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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

 تجميع بشأن أوغندا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أُعّد   -1
اردة في اقدارير هئادا  المعداهددا  واإلارااا  ال دا ددددددددددددددة  الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجم ع للمعلومدا  الو 

 م في شكع مواز اقئدًا بالحد األقصى لعدد الكلما  وغئرها من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلة، وهو مقدّ 

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
  (2()1)اإلنسان

ل ة لحقوق اإلنسددددددان المتحدة القطري أوغندا بالتصددددددديق على المعاهدا  الدو أو ددددددى فريق األمم  -2
فئها بعد، وال سددددد ما االا ال ة الدول ة لحماية ام ع األشددددد اا من االرت اا القسدددددري،   التي لم اصدددددبا  رفاً 

والبرواوكول االرت اري الا ال ة مناهضددددددددددددة التعذير وغئرم من ةددددددددددددروق المعاملة أو العقو ة القاسدددددددددددد ة أو 
ي الملحق بددالعهددد الدددولي ال دداا بددالحقوق المدددن ددة إنسدددددددددددددددان ددة أو المهئنددة، والبرواوكول االرت دداري الثددان الال
سدددددددد اسدددددددد ة، الهادة إلى إل،اا عقو ة اإلعدام، واا ال ة الهاي بادددددددد ن حماية األ  ال والتعاون في مجال  وال

  ( 3) التبني على الصعئد الدولي، واا ال ة ر ض حاال  انعدام الجنس ة

 (4)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

والقوانئن األررى يوفر اإل ار الاددددامع  1995دة القطري أن دسددددتور عام األمم المتحالحظ فريق  -3
من ماددددداريع القوانئن واللوائا التي لم يبا فئها بعد،   لتعزيز حقوق اإلنسدددددان وحمايتها  وقال إن هناا عدداً 

لجنسدددددددد ة،  اعزز احترام حقوق اإلنسددددددددان  ومن ذلق ماددددددددروا قانون الجرائم اوإنها يمكن، إذا ما سددددددددنا، أن 
قانون حماية الادددددددهود، ومادددددددروا قانون اإلر  ومادددددددروا قانون المدافعئن عن حقوق اإلنسدددددددان، ومادددددددروا  
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عن قلقه ألن لجنة   وأعرق فريق األمم المتحدة القطري أيضددددددداً    ( 5) )اعديع(، ومادددددددروا قانون األدلة )اعديع(
قئود شددددديدة على الموارد المال ة األوغندية ولجنة اكافؤ ال را ال ازاالن اعان ان من فرض حقوق اإلنسددددان  

ا رر اعئئن الم وةدددددددددددئن الذي  ال أمدم  فقد بقئا اللجنة يدون رئ س في ال ترة  وقئود أررى، بما في ذلق
  ( 6) 2021إلى اموز/يول ه  2019من اارين الثاني/نوفمبر  

ان في عمل ة القطري بالتزام البلد بإدراج نهج قائم على حقوق اإلنسددددددددد  وأشددددددددداد فريق األمم المتحدة -4
  ( 7) 2030ان ئذ رطة التنم ة المستدامة لعام 

وأو دددى فريق األمم المتحدة القطري ب ن اضدددمن أوغندا حصدددول لجنة حقوق اإلنسدددان األوغندية  -5
الدددعم واهود يندداا القدددرا   ولجنددة اكددافؤ ال را والوزارا  ذا  الصددددددددددددددلددة على القدددر الكددافي من التمويددع و 

بضددددمان دعم الحكومة لجمع   لى نحو فعال في الحوكمة  وأو ددددى أيضدددداً لضددددمان اعم م حقوق اإلنسددددان ع
؛ وةمان 2030الب انا  واحلئلها من أاع االسترشاد يها في ان ئذ رطة التنم ة الو ن ة الثالثة ورطة عام 

والتو دددددددد ا  المقدمة من ول ا  حقوق اإلنسددددددددان  إدماج االلتزاما  المتعلقة بحقوق اإلنسددددددددان ورط  العمع
اقديم التقارير المت ررة إلى هئاا  معاهدا  مع األ ر والسدد اسددا  اإلنمائ ة الو ن ة؛ والتقدم في    ومواامتها

األمم المتحدة وغئرها من اآلل ا  الدول ة لحقوق اإلنسددددددددان؛ وإ دددددددددار دعوة دائمة إلى المكل ئن يواليا  في  
  ( 8)  ا ة في منظومة األمم المتحدةإ ار اإلارااا  ال

الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة القانون الدولي  لتماماتتنف ذ اال  -رابعاا  
 اإلنساني الواجب التطب ق

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

 ( 9) المساواة و دم التم  م -1 

على اعزيز   2016نددذ عددام  الحظ فريق األمم المتحدددة القطري أن لجنددة اكددافؤ ال را عملددا م -6
اة المنظور الجنسدددداني والمسدددداواة في الوزارا   اا  الضدددد،  ة، بسددددبع منها اعم م مراعاكافؤ ال را ل ائدة ال 

واإلدارا  والوكاال ، والدعوة إلى منا دددددددرة حقوق اإلنسدددددددان لل اا  الضددددددد،  ة، بمن فئهم األشددددددد اا ذوو 
ا اإلعاقة وإاراا البحو  لتحديد حالة اكافؤ ال ر المهق، ودعم الجهود المبذولة إلدماج األشدددددددددد اا ذوي 

ه أعرق عن قلقه ألن الممارسددددددددددا  والتنم طا  التقلئدية لكي يسددددددددددترشددددددددددد يها في التدرال  الو ن ة  يئد أن 
الضددددارة اؤدي إلى إدامة التمئئز ةددددد النسدددداا واأل  ال واماعا  األقل ا  اإلثن ة واألشدددد اا المصددددايئن 

لتي ابذلها الحكومة من واألشدددد اا ذوي اإلعاقة، على الرغم من الجهود ا ب ئروس نقص المناعة الباددددرية
  ( 10) مارسا  والتنم طا أاع القضاا على هذم الم

وأثنى فريق األمم المتحددة القطري على أوغنددا لمدا حققتده من إنجدازا  في مكدافحدة فئروس نقص  -7
واادددري، ة و رامج ة مواا ة، بما في ذلق المناعة البادددرية/اإليدز، والحظ أن الحكومة ت    يئاة سددد اسددداا ة  

ية/اإليدز وال طة االسددددددتراا ج ة الو ن ة لمكافحة  ة الو ن ة المتعلقة ب ئروس نقص المناعة الباددددددر سدددددد السدددددد ا
وأو دددى ال ريق ب ن اسدددتعرض     2019/2020-2015/2016فئروس نقص المناعة البادددرية/اإليدز لل ترة 

، وال سدددددددددد ما على هفئروس نقص المناعة الباددددددددددرية/اإليدز ومكافحت  أثر ان ئذ قانون الوقاية من  أوغندا دورياً 
لل طر، وأن اعزز الجهود الرام ة إلى التصددي للمواق  والممارسدا  السدلب ة  النسداا والسدكان األرثر عرةدة 

التي احول دون الو ددددددول إلى ال دما  المتعلقة بالصددددددحة والحقوق الجنسدددددد ة واإلنجاي ة واالسددددددت ادة منها، 
  ( 11) لو م والتمئئزوازيد من ا
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ُيذلا السدتعراض التادريعا  من منظور   اهوداً  حدة القطري عن قلقه ألنمت وأعرق فريق األمم ال -8
غئر امئئزي ومع ذلق ال ازال هناا قوانئن وأحكام امئئزية امنع المثل ا  والمثلئئن ومزدواي المئع الجنسي  

ن الجنسددددان ة وحاملي  دددد ا  الجنسددددئن من التمتع بحقوق اإلنسدددداوم،ايري الهوية الجنسددددان ة وأحرار الهوية 
ا ال اجرم المثل ة الجنس ة غئر أن إقامة عالقا   على قدم المساواة مع اآلررين  وأشار ال ريق إلى أن أوغند

انسدددددددددددددد دة مثل دة مجرمل  ويجرم قدانون العقو دا  لردع امداا على رالة الطب عدةل، وينص على معدالبدة من 
نسددددددددان للمثل ا  والمثلئئن  اإللمؤ د  والحظ فريق األمم المتحدة القطري كذلق أن حقوق يمارسدددددددده بالسددددددددجن ا

الهوية الجنسددددددان ة وأحرار الهوية الجنسددددددان ة وحاملي  دددددد ا  الجنسددددددئن ومزدواي المئع الجنسددددددي وم،ايري  
  ( 12) اتعرض النتهارا  واجاوزا ، وأن هؤالا ما زالوا يوااهون الو م والتمئئز وال وة من االعتقال

ائن أن البرلمان أقر ماددروا قانون الجرائم  الاوالحظا م وةدد ة األمم المتحدة السددام ة لاددؤون ال -9
وأن احول هذا الماروا إلى قانون ينتظر موافقة الرئ س  غئر أن بعض ينودم سوة اضر يبعض الجنس ة  

فها ماددددددددددروا القانون على أنها لالجرائم الادددددددددداذةل، التي ُيعرّ   ال اا  السددددددددددكان ة، بما في ذلق الحكم المتعلق ي 
ي المئع ن س الجنس، وهو حكم يمئز ةددددددد المثل ا  والمثلئئن ومزدوا من عالقا  انسدددددد ة يئن أشدددددد اا

الجنسددي وم،ايري الهوية الجنسددان ة وحاملي  دد ا  الجنسددئن وأحرار الهوية الجنسددان ة، والحكم الذي يعتبر 
ماددددددددددة للعقو ة، وهو حكم ينطوي على و ددددددددم اإل ددددددددابة ب ئروس نقص المناعة الباددددددددرية من الظروة ال

وأو ددا الم وةدد ة ب ن اسددتعرض أوغندا     ( 13) ب ئروس نقص المناعة الباددرية/اإليدز  يئنلألشدد اا المصددا
،  البنود الواردة في مادددروا قانون الجرائم الجنسددد ة التي كانا انطوي على امئئز قبع أن ُيقر ويصدددبا قانوناً 

معالجة  أاع  لمال ة الالزمة لبرامج مكافحة العن  الجنسددددددددداني من  وأن اعطي األولوية لت صددددددددد ص الموارد ا
وأو ددددددددى فريق األمم المتحدة القطري بإاراا ادقئق واسددددددددتعراض    ( 14) الث،را  في القدرا  الباددددددددرية والتقن ة

بالمسددددددداواة في   منتظمئن للتادددددددريعا  لضدددددددمان عدم التمئئز و تسدددددددريع اعتماد القوانئن لضدددددددمان التمتع فعل اً 
لالجرائم الادددداذةل، التي أسدددد ر  ة ي تعلقالم 145كذلق يتعديع قانون العقو ا  إلل،اا المادة   الحقوق  وأو ددددى

إن اذها عن التمئئز ةددددددددد المثل ا  والمثلئئن ومزدواي المئع الجنسددددددددي وم،ايري الهوية الجنسددددددددان ة وأحرار  
  ( 15) الهوية الجنسان ة وحاملي   ا  الجنسئن

، مثع  أن ادرال  شددددددتى ار  لحماية األشدددددد اا ذوي المهقوالحظ فريق األمم المتحدة القطري   -10
، الذي يهدة إلى منع التضدددددددح ة بالبادددددددر ومعالبة مراكبئها   2021قانون منع وحظر القر ان البادددددددري لعام  

من التدايئر لتعزيز حقوق األشددد اا ذوي المهق في الصدددحة، بما في    أن أوغندا اا ذ  عدداً   والحظ أيضددداً 
   ( 16) ألش اا ذوي المهقحقوق االعئون، واقديم الدعم لرفع مستوى الوعي ب   ذلق اوفئر ردما  رعاية  حة

 ( 17) التنمية والب لة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

أثنى فريق األمم المتحدددة القطري على أوغندددا إلعدددادهددا رطددة العمددع الو ن ددة لألعمددال التجدداريددة   -11
  ن  وأو دددددىبادددددد ن األعمال التجارية وحقوق اإلنسددددددا  وحقوق اإلنسددددددان، التي دمجا فئها المبادج التوائه ة

  ( 18) أوغندا باإلسراا في ان ئذ هذم ال طة

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 19) حق الفرد في الحياة والحّرية واألمان  لى شخصه -1 

المتعلقدة  الحظ فريق األمم المتحددة القطري أن االنت دابا  أعقبتهدا زيادة كبئرة في عدد االدعااا   -12
واحتجز ماا    ئع إنها حدثا رالل ال ترة االنت اي ة  فقد اعُتقعذير التي قبحاال  االرت اا القسدددددددددددري والتع

األشددددددد اا التابعئن لصددددددد وة المعارةدددددددة، يئنهم منظمون وموب ون في الحملة االنت اي ة وأعضددددددداا فئها 
في مرافق احتجاز عسددددكرية  ومنا ددددرون لها، واعرض بعضددددهم لالحتجاز مع منع االاصددددال، بما في ذلق 
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تظم الذي ا ضدددددددع له  ة القطري ب ن احرا أوغندا على اضدددددددمئن التدرير المن مم المتحدوأو دددددددى فريق األ
قوا  الادددددر ة وسدددددائر قوا  األمن المبادج األسددددداسددددد ة الصدددددادرة عن األمم المتحدة باددددد ن اسدددددت دام القوة 

دا  في سدددد اق إن اذ القانون، وأن اضددددمن أوغن   واوائها  األمم المتحدة بادددد ن اسددددت دام األسددددلحة األقع فتكاً 
ريق كذلق بالتحقئق في أي حالة ُيدعى فئها  ا  الرقابة لتعزيز مسدددددددداالة قوا  األمن  وأو ددددددددى ال واود ول

  ( 20) التعرض للتعذير أو است دام القوة غئر المبررة أو غئر المتناسبة ومقاةاة الجناة واقديمهم إلى العدالة

كمة  حتجزين أمام المحاا الماألشدد مثول   وأو ددى فريق األمم المتحدة القطري ب ن اك ع أوغندا -13
لمقتضددددددد ا  الدسدددددددتور، واقديم األشددددددد اا المدنئئن المتهمئن   سددددددداعة من االعتقال، وفقاً  48في غضدددددددون 

  ( 21) باراكاق ارائم انائ ة إلى محارم مدن ة ال عسكرية

 ( 22) فالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإل -2 

إلى أوغندا أن ااددددرب أسددددباق الت رر في  ضدددداا على التمئئز ةددددد المرأة قالمعن ة بال  لبا اللجنة -14
  ( 23) سن ماروا قانون المعونة القضائ ة وأن اوةا الجدول الزمني المتوقع لسنه وان ئذم

والحظ فريق األمم المتحدة القطري أن أوغندا اا ذ  عدة ادايئر ارمي إلى اعزيز سددددددد ادة القانون  -15
ا في ذلق سددن قوانئن وسدد اسددا  اديدة اتضددمن المعايئر والقواعد الدول ة المتعلقة لى العدالة، بموالو ددول إ

قوانئن )العقو ا  في  ، وقانون انق ا 2019اإلنسددددددددددددان، لعام   بحقوق اإلنسددددددددددددان، مثع قانون )إعمال( حقوق 
ل ريق نى اوأث    ( 24) المحليالقضدددددايا الجنائ ة( متنوعة )اعديع(، الذي أل،ى إلزام ة عقو ة اإلعدام من القانون  

غئر أن فريق األمم المتحدة    ( 25) 2019على أوغندا العتمادها السدددد اسددددة الو ن ة للعدالة االنتقال ة في عام  
اوااه احديا  في مجال إقامة العدل، بالنظر إلى اجاوز نسدددددبة  القطري أعرق عن قلقه ألن أوغندا ال ازال 

في المائة من مجموا   52المحارمة با راد   بة المحتجزين قبعفي المائة، واجاوز نسدددددد   312 نزالا السددددددجون 
  ( 26) نزالا السجون على مدى السنوا  العار الماة ة

الة إلقرار قوانئن وسددددددد اسدددددددا  رطوا  عا  وأو دددددددى فريق األمم المتحدة القطري ب ن ات ذ أوغندا -16
وسدد اسددة المعونة دالة االنتقال ة،  غنى عنها في إقامة العدل والو ددول إلى العدالة، مثع ماددروا قانون الع ال

وأن اضدددددمن حماية األ  ال    القضدددددائ ة، ومادددددروا قانون حماية الادددددهود، ومادددددروا قانون الع و )التعديع(،
ب ن ادعم أوغندا قطاا العدالة والقانون   ى ال ريق أيضددددداً عندما ياددددداركون في اإلارااا  القضدددددائ ة  وأو ددددد 

ضدددددددددايا المترارمة، والت،لر على مواق   ى الحد من عدد القوالنظام في سددددددددد اق موا دددددددددلة اهودها الرام ة إل
جوا إلى التدايئر غئر االحتجازية في  التحئز الجنسددددداني وادارا الت رئر في نظام إقامة العدل؛ واادددددج ع الل

ة؛ وسددددددددددددد النقص في المرافق المالئمة لأل  ال في السددددددددددددجون، مما يعرض العديد من الم ال ا  البسدددددددددددد ط
اهم لظروة م، ادددد ة سددددئاة وانعدام ال را الكاو ة للحصددددول  في السددددجون مع أمهااأل  ال الذين ي، اددددون  

ن ة  بالتعجئع يتن ئذ السددد اسدددة الو  قطري أيضددداً على الت،ذية والترو ه والتعل م  وأو دددى فريق األمم المتحدة ال
  ( 27) للعدالة االنتقال ة

 ( 28) ة السياسيةالحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحيا -3 

الحظ فريق األمم المتحدة القطري أن الحئز المدني في أوغندا ناددددددددد  ، حئل اضدددددددددطلع الجها   -17
نسددددددان وأنصددددددار المرأة والط ع والاددددددباق  ال اعلة في المجتمع المدني، بمن في ذلق المدافعون عن حقوق اإل

ن والط ع  لحوكمة وحقوق اإلنسددددداواألقل ا  اإلثن ة والادددددعوق األ دددددل ة والصدددددح ئون، يدور هام في اعزيز ا
  ( 29) والمساواة يئن الجنسئن في أوغندا

وأرد فريق األمم المتحدة القطري أن أوغندا أ ددددددددددر ، في سددددددددد اق اائحة مرض فئروس كورونا   -18
وأ ددددر  وزارة الصدددحة إارااا  ااددد،ئع موحدة  وفرض  19-، اوائها  رئاسددد ة باددد ن كوفئد(19-روفئد)
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العددامددة، ن ددذاهددا وكدداال  األمن وإن دداذ القددانون    والتجمعددا   على اللقددااا  د قئوداً اإل ددار التنظ مي الجددديدد 
واسدعة النطاق   لقطري أن قئوداً باسدت دام سدلطتها التقديرية في ال ترة االنت اي ة  والحظ فريق األمم المتحدة ا

نت اي ة، واسدجئع  قد فرةدا على الماداركة السد اسد ة وحرية اإلعالم وحرية التجمع السدلمي  ئلة الحملة اال
د  اعتقال واحتجاز اعسدددد ئئن في حق مرشددددحئن من المعارةددددة السدددد اسدددد ة ومنا ددددرين لها و ددددح ئئن حوا

حة العامة كانا اتطلر يوةددددددددوب الحد من   ومع أن دواعي الصدددددددد وأعضدددددددداا في منظما  المجتمع المدني
ئق ، فإن اطب 19-بر كوفئدالتجمعا  الجماهئرية واعلئق الحمال  االنت اي ة ال عل ة في بعض البلدا  بسددددد 

قئود ااسددم بالتمئئز السددتهداة األشدد اا الذين ينظر إلئهم على أنهم معارةددون للحكومة والحد من هذم ال
  ( 30) االرتالة في الرأي

ق األمم المتحدة القطري ب ن اعدل أوغندا اإل ار القانوني والسدددددد اسددددددااي الذي ينظم وأو ددددددى فري  -19
لقوا  األمن لضددددددددددددددب  التجمعدا  مع المعدايئر  ة الصددددددددددددددالح دا  الممنوحدة  التجمعدا  العدامدة من أادع مواامد 

  معلوماالدول ة لحقوق اإلنسددددددان، وأن اك ع يئاة امكئن ة على اإلنترنا ات ا لألوغنديئن الحصددددددول على ال
  ( 31) والعمع وال دما  بحرية

غندا ول ا  مسدددتقلة وأو دددا منظمة األمم المتحدة للتر  ة والعلم والثقافة )الئونسدددكو( ب ن اضدددع أو  -20
بإل،اا اجريم التادددددهئر وإدرااه في إ ار   فة للتنظ م الذااي لوسدددددائ  اإلعالم  ونصدددددحا أوغندا أيضددددداً وشددددد ا

غندا كذلق على التحقئق في عمل ا  القتع التي اسدددددددددددتهدفا  وحثا أو    ( 32) للمعايئر الدول ة قانون مدني وفقاً 
  ( 33) ضائ ة ح ئئن وإيالغ الئونسكو  وعًا بحالة المتابعة الق

 دية واالجتماعية والثقافيةاالقتصاالحقوق   -جيم 

 ( 34) الحق في العمل وفي ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

  التابعة لمنظمة العمع الدول ة أوغندا حثا لجنة ال براا المعن ة يتطبئق االا ال ا  والتو دددددددددددددد ا -21
وفي هذا سدددد ما في األعمال ال طرة    على اعزيز اهودها لضددددمان القضدددداا ال عال على عمع األ  ال، وال

الصدددد،  لبا إلى الحكومة أن اقدم معلوما  عن ان ئذ رطة العمع الو ن ة المسددتعرةددة، فور اعتمادها،  
إحصددددددددااا  عن عمالة   من رصددددددددو دددددددداً ضدددددددد على أرض الواقع، ات اطبئق االا ال ة وأن اقدم معلوما  عن 

نظام اهودها لوةدددع على موا دددلة   أوغندا أيضددداً  وحثا اللجنة أيضددداً    ( 35) األ  ال دون سدددن الرابعة عادددرة
ا ت ش العمع احا إشددددددراة سددددددلطة مركزية من أاع ةددددددمان االاسدددددداق في أداا نظام ا ت ش العمع، وعلى 

  ( 36) ا الصدد، بما في ذلق نس ة من أي ااريع يعتمداقديم معلوما  عن ال طوا  المت ذة في هذ

األدنى لألاور من دون  لتدايئر الالزمة لتعديع الحدو لبا اللجنة ن سددددددددددددددها إلى الحكومة اا اذ ا -22
  ( 37) ا رئر

اا اذ التدايئر الالزمة لضدددمان إقرار التادددريع المنقا لحق   و لبا لجنة ال براا إلى أوغندا أيضددداً  -23
  ( 38) العمال ة وااحادا  النقابا  العمال ة في المااركة في الت اوض الجماعيالنقابا  

 ( 39) جتما يالحق في الضمان اال -2 

ي على أوغندا لادددددروعها في ادايئر الحماية االاتماث ة مثع اقديم م المتحدة القطر أثنى فريق األم -24
اتمكن من الحصول على الحماية   منا را ة لكبار السن  يئد أن نسبة من األوغنديئن اصع إلى الثلل لم

عاد م المتحدة القطري أن هذا االسددددددتب االاتماث ة بسددددددبر شددددددرط ح ازة بطاقة هوية و ن ة  والحظ فريق األم
الجماعي يقوض االلتزام بعدم ارا أحد رل  الركر، ألنه يمنع حصددددددددددددول األشدددددددددددد اا المهماددددددددددددئن على 

  ( 40) وال دما  الصح ة في ذلق المنا ال ا ة ال دما  االاتماث ة األساس ة، بما
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 ( 41) الحق في مستوى معيشي الئق -3 

كا ا أواه الالمساواة   19-ئدوفأن ادايئر اإلغالق رالل فترة ك  ذكر فريق األمم المتحدة القطري  -25
كانا  ،19-وقبدع ا اددددددددددددددي اائحدة كوفئدد  ( 42) في الحقوق االقتصددددددددددددددادية واالاتمداث دة والثقداو دة وزاداهدا عمقداً 

  2016في المددائددة يئن عددامي    40,2في المددائددة إلى    41,3التقددديرا  ااددددددددددددددئر إلى ارااع معدددل ال قر من  
  41,4يرا  إلى أن معدل ال قر يلغ  التقد احقق من مكاسددددر، إذ ااددددئرحة قوةددددا ما ولكن الجائ    2019و

للبندددق الددددولي    ، وفقددداً 2021في المدددائدددة عدددام    41,7، ومن المتوقع أن يرا ع إلى  2020في المدددائدددة عدددام  
ظر رالل فترة اإلغالق األولى، وهو أمر مثئر للقلق بالن  كبئراً   وان  ضا مدارئع األسر الم، ا ة ان  اةاً 

  ( 43) دية شبكا  األمان االاتماعي عة ومحدو إلى مستويا  التعرض لل قر المرا 

، بسدددبر وأفاد فريق األمم المتحدة القطري ب ن األثر االقتصدددادي للجائحة أ ددداق أشدددد الناس فقراً  -26
   شدددددة ةددددع هم إزاا وثارها  ولم اكن االسددددتراا ج ة التي وةددددعها البلد لتح ئز االقتصدددداد في مسددددتوى اطلعا 

إلى من اضددددرر منها أرثر   19-ة االقتصددددادية لجائحة كوفئدئر االسددددتجاب الناس إلى إيالا األولوية في اداي 
  ( 44) وفي نهاية فترة اإلغالق في اآلونة األرئرة، وزعا المساعدة المال ة في المرارز الحضرية دون غئرها

التي حققها  ال ازال اهدد المكاسددددرأن الم ا ر البئا ة  والحظ فريق األمم المتحدة القطري أيضدددداً  -27
على النظم ال،ذائ ة   لل قر المتعدد األبعاد على الصددددددددعئد دون الو ني ألنها اؤثر سددددددددلباً لد في التصدددددددددي الب 

للمنظمة الدول ة  اضددرروا، وفقاً  شدد صدداً   148 182و ددحة اإلنسددان ومصددادر الم، اددة الحئوية  والحظ أن 
  لثاني/ غندا يئن كانون ا ة وعوا د  البرد وا ادي الحرائق في أو للهجرة، من الف ضدانا  واالنه اال  األرةد 

والحظ كدذلدق أنده ال يزال هنداا أرثر من ملئوني   دع يعدانون من سددددددددددددددوا    ( 45) 2021ينداير وحزيران/يون ده  
الت،ذية المزمن )التقزم( في أوغندا، وأن أوغندا لن اتمكن على األراا، من يلوغ هدة التنم ة المسدددددددددددددتدامة  

  ( 46) حد من التقزمالمتعلق بال

وغندا بضددددمان االسددددترشدددداد، في االسددددتراا ج ا  والعمل ا  أ  م المتحدة القطري وأو ددددى فريق األم -28
المتعلقة بحقوق    المتعلقة باالنتعاش االاتماعي واالقتصددددادي و ناا القدرة على الصددددمود، بالمبادج الرئ سدددد ة

مسدداعدة والمسدداالة؛ وموا ددلة التوسددع في اقديم الاإلنسددان وهي اإلدماج والمادداركة والمسدداواة وعدم التمئئز  
، ودعم الدرع المباشددددددر لضددددددعاة الحال من األفراد واألسددددددر الم، ادددددد ة، وامع ي انا  مصددددددن ة  االاتماث ة

واحلئلها ونادددرها لوةدددع السددد اسدددا  والبرامج؛ وزيادة االسدددتثمار في الحماية االاتماث ة واالسدددتدامة البئا ة 
سددتدامة البئا ة والقدرة  رامج المتكاملة لالتوفئر الحماية االاتماث ة الو ن ة والب وزيادة م صددصددا  المئزان ة ل

ب ن ال،ي أوغندا ر   االسددت ادة من مسدداعدا  الحماية االاتماث ة    على احمع ا،ئر المناخ  وأو ددى أيضدداً 
ركر بارط ح ازة بطاقة هوية و ن ة لضمان عدم استمرار حرمان األش اا األرثر عرةة للت ل  عن ال

  ( 47) من الحماية االاتماث ة

 ( 48) ي الصحةق فالح -4 

أثنى فريق األمم المتحدة القطري على أوغندا لما أحرزاه من اقدم في زيادة فرا الحصددددددول على  -29
في المائة من السددكان ي، اددون في    75، كان  2018ال دما  الصددح ة واالسددت ادة منها  والحظ أنه في عام  

ة الطب ة  اوفئر الرعاي بئر في  اقدم ك  ا  عن مرفق  دددددددددددحي  وُأحرز أيضددددددددددداً ومتر كئل  5منا ق ابعد مسدددددددددددافة  
المت صدددددددددددددصدددددددددددددة الالزمة ألمراض القلر وأمراض النسددددددددددددداا، مما زاد من فرا الحصدددددددددددددول على ال دما   

  ورغم الجهود المبذولة لتوب ف المزيد من العاملئن الصددددددحئئن، أبهر  دراسددددددة أاريا مؤرراً    ( 49) الصددددددح ة 
ى عدد السدددددكان  أن نسدددددر األ باا إل  19-في البلد لموااهة كوفئدام الرعاية الصدددددح ة  عن مدى اسدددددتعداد نظ

وهي نسر أدنى   -على التوالي    11000إلى    1و  25000إلى    1ونسر الممرةئن إلى عدد السكان اقارق  
   ( 50) ش ص  1000بكثئر من النسبة التي او ي يها منظمة الصحة العالم ة والمحددة في  بئر واحد لكع  
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حددددالددددة وفدددداة    336  و ددددا  األمومددددة يبلغ حددددال دددداً والحظ فريق األمم المتحدددددة القطري أن معدددددل و  -30
حدالدة وفداة    70عن هددة التنم دة المسددددددددددددددتددامدة المتمثدع في  مولود حي، وهو مدا يزيدد كثئراً  100 000 لكدع
ا ،  مه في إعاقة الجهود المبذولة لمعالجة وو ا  األ  19-مولود حي  واسددببا اائحة كوفئد  100 000 لكع

  ( 51) مكن الوقاية منهاة القطاعا  للحد من وو ا  األمومة التي ي بما في ذلق عن  ريق استراا ج ة متعدد

وأو دددددى فريق األمم المتحدة القطري أوغندا بما يليم العمع على واه االسدددددتعجال على يذل كع  -31
حة وم سدددرة ب سدددعار متا الجهود التي اادددتد الحااة إلئها لضدددمان حصدددول ام ع المرةدددى على رعاية  ب ة

سدد ما في المنا ق الريف ة وأوسدداط األقل ا ؛ واا اذ رطوا    اية الصددحة العقل ة، والمقبولة، بما في ذلق رع
عاالة لتعزيز عدد العاملئن الصددددددددددحئئن وقدرااهم ومهارااهم واحسددددددددددئن ال دما  التي اقدمها مرافق الرعاية  

العادل    ع األسداسد ة الصدح ة وةدمان احسدئن التوزيعله ارالصدح ة؛ وزيادة االسدتثمار في النظام الصدحي وا
مة للصدددددحة اإلنجاي ة و دددددحة الط ع واوافرها؛ وإنجاز االسدددددتراا ج ة المتعددة للسدددددلع واللوازم والمعدا  الالز 

القطداعدا  للحدد من وو دا  األمومدة التي يمكن الوقدايدة منهدا، وان ئدذ هدذم االسددددددددددددددتراا ج دة؛ وإعطداا األولويدة  
في المائة من المئزان ة  15ان ا صدددددد ص  للتنم ة عن  ريق ةددددددم  رئ سدددددد اً  ارم محركاً باعتب لقطاا الصددددددحة  

إلعالن أيواا باددددددد ن فئروس نقص المناعة البادددددددرية/متالزمة نقص المناعة  الو ن ة لقطاا الصدددددددحة، وفقاً 
  ( 52) المكتسر )اإليدز( والسع واألمراض المعدية األررى ذا  الصلة

 ( 53) الحق في التعليم -5 

رغم أن أوغندا اعتمد  سدددددددد اسددددددددة    االيتدائي ل س إلزام اً الحظ فريق األمم المتحدة القطري أن التعل م   - 32
وقد احسددنا نسددبة االلتحاق بالمدارس؛ ومع ذلق، ارااع معدل االنتقال      1997اعم م التعل م االيتدائي في عام  

   ( 54) 2017في المائة عام    61إلى    3201في المائة عام    72من التعل م االيتدائي إلى التعل م المتوس ، من  

أن الحق في التعل م يت ثر بعوامع ااتماث ة وثقاو ة ةارة،  األمم المتحدة القطري أيضاً فريق    والحظ  - 33
  عبااً   19- مثع الزواج المبكر وحمع المراهقا ، مما يسدددددهم في ارا ال ت ا  للدراسدددددة  ووةدددددعا اائحة كوفئد 

  ( 55) مال الرعاية ورطر االعتداا الجنسيعلى كاهع ال ت ا  بسبر ازايد أع ربئراً 

وأو ددددددددددددددا الئونسددددددددددددددكو أوغنددا بمدا يليم التن ئدذ الكدامدع ألحكدام اا دال دة مكدافحدة التمئئز في مجدال   -34
؛ والنظر في امديد مدة التعل م اإللزامي إلى اسع سنوا ؛ والنظر في ةمان 1968التعل م، التي قبلتها عام 

ةددمان ان ئذ رطة التنم ة الو ن ة  مئته لمدة سددنة واحدة بموار القانون؛ و جان ة التعل م قبع االيتدائي وإلزام
من أاع احسددددددددددئن نظام التعل م في البلد، ور ددددددددددد عمل ة التن ئذ  وأو ددددددددددا المنظمة   ثة المعتمدة حديثاً الثال

ويا ، من الرعاية في مرحلة  أوغندا كذلق بموا دددددددددددلة اهودها لتحسدددددددددددئن نوث ة التعل م على ام ع المسدددددددددددت 
طرق منها موا دددددلة ي، من أاع ر ض معدال  ارا الدراسدددددة، ب المبكرة والتعل م إلى التعل م الجامعالط ولة  

الجهود المبذولة ل  ض نسبة التالمئذ في كع فصع دراسي؛ واعزيز اهودها لضمان المساواة يئن الجنسئن 
، في  عدامداً   18انون الزواج، الدذي يحظر الزواج قبدع  في التعل م، بمدا في ذلدق عن  ريق ةددددددددددددددمدان ان ئدذ قد 

د كدداو ددة من المعلمئن بددالمهنددة واالحت ددا  يهم،  يز اهودهددا لضددددددددددددددمددان التحدداق أعددداام ع أنحدداا البلددد؛ واعز 
سدددددددددددددد مدا عن  ريق منا أار كداة لجم ع المعلمئن؛ واقدديم اقدارير و ن دة شددددددددددددددداملدة بدانتظدام في إ دار   وال

حة  ونسدددكو، وال سددد ما ان ئذ اا ال ة مكافالتقنئن ة ال ا دددة بمجال التعل م للئ  الماددداورا  الدورية باددد ن الوثائق
  ( 56) التمئئز في مجال التعل م
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 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 57) النساء -1 

بالمعلوما  التي قدمتها أوغندا   علماً   أحا ا اللجنة المعن ة بالقضدددددددددداا على التمئئز ةددددددددددد المرأة  -35
مزيد من زواج والطالق واا اذم القرار بإاراا الرلمانها في النظر في ماددددددددددددددروا قانون البادددددددددددددد ن شددددددددددددددروا ي 

ألن الدولة الطرة لم ات ذ أي ادايئر، منذ الحوار الذي أاراه معها في    المادداورا   غئر أن اللجنة ا سدد 
القانون هذا و ددور قرار البرلمان يبدا ماداورا  أررى باد ن مادروا القانون، العتماد مادروا  2010عام 

  ( 58) وسنه على واه السرعة

ومدا  عمدا اا دذاده من قددم في اقريرهدا الددوري المقبدع معلوأو ددددددددددددددا اللجندة ن سددددددددددددددهدا أوغنددا بد ن ا  -36
إارااا  أررى لألغراض التال ةم التعجئع بسددددددن ماددددددروا قانون الزواج والطالق؛ والتعجئع بسددددددن مادددددداريع  

اها المحل ة مع المبادج تعلق بالجرائم الجنسدددد ة لمواامة ااددددريعاقوانئن اعالج الث،را  التي اعتري قانونها الم
رأة والراع؛ والتعجئع بسددن ماددروا القانون المتعلق بقانون  تعلقة بعدم التمئئز والمسدداواة يئن المالدسددتورية الم

 الوقاية من فئروس نقص المناعة البارية واإليدز ومكافحتهما؛ وإذكاا الوعي في أوساط المارعئن بضرورة
  ( 59) واة بحكم القانون للمرأة  الحا  القانون ة من أاع احقئق المساإيالا االهتمام على سبئع األولوية لإل

وأو ددددددددددا اللجنة ن سددددددددددها ب ن اقدم أوغندا، في اقريرها الدوري المقبع، معلوما  عما اا ذاه من  -37
ى أهم ة التعل م ك سددددددددددداس  إارااا  أررى لألغراض التال ةم اعزيز ادرير مسدددددددددددؤولي المدارس والطالق عل

بادددد ن  (2017)36للتو دددد ة العامة للجنة رقم  فقاً ةددددمان النقع اآلمن من وإلى المدارس، و لتمكئن المرأة؛ و 
حق ال ت ا  والنساا في التعل م؛ وانظ م الدورة المقررة با ن نوا الجنس وحماية الط ع من التمئئز والعن ؛ 

المدارس مراكبي ام ع الجرائم الجنسدددددد ة ةددددددد فت ا     ووةددددددع ول ا  لإليالغ والمسدددددداالة لضددددددمان رضددددددوا
  ( 60) للمالحقة القضائ ة

لا اللجنة ن سدددها عن اسدددتمرار الت رر في إل،اا األحكام القانون ة التي امئز ةدددد المرأة، بما سددد و  -38
في ذلق من رالل سددددن ماددددروا قانون الجرائم الجنسدددد ة، وماددددروا قانون الزواج والطالق، وماددددروا قانون 

ديع(، وماددروا ة القضددائ ة، وماددروا قانون اإلر  )اعال الادد صدد ة للمسددلمئن، وماددروا قانون المعون األحو 
، ومادددددروا قانون السدددددوق )اعديع(، ومادددددروا قانون األدلة )اعديع(، ومادددددروا قانون قانون العمالة )اعديع(

، مثع قانون مكافحة  عن التدايئر األررى المت ذة لتنق ا التاددددريعا  العقو ا  )اعديع(  واسددددت سددددر  أيضدددداً 
  ( 61) أة ، الذي ينطوي على امئئز ةد المر 2014المواد اإلباح ة لعام 

و لبا اللجنة ن سددددددها إلى أوغندا اقديم الماددددددورة بادددددد ن التدايئر التاددددددري، ة المحددة المعمول يها  -39
والم ا ر،  لحماية حقوق المدافعا  عن حقوق اإلنسدددان الالاي يتعرةدددن باسدددتمرار للمضدددايقا ، والتمئئز،  

  ( 62) الجنساني، ويعتدى على سمعتهن وح ااهن الجنس ةوالتهديدا  والعن  

والحظ فريق األمم المتحدة القطري استمرار التمئئز ةد المرأة في الزواج والطالق والمئرا  والعمع    - 40
   ( 63) ا  وغئرها ويهدة ماروا قانون اإلر  )اعديع( وماروا قانون الزواج والطالق إلى معالجة هذم التناقض 

رالل فترة اإلغالق أثنداا فترة    مم المتحددة القطري ورود التقدارير على نحو مطردوالحظ فريق األ -41
باددد ن اسدددجئع زيادة في أشدددكال معئنة من العن  الجنسددداني  وأشدددار  إحصدددااا  الادددر ة إلى  19-روفئد

ة  ومن أرثر أشددددددددددكال العن  في المائ  29ينسددددددددددبة   2020و 2019زيادة حاال  العن  العائلي يئن عامي 
ويج األ  ال واالغتصداق وهتق العرض وغئر التي انتادر ، العن  العائلي والعن  الجسددي واز  الجنسداني

ذلق من أنواا العن  الجنسدددددي  وشدددددهد  السدددددنوا  األرئرة اطوير وان ئذ العديد من الممارسدددددا  الجئدة في  
  عن  ريق  ق رفع مسدتوى الوعي  واحسدنا القدرامجال إعداد يرامج مكافحة العن  الجنسداني، بما في ذل
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ع ذلق، ال ازال هناا احديا  رئ سدددد ة اتعلق يتعم م مراعاة مسدددد لة  اعتماد اسددددتجابا  متعددة القطاعا   وم
، وكذلق القصددددور في نظم العن  الجنسدددداني في ام ع القطاعا ، كما ال يزال اإلفال  من العقاق مسددددتمراً 

  ( 64) ارد والتقصئر في التبل غاالستجابة بسبر محدودية المو 

يحظر اادددددددويه  قانوناً  2010دا سدددددددنا في عام ب ن أوغن  فاد فريق األمم المتحدة القطري أيضددددددداً وأ -42
  ( 65) األعضاا التناسل ة األنثوية، غئر أن هذا القانون لم ين ذ

ئر الموارد المال ة وأو دى فريق األمم المتحدة القطري أوغندا بالق ام بما يليم إعطاا األولوية لتوف -43
وااللتزام في    درا  الباددددددددرية والتقن ةة العن  الجنسدددددددداني من أاع سددددددددد الث،را  في القالالزمة لبرامج مكافح

األاع الطويع، يتوفئر المالائ لضددددددحايا العن  الجنسدددددداني؛ واسددددددريع عمل ة اعتماد السدددددد اسددددددة الجنسددددددان ة 
، وماروا قانون ااويه األعضاا التناسل ة األنثويةالو ن ة؛ والتعجئع بسن ماروا قانون الزواج والطالق، و 

؛ ومرااعة األحكام الواردة في ماددددددددروا 2019العمالة )اعديع( لعام  قانون اإلر  )اعديع( وماددددددددروا قانون 
قانون الجرائم الجنسدددددددد ة التي انطوي على امئئز واتعارض مع معايئر حقوق اإلنسددددددددان، وذلق قبع سددددددددنها؛ 

أوغندا وحماية ةددددحايا االسددددت،الل  ل واالعتداا الجنسددددئئن في مكان العمع فيواا اذ ادايئر لمنع االسددددت،ال
  ( 66) لجنسئئنواالعتداا ا

   وأفاد  م وةدددددددددد ة األمم المتحدة لاددددددددددؤون الالاائن ب ن ان ئذ قانون العن  العائلي كان ادريج اً  -44
الجنسدددددددداني، غئر أن وقالا إن الحكومة أنادددددددد   محارم را ددددددددة لمعالجة ارارم القضددددددددايا المتعلقة بالعن  

  ( 67) قانون لبارية والمال ة ال يزال يؤثر على ان ئذ الالنقص في قدرا  الموارد ا

 ( 68) األطفال -2 

كبئرة في ةدددمان التدايئر التادددري، ة  الحظ فريق األمم المتحدة القطري أن أوغندا قطعا أشدددوا اً  -45
فق حتى ال العن   لكن هذم التدايئر لم اتراواإلدارية والتعل م ة المناسددددددددددبة لحماية األ  ال من ام ع أشددددددددددك

لما نصددا عل ه السدد اسددة     وإمكان ة الحصددول علئها وفقاً اآلن، مع اسددتثمارا  كاو ة لضددمان اوافر ال دما
وال ازال هنداا احدديدا  اعترض اوفئر الحمدايدة الط دع، بمدا في ذلدق حمدايتده    ( 69) 2020الو ن دة للط دع لعدام  

التعل م الثدانوي، واسددددددددددددددجئدع الوالدا ، وال ددمدا  الصددددددددددددددح دة، والددعم  من العن ، وفرا الحصددددددددددددددول على  
  ( 70) المت صص لأل  ال ذوي اإلعاقة

واالسدددددددتثمار  وأو دددددددى فريق األمم المتحدة القطري أوغندا بما يليم زيادة م صدددددددصدددددددا  المئزان ة -46
من ح اة الط ع؛ وإن اذ الو ني الالزم للنماا في مرحلة الط ولة المبكرة، وال سددددددددد ما في األيام األل  األولى 

اسددددددددددددددجئدع ام ع األ  دال واعزيز    قدانون الط دع المعددل، بمدا في ذلدق عن  ريق اوفئر التمويدع الكدافي لددعم
التكال ف المرابطة بإ دددار شددهادا  المئالد؛   ت ارع التسددجئع على مسددتوى الحكومة المحل ة؛ واإلع اا من

نظام الو ني لحماية الط ع وةددددددددددددمان اوفئر ردما   وا صدددددددددددد ص الموارد المال ة والتقن ة الكاو ة لتعزيز ال
ا عئدع الهئادة الو ن دة للط ولدة وامويلهدا لكي اتمكن من ان ئدذ حمدايدة الط دع العدال دة الجودة لجم ع األ  دال؛ و 

  ( 71) وق الط عواليتها في مجال ر د حق

 ( 72) األشخاص ذوو اإل اقة -3 

  2018تمادها قانون الصددددددددددددددحة العقل ة في عام أثنى فريق األمم المتحدة القطري على أوغندا الع -47
أن المجلس الو ني لألشدددددد اا ذوي اإلعاقة  والحظ     ( 73) 2020وقانون األشدددددد اا ذوي اإلعاقة في عام 

ة الكاو ة لتن ئذ واليته في ر ددددددددددد اهود إدماج األشدددددددددد اا ذوي اإلعاقة  ي تقر إلى الموارد الباددددددددددرية والمال  
ي هذا السد اق، أو دى فريق األمم المتحدة القطري أوغندا بما يليم وف   ( 74) وانسدئق هذم الجهود ومنا دراها

قة بالقدر الكافي في عمل ا  الت ط   والمئزنة؛ وةددددمان ازويد المجلس  ةددددمان اعم م مراعاة مسدددد لة اإلعا
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لألشدددددددددددددد داا ذوي اإلعداقدة بدالموارد الكداو دة لتن ئدذ واليتده ب عدال دة، بسددددددددددددددبدع منهدا امع الب داندا  لددعم الو ني 
الو ني لألشددد اا ذوي اإلعاقة، وال سددد ما األ  ال منهم، واقديم التقرير الدوري الثاني عن ان ئذ    الت ط  

إلعاقة واحلئلها ؛ وامع ي انا  م صدددددددلة را دددددددة با2022اا ال ة حقوق األشددددددد اا ذوي اإلعاقة في عام 
  ( 75) ونارها من أاع   اغة الس اسا  وإعداد البرامج

 ( 76) األقّليات والشعوب األصلية -4 

شددددددددددددددجعدا الئونسددددددددددددددكو أوغنددا على إيالا االعتبدار الواادر إلشددددددددددددددراا أفراد المجتمعدا  المحل دة   -48
المجتمع المدددني، وكددذلددق ال اددا  رسددددددددددددددئن والجهددا  ال دداعلددة الثقدداو ددة والمنظمددا  غئر الحكوم ددة من  والممددا

وذوو اإلعاقة(  الضددددد،  ة )بما في ذلق األقل ا ، والادددددعوق األ دددددل ة، والمهاارون، والالااون، والادددددباق،  
  ( 77) وعلى ةمان اكافؤ ال را للنساا وال ت ا  لمعالجة الت او  يئن الجنسئن

 ( 78) اجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا المة -5 

شدددددددددددددجعا اللجنة المعن ة بحماية حقوق ام ع العمال المهاارين وأفراد أسدددددددددددددرهم أوغندا على اعزيز   - 49
ئذ التو دددددد ا  الداث ة إلى ةددددددمان اكافؤ ال را، في القانون والممارسددددددة، يئن العمال اهودها الرام ة إلى ان  

قديم الادددددكاوى والحصدددددول على رهم، بمن فئهم العمال غئر النظامئئن، وموا ني أوغندا لت المهاارين وأفراد أسددددد 
الا دال دة،  ابر فعدال أمدام المحدارم، بمدا في ذلدق محدارم العمدع، عنددمدا انتهدق حقوقهم المنصدددددددددددددوا علئهدا في ا 

لنظامئئن، بالوسائع وعلى اا اذ ادايئر إةاو ة إليالغ العمال المهاارين وأفراد أسرهم، بمن فئهم العمال غئر ا 
   ( 79) متاحة لهم في حالة انتهاا حقوقهم المنصوا علئها في االا ال ة القضائ ة وغئرها من سبع االنتصاة ال 

دايئر الالزمة للتن ئذ الكامع لتو ئتها بضمان حق  وشجعا اللجنة ن سها أوغندا على أن ات ذ الت  -50
رسدددددددددددددة على حد سدددددددددددددواا، في اكوين الهئاا  التن ئذية  العمال المهاارين وأفراد أسدددددددددددددرهم، في القانون والمما

 النقابا ، من أاع اعزيز مصددددددددالحهم االقتصددددددددادية واالاتماث ة والثقاو ة وغئرها وحمايتها، وفقاً للجم، ا  و 
  1948 دة واا دال دة منظمدة العمدع الددول دة بادددددددددددددد ن الحريدة النقداي دة وحمدايدة حق التنظ م،  من االا دال 40للمدادة 

  ( 80) (87رقم )

من أاع ةددددمان   كامالً   او ددددئتها ان ئذاً أو ددددا اللجنة ن سددددها أوغندا كذلق باا اذ ادايئر لتن ئذ  و  -51
  ( 81) حق التصويا للعمال األوغنديئن المهاارين المق مئن في ال ارج

ريق األمم المتحدة القطري أن أوغندا بلا اتمسدددق يتطبئق نظام اقدمي باددد ن الالاائن  والحظ ف -52
  الو ن ة، بما في ذلق ع بحرية التنقع، وحقوق العمع والتملق والحصدول على ال دماوقال إن الالائ يتمت 

للجوا ُمنحوا  ددددد ة  والحظ أن ال،الب ة العظمى من  البي ا  ( 82) التعل م االيتدائي والثانوي والرعاية الصدددددح ة
 ة الالائ  في المائة منهم إلارااا  احديد  دد  4الالائ باالسددتناد على أسدداس باهر الحال، يئنما رضددع  

جوا الذين لديهم موا ددددد ا  معئنة، بمن فئهم  البو  على أسددددداس فردي  غئر أن نسدددددبة قلئلة من  البي الل
والهوية الجنسددددددددددان ة، كانا فر ددددددددددهم في    اعتبارا  المئع الجنسددددددددددي اللجوا الذين اسددددددددددتندوا في  لبااهم إلى

متحدة القطري أوغندا بضددمان أن وأو ددى فريق األمم ال  ( 83) الو ددول إلى إارااا  اللجوا الو ن ة محدودة
لجم ع  البي اللجوا من دون امئئز ألي سددددددبر من األسددددددباق،  ة متاحة دائماً اكون إارااا  اللجوا الو ن  

  ( 84) بما في ذلق المئع الجنسي

  الاااً   505 494 1،  2021مايو/أيار    31حظا الم وةدددد ة أن أوغندا كانا اسددددتضدددد ف حتى  وال -53
جوا التقددمي  د من الالاائن و دالبي اللجوا في أفريق دا  والحظدا أن نظدام اللوهو أربر عدد  –و دالدر لجوا 

الائ حريدة  ، اللدذين يت حدان ل2010والئحدة الالاائن لعدام    2006في البلدد يراكز على قدانون الالاائن لعدام  
حق  التنقع، والتمتع بالحق في العمع وإناداا مؤسدسدا  اجارية عند الحصدول على التصداريا ذا  الصدلة، وال 
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ل م االيتدائي والثانوي والرعاية الصدددح ة على  في التملق، والحصدددول على ال دما  الو ن ة، بما في ذلق التع
ما زالا اوفر يئاة مواا ة للجوا، وأنها أحرز   والحظا الم وةددددد ة أن أوغندا     ( 85) قدم المسددددداواة مع الموا ن 

  ( 86) لصح ة لالاائن والماردين دارل اً في مجال احسئن سبع كسر ال، ش ونظم الرعاية ا ملحوباً  اقدماً 

ة القطري أن األ  ال الالاائن يعانون من  دددددما  ناامة عن التاددددريد  والحظ فريق األمم المتحد -54
العن  البدني والجنسدي، وأن قطاا حماية الط ع يعاني من نقص حاد في  القسدري، واالن صدال عن أسدرهم، و 

  ( 87) وإلى احمئع قوة العمع االاتماث ة أرثر مما اطئق التمويع، مما يؤدي إلى ةع  اإل ار المؤسسي

  ع الائ، من يئنهم أرثر  850 000لم وةددددددددد ة أن أوغندا اسدددددددددتضدددددددددافا أرثر من  والحظا ا -55
ماددددددددددارع محددة اسددددددددددتدعي اوفئر الحماية لهم )من املتها اإلهمال، وهتق     ع يعانون من 55 000 من

لحماية الط ع يادددددددددددمع  محكماً   واملق الحكومة إ اراً عرض قا دددددددددددر، وحمع المراهقا ، وارا الدراسدددددددددددة(   
، اعتمد  الحكومة السد اسدة الو ن ة للط ع، مما يبرهن 2020في اادرين األول/أرتو ر  األ  ال الالاائن  و 

من أاع ةدددددددددمان االمتثال الا ال ة حقوق الط ع  ومع  يتعزيز رفام ام ع األ  ال و ذلها اهوداً على التزام 
عو ا  في حماية الط ع و ما يتعلق بمنع العن  ةدددددددددددددد األ  ال والتصددددددددددددددي له،  ذلق، ال ازال هناا  ددددددددددددد 

ر، ومحدودية  التعل م الثانوي، وإمكان ة اسدددجئع الوالدا  في الوقا المناسددد   والحصدددول على التعل م، واحديداً 
 ال  ال را المتاحة للحصدول على الموارد الالزمة لتلب ة االحت ااا  األسداسد ة، مما يؤدي إلى إ دابة األ 

ت صددددددددص لأل  ال ذوي بسددددددددوا الت،ذية، والحصددددددددول على ال دما  الصددددددددح ة، والحصددددددددول على الدعم الم
 ة والتقن ة الكاو ة اإلعاقة، ةددددددمن  ددددددعو ا  أررى  وأو ددددددا الم وةدددددد ة أوغندا يت صدددددد ص الموارد المال

ل الالاائن لتعزيز النظام الو ني لحماية الط ع وةددددددددمان اوفئر ردما  حماية الط ع العال ة الجودة أل  ا
  ( 88) وأ  ال المجتمعا  المحل ة المض  ة

 ( 89)  ديمو الجنسية -6 

  في يدذل الجهود لمعدالجدة حداال  انعددام 2018الحظدا الم وةددددددددددددد دة أن أوغنددا شدددددددددددددرعدا مندذ عدام  - 56
الصادر عن   2017يتعئئن مركز انسئق معني بحاال  انعدام الجنس ة بعد التول ع على إعالن   الجنس ة، يدااً 

   ( 90) دام الجنس ة عضاا بالمؤامر الدولي لمنطقة البحئرا  العظمى با ن القضاا على باهرة انع الدول األ 

قانون اسدددجئع األشددد اا    -دا   لتسدددجئع الوال  قانون اً   والحظا الم وةددد ة أن أوغندا املق إ اراً  -57
أن هدذا     غئرالدذي يقضددددددددددددددي بدإلزام دة اسددددددددددددددجئدع ام ع األ  دال المولودين في اإلقل م مجدانداً   - 2015لعدام  

يزال اسددددددددددجئع الوالدا     القانون يمنا السددددددددددلطا   ددددددددددالح ة فرض رسددددددددددوم على ال دما  التي اقدمها  وال
المرابطة بإ ددار شدهادا  المئالد  وأو دا بسدبر التكال ف  والحصدول على شدهادة المئالد يادكالن احدياً 

  ( 91) الم وة ة أوغندا باإلع اا من التكال ف المرابطة بإ دار شهادا  المئالد

من دون ا رئر، وأو ددا الم وةدد ة أوغندا باالنضددمام إلى اا ال ة ر ض حاال  انعدام الجنسدد ة   -58
المولود على أراةددئها، الذي سدد صددبا عديم وإدراج ةددمانة في قوانئنها اك ع منا الجنسدد ة األوغندية للط ع  

لضددمان حصددول أفراد األقل ا     يتلق االا ال ة، و إامام اإل ددالحا  القانون ة  الجنسدد ة لوال ذلق، وذلق عمالً 
، على الجنسدددددد ة إذا لم اكن  1926وغندا منذ عام غئر المعترة يها في أوغندا، الذين عاش أسددددددالفهم في أ

  ( 92) إ دار وثائق الجنس ة لهملديهم انس ة أررى معترة يها و 
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