمية المن أهداا  17و  10و 5و 3هداا  األيتماشتتتتى مع  

 المواليد وو يات الرضع واألمهات. وفاةمن 

المشتتتتتتتروع ل يزال  ، وإن كان  2021وأنر البرلمان مشتتتتتتتروع نانون التأمين الصتتتتتتتحي الوطني لعام  -56
اية  توفير الرع القانون نلىينتظر موافقة فخامة الرئيه عليي وفق ما يقتلتتتتتتتتتتيي القانون. ويستتتتتتتتتتعى مشتتتتتتتتتتروع 
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التكاليك التي ل يمان   األوغنديين عن طريق تأمين ستتتتتتاان الوطن ضتتتتتتد ارتفاع  الصتتتتتتحية الشتتتتتتاملة لجميع
 التنبؤ بها للرعاية الصحية الجيدة.

في المائة في حالت و يات  17لنظام معلومات اإلدارة الصتتتتتتتتحية، جرى انخفاض بنستتتتتتتتبة  ووفقاا  -57
  2015/2016اليتة  حتالتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة المت  000 100فق من أصتتتتتتتتتتتتتتل لدة في مراحتالتة و  119األمهتات من  

. وكتان هتذا نتيجتة تتدخالت  2019/2020حتالتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة   000 100 حتالتة من أصتتتتتتتتتتتتتتل 99 نلى
متعددة مثل تحسين التمويل لبرنامج الصحة اإلنجابية وصحة األمومة والمواليد واألطفال والمراهقين بما في  

توريد لستتتتلع الصتتتتحة اإلنجابية، وتوايك النتائج، وتحستتتتين ستتتتلستتتتلة اللقائمة على ج التمويل اذلك تنفيذ برام
عن زيادة عدد المرافق الصتتتحية ذات المستتتتوى األدنى   مال الصتتتحة وخاصتتتة القابالت، فلتتتالا المزيد من ع

 خرى.التي تقدم الرعاية األساسية في حالت الولدة الطارئة ورعاية حديثي الولدة من بين أمور أ

نستبة األشتخاص الموجودين داخل على  مياستاا )  حالياا   بلغ نستبة الحصتول على الرعاية الصتحيةت و  -58
في المائة )وفق دراستتتة استتتتقصتتتائية وطنية لوستتر   91كيلومترات من مرفق صتتتحي(  5دائرة نصتتتف نطرها  
ئة في  في الما  81، و2016في المائة في عام  84( مقارنة بنستتبة 2019/2020لفترة   المايشتتية في أوغندا

ة الرابعة( التي توفر ذات المستتتتتتتتتتتوى األدنى )المراكز الصتتتتتتتتتتحية من الدرجافق الرعاية الصتتتتتتتتتتحية األولية مر 
تم توستتتيع نطاق مبادرات تحستتتين و في المائة نبل خمه ستتتنوات.  60عمليات ولدة ميصتتترية مقارنة بنستتتبة 

ة  يتتات في فترة متتا حول الولدمراجعتتات و يتتات األمهتتات والو نوعيتتة الرعتتايتتة في فترة متتا حول الولدة مثتتل  
و يات في فترة ما حول الولدة ووضتتع تدابير لمعالجة أستتبا  الو يات التي يمان الو يات األمهات و لتحليل 

مولود حي )وفق دراسة    1000لكل وفاة   43الوناية منها. وعلى الرغم من أن معدل و يات الرضع يقدر بتتت 
األخرى مثل (، فإن مؤشتتتتتترات صتتتتتتحة الطفل  2016عام دا  نية لوستتتتتتر المايشتتتتتتية في أوغن استتتتتتتقصتتتتتتائية وط
مولود حي في   1 000لكل    ميتاا   مولوداا  13ند انخفلتتتتتتتتتتتتت بشتتتتتتتتتتتتال ملحو  من   المتوفينيد معدلت الموال
. )نظام 2019/2020 مولود حي في الستتنة المالية 1 000مواليد لكل  9نلى   2015/2016الستتنة المالية 
 ارة شؤون الصحة(معلومات ند

تريليون شتلن  1,271وات الخمه الماضتية من خصتصتات الصتحة في الميزانية في الستن ت مزادو  -59
. وت قستتم 2021/2022تريليونات شتتلن في الستتنة المالية   3,3نلى   2015/2016أوغندي في الستتنة المالية 

متغيرات مثل التجمعات  األموال بشتتال منصتتف باستتتخدام صتتيغة لتخصتتيص األموال في الميزانية تتلتتمن  
وفي الستتتتتتتتتنوات الخمه األخيرة، ارتفع عدد المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات  الجغرافي.  انية، وع ء المرض والمونع الستتتتتتتتتا

مستتتشتتفيات  وزاد عدد المستتتشتتفيات المتخصتتصتتة   5طنية في أوغندا من مستتتشتتفيين اثنين نلى المركزية الو 
ا  م)كايونغا ويومبي( وتوستتتتتتيعه  مستتتتتتتشتتتتتتفيات  وتم تجديد مستتتتتتتشتتتتتتفيين عامين 5من مستتتتتتتشتتتتتتفيين اثنين نلى 
  158واكتمل تحدي  ما مجموعي  ات المركزية اإلنليمية.ى المستتتتتشتتتتفي ا نلى مستتتتتو موتجهيزهما ورفع مستتتتتواه

في نطار برنامج    2019/2020و  2018/2019من الدرجة الثانية في الستتتتتتتتتتتتنتين الماليتين   صتتتتتتتتتتتتحياا  مركزاا 
على مراحل في نطار    متب ياا  مركزاا  173ويجري تحدي    .نصتتتتتتتتتتتال  التحويالت المالية الحاومية في أوغندا

في أوغندا ومشتتتتتتتتروع تحستتتتتتتتين الصتتتتتتتتحة اإلنجابية لوم برنامج التحويالت المالية الحاومية  برامج مختلفة  و 
 جا.وصحة الطفل في أوغندا ومشروع تطوير البنية التحتية لكارامو 

ة في  وبتدأ تقييم وطني للبياتة القتانونيتة والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتاتيتة المتعلقتة بفيروس نقص المنتاعتة البشتتتتتتتتتتتتتتريت  -60
لستتياستتات القائمة الحماية للمتلتتررين من فيروس ل القوانين واألنظمة والتقييم نلى أي مدى تكف 2021 عام

غندا ستتتتياستتتتة الختبار نقص المناعة البشتتتترية وستتتتيستتتتترشتتتتد بهذا التقييم في وضتتتتع خطة عمل. واعتمدت أو 
والعالج، كما حستتتتتنت بشتتتتتال فعال العالج باألدوية الملتتتتتادة للفيروستتتتتات العاوستتتتتة عالية الفعالية لوطفال  

األطفال والمراهقين   لتدبر أمورفيروستتتتتتتتتتتتات العاوستتتتتتتتتتتتة الوالمراهقين والبالغين. وبدأ العمل بخر ثال  لعالج 
في المائة في اإلصتابات الجديدة  42  نستبتي دا انخفاضتاا والبالغين الذين لم يفل  العالج معهم. وستجلت أوغن 
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انخفلتتتتتتتتت  و .  2020في عام   000 37نلى  2015في عام   000 66بفيروس نقص المناعة البشتتتتتتتترية من 
  600 5 نلى حوالي  2011نصابة جديدة في عام    000 20اإلصابات في فترة ما حول الولدة من أكثر من  

في   64دة في تغطية العالج بملتادات الفيروستات العاوستة من  . وطرأت زيا2019نصتابة جديدة في عام 
 .2019/2020في المائة في السنة المالية  89نلى  2015/2016المائة في السنة المالية 

تعزيز نظام المعلومات المتعلقة بإدارة شتتتتتتؤون الصتتتتتتحة للتتتتتتمان اإلبالغ الكامل وفي حين   جرى و  -61
نرارات نائمة على األدلة. ونقحت أدوات نظام المعلومات المتعلقة تيستتتتتتتتتتتير اتخاذ ونتي عن البيانات الجيدة ل

جرى تحدي  برنامج  ، كما  بإدارة شتتتتتتتتتؤون الصتتتتتتتتتحة لتلبية الحتياجات من البيانات على جميع المستتتتتتتتتتويات
رة التقارير الشتهرية لنظام المعلومات المتعلقة بإدا تونيت كذلك تحستنو المعلومات الصتحية في المقاطعات. 

في المائة في الستتتتتتتتتتتنة  79في المائة من   8ة المرستتتتتتتتتتتلة من المرافق الصتتتتتتتتتتتحية بنستتتتتتتتتتتبة  شتتتتتتتتتتتؤون الصتتتتتتتتتتتح
، كمتا تم الحفتا  على اكتمتال 2019/2020في المتائتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة   85نلى   2015/2016 المتاليتة

ة متعلقة بإدار تقارير شتتهرية لنظام المعلومات ال 105تقارير نظام المعلومات المتعلقة بإدارة شتتؤون الصتتحة )
وشتتتتتتتتترعت الحاومة في رنمنة نظام المعلومات  في المائة. 95شتتتتتتتتتؤون الصتتتتتتتتتحة( بنستتتتتتتتتبة اكتمال تزيد عن 

لتعزيز كفاءة  ننليمياا   مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفى مركزياا  11الصتتتتتتتتتحية، وعممت نظام الستتتتتتتتتجالت الطبية اإللكترونية على 
صتتتتتحية )العميل، علومات البوضتتتتتع ستتتتتجالت وطنية لتبادل الم البيانات وجودتها. وتقوم وزارة الصتتتتتحة حالياا 

 وعمال الصحة، والمرافق الصحية، والمنتجات الصحية(.

في المائة في انتشتتار المالريا    50بنستتبة    وأاهرت الدراستتة الستتتقصتتائية لمؤشتتر المالريا انخفاضتتاا  -62
. وفي ونتتت لحق، انخفا عتتدد  2019في المتتائتتة في عتتام    9,1نلى    2014في المتتائتتة في عتتام    19من  

  2015وفتاة في عتام  21شتتتتتتتتتتتتتتخص من    000 100ن اإلصتتتتتتتتتتتتتتابتة بمرض المالريتا لكتل النتاجمتة عالو يتات  
ينبغي  في المائة من نصتتابات المالريا كما    90. وتجري ندارة ما ل يقل عن  2019و يات في عام    8,3 نلى
 في المرافق الصحية، وفي المجتمعات المحلية للحيلولة دون ونوع و يات بسب  تأخر بدء العالج. األمر

 حقوق المدنية والسياسيةال -4 

  107-115و  105-115و  104-115و  87-115التوصتتتتيات  –الحق في المشتتتتاركة في الشتتتتؤون العامة   
 108-115و

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

  ونانون 2020نانون )تعديل( النتخابات الرئاستتتتتتتتتتتتية لعام   :ين انتخابية مثلوعدلت الحاومة نوان  -64
، ونانون 2020  ونانون )تعديل( اللجنة النتخابية لعام 2020)تعديل( منظمات األحزا  الستتتتتتياستتتتتتية لعام 

   2020( النتختابتات البرلمتانيتة لعتام  2  ونتانون )تعتديتل( )رنم  2020)تعتديتل( النتختابتات البرلمتانيتة لعتام  
( الحاومتتات المحليتة  2ونتتانون )تعتتديتتل( )رنم    2020ويتلتتتتتتتتتتتتتتمن نتتانون )تعتتديتتل( الحاومتتات المحليتتة لعتتام  

بين أمور أخرى، توصتتتتتتتتيات ندمتها المحامة العليا. وشتتتتتتتتملت هذه التعديالت زيادة الونت  ، من 2020 لعام
 30التمتاس انتختابي من  وفترة البتت في    يومتاا   15أيتام نلى    10التذي يمان  يتي تقتديم التمتاس انتختابي من  

يد مشتتتتتاركة  تتعلق باستتتتتتخدام التكنولوجيا، واستتتتتتخدام وستتتتتائر اإلعالم الحاومية، وتقي  ، وأحااماا يوماا  45نلى 
 الموافين العموميين في الحمالت النتخابية.

تم تستتجيل المواطنين على نطاق واستتع للتتمان مشتتاركة الجميع في الشتتؤون الستتياستتية والعامة. و  -65
، من بين أشتياء أخرى،  مما ييسترهياة الوطنية لتحديد الهوية والتستجيل تستجيل جميع المواطنين  وتواصتل ال
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ناخبين للمشتتتاركة في   603 103 18تصتتتويت. وستتتجلت اللجنة النتخابية ما مجموعي حق المواطنين في ال
 .مليون ناخ  مستوا للشروط 19,5 من أصل ما يقدر ب  2020/2021النتخابات العامة للفترة 

من الدستتتتور، عن طريق ترشتتتي  أعلتتتاء   60بأحاام المادة  ويجري تعيين اللجنة النتخابية، رهناا  -66
توافق عليهم لجنتتتتة التعيينتتتتات في البرلمتتتتان ويعينهم الرئيه. ويرأس لجنتتتتة التعيينتتتتات في البرلمتتتتان رئيه 

لذين يمثلون  رلمان االبرلمان وتتألف علتتتتتتتتتتتويتها من نائ  رئيه البرلمان وزعيم المعارضتتتتتتتتتتتة وأعلتتتتتتتتتتتاء الب 
 بتأييد أو رفا أي ترشي . األحزا  السياسية والمستقلين. واللجنة مخولة تماماا 

وتعتمد اللجنة النتخابية مرانبين للعملية النتخابية برمتها وتشتتتجع األحزا  الستتتياستتتية/المرشتتتحين  -67
جنة النتخابية بمواءمة قوم اللالمستتتتقلين على ترشتتتي  وكالء للمشتتتاركة في جميع األنشتتتطة النتخابية. كما ت 

جداول مواعيد الحمالت النتخابية لجميع المرشتحين للتمان تخصتيص ونت ومستاحة متستاويين لهم لل يام 
مع ولية لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان األوغندية المتمثلة في رصتتتتتتتتتتتد حالة حقوق    . وتماشتتتتتتتتتتتياا النتخابية  بحمالتهم

ركز مران  أثناء النتخابات، وتقوم برصتتد مدى احترام  تتمتع بماإلنستتان في البلد وإعداد تقارير عنها، فإنها 
 عن ذلك خالل الدورة النتخابية. خاصاا  حقوق اإلنسان وتصدر تقريراا 

وضعت آليات موضع التنفيذ لمعالجة المسائل الخال ية التي تنشأ أثناء العملية النتخابية. ويلم  و  -68
منتدى الحاماء الذي يمثل كبار رجال ونستتاء  يوفر  و   .يةلستتياستت المنتدى الستتتشتتاري الوطني جميع األحزا  ا

غير حاومي للمواطنين والجهات الستتتياستتتية الفاعلة لتبادل األفكار    محايدة للحوار ويوفر منبراا   الدولة مستتتاحةا 
وتجمع المنظمة المشتتتتتركة بين األحزا  للحوار    .القلتتتتايا ذات األهمية الوطنية  بشتتتتأنوبناء توافق في اآلراء  

زا  الستتتتتياستتتتتية الممثلة في البرلمان لمعالجة الخالفات التي تنشتتتتتأ بين األحزا  الستتتتتياستتتتتية. وخالل  ن األحبي 
شتتتتتاوى وبتت    462، استتتتتتمعت اللجنة النتخابية نلى ما مجموعي  2020/2021النتخابات العامة في الفترة  

نتخابات، بما في ذلك  في ال  فيها. وندمت عدة التماستتتتات انتخابية نلى محاكم مختلفة بشتتتتأن التزوير والعنف
 أ نفل ملف بعلها في حين ل يزال البعا اآلخر في نظام المحاكم.و  .التماس يتعلق بالنتخابات الرئاسية

 7-115و 6-115و 5-115و 4-115التوصيات  –الحق في عدم التعرض للتعذي    

ها من أشتتتتتتتاال ستتتتتتتوء اتخذت الحاومة خطوات لوضتتتتتتتع تدابير فعالة لمنع أي أعمال تعذي  وغير  -69
 من أهداا التنمية المستدامة. 16و 10المعاملة بما يتماشى مع الهدفين 

  هولكفتالتة التنفيتذ الفعلي لقتانون منع التعتذيت  وحظره، اعتمتدت الحاومتة أنظمتة منع التعتذيت  وحظر  -70
مجله    ص، من بين أمور أخرى، على آليتتة لتقتتديم الشتتتتتتتتتتتتتتاتتاوى والتحقيق فيهتتا. ونتتام، التي تن 2017لعتتام  

الوزراء بتغيير ستتتتتتتتياستتتتتتتتاتي لكي يجعل فرادى الوزارات واإلدارات والوكالت مستتتتتتتتؤولة عن دفع تعويلتتتتتتتتات 
 للتتتتتحايا انتهاكات حقوق اإلنستتتتتان. وأوعزت وزارة المالية والتخطير والتنمية النتصتتتتتادية، بموج  ’’تعميم

رات والوكالت بأن تستتتتدد من ، للوزارات واإلدا2016( لعام BPD 86/107/02  :  الميزانية‘‘ )المرجعطل
م من كمخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتاتها في نطار اإلنفاق المتوستتتتتتتتتتتتر األجل جميع اللتزامات المتعلقة بدفع ما تقرره المحا

 تعويلات ناشاة عن نجراءات اتخذتها تلك الوزارات واإلدارات والوكالت.

وتعمل نوات الدفاع   .اتخذت األجهزة األمنية خطوات لكفالة المتثال لقانون منع التعذي  وحظرهو  -71
الشتتتتتعبية األوغندية بدليل تدريبي في مجال حقوق اإلنستتتتتان أ دمج في مناهج التدري  العستتتتتاري، وأنرت نوة 

لشتتتتترطة لحقوق اإلنستتتتتان. الشتتتتترطة األوغندية ستتتتتياستتتتتة لحقوق اإلنستتتتتان لتحستتتتتين نطار تعزيز احترام أفراد ا
أحاام نانون منع التعذي  وحظره بما في ذلك   2017وروعيت في األوامر الدائمة المتعلقة بالستتتتتتتتتجون لعام  

 حظر التعذي  وتجريمي.
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ومن أجل تعزيز ندرة األجهزة األمنية على منع أعمال التعذي ، واصتتتتتتتتتتتلت نوات الدفاع الشتتتتتتتتتتتعبية   -72
ة، وخدمات دائرة الستتتتتتتتجون األوغندية، بالتعاون مع لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتان  األوغندية، ونوة الشتتتتتتتترطة األوغندي 

ومنظمات المجتمع المدني، مثل المركز األفريقي لعالج ضتتحايا التعذي ، ومركز حقوق اإلنستتان  األوغندية،  
في أوغندا، تدري  أفراد الشترطة على استتخدام وستائل غير نسترية لنتزاع المعلومات وعلى أحاام نانون منع  

آلا    10 أكثر منالتعتذيت  وحظره وذلتك من أجتل منع التعتذيت . ودربتت نوات التدفتاع الشتتتتتتتتتتتتتتعبيتة األوغنتديتة  
ضتتتتتتتتتتتابر على التقيد بأحاام نانون منع التعذي  وحظره وأدمجت هذا القانون في المناهج الدراستتتتتتتتتتتية لمدارس  

من أفراد   10 515، دربت نوة الشتتتتتتتتتترطة األوغندية  2020/2021وفي الستتتتتتتتتتنة المالية    التدري  العستتتتتتتتتتاري.
في المائة من موافي   95ثر من  خلتتتتتتتتتتتتتتع أكو الشتتتتتتتتتتتتتترطة على اللتزام بأحاام نانون منع التعذي  وحظره.  

الستتتتجون للتدري  في مجال حقوق اإلنستتتتان باعتبار هذا التدري  وحدة من وحدات التدريه األستتتتاستتتتية في  
من موافي   موافاا   30مة واألمن أكثر من  رعت أمانة برنامج الحوكو أكاديمية الستتتتتتجون ومدارس التدري . 

الشتتتترطة األوغندية لاللتحاق بدورة دراستتتتية للحصتتتتول    من موافي نوة  موافاا  85و دائرة الستتتتجون األوغندية
 على دبلوم في حقوق اإلنسان في مركز تطوير القانون في كمبال.

لقانون منع التعذي  وحظره يشتتتتتر  أحاام    تفستتتتتيرياا   ووضتتتتتعت لجنة حقوق اإلنستتتتتان األوغندية دليالا  -73
حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان األوغندية والمركز    القانون. ونام مركز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان في أوغندا، بالشتتتتتتتتتتتتتراك مع لجنة

إلنستتتتتتان عند  كتي  نرشتتتتتتادي عن تطبيق معايير ومبادئ حقوق ا  بتأليكاألفريقي لمعالجة ضتتتتتتحايا التعذي ،  
أعدت لجنة حقوق اإلنستتتتتتان األوغندية مواد  و ننفاذ نانون منع التعذي  وحظره، ووزع على ضتتتتتتباط الستتتتتتجون.  

 عن نسخ من القانون. عن نانون منع التعذي  وحظره فلالا  ، مثل الملصقات   ،نعالمية وتعليمية واتصالتية 

بزيارات منتظمة نلى وحدات السجون لتوعية  وتقوم اإلدارة القانونية وحقوق اإلنسان بمقر السجون   -74
وخالل الستتتتتنوات الثالث الماضتتتتتية، أجرت لجنة حقوق   الموافين والستتتتتجناء بحقونهم والتزاماتهم اإلنستتتتتانية.

وتشتتتتتتتتتتتتمل تدخالت اللجنة خالل زيارات    .عمليات تفتي  في أماكن الحتجاز 3 207ية اإلنستتتتتتتتتتتتان األوغند
بملتتتتتايقة الستتتتتجناء وضتتتتتربهم، وتوبيخ المستتتتتؤولين، بما في ذلك ن  المتهمي الرصتتتتتد خفا رتبة نادة العنابر 

 طل  اتخاذ نجراءات تأديبية بحق اللتباط، وفت  با  الشتااوى ضتد المستؤولين الذين اتهموا، من بين أمور
 أخرى، بارتكا  أعمال تعذي .

ما في  وواصتتتلت اللجنة، من خالل محاكمها، من  تعويلتتتات للتتتحايا انتهاكات حقوق اإلنستتتان، ب  -75
  ،2016مليون شتتتتتلن أوغندي في عام    370ذلك التعذي . وحصتتتتتل ضتتتتتحايا انتهاكات حقوق اإلنستتتتتان على  

. وفي الستتتتتتنوات  2018في عام  بليون شتتتتتتلن أوغندي    1,002و  2017بليون شتتتتتتلن أوغندي في عام    1,66و
زارة الدفاع  شتتتتتتتتتتتالت و و من موافي الستتتتتتتتتتتجون.    موافاا   21، تم تأدي  ومعامبة  2021نلى    2018المالية من  

لجنة تعويلتات لكفالة دفع تعويلتات للتحايا انتهاكات حقوق اإلنستان في حين ونتها. وندمت نوات الدفاع  
شتلن   14  000  000  000و  1  500  000يمتها بين  الشتعبية األوغندية تعويلتات للتحايا التعذي  تتراو  م

وحامتت عليهم في أكثر  ، حتاكمتت نوات التدفتاع الشتتتتتتتتتتتتتتعبيتة األوغنتديتة ضتتتتتتتتتتتتتتبتاطتاا 2018أوغنتدي. ومنتذ عتام  
، حققت وحدة المعايير المهنية في نوة الشتترطة األوغندية 2017/2018 الستتنة الماليةنلتتايا. وفي   10 من
وانتهاكات حقوق اإلنستتتتتتان، بما في ذلك التعذي . ويوجد مات  نلتتتتتتية أ بلغ عنها تتعلق بالفستتتتتتاد   461في 

 نوة الشرطة األوغندية لمتابعة نرارات المحامة وضمان دفع التعويلات في حين ونتها. مخصص في

 111-115و 99-115و 77-115و 60-115و 54-115التوصيات  -األشخاص الضعفاء  -5 

على الجميع، بما في ذلك التدابير المتخذة لتحقيق   الحاومة ملتزمة بتطبيق القوانين والستتتتتياستتتتتات -76
تكافؤ الفرص للنستتتتتاء واألشتتتتتخاص ذوي اإلعانة في التنمية النتصتتتتتادية والجتماعية للبلد بما يتماشتتتتتى مع 

 من أهداا التنمية المستدامة. 10و 5الهدفين 
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نلايا اإلجراءات   جميع   2020بصيغتها المعدلة في عام   2006لعام  وتتناول سياسة تكافؤ الفرص  - 77
اإليجابية لمصتتتلحة الفاات اللتتتايفة والمهمشتتتة، بما في ذلك النستتتاء واألطفال والالجاون والمصتتتابون بالمهق. 

 ولهذه السياسة خطة عمل توجي جميع أصحا  المصلحة في معالجة نلايا الفاات اللايفة. 

طنية للطفل لزيادة تعزيز ووافقت على الستتتتتتتياستتتتتتتة الو  2016ون األطفال لعام وعدلت الحاومة نان  -78
التدابير الرامية نلى حماية حقوق الطفل. ووضتتتتتتتتتتتعت الحاومة الستتتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية إلنهاء زواج األطفال  

(  2021/2022-2017/2018وحمتل المراهقتات، وإطتار التنستتتتتتتتتتتتتتيق الوطني المتعتدد القطتاعتات للمراهقتات )
(، لتحقيق أمور 2020رومين من الرعتايتة األبويتة )التوجيهيتة الوطنيتة إلعتادة ندمتاج األطفتال المحوالمبتادئ  

 من بينها تعزيز الجهود الرامية نلى حماية حق األطفال في التعليم.

مقتاطعتة في   15زادت الحاومتة من تغطيتة منحتة المستتتتتتتتتتتتتتاعتدة الجتمتاعيتة بشتتتتتتتتتتتتتتأن التماين من  و  -79
، مستتتتتتتتتناا  157  949ى ، تم الوصتتتتتتتتتول نل2019وبحلول عام   .2021بأستتتتتتتتتره في عام نلى البلد  2015 عام
 مستتتتتتتتفيداا  304  155مقاطعة، وتم الوصتتتتتتتول حتى اآلن نلى  61في   رجالا  62  949و امرأة  94  544 منهم
. ودعم شتلن أوغندي شتهرياا ألف   25ويجري دعم كل شتخص من كبار الستن بمبلغ ندره   .مقاطعة  146في 

  28و اريع في نطاع الزراعة،في المائة من المشت   33مشتاريع، وكان    308 21برنامج ستبل مايشتة الشتبا  
ويبلغ مجموع الشتتتتتتتتبا  المستتتتتتتتتفيدين من  في المائة في نطاع الصتتتتتتتتناعة. 21و  في المائة في نطاع التجارة

 ئة منهم.في الما 46، وتشال اإلناث نسبة شاباا  251 940البرنامج  

ا للمستتتتتتاعدة وتتعجل الهياة الوطنية لتحديد الهوية والتستتتتتتجيل تستتتتتتجيل الولدات داخل حدود أوغند -80
في المتتائتتة من ولدات الستتتتتتتتتتتتتتاتتان. ومستتتتتتتتتتتتتتجتتل  لتتدى الهياتتة   30ستتتتتتتتتتتتتتجلتتت  و   ،تحتتديتتد هويتتة المواطنين في

 16) خصتتاا شتت   18 467  593و يحملون أرنام هوية وطنية مخصتتصتتة لهم  شتتخصتتاا  25 429 483 الوطنية
ى حصلوا عل  شخصاا  16 143  593  سنة فما فوق( مؤهلين للحصول على بطانات هوية وطنية، من بينهم

 بطانات هوية.

والحاومتة ملتزمتة بتالحتد من جوانت  التفتاوت من خالل تعزيز تكتافؤ الفرص للجميع. وخالل هتذه  -81
الهدا المحدد بألف شتتتتاوى، وهذا يمثل   زاد عددها عنشتتتتاوى   1 575الفترة، بتت لجنة تكافؤ الفرص في  

ة نتيجة ت نلى الفاات اللتتتتتتايففي المائة. وباإلضتتتتتتافة نلى ذلك، تحستتتتتتن تقديم الخدما 157,5أداء بنستتتتتتبة 
لتعميم وإنفاذ الميزنة المراعية لنوع الجنه والمستتتتتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتتتتين على نطاق الحاومة. وتحستتتتتتتتتتن تقديم  

في المائة  60في المائة، من   5الخدمات نلى الفاات اللتايفة واألماكن التي يصتع  الوصتول نليها بنستبة  
 .2019/2020 ئة في السنة الماليةفي الما 65نلى  2016/2017في السنة المالية 

  2020اتخذت تدابير لحماية المصتتتتتتتابين بالمهق. ويعترا نانون األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة لعام و  -82
( وينص على ننفتاذ وتنفيتذ نوانين أوغنتدا دون 7)3بتالمهق بوصتتتتتتتتتتتتتتفتي فاتة من فاتات اإلعتانتة بموجت  الجتدول 
ى جميع البرامج اإلنمائية في البلد في الوصتتتول نل  تمييز بستتتب  اإلعانة. ولوطفال المصتتتابين بالمهق الحق
األطفال المصتتتتتتتتابين بالمهق من جميع أشتتتتتتتتاال   والستتتتتتتتتفادة منها والمشتتتتتتتتاركة فيها. ويحمي القانون أيلتتتتتتتتاا 

 انتهاكات حقوق اإلنسان والمعاملة السياة.

خطة    ، أ نرت2016وفي عام  .2020وأنر البرلمان نانون منع وحظر التلتتتتتتتتتحية البشتتتتتتتتترية لعام  -83
اعترفت الحاومة باألشتتتتتتتخاص المصتتتتتتتابين بالمهق في نطار  و وطنية لماافحة التلتتتتتتتحية باألطفال.  العمل ال

  .فاات األشتتتخاص ذوي اإلعانة ومنحت نعفاء من ضتتتريبة شتتتراء المستتتتحلتتترات الوامية من أشتتتعة الشتتتمه 
  احد منهم، وزوجاا للعينين، وزوجين من العدستتات لكل و   مجانياا   بالمهق فحصتتاا  مصتتاباا  وتلقى ستتتون شتتخصتتاا 

 13من النظارات الشتتتتتتتتتمستتتتتتتتتية في مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفى من الدرجة باء في عنتيبي. وتحتفل الحاومة في كل   واحداا 
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مليون    35لغ  ، جمعتتت اللجنتتة البرلمتتانيتتة مب 2020يونيتتي بتتاليوم التتدولي للتوعيتتة بتتالمهق. وفي عتتام  حزيران/
 شلن أوغندي من أجل بناء مركز المهق.

 13-115و 12-115و 10-115و 9-115و 8-115 التوصيات –حقوق المرأة   

اتخذت الحاومة عدة تدابير للقلتتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتتد المرأة في جميع المجالت، بما في ذلك  -84
من أهداا  8و  5و 3و 1ا يتماشتى مع األهداا  المجالت الستياستية والجتماعية والنتصتادية والثقا ية، بم

 التنمية المستدامة.

، 2010اومة خطوات إلنفاذ نانون حظر تشتتويي األعلتتاء التناستتلية لإلناث لعام كما اتخذت الح -85
وإعادة التأهيل والتوعية لمنع جميع أشتتتتتتتتتتاال   ،بما في ذلك اعتقال مرتكبي هذه األفعال ومالحقتهم نلتتتتتتتتتتائياا 

المرأة. وواصتتتتتتتتتتلت لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان األوغندية، ولجنة تكافؤ الفرص، والمجله الوطني التمييز ضتتتتتتتتتتد 
التوعية لمنع جميع أشتاال التمييز ضد   إلعانة، ووزارة الشتؤون الجنستانية والعمل والتنمية الجتماعية حملة  ل

،  2016مقاطعة في عام   67المرأة. وعقدت لجنة حقوق اإلنستتتتتتتان األوغندية اجتماعات حوار مجتمعي في 
ألطفال والزواج القستتري للتوعية بمستتائل زواج ا 2018مقاطعة في عام   82و 2017مقاطعة في عام   56و

 وتشويي األعلاء التناسلية لإلناث.

الوطنية المتعلقة بنوع الجنه، بهدا تحقيق    نامت الحاومة بمراجعة الستتتتتتياستتتتتتة ،  2007وفي عام   -86
وأصتتدرت الحاومة    اين المرأة كجزء ل يتجزأ من التنمية الجتماعية والنتصتتادية.المستتاواة بين الجنستتين وتم

، واستراتيجية الوسائر المتعددة لماافحة العنف القائم على نوع  2016نسي والجنساني لعام  سياسة العنف الج
  ،وع الجنه التي تهدا نلى تعزيز وإدامة مشتتتتتتتتاركة المجتمع في منع العنف القائم على ن   2016الجنه لعام  

 .2017ي لعام منع العنف القائم على نوع الجنه والتصدي لفي والستراتيجية الوطنية لمشاركة الذكور 

ى الحصتتول  عل  نذ يستتاعدها انتصتتادياا  تنمية رو  المبادرة والمهارات النستتائية المرأة    ن مشتتروع  ويماش  -87
لتقارير البرنامج الستتتتتتتتتتتتنوية للستتتتتتتتتتتتنة   فقاا دفع أي فوائد. وو أن ت دون   لها تجارية على نروض إلنشتتتتتتتتتتتتاء أعمال

.  شتتتتتخصتتتتتاا  770 103نستتتتتاء استتتتتتفاد منها  لل  مشتتتتتروعاا   247 8، تم تمويل ما مجموعي 2018/2019 المالية
وكان من بين المستفيدين األمهات العازبات، واألمهات الشابات، والنساء ذوات اإلعانة، والنساء المصابات  

مايشتتتتية، والنستتتتاء من ستتتتاان األحياء  ستتتتاء الالتي يرأستتتتن أستتتتراا بفيروس نقص المناعة البشتتتترية/اإليدز، والن 
 مناطق يصع  الوصول نليها، واألنليات اإلثنية.الفقيرة، والنساء الالتي يعشن في 

  84- 115من  و   80- 115و   79- 115و   38- 115لى  ن   36- 115من  و   20- 115التوصتتيات    – حقوق الطفل    
 98-115و 86- 115نلى  

مختلفة موضتتع التنفيذ لتعزيز وحماية حقوق الطفل من أجل ضتتمان أن يتطور    تدابير وضتتعت الحاومة   - 88
 من أهداا التنمية المستدامة.   16و   8و   5و   4و   3اشى مع األهداا  جميع األطفال نلى أنصى طاناتهم بما يتم 

، والستتتياستتتة الوطنية للحماية الجتماعية 2020ووضتتتعت الحاومة الستتتياستتتة الوطنية للطفل لعام   -89
، من بين أمور أخرى، للحد من حالت زواج األطفال، والزواج المبار، والزواج القسري، وحمل  2015لعام  

اال ناشتتتتتتاة أخرى من انتهاكات حقوق الطفل وإستتتتتتاءة معاملتي. ويحظر نانون األطفال  المراهقات، وأي أشتتتتتت 
 ، تشغيل األطفال.2006لعام ، الذي يامل نانون العمل 2016لعام 

وتقوم الحاومة بصتتتتتتتتتتياغة ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة تعليمية شتتتتتتتتتتاملة لتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعانة في  -90
نشتتتتتتتات الهياة الوطنية  أ  و . 2018ال ذوي اإلعانة لعام المدارس، ووضتتتتتتتعت خطة عمل وطنية بشتتتتتتتأن األطف

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

، انترحت الهياة القلتتتتتتتائية ننشتتتتتتتاء محاكم متخصتتتتتتتصتتتتتتتة بالعنف القائم على نوع 2017وفي عام  -91
معتتاملتتة الجنتتاة  نزاء    نهج موحتتدل  اا تعميمتت   وذلتتك  العنف القتتائم على نوع الجنه  الجنه للتعتتامتتل مع نلتتتتتتتتتتتتتتتايتتا

  2018 نلية في جلسات استثنائية عقدت في الفترة من  069 2وضحايا العنف. وتم البت في ما مجموعي  
. وتعمل المحاكم المتخصتتتتصتتتتة لوطفال على الصتتتتعيد اإلنليمي وثمة نلتتتتاة معينون مستتتتؤولون  2020نلى 

أنشتتتات مجاله محلية لمحاكمة األحداث الجانحين على مستتتتوى المجتمع و نلتتتايا األطفال.  عن النظر في 
باألطفال في    نلتية اعتداء على األطفال من خالل خر المستاعدة الخاص 2 957المحلي. وورد أكثر من 

 نلية منها لتنظر فيها اإلدارة. 550أوغندا، واختيرت 

أنشتتتتتتتتتتتأت الحاومة مراكز احتجاز منفصتتتتتتتتتتتلة للمجرمين األحداث. ومع ذلك، يجري التركيز على و  -92
خير ممتتا أدى نلى زيتتادة معتتدل التحويتتل عنتتد النتلتتتتتتتتتتتتتتتاء واللجوء نلى الحتجتتاز كمالذ أ  األطفتتال  تحويتتل
 .2018عام  يفي المائة ف 76,3 نلى

ونتامتت بتعزيز    ،إلعتادة توطين أطفتال الشتتتتتتتتتتتتتتوارع  ، وضتتتتتتتتتتتتتتعتت الحاومتة برنتامجتاا 2019وفي عتام   -93
التدابير الرامية نلى ضتتتمان أن ياون لوطفال الذين يايشتتتون في الشتتتوارع وفي مؤستتتستتتات الكفالة الحق في  

، نامت  2020/2021 يةلالستنة الماالاي  لدى أسترة والحصتول على الخدمات الصتحية والتعليمية. وخالل  
من األطفتال    طفالا   550ودعمتت    ،عمن أطفتال الشتتتتتتتتتتتتتتوار   طفالا   113الحاومتة بتإعتادة تتأهيتل وإعتادة توطين  

 ،دعمت تستتتتع مؤستتتتستتتتات بالمواد الغذائية وغير الغذائيةكما  .المخالفين للقانون لحلتتتتور جلستتتتات محاكمة
 من بين آخرين. شاباا  66هدفان ت وندمت المواد الغذائية وغير الغذائية في مركزين للمهارات يس

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

بهدا تحستتتتتتتين عالج ورعاية األشتتتتتتتخاص    2018ستتتتتتتنت الحاومة نانون الصتتتتتتتحة النفستتتتتتتية لعام  -94
الذي ينص، من بين   2020المصتتتتتتتابين بأمراض نفستتتتتتتية في أوغندا ونانون األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة لعام 

نستتتتتتتتتتان ى، على احترام حقوق اإلنستتتتتتتتتتان وحريات األشتتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة وغيرها من حقوق اإلر أمور أخ
وإعالء شتتتأنها، وإعادة تأستتتيه المجله الوطني لإلعانة بوصتتتفي المجله الوطني لوشتتتخاص ذوي اإلعانة،  

مجموعة من األشخاص ذوي   243، استفادت  2020/2021وتوفير حصص وايفية. وخالل السنة المالية 
بليون شلن أوغندي    1,239نة من المنحة الخاصة المقدمة لوشخاص ذوي اإلعانة التي بلغت ميمتها  ااإلع

نناث. وزادت الحاومة الموارد المخصتتصتتة للمجله الوطني لإلعانة لرصتتد   906و ذكراا   943ووصتتلت نلى 
ونشتتتتتر نتائجها    ثاا و عن اإلعانة وأجرى بح  ستتتتتنوياا   أعد المجله تقريراا و وتنستتتتتيق األعمال المتصتتتتتلة باإلعانة. 

 نة من أجل الدعوة نلى ندماج المعونين.المتعلقة بالتماين النتصادي ومشاركة األشخاص ذوي اإلعا

وفي  وكانت الستتتلطة القلتتتائية ستتتبانة في توضتتتي  حقوق األشتتتخاص ذوي اإلعانة والدفاع عنها. -95
 64)رنم   دعي العتاممت لمركز الصتتتتتتتتتتتتتتحتة وحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان والتنميتة وأنور ضتتتتتتتتتتتتتتد الاللتمتاس التدستتتتتتتتتتتتتتتوري  

  ( أن استتتتتتتتتخدام2015تشتتتتتتتترين األول/أكتوبر   30، )14(، وجدت المحامة الدستتتتتتتتتورية ألوغندا 2011 لعام
بعتد صتتتتتتتتتتتتتتدور نرار التهتام تتعتارضتتتتتتتتتتتتتتان مع   ي نتانون العقوبتات ونتانون المحتاكمتات"أبلتي" فو كلمتي "معتوه"

 ،ر اإلنستان وتجرداني من ننستانيتيدمن الدستتور ألنهما تحطان من ن  28و 24و (3)(2)(1)21و 20 المواد
 دلتا  يما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعانة.طبتا وع  وهما مهينتان، ومن ثم فقد ش  

وواصتتتتتتتتلت لجنة تكافؤ الفرص ولجنة حقوق اإلنستتتتتتتتان األوغندية، والمجله الوطني لإلعانة جهود   -96
غة اإلشتتتتتتتارة، وتطبع التقارير  لالتوعية بحقوق األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة  وتواف محطات التلفزيون مترجمي  
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غندية بطريقة برايل، وما برحت الحاومة في طليعة المحتفلين باليوم الدولي  السنوية للجنة حقوق اإلنسان األو 
كانون األول/ديستتتتتتتمبر من أجل التوعية بحقوق الوشتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة.    3لوشتتتتتتتخاص ذوي اإلعانة في  

  2019لمعنية بالمشتتتتتتتتريات العامة والتصتتتتتتترا باألصتتتتتتتول لعام  اباإلضتتتتتتتافة نلى ذلك، تم تعديل نانون الهياة  
 في المائة من عقود المشتريات العامة لوشخاص ذوي اإلعانة والنساء والشبا . 30  بنسبة لالحتفا

 133-115و 81-115و 132-115و 61-115التوصيات  -المهاجرون والالجاون   

اين ومن  طتائفتة واستتتتتتتتتتتتتتعتة من الحقوق  جتهتدا ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة الالجاين في أوغنتدا نلى تماين الال -97
على أنفستتتتتتتتتتتتتتهم. وأوغنتدا لتديهتا برنتامج    من العتمتادالالجاين    هتدفهتا أن تمان  والنتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتةالجتمتاعيتة  

وهو نطار متكامل شتتتتامل لتدبر شتتتتؤون الالجاين يراعي الطبيعة المطولة   ،استتتتتراتيجي لتحويل المستتتتتوطنات
بين خطتهتا  غنتدا من أوائتل البلتدان في العتالم التي وفقتت  و للتهجير وتتأثيره على المجتمعتات الملتتتتتتتتتتتتتتيفتة. وأ

 لالستجابة لالجاين مع خطة التنمية الوطنية التي تنادي بمبدأ "عدم ترك أحد وراء الرك ".

وتحظى جميع مستتتتتتتوطنات الالجاين بخدمات مثل حماية الشتتتتتترطة والمرافق الصتتتتتتحية والخدمات  -98
لالجاين، ل ستيما  ودعم ستبل كست  الاي  التي توفر مستاحة آمنة   ةالنفستية والجتماعية والخدمات القانوني 

، أطلقت وزارة الصتتتتتتتتتحة خطة الستتتتتتتتتتجابة المتكاملة 2019كانون الثاني/يناير   25الفتيات والنستتتتتتتتتاء. وفي 
التي تم تصتتتتتميمها على غرار األولويات الصتتتتتحية الوطنية    2024-2019لالجاين للقطاع الصتتتتتحي، لفترة 

 جيداا   صتتتتول العادل والمنستتتتق تنستتتتيقاا الصتتتتحية وتوفير الخدمات المتكاملة للتتتتمان الو  ومبادئ تعزيز النظم
 لالجاين والمجتمعات المليفة نلى الخدمات الصحية.

المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات المركزية اإلنليمية/الوطنية نلى المستتتتتتتتتوطنات، تتا  الذي تقدمي دعم  بفلتتتتتتتتل الو  -99
الرابطات الطبية المتخصتتتتصتتتتة وكليات الط .    اخدمات التوعية المتخصتتتتصتتتتة بشتتتتال روتيني وتقوم بتنفيذه

لستتتراتيجية وزارة   ى مستتتوى المجتمع المحلي، أنشتتات أفرنة صتتحة نروية في مستتتوطنات الالجاين وفقاا وعل
الصتتتتحة. وتتحمل هذه األفرنة مستتتتؤولية الترويج للرعاية الصتتتتحية والتث يك الصتتتتحي وتحديد وإحالة األفراد  

بما في ذلك ربر أفراد   في المجتمع المحلي، ومتابعة أحوالهمالتغذية  ءالمرضتتتتتتتتى أو الذين يعانون من ستتتتتتتتو 
 المجتمع المرضى أو الذين يعانون من سوء التغذية بالخدمة اإلسعا ية.

ومع استتتتتتتتتتتتتتمرار الحاومة في تقديم خدمات متكاملة لجميع الالجاين، ط ر  انترا  بأن تستتتتتتتتتتتتتتملك  -100
ال المقتر  كز الصتتتتتتتتحية في المستتتتتتتتتوطنات، بيد أن هذا النتقاالحاومات المحلية في المقاطعات بعا المر 
 يثير القلق من دون تمويل يافل لي الستدامة.

 اختبار ولقا  مرض فيروس كورونا لمجتمعات الالجاين. مجاناا  وندمت الحاومة أيلاا  -101

تنستتتيق نلتتتايا ب ويقوم مات  تنستتتيق شتتتؤون الالجاين التابع للشتتترطة في مقر نوة الشتتترطة األوغندية  - 102
في جميع أنحتتاء البلتتد، ويافتتل األمن في المستتتتتتتتتتتتتتوطنتتات ويتتتابع جميع الالجاين في مستتتتتتتتتتتتتتوطنتتات الالجاين  

عقدت الستتتتتتتلطة القلتتتتتتتائية جلستتتتتتتات محاكمة متنقلة لزيادة نماانية اللجوء نلى  و التح يقات المتعلقة بالالجاين.  
نظام لجمع معلومات عن العنف الجنستاني،  م العدالة، ووضتعت نظم نحالة في المقاطعات موضتع التنفيذ، وأمي 

(، Sauti #116 ووضتتتتتتع خر هاتفي مجاني للمستتتتتتاعدة في مجال ماافحة العنف ضتتتتتتد األطفال )رنم الهاتف 
 ية للتعليق واإلحالة والقرار موضع التنفيذ للنظر في بعا شااوى الالجاين. ووضعت آل 

نلى أوغنتدا من     التذين يهتاجرون طوعتاا نت وتعترا الحاومتة بتالفرص المختلفتة التي يتيحهتا األجتا -103
أجل التحول الوطني. وتعاف الحاومة على وضتتتتع ستتتتياستتتتة للهجرة للتتتتمان تمتع جميع العمال المهاجرين 

نهم النتصتتتتتادية والجتماعية والثقا ية. وفي نطار جهودها لتعزيز ندرات موافي الهجرة واإلدارة  باامل حقو 
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م من المنظمتة التدوليتة للهجرة أكتاديميتة تتدريت  موافي الهجرة في  عالمتكتاملتة للحتدود، أنشتتتتتتتتتتتتتتأت الحاومتة بتد
 مواف من موافي الهجرة. 500تم حتى اآلن تدري  أكثر من و . 2017عام 

لفاة تصتتتتتتتتتاري  العمل التي    أي شتتتتتتتتتال من أشتتتتتتتتتاال العمل تبعاا بمزاولة ستتتتتتتتتم  للعمال المهاجرين  وي   - 104
 من تصاري  العمل لمختلف فاات العمال المهاجرين في البلد.  تسع فاات مختلفة  يحملونها. وتقدم أوغندا حالياا 

ننرار خطة العمل اتخذت الحاومة خطوات مختلفة للتصتتتتدي لالتجار باألشتتتتخاص، بما في ذلك  و  -105
( والمبتادئ التوجيهيتة الوطنيتة لإلحتالتة لتتدبر شتتتتتتتتتتتتتتؤون 2024-2019الوطنيتة لمنع التجتار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاص )
  ماافحة التجار باألشتتتتتتتتتتتخاص التابعة لقوة الشتتتتتتتتتتترطة األوغندية )تموز/  ضتتتتتتتتتتتحايا التجار  وأنشتتتتتتتتتتتأت ندارة

، دربت 2018امة. وفي عام ماات  خاصتتتتتتتتتتة بالتجار في مات  مدير النيابة الع  وإنشتتتتتتتتتتاء ،(2019 يوليي
نلتتتتتتتتية في   286من مستتتتتتتتؤولي الخطوط األمامية على نوانين ماافحة التجار  وحققت في   303الحاومة  
  15و 2018من المتاجرين باألشتتتتتتتتتتتتخاص في عام  6  وأدانت 2019عام   نلتتتتتتتتتتتتية في  120و 2018عام 
وضعت وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الجتماعية نظام معلومات ندارية و  .2019 في عام  متاجراا 

  151للعمل في الخارج وبلغ عدد الشتتتتركات التي لديها حتى اآلن    لجميع الشتتتتركات التي تواف أشتتتتخاصتتتتاا 
لحاومة تراخيص الشركات المتورطة في التجار. وواصلت الحاومة تيسير نعادة المواطنين اشركة. وألغت  

 .لهم نلى أوطانهم، بما في ذلك عن طريق توفير وثائق بديلة

 110- 115و   106- 115و   96- 115و   95- 115و   94- 115التوصيات    – المدا عون عن حقوق اإلنسان   - 6 

ياتة مواتيتة وتماينيتة للمتدافعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ب واصتتتتتتتتتتتتتتلتت الحاومتة اتختاذ خطوات لتوفير   -106
 مة.من أهداا التنمية المستدا 16كشركاء في التنمية بما يتماشى مع الهدا 

، من بين أمور أخرى، لتوفير بياتة مواتيتة 2016وتم تعتديتل نتانون المنظمتات غير الحاوميتة لعتام  -107
ا مع الحاومتة. وع زز نطتار الحوكمتة لماتت  هت المنظمتات غير الحاوميتة وتعزيز شتتتتتتتتتتتتتتراكت وتماينيتة لقطتاع  

المنظمات غير الحاومية من خالل جعلي منظمة مستتتقلة تتمتع بستتلطات متميزة ومجله ندارة، حي  ياون 
 الن.لقطاع المنظمات غير الحاومية ممث 

دافعين عن حقوق اإلنستتتتان مشتتتتاريع واستتتتتعرضتتتتت لجنة حقوق اإلنستتتتان األوغندية وغيرها من الم -108
التذي يؤثر على البياتة   2017مختلفتة، بمتا في ذلتك مشتتتتتتتتتتتتتتروع القتانون )التعتديتل( التدستتتتتتتتتتتتتتتوري لعتام    ننواني 

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

مدافعين عن حقوق  لق اإلنستان يرصتد القلتايا المتعلقة باللمدافعين عن حقو   اللجنة ماتباا  توأنشتأ -109
اإلنستتتتتتتتتان ويات  تقارير عنها. وتلقت اللجنة شتتتتتتتتتااوى متعلقة بانتهاكات حقوق اإلنستتتتتتتتتان من مدافعين عن 

 حقوق اإلنسان، بما في ذلك وسائل اإلعالم، وحققت فيها.

لتنمية، أن تعمل في نطار  بيد أني يتونع من منظمات المجتمع المدني، بوصتتتتتتتتتتتتفها شتتتتتتتتتتتترياة في ا -110
 ا لكي تتمان الحاومة من تنفيذ برامجها على نحو سله.دنوانين أوغن 

  143- 115إل     39- 115من  التوصديات   – المؤسدسدات الوطنية لحقوق اإلنسدان والمؤسدسدات الديمقراطية   - 7 
 83- 115و 

اتخذت الحاومة خطوات لتعزيز المؤستستات الوطنية لحقوق اإلنستان والمؤستستات الديمقراطية بما  -111
 تنمية المستدامة.لمن أهداا ا 16يتماشى مع الهدا 

ونانون لجنة حقوق اإلنستتان األوغندية نيد المراجعة حالياا، وذلك بهدا دمج مبادئ باريه بشتتأن  -112
إلنستتتتان وتكوينها وتمويلها. وازدادت األموال المخصتتتتصتتتتة للجنة في  استتتتتقالل المؤستتتتستتتتات الوطنية لحقوق ا
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شتتتتتتتتتتلن  بليون  903 18نلى   2015/2016 بليون شتتتتتتتتتتلن أوغندي في الستتتتتتتتتتنة المالية 701 13الميزانية من  
  12,7وارتفعت مخصتتصتتات لجنة تكافؤ الفرص في الميزانية من    .2019/2020أوغندي في الستتنة المالية 
 .2019/2020بليون شلن في السنة المالية  13,2نلى  2018/2019 بليون شلن في السنة المالية

، الذي يجعلها مؤستتتستتتة  2020اء لعام لتتت وتعزز استتتتقالل الستتتلطة القلتتتائية بستتتن نانون ندارة الق -113
بزيادة عدد نلتتتتتتتاة المحامة    تها بفعالية وكفاءة. وأصتتتتتتتدر البرلمان نراراا للمحاستتتتتتتبة الذاتية، وينص على ندار 

 .ناضياا  82العليا نلى 

 93-115و 91-115إل   89-115من التوصيات  -التثقيف والتوعية  ي مجال حقوق اإلنسان  -8 

يز حقوق اإلنستتتان من خالل التث يك والتوعية بحقوق اإلنستتتان ز اتخذت الحاومة تدابير شتتتتى لتع -114
 من أهداا التنمية المستدامة. 16و 5بما يتماشى مع الهدفين 

نامت نوات الدفاع الشتتتتتتتتتتعبية األوغندية، ونوة الشتتتتتتتتتترطة األوغندية، ودائرة الستتتتتتتتتتجون األوغندية، و  -115
ليتة ومشتتتتتتتتتتتتتتروع نتانون الالجاين، من بين أمور حلعتامتة بتالتعتاون مع مركز الونتايتة الموماتت  متدير النيتابتة ا

أخرى، ببناء ندرات أندم موافي اإلدارة وكبار موافيها والمدعين العامين بتية معالجة المستتتتتتتتتتتتتتائل المتعلقة 
واعد تحستين ون  2010بالعنف الجنستي والجنستاني والمستائل المتعلقة باألطفال  ونانون العنف المنزلي لعام 

ي التعامل مع نلتتتتتايا العنف المنزلي. وواصتتتتتلت لجنة الخدمة القلتتتتتائية تث يك فمهارات المدعين العامين  
ومنذ  الموافين العموميين والقلتتتتائيين بشتتتتأن القانون وإنامة العدل، بما في ذلك التث يك المتعلق بالحقوق.

إلناث، والعنف الجنستتتي والجنستتتاني في  ، تم خلق وعي عام بشتتتأن تشتتتويي األعلتتتاء التناستتتلية ل2016عام 
 جرت توعية المجتمع من خالل اإلذاعات وأنشطة التوعية المجتماية.و ابشوروا وغيرها من المناطق  ك

، ندم نطاع العدالة والقانون والنظام الدعم لونشتتتطة الرامية نلى 2017/2018وفي الستتتنة المالية  -116
المستتتتتتتخدمة   3ية  طع الجنه بما في ذلك طباعة الستتتتتتتمارة الشتتتتتتر التصتتتتتتدي للعنف الجنستتتتتتي القائم على نو 

لتستتتتجيل األدلة على العنف الجنستتتتي وأي عنف جستتتتدي آخر، وهي أداة نثبات لتأكيد شتتتتهادة الشتتتتهود أثناء  
. ودعم نطاع العدالة والقانون والنظام األطباء إلجراء الفحص الطبي والعالج في القلتتايا  التحقيق والفصتتل
 لمحامة أثناء عملية الفصل في القلية.والمثول أمام ا

وأجرت نوة الشتتتتتتترطة األوغندية تحريات في نلتتتتتتتايا العنف الجنستتتتتتتي والقائم على نوع الجنه في  -117
تم تيستتتتتير ندارة حماية الطفل واألستتتتترة لدعم ضتتتتتحايا العنف الجنستتتتتي والقائم على نوع و جميع أنحاء البالد.  

الثال  من  عالدعم النفستتتتتتي الجتماعي األستتتتتتاستتتتتتية. وخالل الرب   الجنه من خالل تقديم المشتتتتتتورة وخدمات
هذه حالة، ومن بين  6 158، ستتتجلت لجنة حماية الطفل واألستتترة ما مجموعي 2018/2019الستتتنة المالية 

حالة نلى   062 2من اللتتتتتتتتتتحايا/المشتتتتتتتتتتتبي فيهم، وأحيلت  3 092جرى تقديم النصتتتتتتتتتت  لعدد يبلغ    الحالت
 حالة نلى المحامة. 372أصحا  مصلحة آخرين، وأحيلت 

 44-115التوصية  - بقضايا حقوق اإلنسان عمومال  التوصية المتعلقة -9 

ل تزال الحاومة ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنستتتان وحمايتها. وباإلضتتتافة نلى ذلك، أنشتتتأت الحاومة  -118
حسنة مارسة سياسية  نطار نانوني ومؤسسي متين. وهناك نوايا  بياة تماينية لحترام حقوق اإلنسان ييسرها  

 من أهداا التنمية المستدامة. 16قوق اإلنسان بما يتماشى مع الهدا حلتنفيذ المتثال واحترام 

وتواصتتتتتتتتتتل لجنة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان األوغندية ولجنة تكافؤ الفرص تقديم دروس في التربية الوطنية  -119
من المؤستتتتستتتتات    شتتتتخصتتتتاا   013 102، تم توعية ما مجموعي 2016لعموم الناس بشتتتتأن حقونهم. وفي عام 

في المتائتة عن العتدد التذي    132لمحليتة الشتتتتتتتتتتتتتتعبيتة، وهتذا الرنم يمثتل زيتادة بنستتتتتتتتتتتتتتبتة  االحاوميتة والمجتمعتات 
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  469 23، نتامتت اللجنتة بتوعيتة متا مجموعتي 2017. وفي عتام 2015في عتام   شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتاا  878 43 بلغ
في   33مقاطعة وازداد حلتور النستاء فيها بنستبة  56ع قدت في   مجتماياا   اجتماعاا   178من خالل    شتخصتاا 

 .2015امرأة في عام  030 11المائة من 

انيتة المعنيتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان مختلف الوزارات واإلدارات والوكتالت لمتتابعتة اللجنتة البرلمت  دعتتو  -120
في المطالبة بمستتتتاءلة الحاومة. وتزور    مركزياا  تنفيذ توصتتتتيات لجنة حقوق اإلنستتتتان األوغندية، ولعبت دوراا 

ت ستتتتتتتتتتتتتتبتشانتة في تطوير نتانون )ننفتاذ( حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان نت اللجنتة وت يم األوضتتتتتتتتتتتتتتاع في أمتاكن الحتجتاز وكتا
 ، الذي يسعى نلى ننفاذ الحقوق والحريات المافولة بموج  الفصل الرابع من الدستور. 2019 ملعا

  45-115التوصددددددددديدات من    –التعداون م  لليدات األما المتحددة لحقوق اإلنسددددددددددان والمجتم  الددولي   -10 
 47-115 إل 

ن البناء مع المجتمع الدولي وآليات حقوق اإلنستتتتتتتتتتان بما يتماشتتتتتتتتتتى مع و واصتتتتتتتتتتلت الحاومة التعا -121
 من أهداا التنمية المستدامة. 17الهدا 

ونتتدمتتت أوغنتتدا تقتتارير عن لجنتتة منتتاهلتتتتتتتتتتتتتتتة التعتتذيتت  والعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المتتدنيتتة   -122
المتحدة لحقوق اإلنستان،  لمرأة  ومفوضتية األمموالستياستية واتفامية القلتاء على جميع أشتاال التمييز ضتد ا

وواصتتتتتتتل صتتتتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتتتتاان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    .ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
تقديم الدعم المالي والتقني للحاومة في تحقيق أهداا التنمية المستتتتتتتتتتدامة وتوعيتها بلتتتتتتتتترورة ستتتتتتتتتن نوانين  

الدولية للهجرة ومات  األمم المتحدة المعني بالمخدرات   يتها. وتواصتتل المنظمةلتعزيز حقوق اإلنستتان وحما
والجريمة بناء ندرات الوزارات واإلدارات والوكالت بشتتأن نلتتايا التجار باألشتتخاص والتهري  بالتعاون مع 

جنة حقوق اإلنستتان مات  مدير النيابة العامة ولت الرئيستتية مثل وزارة الداخلية و الوزارات واإلدارات والوكال
 غندية وغيرها.و األ

من منظمتة العمتل التدوليتة لتعتديتل نتانون   وتقنيتاا   متاليتاا  وبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة نلى ذلتك، تلقتت الحاومتة دعمتاا  -123
العمالة، وندمت اليونيسيك الدعم في تعديل نانون األطفال، وندمت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 وحقوق اإلنسان. ةأن األعمال التجاري الدعم في وضع خطة العمل الوطنية بش

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

 نطار السياسات  

 أنرت الحاومتة الخطتة اإلنمتائيتة الوطنيتة الثتالثتة لتوجيتي مستتتتتتتتتتتتتتار تحقيق التطلعتات التي تم التعبير -124
الوطنيتتتة الثتتتالثتتتة )  .2040عنهتتتا في ر يتتتة أوغنتتتدا لعتتتام   - 2020/2021والهتتتدا من الخطتتتة اإلنمتتتائيتتتة 

حقيق هذا وستي ستعى نلى ت   زيادة دخل األستر المايشتية وتحستين نوعية حياة األوغنديين.( هو 2024/2025
خلق الثروة للنمو الشتتتتتتتامل للجميع والعمالة و ل اا الهدا في نطار الموضتتتتتتتوع العام للتصتتتتتتتنيع المستتتتتتتتدام تح يق
المبذولة في نطار الخطة اإلنمائية الوطنية   دالمستتتتتدامة. وتستتتتتند الخطة اإلنمائية الوطنية الثالثة نلى الجهو 

ن نبتتل جميع القطتتاعتتات، والوزارات واإلدارات  تطبيق النهج القتتائم على حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان م  وإلىالثتتانيتتة،  
عن الحاومة المحلية. وتشتتتتتتتتتتير الخطة اإلنمائية الوطنية الثالثة نلى أن النهج اإلنمائي   والوكالت، فلتتتتتتتتتتالا 

النهج القائم على حقوق اإلنستتتتتتتان في مجال التخطير والميزنة والتنفيذ   ىستتتتتتتيركز، ضتتتتتتتمن أمور أخرى، عل
وضتتتتتتتعت الحاومة الستتتتتتتياستتتتتتتة الوطنية للحماية الجتماعية  و لة للجميع.  للتتتتتتتمان التنمية المستتتتتتتتدامة الشتتتتتتتام

 لمعالجة المخاطر ومواطن اللعف. 2015 لعام
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 اإلطار التشريعي  

نت تشتريعات شتتى تعزز التمتع بحقوق اإل -125 ستان، وتشتمل هذه التشتريعات نانون )تعديل( ال يادة  ن ست 
،  2017، ونتانون )تعتديتل( ماتافحتة غستتتتتتتتتتتتتتتل األموال لعتام  2019، ونتانون البياتة الوطنيتة لعتام  2017لعتام  

ت على األراضتتتتتتتتتتتي  ، والنزاعا2020ونانون المنازعات العمالية )التحايم والتستتتتتتتتتتتوية( )نانون التعديل(، لعام 
 (.2020التعديل لعام   ن نانو ))التحايم والتسوية( 

 اآلليات  

أنشتتتتات لجنة لتكافؤ الفرص، وهي مالفة  و أنشتتتتأ البرلمان آليات لتعزيز حقوق اإلنستتتتان وحمايتها.   -126
ا في  برصتتتد وتعزيز التدابير الرامية نلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحستتتين نوعية الحياة ووضتتتع جميع الناس بم

ل يادة المستتؤولة عن ننفاذ نانون ال يادة وتم تعيين أعلتتائها.  اأنشتتات محامة نانون و ذلك الفاات المهمشتتة. 
 وأنشات وحدة ماافحة الفساد في مجله النوا  لدعم وكالت ماافحة الفساد القائمة.

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

( في جميع أنحاء العالم. 19-ونا )كوفيدر حاومة أوغندا لجائحة مرض فيروس كو  بتصتتتديأ شتتتيد  -127
عمتتتدت الحاومتتتة نلى نعطتتتاء األولويتتتة للحق في الحيتتتاة ألنتتتي بتتتدون هتتتذا الحق ل يمان التمتع بتتتالحقوق و 

الصتتتحة نجراءات تشتتتغيل موحدة للحد من انتشتتتار األخرى. ومن المحتم أن تلتتتع الحاومة من خالل وزارة  
 (.19-جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

(، وضتتتتتتتتتتتتتعت  19-)كوفيد، وعق  تفشتتتتتتتتتتتتتي جائحة مرض فيروس كورونا 2020وفي آذار/مارس   -128
الحاومة، كما هو الحال في بلدان أخرى كثيرة، استتتتتراتيجيات ومبادئ توجيهية لماافحة الجائحة شتتتتملت ما 

 ق ستتتتتتتتتتتتتتير وستتتتتتتتتتتتتتائر النقتل العتام، وإغالق أماكن التر يتي، والمتدارس، وأماكن الابتادة، واألستتتتتتتتتتتتتتواق،تعلي  :يلي
والتجمعات العامة، وجرى اعتماد التعلم عبر اإلنترنت، وتوزيع معونات اإلغاثة على األشتتخاص اللتتعفاء. 

في ننفاذ المبادئ على النحو الواج  للمستتتتتتتتتتاعدة  19-كوفيد  أنشتتتتتتتتتتات فرنة العمل الوطنية لماافحة جائحةو 
ألغت الحاومة  و العامة.   ةالتوجيهية لوزارة الصتتتتتتتتتحة والتوجيهات الرئاستتتتتتتتتية التي تهدا نلى تحقيق الستتتتتتتتتالم

( 19-بعا تدابير الستتتتتتتتتتتتالمة العامة. ومع ذلك، وبموج  نواعد الصتتتتتتتتتتتتحة العامة )ضتتتتتتتتتتتتبر كوفيد  تدريجياا 
تزال الحفالت   شتتخص كحد أنصتتى، ول 200، تقتصتتر التجمعات العامة على 2020( لعام 3)التعديل رنم  

 الموسي ية محظورة.

 االستنتاج -خامسال  
لتزمة بتعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتان وحمايتها، وهو ما يتلتتتتتتتتت  من الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات  مما برحت الحاومة   -129

ويمان  ستاءات لحقوق اإلنستان. والقوانين واستتراتيجيات التنفيذ وآليات المستاءلة في حالة ونوع انتهاكات أو ن
وتنفيذ    ،تعميم مراعاة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان في الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات والقوانين والميزانيات في عمليةالتحديات معالجة  
 وتعزيز آليات المساءلة من خالل التعاون البناء مع الشركاء والمجتمع الدولي.  ،لف السياسات والقوانينت مخ
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