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أولً -وقائع ومعلومات إحصائية عامة عن أوغندا
 -1أوغن ــدا بل ــد غ ــع س ــاحلي يق ــع عل ــى خ ــط االس ــتواء ا ــزء ال رقي/األوس ــط م ــن الق ــارة
األفريقي ــة .وا ــدها م ــن ال ــماا جن ــوا الس ــودان وم ــن الد ــرا ة،وري ــة الكوند ــو الد قراطي ــة وم ــن
ا نــوا الدــرد روانــدا ومــن ا نــوا ة،وريــة تنزانيــا املتحــدة ومــن ال ــرق كينيــا .وتد ــي البح ـعات
الداخلية  20املائة من مساحة البلد بينما تتوزع بقية املساحة على الدابات امل ـعة والسـافانا إفـافة
إىل سالســل ا بــاا علــى حــدودها الدربيــة وال ـرقية .ومنــائ أوغنــدا اســتوائي يتســم بفصــلي أم ــار
السنة على معظم أجزاء البلد (آذار/مارس  -حزيران/يونيه وآا/أغس س  -ت رين الثاين/نوفمرب).

ألف -سكان أوغندا
 -2زاد عــدد ســكان أوغنــدا زيــادة كبــعة خــالا الســنوات الع ـرين املافــية .ووفق ـا للنتــائ
األولية للتعداد الوطين للسكان واملساكن الذي أجراه مكتب اإلحصاءات األوغنـدي عـام 2014
زاد عــدد ســكان أوغنــدا مــن  24.2مليــون نســمة عــام  2002إىل ح ـوا  34.8مليــون نســمة
ع ــام  .)1(2014وم ــن املتوق ــع أن يص ــل ه ــذا الع ــدد إىل  35.8ملي ــون نس ــمة ع ــام .)2(2015
وب ـ ــذل يك ـ ــون ع ـ ــدد الس ـ ــكان ق ـ ــد زاد ع ـ ــدا  3.03املائ ـ ــة س ـ ــنويا ب ـ ـ ـ ع ـ ــامي 2002
()3
و . 2014وق ـ ــد أدى ذلـ ـ ـ ب ـ ــدوره إىل زي ـ ــادة الكثاف ـ ــة الس ـ ــكانية م ـ ــن  123شخصـ ـ ـ ا
الكيل ــوممل املرب ــع ع ــام  2002إىل  174شخصـ ـ ا الكيل ــوممل املرب ــع ع ــام  .)4(2014وي ــكل
اإلنـا  52املائـة تقريبـا مـن السـكان .أمــا نسـبة الـذكور إىل اإلنـا ف،ـي  94.5لكــل 100
أنث ــى( .)5وق ــد تراجع ــن ه ــذه النس ــبة تراجعـ ـا طفيفـ ـا ع ــن النت ــائ ال ــع ُس ــجلن ع ــامي 2002
و 1999عن ــدما بل ــذ ع ــدد ال ــذكور  95.3و 96.5لك ــل  100أنث ــى عل ــى التـ ـوا ( .)6وجت ــدر
اإلشــارة إىل أن  24.8ملي ــون شــخغ أوغن ــدا يعي ــون املنــاطق الريفي ــة وأن  6.4مالي ـ
شخغ فقط يعي ون املراكز احلضرية بين،م  1.5مليون يعي ون العاصمة كمباال.
ـوزع أعم ــار س ــكان
 -3وم ــع أن النت ــائ األولي ــة لتع ــداد ع ــام  2014ال تق ــدم معلوم ــات ع ــن ت ـ ن
أوغندا فإن الدراسة االستقصائية الصحية والد درافية ألوغندا لعام  2011امل بنقة على عدد السكان
املتوقع لعام  2015تقدم تقديرا هذا اجملاا( .)7إذ ت ع تقديرات عام  2011إىل ما يلي:
__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
4

مكتب اإلحصاءات األوغندي النتائ األولية للتعداد الوطين للسكان واملساكن لعام .‘1‘ 2014
املرجع نفسه .16
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه .17
GE.15-07429

HRI/CORE/UGA/2015



يُقدر عدد السكان الذين تقل أعمارهم عـن سـس سـنوات يلـوا  6.6ماليـ
( 19املائة)؛



يُقـ ــدر عـ ــدد السـ ــكان الـ ــذين ت ـ ـملاو أعمـ ــارهم ب ـ ـ سـ ــن سـ ــنوات و 12سـ ــنة
يلوا  8.2مالي ( 23.7املائة)؛



يُق ـ ــدر ع ـ ــدد الس ـ ــكان ال ـ ــذين تـ ـ ـملاو أعم ـ ــارهم بـ ـ ـ  10س ـ ــنوات و 24س ـ ــنة
يلوا  11.2مليون أي أغلبيـة السـكان ( 32.4املائـة)( .)8ويعـين ذلـ أن
أكثــر مــن  75املائــة مــن ســكان أوغنــدا تقــل أعمــارهم عــن  25ســنة .وتبلــذ
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  18سنة  56.7املائة.

 -4ويب ن ا دوا  1أدناه بوفو الملكيبة العمرية للسكان.
ا دوا 1
عدد السكان المتوقع ألوغندا بحسب الفئة العمرية2015 ،
العمر (السنوات)

تعداد  2002الذكور

اإلنا

المجموع

النس ـ ــبة امل وي ـ ــة
من السكان

عدد الوالدات املقدرة عام 2015
14–10
24–15

2 469 300 2 707 800 3 509 151
2 963 200 2 844 000 4 883 723

1 ٤٧0 ٨00
5 1٧٧ 100
5 ٨0٧ 200

14٫8
16٫6

5– 3
12–6
19–13

1 805 200 1 941 400 2 642 407
3 882 800 4 206 400 5 378 678
2 605 600 2 724 800 3 995 884

٣ ٧٤٦ ٦00
٨ 0٨٩ 200
5 ٣٣0 ٤00

10٫7
23٫1
15٫2

49–15

5 478 502

6 956 300

38٫7

>18
30–18
 60وما فوق

9 553 800 10 320 200 13 708 263
3 440 100 2 997 300 5 472 062
817 400 664 200 1 101 039

56٫7 1٩ ٨٧٤ 000
18٫4 ٦ ٤٣٧ ٤00
4٫2 1 ٤٨1 ٦00

املصدر :النتائ األولية للتعداد الوطين للسكان واملساكن لعام .17 2014

 -5وتبـ ـ النت ــائ حقيق ــة جلي ــة مفاده ــا أن الس ــكان ال ــذين تق ــل أعم ــارهم ع ــن  18س ــنة
ي ــكلون أغلبيــة الســكان .وتب ـ ن أحــد املاش ـرات الد درافيــة املتعلقــة بــالوالدات ( )2011أن
معــدا املواليــد األو يبلــذ 42.1؛ كمــا تب ـ أن معــدا ااصــوبة اإلةــا تراجــع تراجع ـ ا طفيف ـ ا
__________

()8
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ليبلــذ  6.2أطفــاا لكــل امـرأة عــام  2014مقارنــة ب ـ  6.7عــام 2006؛ وأن نســبة ا ــنس عنــد
الوالدة تبلـذ  .)9(103ومـن ناحيـة أخـرى تراجعـن نسـبة املسـن ( 60عامـا ومـا فـوق) تراجعـا
طفيفا من  4.6املائة عام  2002إىل  4.2املائة عام  2014رغم أن نسبة اإلعالة زادت
مــن  110عــام  2002إىل  124عــام  2014بســبب ارتفــاع عــدد الســكان ال ــباا .ويقــدر
عدد األسر املعي ية بـ  7.3مالي أسرة ويبلذ حجم األسر املعي ية املتوسط  4.7أشـخا
تقريبا( .)10وتعيل النساء حوا  30املائة من األسر املعي ية(.)11

باء -اتجاهات الهجرة
 -6شــ،دت أوغنــدا ةيــع أن ـواع اهلجــرة الــع مزجــن أ اط،ــا ب ـ اهلجــرة ال وعيــة والقس ـرية
وحركات اهلجرة الداخلية والدولية .ويعود ذل أساس ا إىل موقع،ا من قة ت ،د تقلبـات كبـعة
()12
هــي من قــة البح ـعات الكــربى القــارة األفريقيــة  .ومتيــزت اهلجــرة الداخليــة ال وعيــة أساس ـ ا
باهلجرة ب األريـاف واملـدن وإىل درجـة معينـة بـاهلجرة بـ األريـاف مـن الق ـاع التقليـدي (زراعـة
الكف ــاف) إىل املن ــاطق الريفي ــة ال ــع تزخ ــر ب ــاملوارد حي ــز تتن ــوع األن ـ ـ ة بـ ـ الزراع ــة التجاري ــة
والتعــدين والرعــي املرحتــل ومــاخرا استك ــاف م ـوارد الــنفط والدــاز من قــة ألربت ـ ( .)13وتُعــزى
احلرك ــات الداخلي ــة األخ ــرى إىل أوف ــاع ط ــاا أم ــدها أدت إىل ح ــاالت ت ـ ـريد داخل ــي قس ــري
ألس ــباا من ،ــا انع ــدام األم ــن مش ــاا أوغن ــدا( )14ومن ق ــة كاراموج ــا( )15عل ــى س ــبيل املث ــاا
شـرق
والكوار اإليكولوجية وال بيعيـة (علـى سـبيل املثـاا من قـة بـودودا مقاطعـة مبـا
أوغندا) .أما حركات اهلجرة من بلدان أخرى إىل أوغندا فقد متثلن أساسـ ا حركـات الالج ـ
م ــن ة،وري ــة الكوند ــو الد قراطي ــة وبورون ــدي وإريملي ــا وإثيوبي ــا وغ ــعهم م ــن األش ــخا والعم ــاا
امل،ــاجرين الــذين جــاءوا إلي،ــا يلثـا عــن العمــل .وعلــى غـرار ذلـ يــذهب األوغنــديون إىل بلــدان
أخرى يلثا عن فر عمل.
__________

()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15

6
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.11
مكتب اإلحصاءات األوغندي الدراسة االستقصائية الصحية والد درافية أوغندا لعام 2011
راجع الصفحة  3خري ة أوغندا وتفاصيل موقع،ا الفقرة  1من هذا التقرير.
سياسة اهلجرة األوغندية .2013
يُعــزى انعــدام األمــن أساسـ ا إىل احلــرا األهليــة الــع اســتمرت  20عامـ ا ( )2006-1986فــد قائــد املتمــردين
جوزيــف كــوين قائــد جــيو الــرا للمقاومــة وهــي حــرا أدت إىل ف ـرار حكومــة أوغنــدا إىل ة،وريــة الكوندــو
الد قراطية بعد الف ل توقيع اتفاق سالم.
يرجع السبب الرئيسي النعدام األمـن إىل عمليـات سـرقة ر وس املاشـية والفوفـى اللتـ سـادتا هـذا ا ـزء مـن
البلــد إىل ح ـ النجــا تنفيــذ برنــام نــزع الســال الــذي نفــذه ا ــيو (نــزع البنــادق وغعهــا مــن األســلحة
الصدعة من أمراء احلرا).
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 -7وي ــمل العم ــاا امل ،ــاجرون وأفـ ـراد أس ــرهم ال ــذين ي ــوتون إىل أوغن ــدا أو يدادرو ــا طوع ـ ـ ا
ملمارسـة أن ـ ة/وظائف بـوجر األشــخا الـذين يــوتون إىل البلـد أو يدادرونــه قانونيـا أو األشــخا
املقيمـ ـ بص ــورة غ ــع قانوني ــة لك ــن،م ي ــوتون إىل البل ــد أو يدادرون ــه يلثـ ـا ع ــن عمل/أن ـ ـ ة ب ــوجر.
ومن الوافح أن اهلجرة املدارة إدارة جيدة كن أن تفضي إىل فوائد كبـعة لبلـدان املصـدر واملقصـد.
فقـد أدت هجــرة العمــاا علــى ســبيل املثــاا دورا هامـ ا تلبيــة احتياجــات العمــل الزراعــة والبنــاء
والصحة والق اعات األخرى ما يس،م التنمية االقتصادية للعديد من بلدان املقصـد أفريقيـا.
و املقابل أس،من العوائد املفيدة لل،جرة كالتحويالت ونقل املعـارف وامل،ـارات وت ـجيع عـودة
امل،اجرين بعض احلاالت إس،امات كبعة اقتصادات بلدان املصدر.
 -8وتستضــيف أوغنــدا عمــاالا م،ــاجرين أكثــرهم مــن البلــدان اجملــاورة مثــل كينيــا وة،وريــة
تنزاني ــا املتح ــدة وروان ــدا وة،وري ــة الكوند ــو الد قراطي ــة وجن ــوا الس ــودان رغ ــم أ ــا ش ــ،دت
املاف ــي ت ــدفق ا للعم ــاا امل ،ــاجرين م ــن البل ــدان انس ــيوية (اهلن ــد وباكس ــتان وكوري ــا وإندونيس ــيا
والص ـ )( .)16وقــد ُس ـ كجلن كــذل زيــادة تــدفق األوغنــدي إىل ااــارج أيض ـا .وهــاجر أغلبيــة
األوغندي اعتبارا من بداية السبعينيات خالا االف رابات السياسـية الـع شـ،دها البلـد عقـب
اسـتالم النظــام العســكري لعيــدي أمـ الســل ة السياســية .ومشلــن موعــة امل،ــاجرين األوغنــدي
السبعينات من القـرن املافـي األوغنـدي مـن أصـل آسـيوي الـذين طُـردوا سـريع ا عـام .1972
وهاجر أوغنديون آخرون على مر السنوات ألسباا متنوعـة رغـم أن اهلـدف األساسـي هلجـر م
كان البحز عن فر اقتصادية .ومثة ظاهرة جديدة هي اارجنة النظامية للعماا .فحىت كـانون
األوا/ديس ــمرب  2014ص ــدرت تـ ـراخيغ ل ـ ـ  30وكال ــة توظي ــف خارجي ــة وق ــد ُوظ ــف أكث ــر
من  46 175أوغنديا على حنو نظامي وأرسلوا إىل ااارج ال سـيما ال ـرق األوسـط (وزارة
شاون ا نس والعمل والتنمية االجتماعية .)2015
 -9والسياحة شـكل آخـر مـن اهلجـرة يفـتح البلـد أمـام مـواطين البلـدان األخـرى لزيـارة املواقـع
السياحية املختلفـة البلـد .ووفقـا للتقريـر اإلحصـائي الـذي أعـده مكتـب اإلحصـاءات األوغنـدي
سجلن أوغنـدا مـا موعـه  1.5مليـون وصـوا و 1.4مليـون مدـادرة مـا يعـين أن احلركـة الصـافية
(عدد الواصل ناقغ عدد املدادرين) بلدـن  159 000عـام  .2011وزاد عـدد الواصـل مـن
املقيم بنسبة  57املائة عام .2011
 -10ونال ــن أوغن ــدا حص ــت،ا م ــن الفرص ــت (م ــن حي ــز حت ــويالت األوغن ــدي الع ــامل
اا ــارج عل ــى س ــبيل املث ــاا) وم ــن التح ــديات (امل ــذكورة أدن ــاه) كنتيج ــة لل،ج ــرة .وم ــن منظ ــور
اقتصــادي تســعى احلكومــة إىل حتقيــق ت ـوازن دقيــق ب ـ املبــادرات الراميــة إىل جــذا االســتثمار
األجن ــمل املباش ــر والعم ــاا األجان ــب امل ،ــرة دون تق ــويض س ــوق العم ــل احملل ــي والف ــر التجاري ــة
املتاح ــة للمـ ـواطن  .وال وج ــود أوغن ــدا ل ي ــدي العامل ــة امل ــاهرة امل لوب ــة بع ــض الق اع ــات
__________

( )16سياسة اهلجرة األوغندية .2013
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كـالنفط والدـاز وبعـض اجملـاالت الصـحية والتكنولوجيـة املتقدمـة وبالتـا ف،ـي حتتـاج إىل عمـاا
م،اجرين م،رة لسد هذه الثدرة.
 -11الهج رررة الح ر ررية :أدت م ــع م ــرور ال ــزمن إىل زي ــادة كب ــعة أع ــداد س ــكان املن ــاطق
احلض ـ ـرية م ــن  600 000عـ ــام  1969إىل ثالث ــة مالي ـ ـ عـ ــام  .2002وب ـ ـ عـ ــامي 2002
و 2014تضاعف عدد سكان املناطق احلضرية يلسب التقديرات ليتجاوز ستة ماليـ نسـمة.
ويرج ــع ه ــذا النم ــو إىل الزي ــادة ال بيعي ــة ع ــدد الس ــكان وإع ــادة تص ــنيف بع ــض املن ــاطق ال ــع
م ــا زال ــن مص ــنفة من ــاطق ريفي ــة ح ــىت انن م ــا أدى إىل زي ــادة ع ــدد املراك ــز احلضـ ـرية م ــن 75
عـ ــام  2002إىل  194عـ ــام  2014وإىل توسـ ــيع املسـ ــاحة ا درافيـ ــة لـ ــبعض املراكـ ــز احلض ـ ـرية
املوجودة .و عام  2000أُلدين فريبة الرأس املفروفة على العماا الذكور الع كانن ت كل
عائق ا أمام احلركة من املناطق الريفية إىل املنـاطق احلضـرية فـزاد عـدد العمـاا الـذكور الـذين انتقلـوا
إىل املراكــز احلض ـرية .ومــا زاا الكثــع مــن األشــخا حــىت اليــوم يرســلون أطفــاهلم مــن منــاطق،م
الحـا أن الكثـع مـن
األصلية إىل املناطق احلضرية لتمكين،م من نيـل تعلـيم ذي نوعيـة أفضـل .ويُ ن
هـ ــاالء األطفـ ــاا يسـ ــتقرون هنـ ــاك ويسـ ــعون للحصـ ــوا علـ ــى عمـ ــل بـ ــوجر املنـ ــاطق احلض ـ ـرية.
وقد تدفق ال باا العاطلون عن العمل إىل املراكز احلضرية وشـبه احلضـرية يلثـ ا عـن فـر عمـل
وقد باع بعض،م أمالك ا عقارية من قبيل مصلحة أرض للمجيء إىل املدينة ومباشرة أعمـاا
صــدعة بين،ــا العمــل نقــل الركــاا علــى مــم دراجــات ناريــة (مــا يســمى بســائقي بــودا بــودا)
أو كمالك لعدد من هذه الدراجات.

جيم -الحالة القتصادية والجتماعية والثقافية
 -12الحالررة القتصررادية حســب ر يــة أوغنــدا لعــام  2040يتمثــل اهلــدف ا ــامع ألوغنــدا
التحوا إىل بلد عصري ومزدهر يللوا منتصـف القـرن .ومـن املقـرر أن يتحقـق هـذا اهلـدف مـن خـالا
تنفيذ سن خ ط إ ائية وطنية سسية متتالية  -أُطلقـن اا ـة األوىل من،ـا نيسـان/أبريل .2010
وصيدن ر ية أوغندا لعام  2040وخ ـط التنميـة الوطنيـة ( )15/2014-11/2010ظـل تقـدم
اجتماعي اقتصـادي كبـع خصوصـ ا فـملة السـالم واألمـن النسـبي منـذ عـام  .1986وباإلفـافة إىل
ذل ـ ي مــح األوغنــديون إىل حتقيــق تنميــة متوازنــة تعــزز تكــافا الفــر ومتتــع النســاء والرجــاا وةيــع
األشــخا املقيمـ علــى األرافــي األوغنديــة إقامـةا شــرعيةا يلقــوق اإلنســان .وقــد كــان تعمــيم مراعــاة
نوع ا نس واإلعاقة وحقوق اإلنسان صلب عمليات خت يط التنمية أوغندا واهلـدف هـو حتقيـق
الت لعــات ال ـواردة ر ي ــة ع ــام  2040وخمتل ــف األط ــر السياس ــاتية وخ ــط االس ــتثمار االس ـملاتيجية
الق اعية املوفوعة إطار الر ية األوغندية للتنمية ال املة.
 -13وقــد نفــذت احلكومــة األوغنديــة منــذ عــام  1986عــدة إصــالحات ــا االقتصــاد
واحلوكمــة أفضــن إىل النتــائ التاليــة :عــودة اســتقرار االقتصــاد الكلــي والثقــة االقتصــاد الــوطين؛
حتسن تقدمي اادمات عن طريق نظام حكم يعتمـد الالمركزيـة؛ إصـالحات دسـتورية أدت إىل
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حتسـ ــن أداء املاسسـ ــات األذرع الـ ــثال للحكومـ ــة  -السـ ــل ة الت ـ ـريعية والسـ ــل ة التنفيذيـ ــة
والس ــل ة القض ــائية؛ إع ــادة ت بي ــق التعددي ــة السياس ــية من ــذ ع ــام 2005؛ إع ــادة بس ــط الس ــالم
مشــاا أوغنــدا وشــرق،ا ولــا املن قتــان اللتــان توثرتــا تــوثرا شــديدا
واألمــن البلــد ــا ذل ـ
بــاحلروا األهليــة وانعــدام األمــن بســبب عمليــات ســرقة ر وس املاشــية علــى الت ـوا وذل ـ ب ـ
عامي  1986و.2005
 -14وتب ـ خ ــة التنمي ــة الوطني ــة األوىل ( )15/2014-11/2010أولوي ــات احلكوم ــة
الســنوات اامــس املافــية  -وهــي خ ــة التنميــة األوىل مــن أصــل ســن خ ــط ــدف إىل تيســع
حتقيق أهداف ر ية أوغندا لعام  .2040وتركز اا ة على احلفاظ على األمن والدفاع الوطني ؛
وت وير البىن التحتية املاديـة واملاسسـية؛ وتعزيـز اإلنتـاج الزراعـي والقيمـة املضـافة؛ وبنـاء قـوة عاملـة
تنافسية؛ وتعزيز التكامل اإلقليمي سياق ةاعة شرق أفريقيا( )17والسوق امل ـملكة لـدوا شـرق
أفريقيا وا نوا األفريقي.
 -15وقبــل اعتمــاد خ ــة التنميــة الوطنيــة األوىل نفــذت أوغنــدا خ ــة العمــل للقضــاء علــى
الفقــر الــع اعتُمــدت بــاد األمــر عــام  1997إطــار شــامل لتخ ــيط التنميــة الوطنيــة ُوفــع
لتوجيــه السياســات العامــة الراميــة إىل القضــاء علــى الفقــر .واعتُمــدت خ ــة العمــل للقضــاء علــى
الفقر جزئيا لتيسع تنفيذ دستور أوغندا لعام  1995الذي ُس نن حديثا .ونُقحن اا ة ثال
مناسبات األعوام  2000و 2004و .2007ومشلن األهداف االسـملاتيجية ال ويلـة األجـل
للخ ة ما يلي :احلد من الفقر الناجم عن تدين الدخل ومن التفاوتات وحتس التنمية الب رية
وتعزيز و النات احمللي اإلةا  .وقد كـان تعمـيم مراعـاة املنظـور ا نسـاين أحـد القضـايا ال ـاملة
لعدة ق اعات خ ة العمل للقضاء على الفقر.
 -16لكـ ــن هنـ ــاك عقبـ ــات عديـ ــدة تعيـ ــق التحـ ــوا االجتمـ ــاعي  -االقتصـ ــادي من،ـ ــا عـ ــدم
ت ــور امل ـ ـوارد الب ـ ـرية؛ وع ــدم كفاي ــة الب ــىن التحتي ــة املادي ــة؛ وختل ــف الق ــاع اا ــا ؛ وف ــعف
إنتـ ــاج الزراعـ ــة وإنتاجيت،ـ ــا .وعلـ ــى هـ ــذا األسـ ــاس يـ ــري وفـ ــع خ ـ ــة التنميـ ــة الوطنيـ ــة الثانيـ ــة
( )2020/2019-2016/2015وقد ُخفض عدد فر النمو وأسس التنميـة ذات األولويـة
إىل ثال فر وأساس وذل من أجل زيادة األثر وإياد زخم و أسرع.
 -17وت ــمل فــر النمــو وأســس التنميــة الــع حتظــى باألولويــة الزراعــة؛ والســياحة؛ واملعــادن؛
والنفط والداز والبىن التحتية وت وير رأس املاا الب ري .وت دد خ ـة التنميـة الوطنيـة الثانيـة علـى
تص ــنيف الت ــدخالت حس ــب األولوي ــة م ــن خ ــالا إج ـراء حتلي ــل لسالس ــل القيم ــة؛ ووف ــع إط ــار
مكاين؛ ومواءمة أولويات وميزانية الوزارات واإلدارات والوكاالت الق اعية/احلكومية وكذا مواءمة
أولويــات وميزانيــة احلكومــات احملليــة مــع أولويــات خ ــة التنميــة الوطنيــة الثانيــة؛ ووفــع أســاليب

__________

( )17أُعيد توسـيس ةاعـة شـرق أفريقيـا عـام  1999مـن جانـب كينيـا وأوغنـدا وة،وريـة تنزانيـا املتحـدة إ انضـم إلي،ـا
الحقا كل من رواندا وبورونـدي .ووقعـن ا ماعـة مـذكرة تعـاون مـع حكومـة جنـوا السـودان الـذي أصـبح بلـدا
مستقالا عام .2011
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متويل مالئمة للتدخالت ذات األولوية؛ وإجراء حتليل وخت ـيط مكـاني لتحقيـق التـ زر؛ ومعا ـة
التحديات الع تواجه النظم الضعيفة الق اع العام وغع ذل من التحديات.
 -18ووفق ـ ا لتقريــر أوغنــدا املتعلــق باألهــداف اإل ائيــة ل لفيــة ( )2013بلــذ متوســط النمــو
احلقيقـي إلةـا النــات احمللـي  7املائـة الســنة بـ عـامي  2000و 2012مــا يعـين زيــادة
ال ــدخل ال ــوطين عام ــل  .2.25لك ــن الس ــنوات اام ــس املاف ــية ش ــ،دت تب ــاطاا النم ــو
إذ بلـ ــذ النمـ ــو االقتصـ ــادي أوغنـ ــدا  5.04املائـ ــة خـ ــالا السـ ــنة املاليـ ــة .2013-2012
وم ــع م ــرور الس ــنوات تد ــعت مس ــالة الق اع ــات الرئيس ــية االقتص ــاد أي الزراع ــة والداب ــات
والصيد؛ والصناعة؛ واادمات ما يعكس تدعا هيكل االقتصاد.
 -19والتدعات اهليكليـة االقتصـاد هـي التاليـة :تراجعـن مسـالة الق ـاع الزراعـي النـات
احمللــي اإلة ـا مــن  32املائــة عــام  1990إىل  15املائــة عــام  .)18(2012و املقاب ــل
زادت القيمــة املضــافة الزراعيــة املتوســط بوقــل مــن  2املائــة ســنويا منــذ عــام  - 2000وهــي
نسبة تقل بكثع عن معدا و السكان .وب عـامي  2010/2009و 2013/2012تراجـع
اإلنفــاق ال ــ،ري ل ســر املعي ــية بنســبة  2.4املائــة( .)19وشــكلن األغذيــة وامل ــروبات والتبــذ 46
املائ ــة م ــن إنف ــاق األس ــر املعي ــية( .)20ورغ ــم أن نس ــبة الفق ـراء تراجع ــن م ــن  24.5املائ ــة
إىل  19.6املائة أي ما يساوي حوا  6.7مالي نسمة( )21األمـر الـذي يعكـس اضفافـا
متوسـط التفاوتــات مــن  0.426إىل  )22(0.395مل تتحســن نوعيـة حيــاة أغلبيــة األوغنــدي
حتسن ا كبعا بسبب تواصل األداء السيء للق اع الزراعي ب كل أساسي.
 -20ويُعــزى األداء املتوافــع للق ــاع الزراعــي إىل ا فــاف الــذي فــرا البلــد بضــع ســنوات
وتف ــي األمـ ـراض وس ــوء نوعي ــة امل ــدخالت وارتف ــاع تك ــاليف النق ــل وتراج ــع خص ــوبة الملب ــة
وممارســات زراعــة الكفــاف والنزاعــات حــوا األرافــي وكل،ــا عوامــل اجتمعــن لتســ،م جزئيـا
ارتفاع أسعار األغذية احمللية السنوات األخعة ما أثر تـوثعا سـلبيا علـى القـدرة ال ـرائية ل سـر
املعي ية .ومن ناحية أخرى سجل ق اعا الصـناعة وااـدمات ـوا قويـ ا يـرتبط بارتفـاع املـداخيل
ما يتيح ل سر املعي ية إنفاق املزيد على املنتجات غع الزراعية.
 -21ويزداد وفو التدع اهليكلي الملكيبة الق اعية وامل،نية للقوى العاملة .فرغم أن معظم
السـكان يعملـون األن ـ ة الزراعيـة يعتمــد  42املائـة مـن األســر املعي ـية فقــط علـى زراعــة
الكفـاف كـوهم مصـدر مـن مصـادر دخل،ـا بينمـا تنمـو العمالـة املدفوعـة األجـر اجملـاالت غـع
الزراعية الق اع ااا يلـوا  12املائـة السـنة وهـو ثـاين أعلـى معـدا االقتصـادات

__________

()18
()19
()20
()21
()22
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األفريقيــة بعــد غانــا( .)23وتُقــدر مســالة الق ــاع الزراعــي النــات احمللــي اإلةــا يلـوا 20.9
املائة فقط عام  2014رغم أن هذا الق اع يوظف أغلبية القوى العاملة(.)24
 -22وتــزداد مســالة ق ــاعي البنــاء وااــدمات  -ال ســيما االتصــاالت الســلكية والالســلكية
والعقارات واادمات املالية النمو االقتصادي .ف،ـذه األن ـ ة هـي أن ـ ة ذات إنتاجيـة عاليـة
تعتمد على عدد صدع نسبيا للعماا امل،رة وهي بالتا ال تولد عددا كبـعا مـن فـر العمـل .وقـد
زاد التوظيف الصناعات التحويلية النظامية لكنه ظـل منخفضـ ا نسـبي ا .واسـتُحدثن أغلبيـة فـر
العم ــل ا دي ــدة الق اع ــات الفرعي ــة املنخفض ــة اإلنتاجي ــة كتج ــارة التجزئ ــة والض ــيافة .ورغ ــم أن
اإلدارة القوية لالقتصاد الكلي منذ التسعينات من القرن املافـي فـمنن ـوا سـريع ا وشـامالا نسـبي ا
ال ت ـزاا القاع ــدة اإلنتاجي ــة لالقتص ــاد متخلف ــة .و ث ــل تزاي ــد ال ل ــب احملل ــي واإلقليم ــي عل ــى بع ــض
املنتجات احمللية والتحسينات الكبعة تنمية الق اع املا فرص ا كبعة الق املزيـد مـن النمـو وفـر
العمــل .وهــذا هــو أحــد أســباا تركيــز خ ــة التنميــة الوطنيــة الثانيــة علــى معا ــة القيــود جانــب
العرض  -وأل،ا فرورة زيادة االستثمارات البىن التحتية املادية للنقل وال اقة.
 -23وت ــمل العوام ــل األخ ــرى ال ــع أبق ــن االقتص ــاد األوغن ــدي وف ــعية ه ــة م ــا يل ــي:
األح ـواا ا ويــة غــع املواتيــة الــع ال كــن التنبــا عــا والــع تــاثر أساس ـا علــى اإلنتــاج الزراعــي؛
وحمدودية خيارات متويل التنمية؛ واالعتماد على موعة صدعة من األن ة ذات القيمة املضافة
املتدنية واملوارد ال بيعية غـع املتجـددة؛ وعـدم كفايـة إمـدادات ال اقـة؛ والتدـعات البي ـة الدوليـة
ومــن بين،ــا علــى وجــه ااصــو اســتمرار فــعف ال لــب االقتصــادات املتقدمــة مــا أدى إىل
اضفاض صادرات أوغندا.
 -24الحالررة الصررحية :وفق ـا للدراســة االستقصــائية الصــحية والد درافيــة ألوغنــدا ()2011
تبلذ نسبة انت ار نقغ الـوزن بـ األطفـاا دون سـن ااامسـة  12.7املائـة لننـا و14.9
املائـ ــة للـ ــذكور أي جمـ ــوع قـ ــدره  13.8املائـ ــة( .)25ويبلـ ــذ معـ ــدا وفيـ ــات الرفـ ــع 54
لكل  1 000والدة حية ومعدا الوفيات النفاسية  438لكل  1 000والدة حية( .)26وقد أثـر
وبــاء فــعوس نقــغ املناعــة الب ـرية/اإليدز تــوثعا كب ـعا علــى الســكان وال ي ـزاا عــبء هــذا املــرض
مرتفع ـ ا عل ــى حن ــو غ ــع مقب ــوا .وتبل ــذ نس ــبة انت ــار ه ــذا امل ــرض بـ ـ األش ــخا ال ــذين تـ ـملاو
أعم ــارهم ب ـ  15و 49عام ـا  7.3املائ ــة وم ــا زال ــن هن ــاك تفاوت ــات نس ــبة انت ــاره ب ـ
النس ــاء والرج ــاا إذ تبل ــذ نس ــبة انت ــاره ب ـ النس ــاء  8.3املائ ــة مقارن ــة ب  6.1املائ ــة بـ ـ
الرجــاا .وهنــاك أيض ـا زيــادة ب ـ امل ـراهق مــن  0.3إىل  1.7املائــة للفتيــان الف ــة العمريــة
من  15إىل  19عام ا ومن  2.6إىل 3املائة للفتيات.
__________

()23

?Fox and Pimhidzai (2011), “Is Informality Welfare-Enhancing Structural Transformation
.Evidence from Uganda”, World Bank Policy Research Working Paper No. 5866

(.Uganda Bureau of Statistics (n 1), i )24
( )25مكتب اإلحصاءات األوغندي التعداد الوطين للسكان واملساكن النتائ األولية لعام .‘1‘ 2014
(.Uganda Bureau of Statistics (n 1), i )26
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 -25وحوا ربع ( 24املائة) ال ـابات اللـوات تـملاو أعمـارهن بـ  15و 19عامـا بـدأن
باإلجناا (الدراسة االستقصائية الصحية والد درافيـة ألوغنـدا لعـام  .)2011ورغـم أن اسـتخدام
موانع احلمل العصرية زاد من  18املائـة عـام  2006إىل  26املائـة عـام  2011فـإن هـذا
االســتخدام ال يـزاا متــدني ا يليــز ال يفضــي إىل ختفــيض كبــع معــدالت ااصــوبة .ومــع ذلـ
تراجعــن احلاجــة غــع امللبــاة لتنظــيم األســرة تراجع ـا طفيف ـا مــن  38املائــة عــام  2006إىل 34
املائـة عــام  .2011ويبـ ختصــيغ املـوارد الق ـاع الصــحي زيــادة معـدهلا  20املائــة الســنة
من حيز القيم امل لقـة خـالا السـنوات األربـع املافـية لتنفيـذ خ ـة االسـتثمار االسـملاتيجي ق ـاع
الصــحة( .)27لكــن خمصصــات امليزانيــة لق ــاع الصــحة مــن مــل امليزانيــة احلكوميــة تراجعــن مــن 9.6
املائــة الفــملة ( 2004/2003التقريــر الســنوي عــن أداء ق ــاع الصــحة )2014-2013
إىل  8.6املائة الفملة  2015-2014من مل امليزانيـة احلكوميـة وهـي نسـبة تقـل بكثـع
عن اهلدف الذي حدده إعالن أبوجا وهو  15املائة .وجـاء هـذا التخفـيض بـالتزامن مـع تزايـد
تك ـاليف ومت لبــات الرعايــة الصــحية بســبب الزيــادة الكبــعة عــدد الســكان .ونتيج ـةا لــذل
يتوقف متويل الرعاية الصحية بنسبة كبعة على ما تدفعه األسر املعي ية ( 43املائة) واملاحنون
( 34املائ ــة) فيم ــا ال ت ــدفع احلكوم ــة وأرب ــاا العم ــل إال  23املائ ــة (احلس ــابات الص ــحية
الوطنيــة  .)2013ويقلــغ االعتمــاد الكبــع علــى مــا تدفعــه األســر املعي ــية فــر الوصــوا إىل
اادمات الصحية واالستفادة من،ا بينما ياثر االعتماد الكبع على ما يدفعـه املـاحنون علـى مـدى
استدامة التمويل الصحي وتقدمي اادمات الصحية أوغندا.
 -26وهنــاك جانــب هــام آخــر يتع ـ يلثــه فيمــا يتعلــق عــذا التقريــر وهــو نقــغ املــوظف
الق ــاع الصــحي األوغنــدي .ورغــم أن نســبة الوظــائف ال ــاغرة الــع ن ملاهــا زادت مــن 56
املائــة الفــملة ( 2010-2009اســتعراض منتصــف املــدة  )2013إىل  68املائــة (مراجعــة
حسابات املوارد الب رية الق اع الصـحي  )2014ال تـزاا هنـاك تفاوتـات كبـعة بـ البي ـات
الريفية واحلضرية و ةيع املقاطعات خصوصـا فيمـا يتعلـق بالقـابالت واألطبـاء .لكـن مثـة إجنـازا
يستحق الثناء وهو أن السكان الذين يعي ون من قة تبعـد سسـة كيلـومملات عـن أحـد املرافـق
الصحية تبلذ نسبت،م حاليا  72املائة.
 -27حالة التعليم أس،من خ ط التعليم االبتدائي ال امل والتعليم الثانوي ال ـامل اللتـان
زيــادة فــر وصــوا الفتيــان والفتيــات إىل التعلــيم
بــدأتا عــامي  1997و 2007علــى التـوا
و احلد من التفاوت ب معدالت تسـجيل الفتيـان والفتيـان املـدارس وإكمـاهلم هلـات املـرحلت
التعليميتـ ـ  .وتبل ــذ نس ــبة احلض ــور الص ــافية مرحل ــة التعل ــيم االبت ــدائي  81املائ ــة لنن ــا
و 81.1املائـة للــذكور أي جمـوع يســاوي  81املائـة عــام  .)28(2013وقـد تلقــى 59.4
املائة من النساء و 62.2املائة من الرجاا بعض ا مـن التعلـيم االبتـدائي أو أكملـوه( .)29و
السنوات اامس الع سبقن الدراسة االستقصـائية الصـحية لعـام  2011زادت نسـبة األشـخا
__________

( )27خ ة االستثمار االسملاتيجي ق اع الصحة (.)2015/2014 - 2011/2010
(.Uganda Bureau of Statistics (n 12), i )28
( )29املرجع نفسه .30
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الــذين تلق ـوا بعض ـا م ــن التعلــيم الث ــانوي عل ــى األقــل أو أ ــوه يل ـوا  30املائ ــة للنس ــاء و18
املائ ــة للرج ــاا( .)30وب ــذل تك ــون نس ــبة األش ــخا ال ــذين تلق ـوا بعض ــا م ــن التعل ــيم الث ــانوي
أو أ وه  27.7املائة للنساء و 35.6املائة للرجاا(.)31
 -28وأدت الزي ـ ــادة التس ـ ــجيل إىل زي ـ ــادة ال ل ـ ــب عل ـ ــى امل ـ ــدخالت الالزم ـ ــة للتعل ـ ــيم
ال ســيما الفصــوا الدراســية واملدرســون واملـواد التعليميــة ومســاكن املدرسـ  .وةيــع أوجــه القصــور
هذه متثـل فـر عمـل لل ـباا األوغنـدي الـذين كـن ت ـديل،م م ـاريع بنـاء املبـاين املدرسـية
ومساكن املدرس وإعادة إنتاج املواد التعليمية .وتراجعن خمصصـات التعلـيم الثـانوي مـن ميزانيـة
ق ــاع التعلــيم مــن  37املائــة الســنة املاليــة  2010-2009إىل  28.8املائــة الســنة
املالية  2014-2013على الرغم من تزايد ال لب على التعلـيم الثـانوي .وهنـاك أيضـا م ـاركة
ت ــوفع التعل ــيم الث ــانوي املن ــاطق الريفي ــة م ــع اس ــتمرار تزاي ــد ع ــدد
حم ــدودة للق ــاع اا ــا
األقاليم الفرعية الع ال يتوفر في،ا أي شكل من أشكاا التعليم الثانوي بسبب إن اء املزيـد مـن
الوحـ ــدات اإلداريـ ــة التابعـ ــة للمحافظـ ــات القائمـ ــة واألقـ ــاليم الفرعيـ ــة .ونتيجـ ــة هلـ ــذه التحـ ــديات
املســتمرة لــوحا تراجــع أو تـ ت
ـدن لنجنازات/أوجــه الكفــاءة ــاا التعلــيم فضـالا عــن تراجــع
معدالت إكماا الدراسة خصوصا فيما يتعلق بالفتيات اللوات يلتحقن بالتعليم الثانوي.
 -29لكنـه مـن ا ـدير بالــذكر أن النسـبة امل ويـة ل وغنـدي الــذين يصـلون إىل التعلـيم العــا /
ا ــامعي زادت أيضـا مــع مــرور الســن بســبب الزيــادة عــدد ا امعــات العامــة واااصــة وإن ــاء
ماسســات جديــدة للتــدريب امل،ــين وتوســيع املاسســات القائمــة .وتســعى أوغنــدا انن إىل تعزيــز
عملية ت وير امل،ارات ونوعية رأس املاا الب ري .ونظرا للعـدد الكبـع مـن ال ـباا بـ السـكان
تُبــذا ا ،ــود حرص ـا علــى أن تكــون أغلبيــت،م متعلمــة وتتمتــع ،ــارات كافيــة كــي يصــبح هــاالء
ال ـباا مســتحدث لفــر العمــل أكثـر مــن كــو م بــاحث عن،ـا .واستُعرفــن املنــاه الدراســية
درس حاليـ ا مـواد إفـافية عديـدة مـن أجـل
على ةيع املسـتويات للتحقـق مـن أ ـا تلـمل احلاجـة وتُـ َّ
األس ـواق
متاشــي التعلــيم مــع املعــارف وامل،ــارات الالزمــة أس ـواق العمــل أوغنــدا وكــذل
اإلقليمية والدولية .وبلدـن نسـبة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـ ال ـباا الف ـة العمريـة 24-15
عاما  75.2املائة لننا و 77.1املائة للذكور أي جموع قدره  76.1املائة(.)32
التعلـيم ا ـامعي أوغنـدا بدـض النظـر
 -30ومع ذل ال يزاا عدد ال الا املسجل
عــن الســن كنســبة م ويــة مــن الســكان الــذين بلد ـوا الســن الرمســي لاللتحــاق باملســتوى ا ــامعي
مت ــدني ا إذ مل يتج ــاوز  5.4املائ ــة ع ــام  .2010وه ــذه النس ــبة أق ــل بكث ــع م ــن املع ــدا ال ــذي
سجلته بلدان أفريقيا جنوا الصحراء وهو  6املائة ومن املعدا العاملي البـالذ  26املائـة
وأقل بكثع من النسبة الالزمة لتحقيق طفرة اقتصادية وهي  40املائـة .ولـذل حتتـاج أوغنـدا
__________

( )30املرجع نفسه .29
( )31املرجع نفسه .30
( )32املرجع نفسه ‘.‘1
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إىل املزيــد مــن املســاحات ا امعيــة والثانويــة لتســجيل املزيــد مــن ال ــالا .ورغــم تزايــد االلتحــاق
بــالتعليم ا ــامعي ال يـزاا التحــاق ال ــالا بــالربام العلميــة والتكنولوجيــة ا امعــات اااصــة
والعامة متدنيا (حوا  37املائة) أي أقل من احلد األدىن امل لوا للتسجيل اختصاصـات
العلم والتكنولوجيا وهو  40املائة (منظمة األمم املتحدة للملبية والعلم والثقافة).
 -31وال ي ـزاا التمويــل العــام للتعلــيم العــا ثــل  0.3املائــة مــن إةــا النــات احمللــي وهــي
نسبة تقل عن احلصة املوصى عا وهي  1املائة على األقـل .ولـذل ال تكفـي املـوارد املخصصـة
لتلبيــة ال لــب مــع تزايــد أعــداد ال ــالا عــدا ســنوي يتجــاوز  10املائــة .وممــا ال ش ـ فيــه أن
 33املائة من ا امعات العامة خيفض نوعية تقدمي اادمات.
فعف عدد املوظف
 -32حال ر ر ر ررة العمال ر ر ر ررة  :أش ـ ـ ـ ــارت الدراس ـ ـ ـ ــة االستقص ـ ـ ـ ــائية الوطني ـ ـ ـ ــة للص ـ ـ ـ ــحة أوغن ـ ـ ـ ــدا
للفـ ـ ــملة  2013-2012إىل أن مـ ـ ــوع القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة أوغنـ ـ ــدا زاد زيـ ـ ــادة طفيفـ ـ ــة ليصـ ـ ــل
إىل  16.3ملي ـ ــون ش ـ ــخغ .وأش ـ ــارت خالص ـ ــة إحص ـ ــاءات مكت ـ ــب اإلحص ـ ــاءات األوغن ـ ــدي
لع ـ ــام  2014إىل أن ال ـ ــذكور ي ـ ــكلون  49.1املائ ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــوى العامل ـ ــة بينم ـ ــا ي ـ ــكل
اإلنـ ــا  50.9املائـ ــة( . )33والق ـ ــاع الـ ــذي يضـ ــمن أكـ ــرب عـ ــدد مـ ــن العـ ــامل هـ ــو الزراعـ ــة
إذ يعم ــل  71املائـ ــة م ــن القـ ــوى العاملـ ــة حالي ـ ـ ا زراعـ ــة الكفـ ــاف (أغلبي ــت،م مـ ــن النسـ ــاء)
و جت،يز املنتجات الزراعيـة( .)34ويعمـل  47.4املائـة مـن القـوى العاملـة مقابـل أجـر بينمـا يعمـل
البقيــة وه ــم األغلبي ــة  52.6املائــة أعم ــاا ح ــرة( .)35وزادت نس ــبة القــوى العامل ــة ال ــع مت ــت،ن
العم ـ ــل احل ـ ــر م ـ ــن  70.9املائ ـ ــة الف ـ ــملة  2010-2009إىل  81.5املائ ـ ــة .ويعم ـ ــل 73
املائ ــة مـ ــن أصـ ــحاا األعمـ ــاا احلـ ــرة الزراعـ ــة والدابـ ــات ومصـ ــائد األمسـ ــاك فيمـ ــا يعمـ ــل 9
املائ ــة م ــن،م التج ــارة و 5املائ ــة الص ــناعات التحويلي ــة وتزي ــد نس ــبة اإلن ــا ع ــن ال ــذكور
األعماا احلرة.
 -33و عــام  2014كــان ح ـوا ســتة مالي ـ مــن القــوى العاملــة ( 43املائــة) يعملــون
إنتــاج أغذيــة الكفــاف بي ــن،م نســبة أعلــى مــن اإلن ــا ( 49املائــة) مقابــل  37املائ ــة
م ـ ــن ال ـ ــذكور .وتراجع ـ ــن نس ـ ــبة الق ـ ــوى العامل ـ ــة الوظ ـ ــائف املدفوع ـ ــة األج ـ ــر م ـ ــن 21.5
املائ ـ ــة الف ـ ــملة  2010-2009إىل  18.5املائ ـ ــة فق ـ ــط الف ـ ــملة  .2013-2012و
الفـ ــملة  2013-2012بلدـ ــن نسـ ــبة األشـ ــخا الـ ــذين مل يتلق ـ ـوا أي تعلـ ــيم نظـ ــامي 15
املائـ ــة مـ ــن القـ ــوى العاملـ ــة .وقُـ ـ اـدر معـ ــدا ـ ــو القـ ــوى العاملـ ــة يل ـ ـوا  4.7املائـ ــة سـ ــنوي ا
الفــملة  .2013-2012ويفســر الــزخم الســكاين النــاجم عــن اســتمرار ارتفــاع معــدالت ااصــوبة
الزيادة الكبعة عدد السكان الذين بلدوا ااامسة ع رة وما فوق.

__________

(.Uganda Bureau of Statistics, 2014 Statistical Abstract ix, 20 )33
( )34املرجع نفسه .20
( )35املرجع نفسه .21
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 -34وال يزاا معدا الب الة/الب الة املقنعة مرتفعا .إذ تبلذ نسبة الب الة املقنعـة  8.8املائـة
()36
ـجل أعلــى معــدالت
مـن الــذكور و 11املائــة مـن اإلنــا جمــوع قــدره  10املائـة  .وتُسـ َّ
العمالة الناقصة املناطق الع تتدىن في،ا الكثافة السكانية وينخفض في،ـا الن ـاا االقتصـادي
ا ذل أجزاء من املن قة الوس ى وكاراموجا (مشاا شرق أوغندا) فضالا عـن املمـر ال ـما
(من قة أشو والجنو) .لكن املناطق احملي ة باملمر ال ما تسجل أعلى عدد من العـاطل عـن
العمــل .وتــوفر أسـواق العمــل ااــارج فــر عمــل ل وغنــدي علــى املــدى القصــع بينمــا ي ــور
البلد قدرته على توليد ما يكفي من فر عمل لقواه العاملة.
 -35وشــرعن احلكومــة الســنة املاليــة  2014-2013بربنــام ُســبُل عــيو ال ــباا بوصــفه
أح ــد اإلجـ ـراءات احلكومي ــة ملواج ،ــة ارتف ــاع مع ــدالت الب ال ــة والفق ــر بـ ـ ال ــباا .ويتمث ــل اهل ــدف
اإل ــائي للربنــام متك ـ ال ــباا مــن اســتخدام قــدرا م االجتماعيــة  -االقتصــادية وزيــادة الفــر
املتاحة هلم ملزاولة األعماا احلـرة وحتسـ مسـتويات دخل،ـم .ويـوفر الربنـام الـدعم شـكل صـناديق
متج ــددة لتموي ــل بـ ـرام تنمي ــة امل ،ــارات وأن ـ ـ ة تولي ــد ال ــدخل ال ــع ت ــرع في ،ــا الف ــات ال ــبابية.
ومشلـ ــن املرحلـ ــة األوىل مـ ــن الربنـ ــام السـ ــنة املاليـ ــة  2014-2013مـ ــا موعـ ــه  27حمافظـ ــة.
وق ــد ُع ــزز الربن ــام الس ــنة املالي ــة  2015-2014لي ــمل بقي ــة من ــاطق البل ــد املرحل ـة الثاني ــة.
و َّ
متك ــن  32 374ش ــاب ا ( 44املائ ــة م ــن،م إن ــا ) م ــن احلص ــوا عل ــى ال ــدعم إط ــار الربن ــام
وهم يزاولون حاليا عمالا حرا خمتلف امل،ن احلرفيـة وأن ـ ة توليـد الـدخل علـى النحـو التـا  :الزراعـة
( 53املائــة) والتجــارة ( 21املائــة) وامل،ــن احلرفيــة ( 9املائــة) والصــناعات الصــدعة احلجــم
( 8املائة) واادمات ( 8املائة) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( 1املائة).
 -36وقــدَّرت األمــم املتحــدة عــدد األوغنــدي الــذين كــانوا يعي ــون ويعملــون خــارج أوغنــدا
ع ــام  2013يل ـوا  628 845متث ــل النس ــاء  53املائ ــة م ــن،م .وقُــدرت حت ــويالت العم ــاا
امل ،ــاجرين إىل االقتص ــاد ال ــوطين يلـ ـوا  1 392ملي ــون دوالر م ــن دوالر الوالي ــات املتح ــدة
الس ــنة املالي ــة  2013-2012م ــا ي ــكل زي ــادة كب ــعة تبل ــذ  215.5املائ ــة مقارنـ ـةا بالس ــنة
املالية  2012-2011الع بلدن في،ا هذه التحويالت  646مليون دوالر .ومتثل التحـويالت 4
املائة من النات احمللي اإلةا للبلد .وباإلفافة إىل التحويالت اكتسب امل،ـاجرون م،ـارات
وأساليب عمل وخربات جديدة.

__________

( )36املرجع نفسه .22
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ا دوا 2
توزيع السكان العاملين حسب القطاعات
ق اع السكان العامل

الزراعة والدابات ومصائد األمساك
اإلنتاج
الصناعات التحويلية
اادمات
جتارة ا ملة والتجزئة :إصال املركبات والدراجات النارية
التعليم
النقل والتخزين واالتصاالت
الفنادق وامل اعم
الق اعات األخرى

المجموع

اجملموع (بالنسبة امل وية)

71٫9
4٫4
4٫4
15٫8
9٫5
2٫6

2٫2
1٫5
7٫8
100

املصدر :الدراسـ ـ ـ ـ ــات االستقصـ ـ ـ ـ ــائية الوطني ـ ـ ـ ـ ـة األوغنديـ ـ ـ ـ ــة ل سـ ـ ـ ـ ــر املعي ـ ـ ـ ـ ــية للسـ ـ ـ ـ ــنوات 2003-2002
و 2006-2005و 2010-2009و 2013-2012مكتب اإلحصاءات األوغندي.

 -37مع ر ر رردلت الفق ر ر ررر حقق ـ ـ ــن أوغن ـ ـ ــدا تق ـ ـ ــدم ا كبـ ـ ـ ـعا وملحوظـ ـ ـ ـ ا مكافح ـ ـ ــة الفق ـ ـ ــر
والضــعف .فقــد تراجــع املعــدا الــوطين للفقــر مــن  56املائــة عــام  1992إىل  19.7املائــة
عام  .2013-2012ومع ذل مل يملاجع الرقم امل لـق ل شـخا الـذين يعي ـون حتـن خـط
الفقــر تراجع ـ ا كب ـعا نتيجــة ارتفــاع معــدا النمــو الســكاين .وحــىت تارخيــه ال ي ـزاا أكثــر مــن 6.7
مالي نسمة يعي ون فقر كما أن  43املائة من السكان معرفون ب دة للوقوع ب براثن
الفق ــر .وباإلف ــافة إىل ذلـ ـ مث ــة تفاوت ــات نس ــب الفق ــر بـ ـ خمتل ــف املن ــاطق( )37والف ــات
االجتماعيــة فض ـالا عــن التفــاوت ب ـ املنــاطق الريفيــة واحلض ـرية .وتتزايــد أيض ـا املخــاطر وحــاالت
الضــعف االجتمــاعي ولــا يرتب ــان عمومـا بالســمات الد درافيــة كالســن ونــوع ا ــنس واإلعاقــة
واملخ ــاطر ال ــع ك ــن التنب ــا ع ــا كالب ال ــة وإمكاني ــة احلص ــوا عل ــى الض ــمان االجتم ــاعي وس ــوء
ظروف العمل والفقر والكوار .
 -38ضعف األطفال يعيو  8.1مالي من أطفاا أوغندا ظروف ا تتسم باا ر أو احلرمان
ال ديد .فاألطفاا الذين يتعرفون لالعتداء أو العنف أو االستدالا أو لتخلي أسـرهم عـن،م أو
يعانون من اإللاا ال ديد (داخل أسرهم أو خارج،ا) يعانون أيض ا من ديـدات كبـعة لبقـائ،م
ورفــاه،م ومــن خمــاطر شــديدة ت ـواج،،م ط ـواا حيــا م وتــاثر علــى التنميــة الب ـرية واالجتماعيــة
واالقتصــادية .ورغــم الملاجــع الكبــع نســب األطفــاا الــذين يعــانون حــاالت فــعف علــى م ـر
السن فإن عدد األطفاا األوغندي املعرف ا ر احلرمان واالعتـداء والعنـف وغـع ذلـ مـن

__________

( )37املن قــة ال ــمالية وا ــزء ال ــما ال ــرقي مــن أوغنــدا لــا أفقــر املنــاطق وذل ـ ألســباا تارخييــة فض ـالا عــن آثــار
الصراع األهلي الذي استمر  20عاما ( )2006-1986وعمليات سرقة ر وس املاشية على التوا .
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الظروف الصعبة ال يـزاا آخـذا االرتفـاع .ولسـوء احلـا يبـدو أن األسـر الفقـعة تُنجـب عـددا
أكــرب مــن األطفــاا بســبب موعــة مــن العوامــل مــن بين،ــا حمدوديــة فــر وصــوا هــذه األســر إىل
املعلومات وخدمات تنظيم األسرة والرغبة العامة إجناا الكثع من األطفـاا وشـيوع معتقـدات
ثقافية مفادها أن كثرة األبناء تعزز مكانة األسرة.
 -39و اجملمــل تبلــذ نســبة األطفــاا الــذين يعــانون حــاالت فــعف الف ــة العمريــة صــفر
إىل  17عامـا  38املائــة جمــوع قــدره  6.4ماليـ طفــل وفقــا لتقريــر الدراســة االستقصــائية
الصحية الوطنية للفملة  .2010-2009ويعاين  8املائة من األطفاا األوغندي من حاالت
ف ــعف ش ــديدة و 43املائ ــة م ــن ح ــاالت ف ــعف متوسـ ـ ة فيم ــا يع ــاين  55املائ ــة م ــن
األطفــاا دون ســن ااامســة مــن فقــر األطفــاا .وتســجل من قتــا كاراموجــا والنيــل الدــرد أعلــى
نســب األطفــاا الــذين يعــانون مــن أشــكاا متعــددة مــن فقــر األطفــاا ( 68املائــة) .ويوجــد
أوغندا حاليا  2.43مليون طفل يتيم بينما يعمل أكثر من  1.7مليون طفل تقل أعمارهم عن
الرابعة ع رة ( 95.5املائة من،م يعملون الزراعة) ويعيو أكثر من  2.1مليـون طفـل مـع
أشخا أكرب سن ا مـن،م وُ تـ أعـراض  22 500طفـل كـل سـنة .و ثـل سـوء التدذيـة وفـعوس
نقــغ املناعــة الب ـرية واإليــدز واليُــتم واالعتــداء علــى األطفــاا واإللــاا والعنــف وحمدوديــة قــدرة
األسرة واجملتمع احمللي جزءا من أسباا تعرض األطفاا حلاالت الضعف.

 -40المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل يزداد عدد ا رائم اا ـعة أوغنـدا .فبـ
عــامي  2012و 2013زاد عــدد ا ـرائم اا ــعة زيــادة كبــعة (القتــل بــدون ســابق إصـرار والســلب
املقملن بظروف م ددة وهت العرض والقتل العمد واالغتصاا والس و على املنازا واخت ـاف
األطفــاا واالجتــار باألطفــاا) بنســبة  16املائــة( .)38ونتيجــة لــذل زاد معــدا اإليــداع الســجن
من  94سجينا لكل  100 000شخغ عام  2010إىل  109سجناء لكل  100 000شخغ
ع ــام  .)39(2013وزاد ع ــدد ن ـزالء الس ــجون بنس ــبة  12.5املائ ــة؛ فيم ــا ش ــكل احملتج ــزون ره ــن
احملاكمة  56املائة من السـجناء( .)40ولسـوء احلـا أدى ذلـ إىل زيـادة اكتظـاظ السـجون فبـات
احليــز املخصــغ لســج واحــد ي ــدله ثالثــة ســجناء عــام  .)41(2013وســجلن املن قــة الدربيــة
أعلى عدد من الوفيات السجن بنسبة  33املائة(.)42
 -41وزاد عــدد احملاكمــات عــام  2013مقارن ـةا بعــام  2012رغــم تراجــع عــدد ا ـرائم املبلَّــذ
عن،ا( .)43ورغم تراجع عـدد احلـاالت املبلـذ عن،ـا مـن  254 000عـام  2012إىل 251 000
عام  2013فإن عدد القضايا الع جرت ب و ا حماكمات زاد من  48 000إىل .51 000
__________

()38
()39
()40
()41
()42
()43
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 -42لكن مثة االت ال تزاا ت ر حتـديات وهـي تف ـي خـرق العقـود وظـروف العمـل غـع
انمنة والتحرش ا نسي وحواد العمل واإلصابات املرتب ة بالعمـل .و املتوسـط يُبلَّـذ كـل
سـنة عـن ألفـي حــاد مـرتبط بالعمـل .وقلــة مـن أربـاا العمــل تـوفر بي ـة عمــل آمنـة وصـحية مــن
أج ــل ظ ــروف عم ــل الئق ــة .ومث ــة نق ــغ ال ــوعي و ج ،ــود التوعي ــة املتعلق ــة ع ــايع الس ــالمة
والصحة امل،نيتـ إفـافة إىل حمدوديـة عـدد املـوظف ونقـغ ا انـب اللوجسـع والـبطء إنفـاذ
خفـض اإلنتاجيـة
الت ريعات .وعالوة على ذل تتزايـد األمـراض امل،نيـة أيضـ ا .ويسـ،م ذلـ
مواقــع البنــاء واملعامــل
والتعــرض لنعاقــة وإىل خســائر األروا  .وت ــيع أوغنــدا احل ـواد
وق اعي األمن والنقل والق اع الفرعي الزراعي التجاري.

ثانياً -الهيكل القانوني والسياسي للدولة
 -43إن دســتور ة،وريــة أوغنــدا لعــام  1995هــو القــانون األمســى أوغنــدا( .)44وهــو يــنغ
علــى اعتمــاد د قراطيــة تعدديــة يتمتــع في،ــا الـرئيس املنتخــب بصــالحيات تنفيذيــة(.)45كمــا يــنغ
الدســتور علــى أن الســل ت الت ـريعية والقضــائية الــذراع انخـرين للحكومــة معنيتــان بتحقيــق
الت ـوازن وإتاحــة مراقبــة الــذراع التنفيــذي للحكــم( .)46وتتكــون الســل ة التنفيذيــة أيض ـا مــن لــس
وزراء يعينه الرئيس وافقـة الربملـان( .)47ويسـاعد وزراء الدولـة الـذين يوافـق علـي،م الربملـان أيضـا
امل ،ــام التنفيذي ــة املتمثل ــة حتدي ــد سياس ــات احلكوم ــة وص ــوغ،ا وتنفي ــذها( .)48وتنقس ــم أوغن ــدا
إىل  111مقاطعــة إفــافة إىل العاصــمة كمبــاال الــع تُــدار بوصــف،ا وحــدة إداريــة أيض ـا .وتُقســم
املقاطعــات إىل  1 382إقليمـ ا فرعي ـ ا ت ــكل املســتوى األوا مــن هيكــل احلكــم احمللــي يضــم كــل
من،ــا لسـ ا يُعــىن بــالتخ يط وختصــيغ األمـواا للـربام احلكوميــة .وعلــى املســتوى األدىن لــدينا
أوغنــدا ــالس حمليــة مــن املســتوي األوا والثــاين يملأســ،ا قــادة ُمنتخبــون يســاعدون احلكومــة
الملوي لربا ،ا وتعب ة السكان للم اركة عمليات احلوكمة والتنمية.
 -44وســنن أوغنــدا دس ــتورا جديــدا ع ــام  1995أُجريــن علــى أساس ــه االنتخابــات العام ــة
وعقـدت الـدورتان
األربـع املافـية (االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة وانتخابـات احلكومـات احملليـة) ُ
االنتخابيتان األخعتان عامي  2006و 2011وفقا لنظام احلكم التعددي الذي اعتمد من بعد
إجـراء تعــديالت دســتورية عــام  .)49(2005وتتكــون السـل ة الت ـريعية مــن أعضــاء الربملــان الــذين
__________

()44
()45
()46
()47
()48
()49
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املرجع نفسه املواد  71-69و.99
املرجع نفسه املواد  79-77و.126
املرج ــع نفس ــه امل ــادة  11وامل ــادة  )1(113و()2؛ و أوغن ــدا  23وزيـ ـرا إف ــافة إىل الـ ـرئيس ونائ ــب الـ ـرئيس
ورئيس الوزراء وثالثة نواا لرئيس الوزراء ي كلون لس الوزراء .وفي،ا  46وزير دولة.
املرجع نفسه املادة .114
نُظمــن انتخابــات عــامي  1996و 2001وفق ـا لنظــام حكــم احلركــة (حركــة املقاومــة الوطنيــة) (ولــيس النظــام
القائم على األحزاا) وهو نظم يُنتخب القادة فيه على أساس ا دارة الفردية.
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ينتخب،م ال عب اقملاع مباشر أو ينتخبون/يعينون كممثل ماعات اهتمامات خاصة بين،ـا
النســاء واألشــخا ذوو اإلعاقــة والعمــاا وال ــباا وا ــيو( .)50وتتمثــل م،مــة الربملــان
وفــع ق ـوان لتنظــيم أي مســولة تتعلــق بالســلم والنظــام والتنميــة واحلكــم الرشــيد أوغنــدا(.)51
ويراجع الربملان أيضا املقملحـات املتعلقـة بالسياسـات احلكوميـة وخيصـغ املـوارد الوطنيـة للخ ـط
والربام الق اعية السنوية وي رف على ما تتخذه السل ة التنفيذية من إجراءات باسـم ال ـعب
ويســتعرض ةيــع املقملحــات الــع يقــدم،ا ال ـرئيس ب ــون التعيينــات .ويــنغ الدســتور أيض ـ ا علــى
وجوا اختيار رئيس ملمثلـي املعارفـة الربملـان تعزيـزا لنظـام الد قراطيـة التعدديـة أوغنـدا(.)52
ومتتد والية الربملان امس سنوات(.)53
 -45ومتارس حمـاكم نظـام القضـاء السـل ة القضـائية أوغنـدا بالملاتبيـة التاليـة :احملكـة العليـا
وحمكمة االست ناف الع تض لع بدور احملكمة الدستورية واحملكمة العالية الع تت كل من سس
شعب (املدنية وا نائية والعقارية والتجارية واألسرية) واحملكمة الصناعية الـع ُرفعـن إىل مسـتوى
احملكمــة العاليــة ويملأســ،ا قضــاة احملكمــة العاليــة .وتبــن احملكمــة الصــناعية النزاعــات العماليــة.
وهناك أيضا حماكم الصلح (حماكم صلح رئيسية وحماكم صلح من الدرجة األوىل وبضع حماكم
صلح من الدرجة الثانية)(.)54
 -46و أوغندا نظام قانوين مزدوج إذ ت بق القوان العرفيـة في،ـا إىل جانـب القـوان املدونـة
اجمللــدات القانونيــة ألوغنــدا .ويضــمن الدســتور حــق كــل شــخغ ممارســة ثقافتــه والــملوي
لقيمــه التقليديــة مــا دامــن تتماشــى مــع الدســتور الــذي ثــل القــانون األعلــى للبلــد (املادتــان 32
و 33مــن الدســتور)( .)55ولــذل ُســنن نصــو قانونيــة تعــملف بــالقيم التقليديــة .وت ــمل هــذه
النصــو قــانون األرافــي لعــام  1998الفصــل  227بصــيدته املعدلــة عــامي  2004و2010
وال ــذي يع ــملف ب ــبعض جوان ــب احلي ــازة العرفي ــة ل راف ــي ك ــكل م ــن أش ــكاا حي ــازة األراف ــي
مــا دامــن األعـراف واملمارســات ال حتــرم أي شــخغ مــن حقــه متلـ األرافــي واســتخدام،ا.
ويعــملف قــانون (تســجيل) الــزواج التقليــدي لعــام  1973بالزيــات الــع تــتم وفق ـا للممارســات
التقليدية أجزاء خمتلفة من البلد(.)56
__________

()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56
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املرجع نفسه املادة .78
املرجع نفسه املادة .)1(79
املرجع نفسه املادة (82ألف).
املرجع نفسه املادة .)3(78
املرجع نفسه املواد .138-128
املرجع نفسه األهداف الوطنية واملباد التوجي،ية لسياسة الدولة رابع وع رون.
قــانون األرافــي  1998الفصــل  227أوغنــدا املــادة  9-2وقــانون (تســجيل) الــزواج التقليــدي 1973
أوغندا املادة .4
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 -47ويع ــملف الفص ــل  113م ــن ق ــانون تس ــجيل املنظم ــات غ ــع احلكومي ــة لع ــام 1989
بصــيدته املعدلــة عــام  2006باملنظمــات غــع احلكوميــة وينظم،ــا علــى النحــو الواجــب .ويتنــاوا
القــانون تســجيل هــذه املنظمــات وإدار ــا وحوكمت،ــا .كمــا تــنغ ل ـوائح تســجيل املنظمــات غــع
احلكوميـ ــة لعـ ــام  2009علـ ــى مزيـ ــد مـ ــن القواعـ ــد التنظيميـ ــة اااصـ ــة عـ ــذه املنظمـ ــات .وتعمـ ــل
املنظمــات غــع احلكوميــة يلريــة أي جــزء مــن البلــد مــا دامــن مســجلة علــى النحــو الواجــب.
ويتعـ علــى هــذه املنظمــات أن تــزود لــس املنظمــات غــع احلكوميــة بعوائــدها وتقاريرهــا الســنوية
وأن تتق ــدم ب ل ــب جتدي ــد تس ــجيل،ا ب ــكل دوري .وت ــمل ه ــذه املنظم ــات موع ــات اجملتم ــع
احمللــي الــع تعمــل اجملتمــع احمللــي بوصــف،ا منظمــات م ـواطن ذاتيــة التنظــيم تعمــل علــى ح ــد
املدخرات واالئتمانات ل عضاء وعلى توفع دعم األقران األوقات ا يـدة واألوقـات العصـيبة
ومتك ـ األعض ــاء م ــن احلص ــوا عل ــى املعلوم ــات واحلص ــوا عل ــى الت ــدريب وامل ــورة فيم ــا يتعل ــق
بون ت،م املدرة للدخل وتنظيم إجراءات ةاعية لتحس منازهلم و تمعا م احمللية.
 -48وصــناعة وســائط اإلعــالم (الــع ي ــار إلي،ــا عــادة بوصــف،ا الســل ة الرابعــة) هــي أيض ـا
ن ي ة جدا أوغندا .فبحلوا عـام  2011وصـل عـدد حم ـات التلفزيـون أوغنـدا إىل حـوا 25
حم ــة إفــافة إىل أكثــر مــن  130حم ــة إذاعيــة تتفــاوت املســاحات الــع تد ي،ــا خمتلــف أجـزاء
البلــد .لكــن البلــد بوكملــه مد ــى بوســائل اإلعــالم وبــات أســ،ل بكثــع اليــوم (ممــا كــان عليــه قبــل
ع ــر ســنوات) نقــل املعلومــات إىل خمتلــف موعــات املســتمع  .وتوجــد البلــد عــدة شــبكات
تلفوني ــة م ــا أدى إىل ث ــورة االتص ــاالت والـ ـربط ال ــبكي ةي ــع أحن ــاء البل ــد .وأدى إدخ ــاا
اهلواتــف املتنقلــة إىل إتاحــة تسـريع التواصــل كمــا أدى اســتخدام اإلنملنــن (مــن خــالا اســتخدام
اهلواتــف واحلواســيب) إىل إتاحــة ربــط ةيــع أج ـزاء البلــد وحتس ـ ةــع البيانــات ونقل،ــا وختزين،ــا
داخل خمتلف الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية .وأتـا اسـتخدام ااـدمات النقديـة املتنقلـة
املن ــاطق الريفي ــة ال ــع ال توج ــد في ،ــا ف ــروع للمص ــارف إمكانيـ ـةن الوص ــوا إىل
للن ــاس الع ــامل
ااــدمات املاليــة .وعل ــى ســبيل املثــاا ت ــدير وزارة شــاون ا نس ـ والعم ــل والتنميــة االجتماعي ــة
وجت ــري التح ــويالت من ــه إىل املس ــتفيدين باس ــتخدام ش ــبكات اا ــدمات املالي ــة
ص ــندوق املس ــن ُ
املتنقلة .ويقلغ ذل تكاليف معامالت الصندوق ب كل كبع.
 -49واحلرك ــة النقابي ــة أوغن ــدا ن ــي ة ومنظم ــة تنظيمـ ـ ا جي ــدا .ويض ــمن الدس ــتور احلق ــوق
االقتصادية (املادة  )40الع ت مل ةلة أمور حق كل عامل ت ـكيل نقابـة أو االنضـمام
إىل نقابــة مــن اختيــاره مــن أجــل تعزيــز والايــة مصــاحله االقتصــادية واالجتماعيــة وحقــه التمثيــل
والتف ــاوض ا م ــاعي  -امل ــادة ()3(40أ) و(ا) .و أوغن ــدا احت ــادان نقابي ــان رئيس ــيان ل ــا:
املنظم ــة الوطني ــة للنقاب ــات العمالي ــة واملنظم ــة املركزي ــة للنقاب ــات العمالي ــة .وتعم ــل أمانت ــا ه ــات
()57
النقـ ــابت مـ ــع النقابـ ــات العماليـ ــة و موعـ ــات اجملتمـ ــع احمللـ ــي ةيـ ــع األقـ ــاليم األوغنديـ ــة .
__________

( )57كـ ــن االطـ ــالع علـ ــى قائمـ ــة النقابـ ــات الع ـ ـرين املنضـ ــمة إىل هـ ــذه املنظمـ ــة علـ ــى املوقـ ــع ال ـ ــبكي للمنظمـ ــة
.www.notu.or.ug
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وقــد حســنن النقابــات العماليــة حيــاة العمــاا أوغنــدا عــن طريــق امل البــة برفــع أجــور العمــاا
وحتس ظروف عمل،ـم وعـن طريـق املسـاعدة صـوو القـوان والسياسـات العماليـة ومكافحـة
عمـ ــل األطفـ ــاا ووفـ ــع آليـ ــات حلـ ــل النزاعـ ــات ب ـ ـ العمـ ــاا واإلدارة والايـ ــة سـ ــالمة العم ـ ــاا
وصحت،م .والعماا امل،اجرون أحرار االنضمام إىل نقابة عمالية من اختيارهم.

ثالثاً -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان
 -50أوغن ــدا ط ــرف ةي ــع املعاه ــدات الدولي ــة األساس ــية حلق ــوق اإلنس ــان وه ــي تض ــمن
ملواطني،ا وسكا ا احلقوق املعملف عا عامليا .ويقدم ا دوا  3أدناه تفاصيل عن حالـة التصـديق
على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان.
ا دوا 3
حالة التصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق اإلنسان
املعاهدة

الع ،ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدو اا ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الع،ــد الــدو ااــا بــاحلقوق املدنيــة
والسياسية
الربوتوكــوا االختيــاري امللحــق بالع،ــد
ال ـ ـ ـ ــدو اا ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاحلقوق املدني ـ ـ ـ ــة
والسياسية
الربوتوكـ ــوا االختيـ ــاري الثـ ــاين امللحـ ــق
بالع،د الـدو ااـا بـاحلقوق املدنيـة
والسياس ــية اهل ــادف إىل إلد ــاء عقوب ــة
اإلعدام
االتفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى ةي ــع
أشكاا التمييز العنصري
اتفاقيـ ــة القضـ ــاء علـ ــى ةيـ ــع أشـ ــكاا
التمييز فد املرأة
الربوتوكوا االختيـاري التفاقيـة القضـاء
على ةيع أشكاا التمييز فد املرأة
اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وغ ــعه م ــن
فــروا املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنسانية أو امل،ينة
الربوتوك ـ ـ ـ ـ ـ ــوا االختي ـ ـ ـ ـ ـ ــاري التفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مناهضــة التعــذيب وغــعه مــن فــروا
املعامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو العقوب ـ ـ ـ ـ ـ ــة القاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية أو
الالإنسانية أو امل،ينة
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التوقيع

التصديق

االنضمام

 21كانون الثاين/يناير 1987

ااالفة

بدء النفاذ

 21حزيران/يونيه 1995
 14ت رين الثاين/نوفمرب 1995
مل يوقع

 21ت رين الثاين/نوفمرب 1980
 30متوز/يوليه  22متوز/يوليه
1985
1980
مل يوقع
 3ت رين الثاين/نوفمرب 1986
مل يوقع

21

HRI/CORE/UGA/2015

املعاهدة

اتفاقية حقوق ال فل

الربوتوكــوا االختيــاري التفاقيــة حقــوق
ال فـ ـ ــل ب ـ ـ ــون اش ـ ـ ـملاك األطفـ ـ ــاا
املنازعات املسلحة
الربوتوكوا االختياري التفاقية حقوق
ال فل ب ون بيع األطفاا واستدالا
األطفاا البداء و املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق ةيع
العماا امل،اجرين وأفراد أسرهم

التوقيع

 17آا/
أغس س
1990

التصديق

 17آا /أغس س
1990

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

 6أيار/مايو 2002
 21متوز/يوليه
2001
 14ت رين الثاين/نوفمرب
1995

 -51التحفظررات واإلعانررات أبــدت أوغنــدا حتفظــات علــى الع،ــد الــدو ااــا بــاحلقوق
املدنيـة والسياسـية وعلـى الربوتوكـوا االختيـاري التفاقيـة حقـوق ال فـل ب ـون اشـملاك األطفــاا
املنازعات املسلحة .ويتعلق التحفا ااا بالع،د باملادة  5وهو ينغ على أن أوغندا "ال تقبـل
اختص ــا اللجن ــة املعني ــة يلق ــوق اإلنس ــان املتعل ــق ب ــالنظر البالغ ــات الفردي ــة وفقـ ـا ألحك ــام
الفقــرة  2مــن املــادة  5إذا كانــن املســولة ذات الصــلة قــد ســبق يلث،ــا وفق ـا إلج ـراء آخــر يتعلــق
بــالتحقيق أو التســوية الــدولي "( .)58ويــنغ الــتحفا علــى الربوتوكــوا االختيــاري التفاقيــة حقــوق
ال فل ب ون اشملاك األطفاا املنازعات املسلحة على ما يلي:
القـوات
"تعلـن حكومــة ة،وريـة أوغنــدا أن السـن الــدنيا لتجنيـد األشــخا
املســلحة هــو مثانيــة ع ــر عام ـ ا يلســب القــانون .والتجنيــد ا ــيو طــوعي علــى حنــو
كامــل وصــارم وهــو يــتم باملوافقــة التامــة واملســتنعة للمجنــدين .وال ت بــق أوغنــدا سياســة
التجنيد اإللزامي".
 -52وأبــدت احلكومــة أيض ـا حتفظ ـا علــى املــادة ()3(18د) مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق
ةيع العماا امل،ـاجرين وأفـراد أسـرهم .ويـنغ الـتحفا علـى مـا يلـي" :لـيس بوسـع ة،وريـة أوغنـدا أن
تضمن ةيع األوقات توفع مساعدة قانونية انية وفقا ألحكام الفقرة (3د) من املادة ."18
 -53التصديق على صكوك دولية وإقليمية أخرر :أوغنـدا طـرف أيضـا اتفاقيـات دوليـة
وإقليميـة تتعلـق بالقـانون الـدو حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدو اإلنسـاين .ويقـدم ا ـدوا الـوارد
املرف ــق تفاص ــيل ع ــذا ال ــون .وأب ــدت أوغن ــدا حتفظ ـ ا عل ــى امل ــادة  14م ــن الربوتوك ــوا امللح ــق
بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال عوا املتعلق يلقوق املرأة أفريقيا ب ون الصحة ا نسية
واإلجنابي ــة .وتتعل ــق حتفظ ــات أوغن ــدا يلكم ـ اثن ـ ل ــا :ح ــق امل ـرأة ال ــتحكم خص ــوبت،ا
والسما باإلج،اض ظروف حمددة.

__________

(" )58التقيــد باملعاهــدات الدوليــة :أوغنــدا"  31أيار/مــايو 2011
 international_treaties.php?id_state=163متن زيارته  10آذار/مارس .2015

http://www.geneva-academy.ch/RULAC/
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رابعاً -اإلطار الوطني لحماية حقوق اإلنسان
 -54يعتــرب دســتور ة،وريــة أوغنــدا لعــام  1995أحــد أكثــر الدســاتع األفريقيــة تقــدما .وقــد
اعتُمــد الدســتور بعــد فــملة ســس ســنوات مــن امل ــاورات الواســعة الن ــاق مــع ال ــعب األوغنــدي
حــوا أفضــل الســبل الــع يرغبــون اتباع،ــا حكم،ــم .وللمــرة األوىل فــم الدســتور ديباجــة
تتنــاوا تــاريخ البلــد وطموحــات ال ــعب الــع ت ــمل رغبتــه احـملام والايــة وإعمــاا حقــوق كــل
شخغ أوغندا بدض النظر عـن مركـزه أو أصـله أو جنسـه أو أي اختالفـات أخـرى .ويتضـمن
الفصل الرابع من الدستور الذي ي لـق عليـه اسـم "شـرعة احلقـوق" عـدة مـواد (مـن املـادة  20إىل
املادة  )45تكرس بوجه خا احلقوق واحلريات احملددة احملميـة واملعـززة واملضـمونة لكـل شـخغ
داخل إقليم أوغندا ا ذل العماا امل،اجرون رهنـا بـالقيود الـع يـنغ علي،ـا القـانون فقـط.
وت مل احلقوق املضمونة ما يلي:

الحقوق الواردة في شرعة الحقوق

GE.15-07429

عدم التعرض للتمييز؛



املادة  :21املساواة واحلق



املادة  :22الاية احلق



املادة  :23الاية احلرية ال خصية؛



املادة  :24احملام الكرامة اإلنسانية واحلماية من املعاملة الالإنسانية؛



املادة  :25احلماية من الرق واالستعباد والسخرة؛



املادة  :26احلماية من احلرمان من امللكية؛

احلياة؛



املادة  :27احلق

حرمة احلياة ال خصية وحرمة املنزا وغعه من املمتلكات اااصة؛



املادة  :28احلق

حماكمة عادلة؛



املادة  :29احلق حرية الوجدان والتعبع والتنقل والدين والتجمع وتكوين ا معيات؛



املادة  :30احلق

التعليم؛



املادة  :39احلق

بي ة نظيفة وصحية؛



املادة  :40الاية احلقوق االقتصادية؛



املادة  :41احلق

الوصوا إىل املعلومات؛



املادة  :42احلق

معاملة عادلة ومنصفة



املــادة  :59احلــق التص ـوين والملشــح ألي منصــب يُ ــدل باالنتخــاا ــا يتماشــى مــع
ال روا السارية؛



املادة  :45احلقوق غع امل ار إلي،ا صراحة هي حقوق معملف عا.

القرارات اإلدارية؛
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 -55ومن األلية كان أن ينغ الدستور على إن ـاء نـة مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان م،مت،ـا
إج ـ ـراء حتقيقـ ــات ويلـ ــو وعمليـ ــات رصـ ــد وتثقيـ ــف وتـ ــروي ب ـ ــون حالـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان
()60
البلــد( .)59وتعــاا اللجنــة فقــط االنت،اكــات الــع حــدثن بعــد بــدء نفــاذ دســتور عــام . 1995
وعنـد حــدو انت،ـاك حلقــوق اإلنسـان تتمتــع اللجنــة جموعـة صــالحيات بين،ـا معاقبــة مـرتكمل
االنت ،ــاك وإص ــدار أم ــر بإتاح ــة س ــبيل انتص ــاف أو تع ــويض ق ــانوين م ــن خ ــالا تقاريره ــا الس ــنوية
عــن حالــة حقــوق اإلنســان وق ـرارات حمكمت،ــا الــع كــن ال عــن في،ــا أمــام احملكمــة العليــا(.)61
وي ـ ــوز للجن ـ ــة أن تراج ـ ــع قض ـ ــية ش ـ ــخغ حمتج ـ ــز أو ش ـ ــخغ فُرف ـ ــن علي ـ ــه قي ـ ــود وأن ت ـ ــومر
بإطالق سراحه وبدفع تعويض له حالة االحتجاز غع امل روع كما يوز هلا أن تايد أسـباا
القي ــود املفروف ــة علي ــه وأس ــباا احتج ــازه( .)62وباإلف ــافة إىل ذل ـ ـ تق ــع عل ــى ع ــاتق اللجن ــة
مساولية وفع برنام متواصل للبحز والتثقيف واإلعالم من أجل تعزيز احـملام حقـوق اإلنسـان
أوغندا(.)63
 -56وتس ــري املعاه ــدات الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان داخ ــل الوالي ــة القض ــائية ألوغن ــدا ع ــن طري ــق
إدراج،ــا القـوان احملليــة (بســن ت ـريعات الربملــان األوغنــدي) .و كــن االحتجــاج أيضـا بوحكــام
صكوك حقوق اإلنسان احملـاكم واهلي ـات القضـائية والسـل ات اإلداريـة األخـرى شـري ة االحتجـاج
عا فيما يتعلق بوفعاا تقع حتن طائلة القوان الوطنيـة ألوغنـدا وشـري ة أالن تتعـارض مـع الدسـتور(.)64
وبذل كن حتديد ن اق ان باق،ا إذا كانن تضر باملصلحة العامة(.)65
 -57ويضمن الدستور اختاذ تدابع إيابية لصاحل الف ات امل،م ـة وهـو يـن،ض يلقـوق النسـاء
واألطفــاا ويتنــاوا حــاال م احملــددة( .)66وامــي الدســتور أيض ـا حقــوق األشــخا ذوي اإلعاقــة
()67
وســع ن ــاق هــذه احلقــوق بقـوان أخــرى يســن،ا الربملــان تســند املزيــد
و موعــات األقليــات  .ويُ َّ
من الواجبات واملساوليات إىل خمتلف اهلي ات(.)68
__________

()59
()60
()61
()62
()63
()64
()65
()66
()67
()68
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املصدر نفسه املادتان  51و 52وقانون اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان املادة .7
املادة  )3(7من قانون نة حقوق اإلنسان األوغندية.
املادة  )2(53من دستور ة،ورية أوغندا.
املرجع نفسه املادة  48من الدستور.
املادة ()1(7د) من قانون اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان.
High Court of Uganda, Nabasagera & three others v Attorney General and Another, No. 033 of
.2012, pg. 10–11

املرجع نفسه.
املواد .34-32
املادتان  35و.36
انظــر علــى ســبيل املثــاا قــانون األشــخا ذوي اإلعاقــة أوغنــدا  .2006وانظــر أيض ـا قــانون مكافحــة املثليــة
أوغندا  2014الذي يتناوا حقوق األقليات ا نسية.
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 -58وصدقن أوغنـدا علـى الربوتوكـوا اإلفـا للميثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنسـان وال ـعوا
املتعلق بإن اء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان وال عوا  16شباا/فرباير  .)69(2001لـذل
ف،ي تقبل اختصا احملكمة .لكن،ا مل تنضم إىل اإلعالن الذي يتيح للمنظمـات غـع احلكوميـة
واألفـراد رفــع شــكاوى ودعــاوى أمــام هــذه احملكمــة .وباإلفــافة إىل ذلـ متتثــل أوغنــدا اللتزاما ــا
بتقدمي التقارير الوطنية إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وال عوا وليس لدي،ا انن أية تقارير
فات موعد تقد ،ا(.)70
 -59وباإلفافة إىل ذل اعتمد الربملان خالا السنوات الع ـرين املافـية عـددا مـن القـوان
التقدمية تتعلق بتيسع تنفيذ األحكام الدستورية اااصة يلقوق اإلنسان( .)71ويكمن التحدي
اســتمرار وجــود بعــض الق ـوان التمييزيــة املوجــودة املــدونات القانونيــة .ورغــم ســنوات البحــز
والض ــدط وال ــدعوة والقـ ـرارات العدي ــدة ال ــع قض ــن بع ــدم م ــروعية بع ــض ه ــذه األحك ــام ف ــإن
اإلصالحات ال تزاا جارية .وت مل هذه القوان النصو املتعلقة بالزواج وتل املتعلقة يلقوق
امللكية وحقوق اإلر  .ومل تنفذ األحكـام املتعلقـة بالتـدابع اإليابيـة تنفيـذا تامـا لضـمان إنصـاف
أكرب التعيينات املناصب القيادية ومناصب صنع القرار وفمان اختاذ التدابع الالزمة إلزالـة
العقبــات الــع تعيــق تكــافا الفــر ب ـ الرجــاا والنســاء ةيــع منــاحي احليــاة .وباإلفــافة إىل
ذل اعتمدت عدة حكومات حملية على مستوى املقاطعات واملقاطعات الفرعيـة قـوان ـدف
إىل دعــم الايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا بوســائل من،ــا علــى ســبيل املثــاا إرغــام ةيــع أوليــاء
األم ــور عل ــى تس ــجيل أطف ــاهلم ال ــذين بلدـ ـوا س ــن االلتح ــاق باملدرس ــة وف ــمان مـ ـواظبت،م عل ــى
الذهاا إىل املدرسة وتوفع االحتياجات الالزمة هلم(.)72

__________

()69

()70
()71

()72
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"بروتوكـوا امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنسـان وال ــعوا" املتعلــق بإن ــاء حمكمـة أفريقيــة حلقــوق اإلنســان وال ــعوا 23
متوز/يوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه www.african-court.org/en/images/documents/New/Statuts_of_the_Ratification_ 201
 of_Protocol_Establishing_African_Courtمتن زيارته  11آذار/مارس .2015
"اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وال عوا  -تقدمي التقارير احلكوميـة" http://www.achpr.org/states/ :متـن
زيارته  11آذار/مارس .2015
ت مل القوان الع ُسننن قانو نن اللجنة املعنية بتكافا الفـر  2007وقـانون أوغنـدا ااـا با نسـية ومراقبـة
اهلجـ ــرة وقـ ــانون مكافح ـ ــة الفسـ ــاد  2009وق ـ ــانون منـ ــع االجتـ ــار باألشـ ــخا  2009وقـ ــانون األراف ـ ــي
(املعــدا)  2010وقــانون العنــف املنــز  2010وقــانون األح ـزاا واملنظمــات (املعــدا) 2010؛ وقــانون
حظر ت ويه األعضاء التناسلية لننا 2010؛ وقانون الاية املبلد عن املخالفات وقوان أخرى.
ت ــمل األمثلــة علــى هــذه الق ـوان مــا يلــي :قــانون احلكومــة احملليــة (إقلــيم إغاندــا) (األشــخا ذوو اإلعاقــة)
2013؛ وق ـ ــانون احلكوم ـ ــة احمللي ـ ــة (مقاطع ـ ــة أموالت ـ ــور) (التعل ـ ــيم) 2013؛ وق ـ ــانون احلكوم ـ ــة احمللي ـ ــة (إقل ـ ــيم
كاسيسي) (الاية ال فل وتوظيف العماا)  .2012واعتمـدت أبـاك وأروا وأويـام وكيتدـوم وبـادر وأموريـا قـوان
لتعزيز الاية احلق التعليم عام .2011
25
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خامساً -عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -60املساواة معيـار يُسملشـد بـه األهـداف واملبـاد التوجي،يـة الوطنيـة لسياسـة الدولـة(.)73
وينغ الدستور املادة  21على حظر التمييز وعلى احلق املسـاواة .وحتمـي هـذه املـادة احلـق
املساواة وعدم التعرض للتمييز على النحو التا :
"المادة 21
 -1ةيـ ــع األشـ ــخا متسـ ــاوون أمـ ــام القـ ــانون و وجبـ ــه ةيـ ــع منـ ــاحي احليـ ــاة
السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة و أي جانـب آخـر وهـم يتمتعـون يلمايـة
القانون على حنو متساو.
 -2دون املســاس بــالفقرة ( )1مــن هــذه املــادة ال يــوز التمييــز فــد أي شــخغ
على أساس ا نس أو العرق أو اللون أو األصل اإلثـين أو القبيلـة أو النسـب أو العقيـدة
أو الدين أو املكانة االجتماعية أو االقتصادية أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.
 -3ألغـ ـراض ه ــذه امل ــادة تع ــين كلم ــة "متيي ــز" اعتم ــاد معامل ــة خمتلف ــة ألش ــخا
خمتلف تعزى كليا أو جزئيا إىل توصيف كل من،م يلسب ا نس أو العرق أو اللـون
أو األصــل اإلثــين أو القبيلــة أو النســب أو العقيــدة أو الــدين أو املكانــة االجتماعيــة أو
االقتصادية أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.
-4

ال شيء

هذه املادة نع الربملان من سن قوان ت مل اجملاالت التالية:

تنفيذ السياسات والربام الرامية إىل إصال االختالالت االجتماعية
(أ)
واالقتصادية والتعليمية أو غع ذل من االختالالت اجملتمع؛ أو
(ا)

وفع األحكام الع يقضي أو يوذن عا هذا الدستور؛ أو

(ج) وفــع نــغ يتعلــق بويــة مســولة مقبولــة و كــن إثبــات مسـ نـوغا ا
تمع حر ود قراطي.

أي

 -5ال يوز اعتبار أي شيء ييزه أي حكـم مـن أحكـام هـذا الدسـتور غـع متسـق
مع هذه املادة"(.)74
 -61ولــذل تعــد املســاواة مبــدأا راســخ ا دســتور أوغنــدا وقوانين،ــا وبالتــا ف،ــو يتــيح التمتــع
التــام يلقــوق اإلنســان وعلــى قــدم املســاواة دون أي شــكل مــن أشــكاا التمييــز .وعنــد انت،ــاك أي
__________

( )73دستور ة،ورية أوغندا ()1995؛ األهداف واملباد التوجي،ية الوطنية لسياسة الدولـة .وتوجـد هـذه األهـداف
بداية الدستور وهي باتن منذ التعديالت الدستورية لعام  2005جزءا قـابالا للتنفيـذ مـن الدسـتور
واملباد
وبالتا ف،ي مل تعد رد طموحات بل كن التقافي ب و ا.
( )74على سبيل املثاا وفع قوان تيسر تنفيذ املادت  32و 33من الدستور.
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ح ــق م ــن حق ــوق اإلنس ــان ك ــن اللج ــوء إىل احمل ــاكم ــا في ،ــا احمل ــاكم املتخصص ــة كاحملكم ــة
الص ــناعية ال ــع تب ــن النزاع ــات العمالي ــة وغعه ــا م ــن اهلي ــات الدس ــتورية كاللجن ــة األوغندي ــة
حلقــوق اإلنســان وحمكمت،ــا مــن أجــل استصــدار حكــم أيــة مســولة تُرفــع أمــام هــذه انليــات.
وباإلفافة إىل ذل على هذه انليات واجب تقدمي املعلومات إىل ا م،ور حوا القوان وحوا
م،ام،ا وواليا ا وإجراءات تقدمي ال كاوى كجزء من تثبين احلقوق الع يضمن،ا الدستور .وقد
كانــن الــوزارات واملاسســات الــع ت ــكل جــزءا مــن ق ــاع العدالــة والقــانون والنظــام مقدمــة
ا ،ات الساعية إىل فمان توفع التثقيف واملعلومات اا حقـوق اإلنسـان وآليـات احلمايـة
وسبل االنتصاف الفعالة من انت،اكات احلقوق املتاحة من خالا آليات خمتلفة(.)75
 -62وتتمثل م،مة اللجنة املعنيـة بتكـافا الفـر الـع أُن ـ ن عـام  2010عقـب سـن قـانون
نــة تكــافا الفــر لعــام  )76(2007القضــاء علــى أوجــه عــدم املســاواة والتمييــز يلــق أي فــرد
أو موع ــة أف ـراد عل ــى أس ــاس ا ــنس أو الس ــن أو الع ــرق أو الل ــون أو األص ــل اإلث ــين أو القبيل ــة
أو النسب أو العقيدة أو الدين أو احلالـة الصـحية أو املكانـة االجتماعيـة أو االقتصـادية أو الـرأي
السياسي أو اإلعاقة واختاذ تدابع إيابية لصاحل اجملموعات امل،م ة بسبب نوع ا نس أو الف ـة
العمرية أو اإلعاقة أو ألي سبب آخر ناشئ عن الصـعورة التارخييـة أو عـن التقاليـد أو األعـراف
وذل بدرض تصحيح االختالالت الع تعيق أفراد تل اجملموعات(.)77

__________

(.www.jlos.go.ug )75
( )76املادة .32
( )77املرجع نفسه.
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المرفق
حالة التصديق على الصكوك األخر :لحقوق اإلنسان
التوقيع

التصديق

املعاهدة

الرق واملمارسات ال بي،ة بالرق التوقيع

التصديق

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  12ك ــانون األوا 9 /آذار/مارس 2005
ديسمرب 2000
ا ر ة املنظمة عرب الوطنية
بروتوك ـ ـ ـ ــوا مكافح ـ ـ ـ ــة ري ـ ـ ـ ــب  12ك ــانون األوا/
امل،ـ ـ ـ ــاجرين عـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــرب ديسمرب 2000
والبح ــر وا ــو املكم ــل التفاقي ــة
األمــم املتحــدة ملكافحــة ا ر ــة
املنظمة عرب الوطنية

مل تُوقع
اتفاقية الرق
بروتوك ـ ـ ـ ــوا تع ـ ـ ـ ــديل االتفاقي ـ ـ ـ ــة مل يُوقع
اااصة بالرق
االتفاقي ـ ـ ــة التكميلي ـ ـ ــة إلب ـ ـ ـ ــاا
الـ ــرق وجتـ ــارة الرقيـ ــق واألع ـ ـراف
واملمارسات ال بي،ة بالرق
مل تُوقع
اتفاقيــة حظــر االجتــار باألشــخا
واستدالا دعارة الدع

احلق تكوين ا معيات

التوقيع

العمل والسخرة

التوقيع

التعليم

التوقيع

اتفاقي ـ ــة احلري ـ ــة النقابي ـ ــة والاي ـ ــة مل تُوقع
حق التنظيم
االتفاقية املتعلقة بالعمل ا ـربي مل تُوقع
أو اإللزامي
مل تُوقع
اتفاقية املساواة األجور
اتفاقية إلداء العمل ا ربي
مل تُوقع
االتفاقيـ ـ ــة املتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــالتمييز
االستخدام وامل،نة
االتفاقيـ ـ ـ ـ ــة املتعلقـ ـ ـ ـ ــة بسياسـ ـ ـ ـ ــة
العمالة
االتفاقيـ ـ ـ ــة املتعلقـ ـ ـ ــة بالسـ ـ ـ ــالمة مل تُوقع
والصحة امل،نيت وبي ة العمل
اتفاقيـ ـ ـ ــة مكافحـ ـ ـ ــة التمييـ ـ ـ ــز
اا التعليم
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االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

 12آا/أغس س
1964

التصديق

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

التصديق

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

 4حزيران/يونيه 1963
 23حزيران/يونيه 1967

التصديق

 9أيلوا/سبتمرب 1968

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ
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األشخا ذوو اإلعاقة

التوقيع
التوقيع

الالج ون وملتمسو اللجوء

التوقيع

اتفاقية حقوق األشـخا ذوي  30آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
2007
اإلعاقة
الربوتوك ــوا االختي ــاري التفاقي ــة  30آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
حقوق األشخا ذوي اإلعاقة 2007
االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اااص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بوف ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الالج

ا نس ـ ـ ـ ـ ــية وح ـ ـ ـ ـ ــاالت انع ـ ـ ـ ـ ــدام التوقيع
ا نسية وحقوق األجانب

التصديق
التصديق

االنضمام
االنضمام

ااالفة
ااالفة

بدء النفاذ
بدء النفاذ

التصديق

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

التصديق

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

اتفاقيــة خفــض حــاالت انعــدام مل توقع
ا نسية
االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ــة بوف ـ ـ ـ ـ ـ ــع
األشخا عد ي ا نسية

 15نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل
1965

ج ـ ـ ـرائم احل ـ ــرا وا ـ ـ ـرائم ف ـ ــد
اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية وجـ ـ ـ ـ ـ ـرائم اإلب ـ ـ ـ ـ ــادة
التوقيع
واإلرهاا

التصديق

التوقيع

التصديق

اتفاقي ـ ـ ــة منـ ـ ـ ــع جر ـ ـ ـ ــة اإلبـ ـ ـ ــادة
ا ماعية واملعاقبة علي،ا
نظام روما األساسـي للمحكمـة  17آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  14حزيران/يونيه 2000
1999
ا نائية الدولية

قانون الصراعات املسلحة

اتفاقي ــة جني ــف لتحسـ ـ ح ــاا
ا رح ـ ـ ـ ــى واملرف ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــالقوات
املسلحة امليدان
اتفاقي ــة جني ــف لتحسـ ـ ح ــاا
جرحــى ومرفــى وغرقــى القـوات
املسلحة البحار
اتفاقي ــة جني ــف املتعلق ــة عامل ــة
أسرى احلرا
اتفاقي ـ ــة جني ـ ــف الرابع ـ ــة ب ـ ــون
الاي ـ ــة األش ـ ــخا امل ـ ــدني
وقن احلرا
الربوتوك ـ ـ ــوا اإلف ـ ـ ــا امللح ـ ـ ــق
باتفاقي ــات جني ــف املعقـ ــودة
 12آا/أغس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س 1949
واملتعل ـ ـ ـ ـ ـ ــق يلماي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا
املنازعـ ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ــلحة الدوليـ ـ ـ ــة
(الربوتوكوا األوا)
GE.15-07429

 27أيلوا/س ـ ـ ـ ـ ــبتمرب
1976

 18أيار/مـ ـ ـ ـ ـ ــايو 1964
(تصديق/انضمام)

االنضمام

 14ت ـ ـ ـرين الث ـ ــاين/
نوفمرب 1995

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

ااالفة

بدء النفاذ

 18أيار/مـ ـ ـ ـ ـ ــايو 1964
(تصديق/انضمام)
 18أيار/مـ ـ ـ ـ ـ ــايو 1964
(تصديق/انضمام)
 18أيار/مـ ـ ـ ـ ـ ــايو 1964
(تصديق/انضمام)
 13آذار/م ــارس 1991
(تصديق/انضمام)
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الربوتوك ـ ـ ــوا اإلف ـ ـ ــا امللح ـ ـ ــق
باتفاقي ــات جني ــف املعقـ ــودة
 12آا/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س 1949
املتعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق يلماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا
املنازعــات املســلحة غــع الدوليــة
(الربوتوكوا الثاين)

االتفاقيات اإلقليمية األفريقية

التوقيع

التصديق

التوقيع

التصديق

 13آذار/م ــارس 1991
(تصديق/انضمام)

ميثـ ـ ـ ـ ــاق [بـ ـ ـ ـ ــاجنوا] األفريقـ ـ ـ ـ ــي  18آا/أغس س  10أيار/مايو 1986
1986
حلقوق اإلنسان وال عوا
اتفاقية منظمـة الوحـدة األفريقيـة  10أيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا 24 /متوز/يوليه 1987
الـ ـ ــع حتكـ ـ ــم املظـ ـ ــاهر اااصـ ـ ــة سبتمرب 1969
أفريقيا
كالت الالج
الربوتوك ـ ـ ـ ــوا امللح ـ ـ ـ ــق بامليث ـ ـ ـ ــاق  18ك ــانون األوا 22 /متوز/يوليه 2010
األفريقـ ـ ـ ـ ــي حلقـ ـ ـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ديسمرب 2003
وال ـعوا املتعلــق يلقــوق املـرأة
أفريقيا
الربوتوك ـ ـ ـ ـ ــوا امللح ـ ـ ـ ـ ــق يث ـ ـ ـ ـ ــاق  1ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا/فرباير  16شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا/فرباير
2001
حقـ ـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ـ ــان وال ـ ـ ـ ــعوا 2001
ب ـ ــون إن ـ ــاء حمكم ـ ــة أفريقي ـ ــا
حلق ـ ـ ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان وحق ـ ـ ـ ـ ــوق
ال عوا
امليثــاق األفريقــي ب ــون حق ــوق  26ش ـ ـ ـ ــباا/فرباير  17آا/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س
1994
1992
ورفاه ال فل

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

االنضمام

ااالفة

بدء النفاذ

املصدر :مكتبة جامعة مينيسوتا الواليات املتحدة األمريكية.

30

GE.15-07429

