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أوغندا* 

 
 

يصـدر هـذا التقريـر بـدون إجـراء التحريـر الرمسـي. ولالطـالع علـى التقريريـــن األول والثــاين املقدمــني مــن  *
حكومة أوغندا، انظر الوثـائق CEDAW/C/UGA/1-2 و Add.1، الـيت نظـرت فيـها اللجنـة يف دورـا الرابعـة 

عشرة. 
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 اجلزء األول 
 أوغندا: معامل البلد 

املعامل الطبيعية 
تقع أوغندا على خط االستواء، وبنبع منها ر النيل العظيم الذي جيـري مشـاال ملسـافة 
ـــد يف احلــدود مــع كينيــا يف  تربـو علـى ٤٠٠ ٦ كيلومـتر عـرب السـودان ومصـر. ويشـترك البل
الشرق، ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف الغـرب، والسـودان يف الشـمال وترتانيـا وروانـدا يف 
اجلنوب. وتبلغ مســاحة أوغنـدا ٠٠٠ ٢٤٠ كيلومـتر مربـع تغطـي امليـاه اجلاريـة واملسـتنقعات 
٠٠٠ ٥٠ كيلومـتر مربـــع منــها يف حــني تغطــي الغابــات ٠٠٠ ١٠ كيلومــتر مربــع. ويبلــغ 
متوسط ارتفاع األرض ٢٠٠ ١ متر فـوق سـطح البحـر، غـري أن قمـة جبـل إلغـون يف الشـرق 
تبلغ ٣٢١ ٤ مترا، وقمة جبل رويرتوري يف الغرب تبلغ ١١٩ ٥ مترا وقمة جبل مـهافورا يف 

اجلنوب تبلغ ١٢٧ ٤ مترا. 
ـــة البلــد  وتقـع حبـرية فيكتوريـا يف اجلنـوب وهـي ثانيـة أكـرب البحـريات يف العـامل. وبقي
تغطيـه مـروج شاسـعة تنتــهي مبــا يشــبه الصحــراء يف املنطقــة الشــمالية الشــرقية لكاراموجــا. 
وتتراوح درجات احلرارة فيمـا بـني ٥ و ٣٢ درجـة مئويـة يف منطقـة كاراموجـا شـبه القاحلـة 
خالل فصل اجلفاف. وال تتباين درجات احلـرارة بدرجـة كبـرية إال يف املنـاطق اجلبليـة. وتبلـغ 
درجـات احلـرارة أدناهـا يف متـوز/يوليـه و آب/أغســـطس، بينمــا تبلــغ أقصاهــا بوجــه عــام يف 
شـباط/فـرباير. وتتوقـف االختالفـات يف األمـاكن األخـرى علـى ارتفاعـها فـوق ســـطح البحــر 

وقرا من حبرية فيكتوريا.  
 

السكان 
يف عام ١٩٩٩، تشري التقديرات إىل أن عدد سكان أوغندا بلغ ٢٠,٤ مليون نسـمة، 
ـــاه  اسـتنادا إىل معـدل منـو السـكان احلـايل البـالغ ٢,٥ يف املائـة يف السـنة. وميثـل اجلـدول ١ أدن
بعـض املؤشـرات الدميوغرافيـة. ويتبـني مـن اجلـدول أنـه يف حـني يتسـم متوسـط العمـر املتوقـــع 

للمرأة باالرتفاع، يتسم معدل معرفتها للقراءة والكتابة باالخنفاض. 
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اجلدول ١ – املؤشرات الدميوغرافية املسقطة ألوغندا، ١٩٩٨ 
 

٢٠,٤ مليون السكان 
١٠,٤ مليون اإلناث 
١٠ ماليني الذكور 

٨٥,٦ ٪السكان الريفيون 
١٤,٤ ٪ السكان احلضريون 

٥٠.٥ عاما متوسط العمر املتوقع لإلناث 
٥٤,٧ عاما متوسط العمر املتوقع للذكور 
٢,٨ ٪ املعدل السنوي لنمو السكان 

٥٠ ٪ معدل املواليد األويل 
١٧ ٪ معدل الوفيات األويل 

٥٠,٢ ٪ معدل معرفة القراءة والكتابة (اإلناث) 
٧٣,٢ ٪ معدل معرفة القراءة والكتابة (الذكور) 

٣٢٠ من دوالرات الواليات املتحدة دخل الفرد الواحد 
 

املصدر: تقرير التنمية البشرية ألوغندا ١٩٩٨؛ واملرأة والرجل يف أوغندا: حقائق وأرقام ١٩٩٨. 
  

وتتـألف أوغنـدا مـن ٥٦ جمتمعـا حمليـا خمتلفـا مـن الســـكان األصليــني. وتنقســم هــذه 
اتمعـات احملليـة إىل أربـــع جمموعــات إثنيــة رئيســية؛ هــي جمموعــة البــانتو واموعــة النيليــة 
واموعة النيلية احلامية والسكان من أصل سوداين. وتضـم جمموعـة البـانتو علـى سـبيل املثـال 
قبــائل ألبانيــاكول، وباكيغــا، وبــانيورو، وبــاتورو، وبــاغندا يف اجلنــوب، وقبــــائل الباغيســـو 
وباسـوغا يف الشـرق. وتضـم اموعـة النيليـة، وهـي جمموعـة ناطقـة بـــاللوو، قبــائل األشــويل، 
والنغي وألور يف الشمال وقبائل اجلوبـادوال يف الشـرق. وتضـم اموعـة النيليـة احلاميـة قبـائل 
اإليتاسو وكارميوجونغ يف الشمال الشرقي يف حني يضم السكان مـن األصـل السـوداين، علـى 

سبيل املثال، قبائل اللوغبارا ومادي يف الشمال الغريب. 
 

 االقتصاد 
أوغندا بلد يقوم اقتصاده على الزراعة أساسا. والزراعة تسهم بنسبة ٥١ يف املائة مـن 
الناتج احمللي اإلمجايل، وتسهم الصناعة بنسبة ١٠ يف املائة وتسهم الصناعات التحويليـة بنسـبة 
ـــة الصــادرات وتســتخدم ٨٠ يف  ٤ يف املائـة. وتسـهم الزراعـة حبـوايل ٩٠ يف املائـة مـن حصيل

املائة من اليد العاملة. 
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وينطوي هيكل االقتصاد على مدلوالت هامة للمرأة حيث أا تنتج ٨٠ يف املائـة مـن 
األغذية وتوفر ٧٠ يف املائة من اليد العاملة الزراعية. بيد أنه من اجلدير بالذكر أنه كـان هنـاك 
حتول، حيث أخذت املرأة يف االنتقال من التقيد بصورة أساسية بـالعمل بـدون أجـر يف قطـاع 
الكفاف، إىل العمل بأجر يف القطاعني التجاري والصناعي. بيد أن نسبة مئوية كبـرية ال تـزال 

تعمل يف قطاع الكفاف غري النقدي. 
ويف عـام ١٩٨٧، شـرعت احلكومـة يف برنـامج لالنتعـاش االقتصـادي، يشـــمل تعزيــز 
اإلدارة احلكيمـة للماليـة العامـة والنقديـة، وحتسـني احلوافـز للقطـاع اخلـاص، وحتريـر االقتصـــاد 
ــــدأت  وتنميــة رأس املــال البشــري باالســتثمار يف التعليــم والصحــة. وباالضافــة إىل ذلــك، ب
احلكومة عملية خصخصة للمؤسسات شبه احلكومية ورفع القيود عن النقد األجنيب وتشـجيع 

اشتراك القطاع اخلاص يف تطوير اهلياكل األساسية. 
وفيمـا يتعلـق باملشـاريع العامـة، عملـت احلكومـة علـى احلـد مـــن دورهــا يف املشــاريع 
التجاريـة املشـتركة عـن طريـق خصخصـة العـدد القليـل الـذي قـررت االحتفـاظ بـه واســتغالله 
على أساس جتاري. وقد جرت خصخصـة أكثريـة املشـاريع العامـة، وينصـب تركـيز احلكومـة 
اآلن على تأمني معايري إدارية أفضل لتحسـني حتقيـق األربـاح وختفيـض التكـاليف للمؤسسـات 
اخلاضعة لرقابتها. ويف مواجهة ايار اخلدمة املدنية، وضعـت حكومـة حركـة املقاومـة الوطنيـة 

برنامج إصالح اخلدمة املدنية الذي يرمي إىل ما يلي: 
ترشيد وزارات احلكومة؛  •

تعزيز القدرة على حتقيق التغيري؛  •
حتسني املرتبات وتطبيق أجر كاف للحد األدين للمعيشة؛  •

القضاء على الفساد؛  •
تطبيق اإلدارة املوجهة حنو حتقيق النتائج.  •

وقـد اســـتهدف إصــالح القطــاع العــام أيضــا احلكومــات احملليــة مــن خــالل عمليــة 
الالمركزية. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للسياسة العامة يف تعزيـز احلكومـات احملليـة. ومـن 
خالل الالمركزية، ستتمتع اتمعات احمللية بالقدرة على حكم نفسها وتعبئة مواردها اخلاصـة 
ا. وستسهم الالمركزية أيضا يف برنامج القضاء على الفقر مبعاجلة االفتقار إىل تقريـر املصـري، 
ــم  ومـهارات التخطيـط، والقيـادة الفعالـة، واملعلومـات، ومراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني، وتنظي

تطبيق نظم اجلدارة والنظم الفعالة لتقدمي اخلدمات على صعيد احلكومات احمللية. 
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ويف اآلونـة األخـرية، فرغـت احلكومـة مـن دراسـات املنظـور الوطـين الطويـل األجـــل، 
رؤيـة أوغنـدا: مشـروع عـام ٢٠٢٥. وهـذه العمليـة املتعـددة األبعـــاد واملتعــددة التخصصــات 

للنهج القائم على املشاركة شكلت هدفا مشتركا للتنمية املستدامة يف األجل الطويل للبلد. 
ومنذ عام ١٩٩٧، توجد دالئل على اجلهود الـيت تبذهلـا احلكومـة. فقـد بلـغ متوسـط 
معدل النمو السنوي ٦,٥ يف املائة، ونقص معدل وفيات الرضع من ١٢٢ لكـل ٠٠٠ ١ مـن 
املواليد األحياء إىل ٩٧ لكل ٠٠٠ ١، وارتفعت نسبة االلتحاق بـالتعليم مـن ٦٠ يف املائـة إىل 
٨٠ يف املائـة. وعندمـا تولـت حكومـة حركـة املقاومـة الوطنيـة السـلطة يف عـام ١٩٨٦، كــان 
التضخم قد وصل إىل ٢٤٠ يف املائة، بيد أنه منذ ذلك احلني هبـط إىل أقـل مـن ١٠ يف املائـة. 
كمـا حتسـن حتصيـل إيـرادات احلكومـة. ويف الفـــترة ١٩٩١/١٩٩٠ عندمــا أنشــئت مصلحــة 
اإليرادات األوغندية، مل تبلغ الضرائب الـيت حصلـت سـوى ١٣٥,٩٥ بليـون شـلن أوغنـدي. 

ويف الفترة ١٩٩٥/١٩٩٤، حصلت مصلحة اإليرادات األوغندية ٥٢٢,٢٣ بليون شلن. 
وعلى الرغم من أشكال النجاح هذه، كــانت هنـاك عوامـل خمتلفـة رتبـت آثـارا هامـة 
على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصاديـة. وعلـى 
سـبيل املثـال، ال تـزال بعـض املنـاطق الواقعـة يف مشـايل وغـريب أوغنـدا تشـهد حالـة مـن إنعـــدام 
األمـن مـن جـراء احلـرب األهليـة. وأدت هـذه احلالـة إىل إرغـام احلكومـة علـــى التركــيز علــى 

استتباب السلم واالستقرار يف هذه املناطق. 
وتواجـه احلكومـة التحديـات املتمثلـة يف وبـاء فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز. 
ويواصل هذا الوباء استرتاف القطاع اإلنتاجي لسـكان أوغنـدا بـالنظر إىل تزايـد عـدد البـالغني 
الذين يتوفون وهم ال يزالون يف ريعان الشباب. كما أن برامج التكيــف اهليكلـي، الـيت كـانت 
جـزءا مـن برنـامج احلكومـة لإلنتعـاش االقتصـادي، كـانت هلـا تكلفـة اجتماعيـة لقيامـــها علــى 
منظور طويل األجل للتنميـة. بيـد أن اآلثـار املباشـرة أدت إىل تفـاقم الفقـر بـني أضعـف فئـات 
اتمع. وعلى الرغم مـن هـذه التحديـات، تواصـل احلكومـة، مـع ذلـك، العمـل علـى إصـالح 

القطاع االقتصادي والقطاع العام لتحسني نوعية حياة األوغنديني. 
 

 النظام السياسي 
وقت تقدمي اإلضافة إىل التقريريـن األول والثـاين املقدمـني مـن حكومـة أوغنـدا بشـأن 
تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة يف شـباط/فـرباير ١٩٩٥، كــانت 
أوغندا بسبيل صياغـة دسـتور جديـد. وقـد صـدر الدسـتور يف تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٥، 
وأحدث تغيريات يف النظام السياسي ألوغندا. وينال هذا الدستور التقديـر بوصفـه واحـدا مـن 
أكـثر الدسـاتري مراعـاة للفـوارق بـني اجلنســـني يف القــارة. وتنــص املــادة ٦٩ (١) و (٢) مــن 
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الدستور على قيام نظام سياسي خيتاره الشعب بنفسه عـن طريـق االنتخابـات أو االسـتفتاءات 
احلرة والرتيهة. وهناك النظام السياسي ”للحركـة“، والنظـام السياسـي ”املتعـدد األحـزاب“، 
وأي نظام سياسي دميقراطي ونيايب آخر. وقد أجريت االنتخابـات يف عـام ١٩٩٦؛ وأجريـت 

االنتخابات الرئاسية يف أيار/مايو والربملانية يف حزيران/يونيه، يف إطار نظام ”احلركة“. 
والنظام السياسي للحركة يقوم على قاعدة عريضة، ويتسم بأنه شامل وغـري متحـزب 
ويتفق مع الدميقراطية القائمة على املشـاركة. واملادتـان ٧٠ و ٧١ مـن الدسـتور تضمنـان مـن 
بـني أمـور أخـرى، املسـاواة يف الوصـول إىل مجيـع املنـاصب القياديـة جلميـــع املواطنــني. وعلــى 
أساس هذه الضمانات، كفلت القوانني والسياسات األخرى املتعلقة بـاإلدارة مشـاركة املـرأة. 
وأحـد األمثلـة علـى ذلـك هـو قـانون احلكومـات احملليـة لعـام ١٩٩٧ (انظـــر املــادة ٤ يف هــذا 

التقرير). 
وهناك حكم انتقايل يف الدستور يقضي باستمرار أخذ البلد بنظام ”احلركة“ لـإلدارة 
ملدة مخس سنوات. ويف غضون هذه املدة يتعني إجراء استفتاء لتحديــد النظـام املقبـل لـإلدارة. 

ووقت إعداد التقرير، كانت األعمال التحضريية إلجراء االستفتاء جارية. 
 

 النظام القانوين 
ينص الدستور على وجود سلطة قضائية مستقلة طبقا للقانون والفصل بني السـلطات 

التنفيذية والقضائية والتشريعية للحكومة. 
والقوانني املنطبقة يف أوغندا تشمل القانون التشـريعي، والسـوابق القضائيـة، والقـانون 
العـام واملبـادئ القانونيـة لإلنصـاف. ويتمتـع القـانون التشـريعي باألسـبقية علـى مجيـع القوانــني 
األخرى. وال تطبق القوانني العرفية إال يف حالة عدم وجود قانون تشريعي أو سوابق قضائيـة. 
ـــة أعــراف ختــالف مبــادئ حقــوق اإلنســان املنصــوص عليــها يف  وينـص الدسـتور علـى أن أي

الدستور تكون الغية وباطلة. وتنص املادة ٢ (٢) على ما يلي: 
”يف حالة عدم اتفـاق أي قـانون أو أي عـرف آخـر مـع أي أحكـام هلـذا الدسـتور، 
يسود الدستور، ويكون القانون أو العـرف اآلخـر بـاطال، بقـدر عـدم االتفـاق مـع 

أحكام الدستور“. 
وتطبـق أوغنـدا نظامـا ثنائيـا للمحـاكم؛ رمسـي وغـري رمسـي. وقـــد أنشــئ النظــام غــري 
الرمسي مبوجب قانون جلان املقاومة (السلطات القضائية) لعـام ١٩٨٧*. ومـن ناحيـة أخـرى، 

انشئ النظام الرمسي مبوجب الدستور (انظر الشكل ١). 
 
 

جلان املقاومة يطلق عليها اآلن االس احمللية.  *
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ويبـدأ التسلسـل اهلرمـي للنظـام غـري الرمسـي للمحـاكم علـى صعيـد القريـة. فمحكمـــة 
الس احمللي، تضم مـا بـني مخسـة وتسـعة أعضـاء، وتتمتـع بسـلطات حمـدودة للنظـر يف بعـض 

القضايا احملددة، وعلى سبيل املثال املسائل العائلية والسرقات الصغرية.  
 

 املؤسسات احلكومية اليت تعزز وحتمي النهوض باملرأة 
 نظام احملاكم يف أوغندا 

الشكل ١ – هيكل نظام احملاكم يف أوغندا 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: تعقد اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان جلسات قضائية بوصفها مراقبا حلقوق اإلنسان. 

احملكمة العليا 

حمكمة االستئناف 

احملكمة العسكرية العامة
احملكمة العالية 

احملكمة الصناعية 

احملكمة الدستورية 

حمكمة الصلح الرئيسية 

حمكمة الصلح من 
الدرجة األوىل 

حمكمة الصلح من 
الدرجة الثانية 

حمكمة الصلح من 
الدرجة الثالثة 

حمكمة الس احمللي
من الدرجة األوىل 

حمكمة الس احمللي 
من الدرجة الثانية 

حمكمة الس احمللي 
من الدرجة الثالثة 
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ويتـألف النظـام الرمسـي للمحـاكم مـن حمـاكم الصلـح مـن الدرجـة الثانيـة علـى صعيــد 
املقاطعـة الفرعيـة، وحمـاكم الصلـح مـن الدرجـة األوىل علـى صعيـــد املقاطعــة وحمــاكم الصلــح 
الرئيسية على صعيـد احملافظـات. أمـا حمـاكم الدرجـة الثانيـة فإـا تعمـل أيضـا بوصفـها حمـاكم 
ـــانون  لألحـوال الشـخصية واألطفـال، علـى النحـو الـذي تنـص عليـه املادتـان ١٤ و ١٦ مـن ق

األطفال لعام ١٩٩٦. 
وصعودا إىل أعلى السلم توجد احملكمـة العاليـة ذات التمثيـل اإلقليمـي تعلوهـا حمكمـة 
االستئناف واحملكمة العليا علـى الصعيـد الوطـين. وتوجـد أيضـا حمـاكم خاصـة تشـمل احملكمـة 
العسكرية العامة، واحملكمة الصناعية، وحمـاكم األراضـي. وقـد أعيـد إحيـاء احملكمـة العسـكرية 
العامة يف عام ١٩٨٧. وال تتناول هذه احملكمـة سـوى القضايـا املتعلقـة بالعسـكريني. وبـاملثل، 
تتنـاول احملـاكم الصناعيـة املســـائل ذات الصلــة بالعالقــات بــني أربــاب األعمــال واملوظفــني، 

ومسائل نقابات العمال وأية مسائل ناشئة عن نزاع صناعي. 
وتـؤدي حمكمـة االسـتئناف دور احملكمـة الدسـتورية. وباالضافـــة إىل النظــر يف قضايــا 
االسـتئناف املرفوعـة مـن احملكمـة العاليـة، بوصفـها حمكمـة أول درجـة، فإـا تنظـــر يف مســائل 

تفسري الدستور. 
وهنــاك ارتبــاط بــني النظــامني الرمســي وغــري الرمســي للمحــاكم عــن طريــق قضايـــا 
االستئناف. وقضايا االستئناف املرفوعة من حماكم االس احمللية من الدرجـة الثالثـة ختتـص ـا 
حمكمة الصلح الرئيسية (انظر الشكل ١). ومن األمهية أيضا مالحظة أن حماكم اـالس احملليـة 
وحمـاكم الصلـح األدىن هـي احملـاكم الـيت تتعـامل معـها املـرأة أكـثر مـن غريهـا. بيـد أنـه جيـــري 
تدرجييـا إلغـاء حمـاكم الصلـح مـن الدرجـــة الثالثــة. وتضطلــع وزارة شــؤون اجلنســني والعمــل 
والتنميـة االجتماعيـة بالتوعيـة بـالفوارق بـني اجلنسـني وبكفالـة مراعـاة اهتمامـات اجلنســـني يف 

السلطة القضائية. (لالطالع على التفاصيل، انظر املادة ١٥ من هذا التقرير) 
 

 اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان 
فيما يتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان، أنشأ الدستور اللجنـة األوغنديـة حلقـوق اإلنسـان 
باختصاصات شبه قضائية، وطبقا للمادة ٥٣ (١) و (٢)، جيوز للجنة، يف ممارسـة صالحياـا 
كمحكمـة، إذا كـانت مقتنعـة بوقـوع انتـهاك ألحـد حقـــوق اإلنســان أو احلريــات، أن تــأمر 

مبا يلي: 
اطالق سراح الشخص احملتجز أو احملبوس؛  •

دفع تعويض؛  •
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أي انصاف أو جرب قانوين آخر.  •
وقــد ثبــت أن اللجنــة متثــل مصــدرا بديــال آخــر ملســاعدة املــرأة والفئــات الضعيفـــة 
األخرى. وتعتزم اللجنة إنشاء مكاتب إقليمية. وسيساعد هذا على حصـول مزيـد مـن النسـاء 

على العدالة بسرعة. 
 

 وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية 
متثل وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية اآللية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة 
وتعميم مراعاة نوع اجلنس يف األنشطة الرئيسية. وتتمثـل مهمتـها يف تعزيـز العمالـة، وإنتاجيـة 
ـــات احملليــة، وال ســيما  العمـال، والسـلم الصنـاعي، ومحايـة احلقـوق واحلريـات ومتكـني اتمع
الفئات األمية، واملهمشة والضعيفة. وتكفل الوزارة أن حتقــق هـذه اتمعـات احملليـة إمكانياـا 
وأن تسخرها ألغراض التنمية املستدامة واملسـتجيبة الحتياجـات اجلنسـني مـن خـالل التحـول 

االجتماعي. ويبني الشكل ٢ هيكلها العام ووظائفها املتعددة القطاعات.  
وقــد اعتمــدت الــوزارة جــا قائمــــا علـــى املشـــاركة حيـــث يشـــترك املســـتفيدون 
املستهدفون يف عمليات ختطيط وتنفيـذ ورصـد وتقييـم براجمـها. وهـذه هـي السياسـة الرئيسـية 
لعملية التوعية بالفوارق بني اجلنسـني ومراعـاة اهتمامـات اجلنسـني يف األنشـطة الرئيسـية كمـا 

هو موضح يف املادة ٢ من هذا التقرير. 
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الشكل ٢ – اهليكل العام املعتمد لوزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظـة: جتـدر مالحظـة أن عمليـة إعـادة تشـكيل هيكـل الـوزارات مسـتمرة، وسينشـــأ كثــري مــن اهليئــات 
األخـرى الـيت ترمـي إىل حتسـني مركـز املـرأة األوغنديـة. وتشـمل هـذه اهليئـات جلنـة تكـــافؤ الفــرص، املقــرر 

إنشاؤها مبجرد توافر األموال. 

 
األمني الدائم 

جلنة تكافو الفرص 

وحدة حتليل السياسات  مركز املوارد 

 
مديرية العمل  إدارة الشؤون اإلدارية وحدة التخطيط 

واملالية 

مديرية شؤون اجلنسني 
والتنمية اتمعية 

إدارة السالمة والصحة
املهنيتني 

إدارة العالقات العمالية 
والوظيفية والصناعية 

إدارة القضاء على 
الفقر، واحلقوق 

االقتصادية واملدنية 

 
إدارة شؤون الشباب 

واألطفال 
إدارة شؤون اجلنسني
والثقافة والتنمية 

اتمعية 

 
إدارة شؤون املعوقني 

واملسنني 

 مشروع إنتانديكوا اإلئتماين ---
مركز كامبري نغيسا الوطين للتأهيل ---
الس الوطين للتعليم غري النظامي وتعليم الكبار ---
املركز الثقايف الوطين ---
الس الوطين لشؤون املرأة ---
الس الوطين للمعوقني ---
الس الوطين لألطفال ---
الس الوطين للشباب ---

(اهليئات املذكورة أعاله شبه مستقلة) 

--- جملس املكتبات العامة 
--- احملكمة الصناعية 

--- الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
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 متويل اآللية الوطنية 
إن األمـوال الـيت تقدمـها وزارة املاليـة لـربامج املـــرأة توجــه مــن خــالل وزارة شــؤون 
ـــة (احملافظــات)  اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة، يف حـني جـرى إخطـار السـلطات احمللي
برصد األموال الالزمة لربامج املرأة يف ميزانياا الالمركزية. بيد أن أحـد القيـود الرئيسـية الـيت 
تواجهـها اآلليـة احلكوميـة للنـهوض بـاملرأة يتمثـل يف ضآلـة التمويـل. ويبـني اجلـدول ٢ توزيـــع 

احلكومة ألمواهلا على مجيع الوزارات. 
 

اجلـــدول ٢: ميزانيـــة التنميــــة حســــب الــــوزارات، ١٩٩٢-١٩٩٥ (بالنســــبة املئويــــة 
للمجاميع) 

 
٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ الوزارة/املؤسسة 

٠,٩٦ ٠,٩١ ٠,٨٢ اخلدمة العامة 
١٤,٤ ١٩,٣٨ ١٨,٢ املالية والتخطيط االقتصادي 

٧,٨ ٦,٢٨ ٦,٥٩ الزراعة والصناعة ومصائد األمساك 
٠,٢٤ ٠,٨٥ ١,٢٨ األراضي واالسكان وتنمية احلضر 

٩,٧٣ ٥,٢٩ ٩,٤٤ التعليم والرياضة 
١٠,٩١ ٥,٠٩ ٤,٩٩ الصحة 

١٠,٤٨ ٧,٠٢ ٦,٤٩ األشغال، والنقل واملواصالت 
١,٥٥ ٠,٦٤ ٠,٣٩ اإلعالم 

٠,٥ ٠,٥٦ ٠,٦٨ العمل والشؤون االجتماعية 
٠,٥ ٨,٣٤ ٦,٥٩ الدفاع 

٢,٤٢ ١,٣٦ ١,٩٢ مستشفى موالغو 
١,٣٢ ١,٨٧ ٢,٣٨ جامعة ماكرييري 

١,٦٧ ٢,٨٣ ٠,١٧ السياحة واحليوانات الربية واآلثار 
٩,٣٤ ٩,١١ ٩,٨ احلكم احمللي 

١٠,٨٧ ٦,٦٥ ٧,٠٩ املوارد الطبيعية 
١,٠٨ ٢,٣١ ٠,٢١ شؤون اجلنسني وتنمية اتمعات احمللية 

٦,٢٢ ٣,٦٩ ٢,٥٦ التجارة والصناعة 
٠,٠٦ ٢,٨٩ ١,٥٦ العدل والشؤون الدستورية 

١١,٤٦ ١٤,٩٣ ١٨,٨٤ أخرى 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اموع 

 
املصدر: وزارة املالية والتخطيط االقتصادي، معلومات أساسية عن امليزانية، ١٩٩٥/١٩٩٤. 
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وحتصل وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية على مـوارد هزيلـة لدرجـة 
أنه يتعذر عليــها االضطـالع جبميـع براجمـها. وتدفـع احلكومـة مرتبـات موظفـي الـس الوطـين 

لشؤون املرأة، ولكنها مل تفرج بعد عن األموال الالزمة ملعظم أنشطتهم. 
والشق األكرب من متويل اآللية الوطنية يأيت من وكاالت ماحنة مثل الوكالـة الدامنركيـة 
للتنمية الدولية واليونيسيف. وجرى إعداد هذا التقرير بدعـم مـن اليونيسـيف (املراحـل األوىل 
ـــا). وقــامت الوكالــة الدامنركيــة للتنميــة الدوليــة بتمويــل  جلمـع البيانـات، وجتميعـها وحتريره

التحرير النهائي وإنتاج النسخ لنشرها. 
 

 االس الوطنية لشؤون املرأة 
أنشـئت جمـالس شـــؤون املــرأة مبوجــب قــانون اــالس الوطنيــة لشــؤون املــرأة لعــام 
١٩٩٣. وعلـى غـرار هيكـل الـس احمللـي، يتسـم جملـس شـؤون املـرأة بأنـه هيكـل مـن ســـت 
مسـتويات تبـدأ مـن مسـتوى القريـة لغايـة املسـتوى الوطـين، مـــرورا مبســتوى احملافظــة. ومتثــل 
اـالس منتديـات حمليـة للمـرأة حيـث تعبـأ مـن خالهلـا للقيـام باألنشـــطة الوطنيــة واإلمنائيــة يف 
منطقتها احمللية. وعن طريق االس، جيري متكني املرأة من تنسيق أنشــطتها وإبـالغ احتياجاـا 

احملددة إىل خمتلف مستويات ختطيط اتمعات احمللية. 
 

 مديرية التعبئة اجلماهريية، وشؤون اجلنسني والفئات ذات املصلحة يف أمانة احلركة 
أنشئت هذه املديرية يف عام ١٩٩٨، وتشترك بنشاط يف إضفاء الطابع السياسي علـى 
القضايا ذات الصلة بنوع اجلنس، وإحياء الشــعور الداخلـي والتوعيـة ـا. وتعمـل املديريـة مـن 
خالل هيكل االس احمللية وجلان املقاومـة*. وأمينـة املـرأة علـى مسـتوى القريـة، واألبروشـية، 
واملقاطعة الفرعية واحملافظة تعبـئ النسـاء وتقـوم بـدور الناطقـة بلسـام عنـد الضـرورة. وعلـى 
الرغم من القيود املفروضة على أمينات املرأة، فقـد قمـن علـى مـدى السـنوات العشـر األخـرية 
بتعبئة اجلماعات النسائية ألغراض األنشطة اإلمنائية وبزيـادة الوعـي بشـأن القضايـا اجلنسـانية. 
وتوجد حاليا ما ال يقل عن مجاعـة إمنائيـة نسـائية واحـدة يف كـل حمافظـة. وجيـري مـن خـالل 
هـذه اجلماعـات يف املقـام األول تقـدمي املسـاعدة إىل املشـاريع اإلمنائيـة النسـائية. وقـد رصــدت 
وزارة املالية خمصصات يف شكل منح مشروطة جلميع احملافظات من أجل جمالس شـؤون املـرأة 

وجمالس الشباب.  
 

 
 

توجد جلنة مقاومة على مستوى كل جملس حملي، مسؤولة عن إعداد سياسات احلركة وبراجمها.  *
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  املنظمات غري احلكومية اليت تعزز وحتمي النهوض باملرأة 
 الرابطة الوطنية للمنظمات النسائية يف أوغندا 

الرابطـة الوطنيـة للمنظمـات النســائية يف أوغنــدا هــي اهليئــة املشــرفة علــى املنظمــات 
النسائية يف أوغندا. وقد أنشئت الرابطة يف عام ١٩٩٣ وتتوىل تنسيق أنشـطة مجيـع املنظمـات 
غري احلكومية النسائية، واجلماعـات النسـائية والنـوادي النسـائية يف أوغنـدا (يوجـد منـها أكـثر 
من ٣٠٠). ومجيع هذه املنظمات غـري احلكوميـة واجلماعـات ملـتزم بتحسـني مركـز املـرأة يف 
خمتلـف القطاعـات. واملنظمـات الـيت تنـدرج يف إطـار الرابطـة الوطنيـة للمنظمـــات النســائية يف 
أوغندا تعبأ يف جمموعات، ومجعيات تعاونية ووحدات قائمة على اجلهد الذايت. وقـد حصلـت 
النساء يف تلك اجلماعـات علـى االئتمـان، وباسـتخدام األرض واملدخـالت الزراعيـة، اسـتجنب 

لنداء احلكومة لزيادة اإلنتاج. 
 

اشتراك املنظمات النسائية يف إعداد تقرير اتفاقيــة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد 
املرأة 

تأخذ وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية على عاتقها مسـؤولية إعـداد 
تقرير املركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيز ضـد املـرأة. وعنـد إعـداد 
هذا التقرير، استشـارت الـوزارة عـدة إدارات حكوميـة ومنظمـات نسـائية. وبـدأ هـذا بطلـب 
قيـام املنظمـات بتوفـري البيانـات ذات الصلـة للتقريـر. وعندمـا كـان مشـــروع التقريــر جــاهزا، 
دعيـت املنظمـات إىل اجتمـاع القـراره علَّقـت فيـه علـى املشـروع. وبعـــد إدخــال التعليقــات، 
نظمت الوزارة حلقة عمل امجاعية وطنية وعرضت النص النهائي للتقرير على مجيـع أصحـاب 
املصاحل، مبا يف ذلك املنظمات النسائية. ويورد التذييل اإلدارات واملنظمـات الـيت اشـتركت يف 

إعداد هذا التقرير. 
 

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتنفيذها 
صدقت أوغندا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف متـوز/يوليـه 
ـــذ ذلــك احلــني، قدمــت احلكومــة التقريريــن األول والثــاين  ١٩٨٥ بـدون أي حتفظـات. ومن
املقدمني من حكومة أوغندا بشأن تنفيذ اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة 
(يشــار إليــهما يف هــذه الوثيقــة بوصفـــهما التقريريـــن األول والثـــاين) أعقبتـــهما بإضافـــة يف 
ـــرباير ١٩٩٥. وقــد واصلــت احلكومــة تعبئــة الدعــم لتنفيذهــا يف امليــادين القانونيــة  شـباط/ف

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
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ــة  وعلـى الرغـم مـن أن مهمـة كفالـة التقيـد باملعـاهدات الدوليـة يقـع علـى عـاتق اللجن
األوغندية حلقوق اإلنسان، فإن وزارة شـؤون اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة بوصفـها 
اآللية الوطنية للنهوض باملرأة وتعميم مراعاة نـوع اجلنـس يف األنشـطة الرئيسـية، مسـؤولة عـن 
إعداد تقرير املركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة. وللقيـام 
بذلـك، كـان عليـها أن ترصـد قيـام خمتلـف املؤسسـات احلكوميـة بتنفيـذ االتفاقيـة، فضـال عــن 
قيامـها بـدور رائـد يف نشـر االتفاقيـة وتقريـر املركـز القطـري عـن طريـق نشـر الكتيبـات وعــن 

طريق التوعية. 
وتعزيـز اإلجـراءات االجيابيـة يف امليـادين القانونيـة والتعليميـة واالقتصاديـة والسياســية، 
وااللـتزام الدسـتوري بالنـهوض بـاملرأة واحـترام حقوقـها فضـال عـن اعتمـــاد السياســة الوطنيــة 
املتعلقة بنوع اجلنـس، متثـل مؤشـرات واضحـة اللـتزام احلكومـة بتحريـر املـرأة. وتتمثـل العقبـة 

املتبقية يف االلتزام املايل. 
 

عملية الرصد والتقييم فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
صدقت أوغندا على عدد مـن االتفاقيـات وقـامت برصدهـا بكتابـة تقـارير إىل األمـني 
العام لألمم املتحدة. وملا كانت حكومة أوغندا قد وقعت وصدقت علـى اتفاقيـة القضـاء علـى 
مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة يف عـام ١٩٨٥، فإـا تلـتزم بتنفيذهـا. ويسـتند تقريـر املركـز 
القطــري هــذا إىل معلومــات مســتخلصة مــن اســتبيانات شــاملة وحلقــات عمــل. واللجنــــة 
األوغندية حلقوق اإلنسان مكلفة برصد تقيد احلكومة باالتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك اتفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بيد أا ملـا كـانت قـد أنشـئت منـذ عـهد قريـب، 

فإا مل تتمتع بعد بالقدرة الكافية لتنفيذ هذه الوظيفة بالكامل. 
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 اجلزء الثاين 
 تقرير مقدم مبوجب املواد احملددة من االتفاقية 

املادة ١   
تعريف التمييز  

قُدم التقريران األول والثاين بشأن اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التميـيز ضـد املـرأة 
ـــس مدرجــا  عندمـا كـانت أوغنـدا ال تـزال يف ظـل دسـتور عـام ١٩٦٧. ولذلـك مل يكـن اجلن
بوصفه أحد األسباب احملظورة للتمييز. ومـن خـالل املسـاعي لـدى األوسـاط الرمسيـة وإسـهام 
املـرأة يف الدسـتور اجلديـد، أدرج اجلنـس يف املـــادة املتعلقــة بــالتمييز يف دســتور عــام ١٩٩٥. 

وتورد املادة ٢١ (٣) تعريفا واسعا للتمييز وتنص على ما يلي: 
ألغراض هذه املادة: 

”التمييز يعين ختصيص معاملة خمتلفـة ألشـخاص خمتلفـني لسـبب يرجـع فحسـب أو 
يف املقام األول إىل صفات كل منهم حسب اجلنس أو العـرق أو اللـون أو األصـل 
اإلثين أو القبيلة أو املولد أو العقيدة أو الدين أو املركز االجتماعي أو االقتصادي 

أو الرأي السياسي أو اإلعاقة“. 
ويف ضوء احلكم أعاله، من الواضح أن الدستور، بوصفه القـانون األعلـى يف أوغنـدا، 
يسلم باملساواة ويأخذ يف االعتبـار مجيـع الفئـات ذات املصلحـة علـى مجيـع املسـتويات. ومنـذ 
تقدمي التقريرين األول والثاين، خطت أوغندا خطوات شـجاعة يف التعبـري عـن التزامـها حبمايـة 

حقوق املرأة ومعاجلة قضايا اجلنسني يف الدستور. 
ويف مجيع القوانني اليت سـبقت دسـتور عـام ١٩٩٥ وطبقـا للتفسـري القـانوين، فُسـرت 
كلمة ”هو“ لتشمل ”هي“. بيد أن الوضـع تغـري بنفـاذ دسـتور عـام ١٩٩٥ الـذي يسـتخدم 
عبارات من قبيل: ”مجيع األوغنديني“، أو ”كل شخص،“ أو ”الرجـال والنسـاء“ أو ”هـو 
أو هـي.“ ولغـة الدسـتور الشـاملة للجنسـني علـى حنـو دقيـق ومقصـود تعـزى إىل الوفــود الــيت 
اشتركت يف املناقشة اليت أجرا اجلمعية التأسيسية خلدمة مصاحل املرأة. بيد أنـه ال تـزال هنـاك 
حاجة إىل إعادة النظر يف القوانـني القائمـة جلعلـها متوافقـة مـع الدسـتور، وعلـى سـبيل املثـال، 
ـــرض، واالغتصــاب والزنــا.  القوانـني العائليـة، واملـادة ١٥٠ مـن قـانون العقوبـات، وهتـك الع
وال يـزال هـذا مـع ذلـك مسـألة تفسـري قـانوين وعلـى احملـاكم إعمـال اللغـة الدسـتورية. وإطــار 
العمل القانوين املتعلق بكفالة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف أوغندا علـى النحـو 
املنصوص عليه يف الدستور جرى حتسينه إلبراز املساواة بني الرجل واملرأة. وجديـر باملالحظـة 
أنـه يف حـني توجـد يف الدسـتور اجلديـد أحكـام إجيابيـــة، ال يــزال مــن الســابق ألوانــه إعــالن 
تطبيقها بالنظر إىل أن أجهزة إنفاذ القانون تكيف نفسها لاللتزام باملبادئ الدستورية. وعـالوة 
علـى ذلـك، ال تـزال القيـود االقتصاديـة واالجتماعيـة الثقافيـة تعرقـل التحقيـق الكـامل ملســاواة 

املرأة. 
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 املادة ٢ 
 التزام الدولة بالقضاء على التمييز 

ـــدمي التقريريــن األول والثــاين، فــإن حكومــة  إذا أخـذ بعـني االعتبـار الوضـع وقـت تق
أوغندا أحرزت مزيدا من التقـدم يف مراعـاة اشـتراطات املـادة ٢ مـن االتفاقيـة. وباالضافـة إىل 
حظر التمييز بسبب اجلنس، يسـلم الدسـتور باملسـاواة أمـام القـانون واملسـاواة يف احلمايـة الـيت 

يوفرها القانون. وينص الدستور يف املادة ٢١ (١) و (٢)، على ما يلي: 
”مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبوجبه يف مجيع جمـاالت احليـاة السياسـية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف كل جمال آخر ويتمتعون باحلماية املتساوية 

اليت يوفرها القانون.“ 
وينص كذلك يف املادة ٢١ (٢) على أنه:  

”بـدون املسـاس بـالبند (١) مـن هـذه املـادة، ال جيـوز التميـيز ضـد شـخص بســـبب 
اجلنس، أو العرق، أو اللون، أو األصـل اإلثـين، أو القبيلـة، أو املولـد، أو العقيـدة 

أو الدين أو املركز االجتماعي أو االقتصادي، أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.“ 
ـــادئ الدســتورية الــيت حتظــر التميــيز، إىل  وال تـزال حكومـة أوغنـدا بصـدد ترمجـة املب
تشريع حملي. وقد أحـرزت اللجنـة األوغنديـة املعنيـة باالصالحـات القانونيـة تقدمـا كبـريا حنـو 
تعديل قوانني األحوال الشخصية، اليت تؤثر سلبيا على النساء والبنات يف املقـام األول. واآلن، 
يوجـد مشـروع قـانون العالقـات العائليـة ومشـروع قـانون اجلرائـم اجلنسـية وسـيعرضان قريبـــا 
علـى الربملـان. بيـد أنـه جتـدر مالحظـة أن التقـدم البطـيء هلذيـــن املشــروعني يعــزى جزئيــا إىل 

املقاومة اليت واجهتها احلكومة من خمتلف قطاعات اتمع احمللي. 
وقانون األرض ومشروع قانون العالقات العائلية سـيحددان اآلفـاق املسـتقبلية للمـرأة 
يف احلصول على األرض وامتالكها، وممتلكات الزوجيـة واألشـكال األخـرى للعقـارات. وقـد 
سـاعد قـانون األرض، يف شـــكله احلــايل، الفقــراء، ومعظمــهم مــن النســاء. واملنظمــات غــري 
احلكوميـة، حتـت رعايـة حتـالف أرض أوغنـدا وبتنسـيق مـن الشـبكة النسـائية األوغنديـة تســعى 
لدى الربملان لسن قانون عادل يفيد الفقـراء ويعطـي النسـاء حقـوق االنتفـاع. وحصـول املـرأة 

على األرض واملمتلكات واإلئتمان ال يزال منخفضا للغاية. 
 

 موجز محاية املرأة والطفل مبوجب قانون األرض 
هناك أحكام حمددة تضمن محاية املرأة والطفل؛  •
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مجيع األعراف اليت متنع املرأة والطفل من مرياث األرض الغية وباطلة؛  •
مطلوب من جلان األرض أن حتمي مصاحل النساء واألطفال واألشخاص املعوقني؛  •

املرأة ممثلة يف جلان األرض وحماكم األرض؛  •
يلـزم احلصـول علـى موافقـة كتابيـة مـن الـزوج قبـل نقـل ملكيـة األرض الـيت تســكنها  •

األسرة أو تكتسب معيشتها منها؛ 
يعطي األطفال الذين بلغوا سن الرشد موافقتهم قبل نقل امللكية؛  •
تعطي جلان األرض موافقتها بالنيابة عن األطفال القصر واليتامى؛  •

سـترد مسـألة امللكيـة املشـتركة للممتلكـات بــني املــرأة والرجــل يف قــانون األرض يف  •
شكله اجلديد. 

 
السياسة الوطنية املتعلقة بنوع اجلنس 

وافقت احلكومة على السياسة الوطنيـة املتعلقـة بنـوع اجلنـس يف عـام ١٩٩٧، كجـزء 
مـن سياسـتها املتعلقـة مبراعـاة اهتمامـات اجلنسـني يف عمليـة التنميـة الوطنيـة. وجتمـل السياســـة 
االسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق هـذه األهـداف وإطـار العمـل املؤسسـي، مبـا يف ذلـــك أدوار 

ومسؤوليات الوزارات التنفيذية وأصحاب املصلحة اآلخرين. 
وطبقـا للسياسـة الوطنيـة املتعلقـة بنـوع اجلنـس، فـإن وزارة شـــؤون اجلنســني والعمــل 
والتنمية االجتماعية هي املؤسسة املنشأة لتعزيز العـدل بـني اجلنسـني وتضطلـع مبسـؤولية قيـادة 
وتنسـيق التنميـة امللبيـة الحتياجـات اجلنسـني وخباصـة كفالـة حتسـني مركـز املـرأة والدعـــوة إىل 

حتقيق العدل بني اجلنسني على مجيع املستويات. 
ـــل والتنميــة االجتماعيــة، وهــي تــؤدي دورهــا،  وتوفـر وزارة شـؤون اجلنسـني والعم
اإلرشـاد التقـين والدعـم املسـاند للمؤسســـات األخــرى املشــتركة يف ختطيــط التنميــة املراعيــة 
للفوارق بني اجلنسني. كما أا تتصل باجلهات الفاعلة األخرى لتحديد االهتمامـات الرئيسـية 
للجنسني وتوجيه االنتباه إليها، مثل ملكية املمتلكات، وملكيـة األرض، واإلئتمـان، واحلقـوق 
القانونية فضال عن املبادرة إىل اختاذ إجراءات ملعاجلتها مثل إصالح القانون ومحالت التوعية. 

 
خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة 

إن االلتزام بالقضاء على التمييز ضد املرأة املنصوص عليه مبوجب املادة ٢ مـن اتفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يتعزز يف إطار منهاج عمل بيجـني ومنـهاج العمـل 
اإلقليمي األفريقي. واسـتنادا إىل هـذه األسـس، قـامت حكومـة أوغنـدا بوضـع واعتمـاد خطـة 
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العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩. ويتمثـل هـدف هـذه اخلطـة يف 
ـــة  حتقيــق تكــافؤ الفــرص للمــرأة بتمكينــها مــن االشــتراك يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي

والسياسية، واالستفادة منها. 
وتتمثل أربعة جماالت ذات أولوية لتحسني مركز املرأة فيما يلي: 

الفقر، وإدرار الدخل، والتمكني االقتصادي؛  •
الصحة اإلجنابية واحلقوق املتعلقة ا؛  •
إطار العمل القانوين وصنع القرارات؛  •

الطفلة والتعليم.  •
وتوفـر اخلطـة إطـار عمـل لتنفيــذ املبــادرات الــيت تنــدرج ضمــن هــذه اــاالت ذات 
األولويـة مبعرفـة خمتلـف اجلـهات الفاعلـة الرئيسـية علـى صعيـد اتمـع احمللـي واحملافظـــة وعلــى 

الصعيد الوطين خالل الفترة من ١٩٩٩ إىل ٢٠٠٤. 
 

خدمات املساعدة القانونية والتثقيف القانوين 
تتضمن اخلدمات املقدمة ملعاجلة قضايا التمييز ضد املرأة مبـادرات مـن احلكومـة ومـن 
املنظمات غري احلكومية على حد سواء. ومن ناحية احلكومـة، جنحـت وزارة شـؤون اجلنسـني 
والعمل والتنمية االجتماعية يف بدء برنامج تدرييب للمساعدين القانونيني يف إحـدى احملافظـات 
ـــات  (كـامويل) لتحسـني تقـدمي اخلدمـات القانونيـة يف اتمعـات احملليـة. وأعـدت الـوزارة كتيب
وكراسات دليلية مبسطة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة فيمـا 

يتعلق مبختلف القوانني لزيادة إتاحتها للجمهور. 
واجلـهود الـيت بذلتـها الـوزارة لتوعيـة السـكان حبقوقـهم عززـا برامـج تثقيـف قـــانوين 
وتوعية حكومية وغـري حكوميـة أخـرى يف احملافظـات األخـرى يف البلـد. وبـالنظر إىل ضخامـة 
املعلومـات القانونيـة الـيت تدعـو احلاجـة إىل نقلـها للسـكان احملليـــني يف البلــد، ال تــزال املــوارد 

الالزمة للقيام ذا غري كافية. 
ـــة مــن قبيــل رابطــة  وخدمـات املسـاعدة القانونيـة الـيت قدمتـها منظمـات غـري حكومي
احملاميـات األوغنديـة (االحتـاد الـدويل للمحاميـات – أوغنـدا)، ومركـز تطويـر القـانون (جامعـة 
ـــرأة علــى  ماكـرييري) ومشـروع املسـاعدة القانونيـة للجمعيـة األوغنديـة للقـانون، سـاعدت امل
حماولـة حـل مشـاكلها القانونيـة وال سـيما يف املسـائل ذات الصلـة باملـرياث، وحقـوق امللكيـــة، 

والزواج، واالعتداء، والطالق/االنفصال ونفقة الطفل. 
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 املادة ٣ 
 تطور املرأة وتقدمها 

منذ أن صدقت حكومة أوغندا علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد 
املرأة وقدمت التقريرين األول والثاين، اختذت خطوات حنـو تطويـر املـرأة وتقدمـها يف امليـادين 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
وتشمل هذه اخلطوات ما يلي: 

نشر دستور مراع للفوارق بني اجلنسني؛  •
إنشاء آلية وطنية للنهوض باملرأة؛  •

اعتماد السياسة الوطنية املتعلقة بنوع اجلنس؛  •
اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن املرأة؛  •

ـــام  إدراج نــوع اجلنــس يف البيــان الرمســي املتعلــق بإنتخــاب رئيــس اجلمهوريــة يف ع •
١٩٩٦؛ 

اإلصالح التشريعي؛  •
اإلجراءات اإلجيابية يف خمتلف امليادين وال سيما يف ميادين صنع القـرار، والتسـهيالت  •

اإلئتمانية والتعليم. 
 

 التوعية بالفوارق بني اجلنسني وتعميم مراعاة نوع اجلنس 
لضمــان تلبيــة احتياجــــات املـــرأة يف امليـــادين االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 
والثقافيـة، شـــرعت وزارة شــؤون اجلنســني والعمــل والتنميــة االجتماعيــة يف عمليــة للتوعيــة 
ـــى  بـالفوارق بـني اجلنسـني وتعميـم مراعـاة نـوع اجلنـس يف خمتلـف السياسـات والقطاعـات عل

الصعدين احمللي والوطين على حد سواء. 
 

التوعية بالفوارق بني اجلنسني 
جـرت التوعيـة بـالفوارق بـني اجلنسـني مـن خـالل القنـوات التاليـــة: حلقــات العمــل، 
واحللقــات الدراســية، واخلطــب العامــة، واألحــاديث، واحملــــاضرات، والـــربامج التليفزيونيـــة 
واإلذاعية، ونشرات الصحف احمللية املتعلقـة باجلنسـني، واملؤمتـرات واملسـرحيات، علـى سـبيل 
املثـال. ومتثلـت الفئـات املسـتهدفة يف صـانعي السياسـة، واملشـرعني، واملديريــن، والسياســيني، 
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واملنظمــات غــري احلكوميــة، وموظفــي وســــائط اإلعـــالم، واملوظفـــني التقنيـــني القطـــاعيني، 
ومستخدمي البيانات وجامعيها، وموظفي إنفاذ القانون وعامة اجلمهور.  

 
تعميم مراعاة نوع اجلنس 

مشلت عملية تعميم مراعاة نوع اجلنس حىت اآلن الوزارات التالية: 
شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية؛  •
الزراعة واإلنتاج احليواين ومصائد األمساك؛  •

املياه، واألراضي والبيئة؛  •
السياحة، والتجارة والصناعة؛  •

أمانة احلكم احمللي وحتقيق الالمركزية؛  •
الصحة؛  •

الشؤون الداخلية؛  •
التعليم والرياضة.  •

ـــات تتعلــق بانتــهاج سياســة ملبيــة الحتياجــات  وقـد تعـهدت هـذه الـوزارات بالتزام
اجلنسني.وتتمثل القيود الرئيسية املفروضة على اآللية الوطنية فيما يتعلق ذه العمليـة يف رصـد 
ومتابعة تنفيذ هذه االلتزامات املتعلقة بالسياسة. وباالضافة إىل هذا، مشـل تعميـم مراعـاة نـوع 
اجلنس داخل احلكومـات احملليـة ١٣ مـن الــ ٤٥ حمافظـة. وعمليـة تعميـم مراعـاة نـوع اجلنـس 

على صعيد احملافظات دف إىل إدماج اهتمامات اجلنسني يف خطط تنمية احملافظات. 
 

 البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس 
إن االحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنس تبني بوضوح الثغرات اجلنسانية بني املـرأة 
والرجل يف عدد مــن اـاالت، مثـل: الصحـة، والتعليـم، وصنـع القـرارات، والعمـل، واألسـرة 
املعيشية وقضايا اإلسكان، واليـد العاملـة، واإلعاقـة والفقـر. وهـذا ميثـل أساسـا جيـدا لصـانعي 
السياسـة واملخططـني الختـاذ إجـراءات لتصحيـح نواحـي اخللـل. وتســـتخدم البيانــات املصنفــة 
حسب نوع اجلنس كأداة هامة للتأثري على عملييت رسم السياسـة والتخطيـط للنـهوض بـاملرأة 

يف أوغندا. 
والبيانـات املصنفـة حسـب نـوع اجلنـس ختلـق الوعـي الـذي يشـجع التغيـري يف تصميــم 
الربامج اليت تعاجل أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف شىت القطاعات. وتتسم العملية التعاونيـة 
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باألمهيـة بسـبب ضـرورة قيـام مسـتعملي اإلحصـاءات املصنفـة حســـب نــوع اجلنــس بتحديــد 
مطالبهم على أساس احتياجام وبالتايل تناول االحتياجات احملددة للمستعملني.  

وقد استحدثت وزارة شؤون اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة قـدرات يف جمـال 
مجع البيانات وتصنيفها حسب نوع اجلنس. وميثل منشور ’املـرأة والرجـل يف أوغنـدا: حقـائق 
وأرقــام عــام ١٩٩٨‘، جتســيدا هلــذه املبــادئ التوجيهيــة الــيت أعــــدت مـــع مكتـــب أوغنـــدا 
لإلحصاءات، وكذلك بناء القدرات عن طريق التدريـب. وحيتـوي هـذا املنشـور علـى بيانـات 
مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن السـكان، وخصـائص األسـرة املعيشـية، والصحـة، والتعليـم، 
ومعرفــة القــراءة والكتابــة، واليــد العاملــة، وصنــع القــرارات، واإلعاقــة، والفقــر. وكتيبـــات 
اإلحصاءات القطاعية التفصيلية األخرى للجنسني املتعلقة بـالتعليم، والصحـة وصنـع القـرار يف 

طريقها للنشر. 
 

 دور املنظمات غري احلكومية يف النهوض باملرأة 
يف أوغنـدا، تعمـل احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف تعـاون مـــن أجــل النــهوض 
باملرأة. ويتم هذا من خالل بذل املساعي لدى األوسـاط الرمسيـة، وإجـراء املشـاورات، وعقـد 

اجتماعات شهرية مع املنظمات املشرفة والتدريب. 
ولذلــك، فــإن املنظمــــات غـــري احلكوميـــة قـــادرة علـــى توفـــري البيانـــات، ودراســـة 
االستراتيجيات وإعطاء معلومات ارجتاعية لوزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعيـة 
بشـأن القضايـا احلاليـة املتعلقـة حبقـوق املـرأة. وعلـى سـبيل املثـال، يف صياغـة التقريـر القطـــري 
اسـتعدادا للمؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة لعـام ١٩٩٥؛ اشـترك أكـــثر مــن ٢٠ ممثلــة عــن 
املنظمـات غـري احلكوميـة، وأكـثر مـن ٣٠ ممثلـة عـن ١٥ إدارة حكوميـة و ٣ مؤسسـات شــبه 
حكومية، يف االجتماعات ويف صياغة التقرير القطري املذكور. وتقوم الـوزارة أيضـا بتكليـف 
املنظمات غري احلكومية جبمـع البيانـات أو إجـراء التدريـب املتعلـق بالقضايـا اجلنسـانية. وعلـى 
سبيل املثال، أثناء املشاورات الدستورية، كلفت الوزارة منظمة العمل من أجل التنمية بـإجراء 
دراسة استقصائية أساسية عن معلومات املرأة عن الدستور. وفيما يتعلق بالتمكني االقتصـادي 
للمـرأة، تطلـب خدمـات منظمـات مـن قبيـل الصنـدوق املـايل واالسـتئماين النسـائي يف أوغنــدا 

فيما يتعلق بإدارة اإلئتمان والتدريب عليه. 
وما برحت املنظمات غري احلكومية النسائية تستهل وتنفذ، مـن تلقـاء نفسـها، برامـج 
ترمي إىل زيادة الوعي فيما يتعلق حبقوق املرأة ومقاومة التمييز. وتشمل تلك املبادرات برامـج 
إسـداء املشـورة الـيت تقدمـها نسـاء الرابطـة األوغنديـة للجامعـــات، وبرامــج التوعيــة القانونيــة 
واملتعلقـة باجلنسـني الـيت تقدمـها منظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، وبرامـج املســـاعدة القانونيــة 
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والتوعيـة الـيت يقدمـها االحتـاد الـدويل للمحاميـات – أوغنـــدا، ومبــادرات منظمــة األمــل بعــد 
االغتصاب، وجهود الدعـوة الـيت يبذهلـا منتـدى دور املـرأة يف الدميقراطيـة والتدخـالت اليقظـة 
اليت تقوم ا شبكة املنظمات النسائية األوغندية. واشتراك عدة منظمات غري حكوميـة نسـائية 
ـــة عــام ١٩٩٦ ســاعدت  يف برامـج التربيـة الوطنيـة الـيت سـبقت االنتخابـات الرئاسـية والربملاني

بقدر كبري يف خلق الوعي باشتراك املرأة يف السياسة، وتعزيز هذا االشتراك. 
ومعظـم املنظمـات النسـائية تـرى اآلن أنـه ال منـاص مـن إدراج التوعيـة بـالفوارق بــني 
اجلنسني يف أنشطتها املزمعة. وقـد تالقـت مجيـع هـذه األنشـطة جلعـل نـوع اجلنـس قضيـة حمـل 
اهتمام يف مجيع أحناء البلد. ويتمثل أحد مؤشرات هذا الوعـي العـام بنـوع اجلنـس يف أن مجيـع 
الصحف الرئيسية واحملطات اإلذاعية خصصت مكانا ووقتا حمددا ومنتظمـا للقضايـا اجلنسـانية 
يف منتجـات وسـائط إعالمـها. وتعـزز هـذا بسلسـلة مـن التدريـب فيمـــا يتعلــق بنــوع اجلنــس 

استهدفت على وجه التحديد وسائط اإلعالم املطبوعة وااللكترونية على حد سواء.  
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 املادة ٤ 
 التعجيل بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة 

امتثاال هلذه املادة من االتفاقية، اختذت حكومة أوغنـدا تدابـري مؤقتـة خمتلفـة ترمـي إىل 
التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة. ويف هذا الصدد، حـافظت احلكومـة علـى الوضـع 
املذكور يف التقريرين األول والثاين، وحسـنته يف بعـض احلـاالت. وكضمـان دسـتوري، تنـص 
املادة ٣٢ (١) على اختاذ إجراءات إجيابية لصاحل الفئات املهمشة علـى أسـاس نـوع اجلنـس أو 
ـــة أو أي ســبب آخــر نشــأ نتيجــة األحــداث املاضيــة، أو بســبب التقــاليد أو  السـن أو اإلعاق

العرف، بغرض تصحيح االختالالت اليت توجد ضدها. 
والتدابــري املذكــورة يف التقريريــن األول والثــاين والــيت جــرى االحتفــاظ ــا تشـــمل 
الــ ١,٥ نقطـة إضافيـة الـيت متنـح جلميـع اإلنـاث املؤهـالت عنـــد االلتحــاق باجلامعــة، واملقعــد 

الربملاين للنساء يف كل حمافظة. 
والتدابري اجلديدة املعتمدة تشمل ما يلي: 

تنـص املـادة ٣٢ (٢) مـن الدسـتور علـى إنشـــاء جلنــة تكــافؤ الفــرص بغــرض حتقيــق  •
اإلجراءات اإلجيابية بالكامل لصاحل الفئات املهمشة. 

اعتمدت سياسة تعميـم التعليـم االبتدائـي. وطبقـا هلـذه السياسـة، حيـق لكـل أسـرة أن  •
يكـون لديـها أربعـة أطفـال ترعـاهم احلكومـة للحصـول علـى التعليـــم االبتدائــي. ويف 
إطـار هـذه السياسـة، يوجـد نـص إجيـايب يقضـي بوجـود طفلتـني علـى األقـل مـن بـــني 

األطفال األربعة لكل أسرة. 
فيمـا يتعلـق بـاحلكم احمللـي، ينـــص الدســتور ويف الواقــع قــانون احلكــم احمللــي، علــى  •

االحتفاظ للمرأة بثلث العضوية يف كل جملس حكم حملي. 
ويف الشؤون السياسية الوطنية، هنـاك إجـراء إجيـايب يقضـي بتخصيـص مقـاعد خاصـة  •

للمرأة من احملافظات عالوة على خيار منافسة الرجل يف الدوائر االنتخابية. 
بيد أن املادة ٧٨ (٢) من الدستور تنص على اسـتعراض اإلجـراءات اإلجيابيـة املتعلقـة 

باملرأة والفئات املهمشة بغرض االحتفاظ بأي متثيل من هذا القبيل، أو زيادته أو إلغائه. 



00-5237125

CEDAW/C/UGA/3

 املادة ٥ 
 دور كل من اجلنسني والقولبة 

 تصوير املرأة يف قالب جامد 
ــا  حسـبما أشـارت التقـارير سـابقا، تسـلم احلكومـة بـأن االفتقـار إىل الوعـي ميثـل عائق
رئيسيا أمام القضاء على التحيز ومجيع املمارسات األخرى، الـيت تقـوم علـى فكـرة وضاعـة أو 

تفوق اجلنسني. 
وعلى الرغم من أن األمناط االجتماعية والثقافية يف أوغندا تتباين حسب االختالفـات 
اإلثنية، توجد بعض اخلصائص املشتركة اليت تـربز يف مجيـع الثقافـات وتشـري إىل دور كـل مـن 
اجلنسـني وتقولـب املـرأة. ويرجـع هـذا يف جـذوره إىل نظـام السـلطة األبويـة الراســـخ يف مجيــع 
الثقافـات. وبعـض األمثلـة علـى ذلـك تتضمـن النظـر إىل النسـاء كممتلكـات، وأـن أدىن مـــن 

نظرائهن الذكور، وأن موجهات لألعمال املرتلية، وأن يستأهلن الضرب يف البيت. 
وتنص املادة ٣٣ (٣) من الدستور على ما يلي:  

”حتمــي الدولــة املــرأة وحقوقــها، آخــذة يف االعتبــار مركزهــا الفريــد ووظائفــــها 
األمومية الطبيعية يف اتمع”. 

وقد اعتمدت احلكومة من خالل وزارة شؤون اجلنسني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة 
استراتيجية للتوعية بالفوارق بـني اجلنسـني ملعاجلـة القولبـة اجلـامدة القائمـة علـى نـوع اجلنـس. 
وقد قامت الـوزارة وال زالـت تقـوم بطائفـة مـن أنشـطة التوعيـة بـالفوارق بـني اجلنسـني وهـي 
أنشـطة تتبـاين حسـب الفئـة املسـتهدفة. وتشـمل هـذه األنشـطة: الـربامج اإلذاعيـة، واألنشـــطة 
املسرحية، واملنشورات اليت تتناول قضايا اجلنسني، وحلقات العمل املتعلقة بالتوعيـة بـالفوارق 
بــني اجلنســني، والكراســات الدليليــة والكتيبــات مــع االســتعانة بوســائط اإلعــالم البصريـــة، 
واسـتخدام مركـز للمـوارد والتثقيـف القـانوين. وتلقـي الـوزارة أيضـــا حمــاضرات عــن التوعيــة 

بالفوارق بني اجلنسني يف الكليات، ومعاهد التدريب واملؤسسات املهنية. 
وقـد قـامت وزارة التعليـم والرياضـة يف إطـار الدعـم املقـــدم ملشــروع اصــالح تعميــم 
التعليم االبتدائي، بتنقيح املواد التعليمية للمدارس االبتدائية للتركـيز علـى الصـور والرسـومات 
التوضيحية لتغيريها دف إعطاء منظور متوازن بني اجلنسني. وجرى تنقيـح املنـهاج الدراسـي 
للمدارس االبتدائية بوجـه عـام ليشـمل منظـورا متعلقـا بنـوع اجلنـس. وقـد صـدر الـد األول 
متضمنا الرياضيات، واللغة االنكليزية، والعلوم والدراسات االجتماعيـة، وجيـري توزيعـه علـى 

املدارس. 
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 دور املنظمات غري احلكومية يف معاجلة قضية القولبة اجلامدة للمرأة 
أسفرت التطورات األخرية يف وسـائط اإلعـالم وقطـاع املنظمـات غـري احلكوميـة عـن 
ـــر املــرأة يف قــالب جــامد. وقــد اعتمــدت الصحــف الرئيســية  مبـادرات ترمـي إىل منـع تصوي
الصادرة باللغة االنكليزية واللغات احمللية مبدأ ”صفحة القضايا اجلنسانية“. ويف كل أسـبوع، 
تنشر سلسلة مقاالت تتناول القضايـا اجلنسـانية. أمـا القضايـا األكـثر شـيوعا الـيت تنـاقش فإـا 
تتضمن العنف العائلي، واإلغتصاب، وهتك العرض، واسـتعراض املشـاريع النسـائية، وأنشـطة 
اجلماعات النسائية، والتدريب املتعلق بالفوارق بني اجلنسني، وتعيـني/ترقيـة املـرأة وحملـات عـن 
النساء البارزات. وتوجد أيضا جمالت نسائية مثـل ”ضـة منظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة“، 
الـيت تسـتهدف القيـادات الشـابة واملنتجـة فيمـا يتعلـــق بالقضايــا اجلنســانية. وبــادرت الرابطــة 
النسائية لوسائط اإلعالم األوغندية بإنتاج ملحـق أطلـق عليـه ”الصـوت اآلخـر“، يف صحيفـة 
”الرؤية اجلديدة“، يربز القضايا احلالية اليت متـس النـهوض بـاملرأة. بيـد أن بعـض اـالت الـيت 
تسـتهدف الشـباب مـا برحـت تظـهر وتعـرض مقـاالت متيـل حنـو تقـدمي تقـارير مثـرية جنســيا. 

ومييل هذا إىل تعزيز تصوير املرأة يف قالب جامد. 
وفيما يتعلق بالتغطية اإلذاعيــة والتليفزيونيـة، توجـد برامـج تتنـاول بنفسـها علـى وجـه 
التحديـد القضايـا اجلنسـانية. ويقـدم التليفزيـون احلكومـي (تليفزيـون أوغنـدا) برناجمـا أســبوعيا 
يغطي ”عامل اجلنسـني“. وتقـدم أيضـا إذاعـة أوغنـدا برامـج منتظمـة تغطـي القضايـا اجلنسـانية 
وتعكـف علـى توعيـة مجـهور املسـتمعني بضـرورة تغيـري العقليـة حنـــو املــرأة والفئــات احملرومــة 
األخرى (مثل األشخاص ذوي العاهات). وبظهور حمطـات اإلذاعـة اخلاصـة، ازدادت بصـورة 
كبرية الربامج واملقابالت املتعلقة بالقضايا اجلنسانية. وتتمثل العقبة الوحيدة يف أسـلوب بعـض 

مقدمي الربامج غري احلساس فيما يتعلق بالفوارق بني اجلنسني. 
بيد أن الوزارة وبعض املنظمات غري احلكوميـة النسـائية مثـل منظمـة العمـل مـن أجـل 
التنميـة، والرابطـة النسـائية لوسـائط اإلعـــالم األوغنديــة، ومنتــدى دور املــرأة يف الدميقراطيــة، 
واملنظمة النسائية الدولية للتبادل الشـامل لعـدة ثقافـات ورابطـة الكاتبـات، قـد سـعت جـاهدة 
لتنظيم حلقات عمل عن املعلومـات ومـهارات الكتابـة إلثـارة حـس موظفـي وسـائط اإلعـالم 

بالقضايا اجلنسانية. 
وإحدى املؤسسات اليت تقدم التدريب املتعلق بـالفوارق بـني اجلنسـني تتمثـل يف إدارة 
الدراسات املتعلقة بنـوع اجلنـس واملـرأة يف جامعـة ماكـرييري. وتقـدم اإلدارة دورات دراسـية 
إقليمية طويلة األجل وقصرية األجل على حد سواء. والدورات الدراسية الطويلة األجل تقـدم 
على مستوى املاجستري والدكتوراة يف حني تنظم الدورات الدراسية القصـرية األجـل بوصفـها 
تدريبا أثناء اخلدمة للمهنيني املهتمني باكتساب معرفـة عمليـة بالقضايـا اجلنسـانية. وقـد حضـر 
هذه الدورات الدراسية كثـري مـن املـهنيني واألفـراد مـن القطـاعني اخلـاص والعـام. وكـان هلـذا 

أثره اإلجيايب على فهمهم للقضايا اجلنسانية. 
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 املادة ٦ 
قمع استغالل املرأة   

 البغاء 
مل يتغري الوضع يف أوغندا عما ورد يف اإلضافة إىل التقريريـن األول والثـاين. وال يـزال 
العيش على مكاسب البغاء غري قانوين وجيري استغالل كثري من النساء. وتوجـد أيضـا هجـرة 

أجنبية من البغايا إىل البلد. 
وبسبب اشتداد األزمـة االقتصاديـة، ميكـن أن يـزداد البغـاء، بيـد أنـه ال توجـد بيانـات 
كافية عن هذه املمارسة. وهناك صلة واضحة بني هـذه املمارسـة والفقـر، إذ أن غالبيـة النسـاء 
املشـتغالت بالبغـاء يفعلـن ذلـك ألسـباب اقتصاديـة. وهنـاك عـــدد مــتزايد مــن النســاء الالئــي 
يهاجرن من املناطق الريفية إىل املراكز احلضرية حبثا عن العمل، ولكن كثريا منـهن يفتقـرن إىل 
املهارات الضرورية والتدريب الالزم لإلنضمام إىل القطـاع الرمسـي. ومشـكلة مجـع رأس املـال 
الالزم لالشتغال باألعمال التجاريـة األخـرى ميكـن أن تعـين أن األمـر ينتـهي ـن يف الشـوارع 

كبغايا. 
وإغراء الثراء أو األمن املايل للفتيات اليتيمات ميثل أساســا لالجتـار مـن املنـاطق الريفيـة 
بأوغندا إىل املدن. وقد وقع كثري من الشابات فريسة االجتـار عـن طريـق الرذيلـة الـيت ميارسـها 
من هلم السلطة عليهن. وهـذه هـي احلـال بوجـه خـاص مـع الفتيـات اليتـامى الالئـي يعشـن يف 

رعاية أقارن. 
وقد أقامت بعض املنظمات غـري احلكوميـة عيـادات ومشـاريع لتقـدمي املعونـة لألحيـاء 
الفقرية تقدم فيـها املسـاعدة واملشـورة للبغايـا بشـأن األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال 
اجلنسي. وبعض أمثلة املنظمات غري احلكومية تشمل منظمة األمل بعـد االغتصـاب ومشـروع 

تقدمي املعونة لألحياء الفقرية. 
 

 السياحة بدافع اجلنس 
يشــكل اتســاع نطــاق صناعــة الســياحة يف أوغنــدا نتيجــة لــتزايد اســـتتباب الســـلم 
واالسـتقرار السياسـي خطـرا حقيقيـا علـى الشـابات والفتيـات يف أوغنـدا. ويف السـياحة بدافـع 
اجلنـس، يدمـج منظمـو اجلـوالت ممارسـة اجلنـس مـع البغايـا كجـــزء مــن اموعــة الســياحية. 
واالحصـاءات املتعلقـة حبجـم هـذه املمارسـة ليسـت متاحـة أيضـا حيـث جتـري العمليـات ســرا 

ويتعذر على السلطات اكتشافها.  
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 الرتاع املسلح 
أدت حالـة الـرتاع املسـلح الداخلـي يف مشـال وشـرق أوغنـدا إىل اختطـــاف كثــري مــن 
الفتيات الصغريات والشابات من املناطق املتـأثرة بـالتمرد، الالئـي يرغمـن علـى العمـل كرقيـق 
ألغـراض اجلنـس للقـادة واجلنـود املتمرديـن، ويشـهد كثـري مـن الفتيـات والنســاء الالئــي لــذن 

بالفرار من األسر بإخضاعهن لالسترقاق اجلنسي. 
وقد قامت منظمات غري حكومية مثل املنظمة النسـائية الدوليـة للتبـادل الشـامل لعـدة 
ثقافات، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، والشبكة النسائية األوغندية ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
لشؤون الالجئني بإثبات حاالت بالوثائق للـرتاع املسـلح يف خمتلـف أحنـاء البلـد. وتقـدم وزارة 
شـؤون اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة واملنظمـــة الدوليــة للرؤيــة العامليــة واليونيســيف 
– االجتماعي لضحايا الرتاع املسـلح، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى  خدمات الدعم النفسي 

النساء واألطفال. 
 

القانون 
ميثل قانون العقوبات، الفصل ١٠٦، من قوانني أوغندا، القانون الرئيسي الـذي ميكـن 
اسـتخدامه ملكافحـة مشـكلة االجتـار بـاملرأة. والقـانون ال يسـتخدم بـــالتحديد مصطلــح/عبــارة 
االجتار باملرأة، ومع ذلك فإن املادة ١٢٥، اليت حتظر القـوادة، مماثلـة لالجتـار ومتثـل نصـا ميكـن 

استغالله يف مكافحة االجتار باملرأة ألغراض البغاء. وتنص املادة على ما يلي: 
”أي شخص: 

يقوم بقوادة أو حماولة قوادة أيـة فتـاة أو امـرأة دون سـن ٢١ عامـا للقيـام  (أ)
ـــدا أو أي مكــان آخــر، مــع أي شــخص أو  باتصـال جنسـي غـري مشـروع، سـواء يف أوغن

أشخاص؛ 
يقوم بقوادة أو حماولة قوادة أية امرأة أو فتاة لتصبح عاهرة عامة سواء يف  (ب)

أوغندا أو يف أي مكان آخر؛ 
يقـوم بقـوادة أو حماولـة قـوادة أيـة امـرأة أو فتـاة ملغـادرة أوغنـدا بقصــد أن  (ج)

تصبح نزيلة أحد بيوت الدعارة يف مكان آخر أو مترددة عليه؛ 
يقوم بقوادة أو حماولة قوادة أية امرأة أو فتاة لـترك حمـل إقامتـها املعتـاد يف  (د)
أوغنـدا، (وال يكـون حمـل اإلقامـة هـذا بيتـا للدعـارة) بقصـد أن تصبـح نزيلـــة أحــد بيــوت 

الدعارة سواء يف أوغندا أو يف مكان آخر، أو مترددة عليه، بغرض البغاء؛ 
يكون مرتكبا جلرمية ويعاقب بالسجن ملدة سبع سنوات“. 
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وتفسري هذا احلكم يتمثل يف أنه حيظر مجيع أنواع االجتـار بـاملرأة، سـواء االجتـار علـى 
الصعيد الوطين أو عرب احلدود. بيد أنه تعذر الرجوع إىل أي إدانة أو مقاضـاة ناشـئة عـن هـذه 
املادة يف السجالت املتاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويتضمن احلكـم عيبـا رئيسـيا يتمثـل فيمـا 

يلي:  
”ال يـدان أي شـخص بأيـة جرميـة منصـوص عليـها يف هـذه املـادة بنـاء علـى شــهادة 
ـــة تجــرم  شـاهد واحـد فحسـب، مـا مل يكـن الشـاهد مؤيـدا يف واقعـة هامـة مـا بأدل

املتهم“. 
وهـذا احلكـم يضـاعف مـــن صعوبــة اإلثبــات وعــبء اإلثبــات لالدعــاء. ويف معظــم 
احلاالت اختار وكالء النيابة اام املتهمني جبرائم بسيطة مثل التسكع واالخالل بالنظام (وهـو 
تعبري خفيف للبغاء، وال سيما عندما يتعلق األمر بامرأة قبـض عليـها ليـال) والتشـرد واالعتـداء 
(للقواديـن). وهنـاك صعوبـات تتعلـق بطـرق اإلثبـات ويف االلـتزام ـــا، إىل حــد أن اإلدانــات 
تتسم بالندرة ويؤثر اإلدعاء ”عدم تضييع وقته“. وبناء عليه، متثل تلك األحكام ببساطة نـص 

القانون مع وجود قليل من الفائدة العملية أو عدم وجودها.  
وتنـص املـادة ١٢٦ مـن قـانون العقوبـــات علــى جتــرمي تدبــري هتــك عــرض إمــرأة أو 
االتصـال اجلنسـي بالتـهديد، أو بـالتخويف، أو مبزاعـم كاذبـــة أو بانتحــال صفــات كاذبــة أو 
ـــادة أو شــيء بقصــد  باسـتخدام أو تقـدمي أو إرغـام أيـة امـرأة علـى تعـاطي أي خمـدرات، أو م
ختديرها أو التغلب عليها، ومن مث متكني أي شخص من االتصال اجلنسي غري املشـروع بتلـك 
املرأة. ويعاقب على ارتكاب ذلك بالسجن ملدة سبع سنوات. بيد أن احلكـم يشـترط لشـهادة 

شاهد واحد أن تكون مؤيدة باألدلة. 
وتنص املادة ١٢٧ من قانون العقوبات على ما يلي: 

”أي شخص، سواء كان مالك املكان أو شاغله، أو كان قائمـا بإدارتـه أو مراقبتـه 
أو كان يقوم بذلك بالنيابة أو يساعد فيه، يكـره عـن علـم أيـة فتـاة دون سـن ١٨ 
عاما على اللجوء إىل ذلك املكان أو التواجد فيه بغـرض إتيـان أفعـال جنسـية غـري 

مشروعة مع أي رجل، يرتكب جناية ويعاقب بالسجن ملدة مخس سنوات“. 
وتتمثـل اآلثـار التراكميـة لألحكـام املشـار إليـها أعـاله يف منـع وحظـر االجتـــار بــاملرأة 
باســتخدام القــوة، أو التــهديد باســتخدام القــوة أو العنــف، أو اســتغالل الســلطة أو الوضـــع 
املسـيطر أو بـاخلداع واحليـل. ويـزداد تعزيـز ذلــك باملــادة ١٢٩ (١) الــيت تنــص علــى أن أي 
شخص حيتجز على حنو غـري مشـروع شـخصا آخـر ألغـراض املواقعـة اجلنسـية يكـون مرتكبـا 

جلرمية. 
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ــاء  وجيـوز اسـتخدام املـادتني ١٣١ و ١٣٤ ملعاجلـة االجتـار بـاملرأة أو قمـع اسـتغالل بغ
املرأة. وهاتان املادتان حتظران العيش على مكاسب البغـاء، أو االسـتدراج أو اجللـب ألغـراض 

خملة باآلداب واالحتفاظ مبنازل أو غرف أو أي مكان آخر ألغراض البغاء. 
بيد أنه يف حني أن هذه األحكـام قـد تسـتخدم لكبـح االجتـار بـاملرأة، فإـا قـد ترتـب 
آثارا عكسية فيما يتعلق بالبغـاء ذاتـه. فالبغـاء حمـرم وال يعتـرب عمـال مشـروعا. وسـيظل بوسـع 
القواديـن وجتـار النسـاء االحتيـال علـى البغايـا الالئـي سـيتعذر عليـهن إبـالغ مظاملـهن للشــرطة 
ألـن يقمـن بعمـل غـري قـانوين. ولذلـك يســـتطيع جتــار النســاء اســتخدام هــذا القــانون ذاتــه 
لالحتفاظ بالنساء مسترقات ويف أوضاع مشاة ألوضاع الرقيـق بتـهديدهن بكشـف أمرهـن. 
ولـن يكـون للنسـاء عندئـذ مـن خيـار سـوى قبـول الطلبـات واألوضـاع الـيت يفرضـها التجــار. 
وحـىت إذا كـن يرغـنب يف أن يصبحـن أحـرارا، لـن تكـون الشـرطة مفيـدة بـــأي شــكل بســبب 

حتاملها على النساء املشتغالت بالبغاء. 
ويف كثـري مـن األحيـان تتوقـف التحقيقـات عندمـا تـدرك الشـرطة مـا تفعلـه مقدمــات 
الشـكاوى لكسـب معيشـتهن. واألشـخاص الذيـن يسـتفيدون مـن خدمـان يعرفـون أيضــا أن 
القـانون ال حيمـي هـؤالء النسـاء ويسـتغلون. وإذا مل يكـن البغـــاء حمرمــا، رمبــا حتلــت البغايــا 
بالشجاعة اللتماس االنتصاف ومحاية القانون من املمارسات اليت ختضعهن للعيـش والعمـل يف 

أوضاع مشاة ألوضاع الرقيق فضال عن العمل الضار بصحتهن. 
وبالنظر إىل عدم االعتراف بالبغـاء كعمـل مشـروع، يـترك البغايـا حتـت رمحـة التجـار 
والقوادين. ومن الناحية العملية، فإن معظم األحكـام ذات الصلـة بـاجلرائم موجـودة يف كتـب 
القانون فحسب وال تتسم بقدر كبري من األمهية العملية. ففي معظـم احلـاالت، مل تنشـأ عنـها 
أية دعاوى ناهيك عـن اإلدانـات ويعـزى ذلـك يف الغـالب إىل طبيعـة اجلرائـم واألدلـة املطلوبـة 
إلثبات احلالة. وألسباب خمتلفة مل تستخدم الشرطة شراكها لتلك احلاالت، وبدال مـن ذلـك، 
فضلت اام ارمني بالتسـكع واإلخـالل بالنظـام طبقـا للمـادة ١٢٧؛ وفيمـا يتعلـق بالعـائدين 

لإلجرام، تفضل أن تطلق عليهم حمتالني ومتشردين. 
ــدا  وقوانـني اهلجـرة يف أوغنـدا غـري عادلـة أيضـا بالنسـبة للمـرأة الـيت تبـاع خـارج أوغن
ألغـراض البغـاء. وإذا حالفـها احلـظ يف اإلفـالت مـن أصحـاب بيـــوت الدعــارة أو ”الــزوج“ 
الذي حيتفظ ا يف نري العبودية وأعيدت إىل الوطن بإرادا هي أو علـى حنـو آخـر، فـإن املـادة 
١٦ من قانون (تعديل) اهلجرة لعام ١٩٨٤ جيعـل حالتـها صعبـة. وطبقـا هلـذه املـادة، فـإن أي 
مواطن أوغندي أعيد للوطن بسبب خطئه أو سوء سـلوكه هـو جيـب، يف غضـون ١٢ شـهرا، 
أن يدفع إىل حكومة أوغندا مجيع النفقـات املتكبـدة يف العمليـة. والتخلـف عـن السـداد يعطـي 
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للحكومـة احلـق يف اسـتصدار أمـر مـن احملكمـة يـأذن بتوقيـع احلجـــز علــى املمتلكــات وبيعــها 
لتسهيل حتصيل املبلغ املنفق على اإلعادة للوطن. واملـرأة الـيت تعـاد للوطـن والـيت كـانت تعمـل 

عاهرة ستندرج بال شك يف فئة األشخاص املغتربني ”بسبب خطئهم هم“. 
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املادة ٧ 
 

احلياة السياسية واحلياة العامة 
 

كما أشري إليه يف املادة ٤ يف هذا التقرير، اختذت احلكومة تدابري للقضاء علـى التميـيز 
ضد املرأة يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة، عـن طريـق اإلجـراءات اإلجيابيـة يف املقـام األول. 
وقد حتسنت احلالة منذ تقدمي التقريرين األول والثاين بتأكيد اشتراك املرأة يف احلكم احمللي مـن 
خالل اإلجراءات اإلجيابية. وأخذت هذه املشاركة باملبدأ القائل بضـرورة أن متثـل املـرأة ثلـث 
أعضاء الس على مستوى القرية واألبروشـية واملقاطعـة الفرعيـة واحملافظـة. ويبـني اجلـدول ٣ 

اشتراك املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة يف أوغندا. 
 

اجلدول ٣ – النساء والرجال الذين يشغلون املناصب العليا لصنع القرار يف أوغندا 
 

 ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء املنصب 
٤٧ ٧ ٤٧ ٧ ٤٥ ٧ ٣٨ ٦ الوزارة* 
٢٢٦ ٥١ ٢٢٦ ٥١ ٢٢٦ ٥١ ٢١٩ ٥١ الربملان 

٢١٣ ٦٠ ٢١٥ ٥٩ ١١٢ ٢١ ١٢٢ ٣٢ اخلدمة املدنية العليا 
٥١ ١٦ ٤٤ ١٣ - - - - اهليئة القضائية 

١٠٥ ١٢ ٧٣ ٥ ٧٣ ٥ ١٠٣ ١٤ السلطات احمللية** 
٦٤٢ ١٤٦ ٦٠٥ ١٣٥ ٤٤٩ ٧٩ ٤٨٢ ٩٨ اموع (األعداد) 

٨١,٥ ١٨,٥ ٨١,٨ ١٨,٢ ٨٥,١ ١٤,٩ ٨٣,١ ١٦.٩ النسبة املئوية 
 

النساء والرجال يف أوغندا: حقائق وأرقام، ١٩٩٨ (وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية)  املصدر: 
تشمل الوزارة الوزراء ووزراء الدولة.  *    

تشمل السلطات احملليـة املفوضـني املقيمـني للمحافظـات، وكبـار املوظفـني اإلداريـني ونـواب رؤسـاء اـالس  **    
احمللية. وكانت البيانات املتعلقة بكبار املوظفني اإلداريني لعامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ مفقودة. 

 
 

ويتضح من البيانات املذكورة أعاله أنه برغم حتسن احلالة، ال يـزال عـدد النسـاء أقـل 
من عدد الرجال يف مناصب صنع القرار يف أوغندا. وتلك هـي احلالـة علـى مجيـع املسـتويات؛ 
على املستوى الوطين ومستوى احملافظـة ومسـتوى اتمـع احمللـي. ورمبـا كـان السـبب يف هـذه 
املشكلة يتمثل يف اتمع القائم على السلطة األبوية الذي يعتـرب فيـه الرجـال القـادة الطبيعيـني، 
ولذلك يقبل قليل من النساء تلك التحديات أو حىت التفكري يف قبوهلــا. واملواقـف السـلبية الـيت 
ميكن أن تثريها تلك األفعال متثل جزءا من هذه املشكلة. وعلى سبيل املثال، تبني االنتخابـات 
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الربملانية اليت أجريت مؤخرا يف عام ١٩٩٦ أنـه مـن بـني الــ ٨٩٦ شـخصا الطـامعني يف الفـوز 
مبقاعد املقاطعات البالغ عددها ٢١٤ مقعدا باالنتخـاب املباشـر يف أوغنـدا، كـانت هنـاك ٣٢ 
امرأة فحسب وجنحت ٨ نساء فقط يف الوصول إىل الربملان. وبقية النساء يف الربملان موجـودة 
عن طريق اإلجراءات اإلجيابية للمـرأة والفئـات ذات املصلحـة األخـرى. ويف اهليئـة التشـريعية، 
جيب أن تنتخب كل حمافظة ممثلة يف الربملان لتمثيـل مصـاحل النسـاء. وكـان موضـع التقديـر أن 
١٨ يف املائة من أعضاء الربملان كن من النسـاء؛ وأن ٥٠ يف املائـة مـن ممثلـي األشـخاص ذوي 

العاهات كن من النساء، يف حني بلغت النسبة للشباب ٤٠ يف املائة. 
ومـن اجللـي أن احلمـالت أو التدابـري اخلاصـة الـــيت اختذــا احلكومــة واملنظمــات غــري 
احلكومية النسائية بغرض تشجيع النسـاء علـى الترشـيح للمنـاصب أو توليـها باالنتخـاب علـى 

الصعد احمللية واالقليمية والوطنية رتبت بعض اآلثار. 
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املادة ٨ 
 

متثيل املرأة ومشاركتها على الصعيد الدويل 
 

منـذ تقـدمي التقريريــن األول والثــاين، نصــت األهــداف واملبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة 
لسياسة الدولة يف دستور عـام ١٩٩٥ علـى املسـاواة والتحـرر مـن التميـيز (املـادة ٢١) وعلـى 
حقوق املرأة (املادة ٣٣) وعلى تكافؤ الفرص يف التنميـة (املـادة احلاديـة عشـرة، الفقـرة ’١‘). 

ويتضح من أحكام الدستور أن املرأة يف أوغندا ميكن أن تتمتع من حيث املبدأ مبا يلي: 
 

"فرصــة متثيــل حكومتــها علــى الصعيــد الـــدويل واالشـــتراك يف أعمـــال املنظمـــات 
الدولية“. 

بيد أنه، من الناحية العملية، مل يتحقق قدر كبري من التغري منذ تقـدمي التقريريـن األول 
والثاين. وال تزال توجد ٣ نساء من بني ٤١ سفريا، وتوجد ١١ امـرأة مـن بـني ٣٥ سـكرتريا 
أول. وتوجـد أيضـا ٨ نسـاء مـن بـني ٢٤ سـكرتريا ثـان، ومـن بـني مـا جمموعـه ٣١ ســكرتريا 
ثالث، توجد ١٠ نسـاء. ومتثيـل املـرأة يف املنـاصب الدبلوماسـية العليـا أقـل مـا ميكـن. ويـتزايد 
عدد النساء مع الرتول يف الرتب املمثلة ألوغنـدا يف اخلـارج (انظـر اجلـدول ٤). وبوجـه عـام، 
ال تزال النساء الالئـي يشـغلن الرتـب األدىن صغـريات السـن وليسـت لديـهن التزامـات عائليـة 
وأطفـال. بيـد أنـه عندمـا يكتمـل نضجـهن ويسـهمن يف االلتزامـات العائليـة وتكويـــن البيــت، 
يصبـح مـن الصعـب عليـهن تـويل املنـاصب يف اخلـارج بسـبب مـا ترتبـه مـن آثـار خطـرية علــى 
أسرهن اجلديدة. ويف هذا الصدد، ال تزال االلتزامات العائلية متثل عقبة رئيسية أمـام االشـتراك 

الفعلي للمرأة يف السلك الدبلوماسي. 
 

  اجلدول ٤ – عدد النساء والرجال يف السلك الدبلوماسي، حزيران/يونيه ١٩٩٩ 

الدرجة 

ـــــــــاء  النس
املوفــــدات 
للخارج 

النســاء يف وزارة 
اخلارجيـــــــــــــة، 

أوغندا 

جممـــــــــــــوع 
النســـــــــاء يف 
ـــــــــــــلك  الس
الدبلوماسي 

جممـــــــــــوع 
الرجــــال يف 
الســــــــــلك 
الدبلوماسي

جممـوع النســاء 
والرجـــــــال يف 
الســــــــــــــــلك 
الدبلوماسي 

٤١ ٣٨ ٣ ١ ٢ سفري 
١١ ١٠ ٢ ٢ - مستشار وزير 

١١ ٨ ٣ - ٣ مستشار 
٣٥ ٢٤ ١١ ٤ ٧ سكرتري أول 
٢٤ ١٦ ٨ ٤ ٤ سكرتري ثان 

٣١ ٢١ ١٠ ٧ ٣ سكرتري ثالث 

املصدر: وزارة اخلارجية، أوغندا، ١٩٩٩. 
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ــاصب  بيـد أنـه يف املـاضي القريـب، حظيـت املـرأة األوغنديـة بدعـم احلكومـة لتـويل من
قيادية يف األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى. وترأس سيدة أوغندية الربنامج اإلقليمـي 
ــامج  للجنـوب األفريقـي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة (الفـاو)، وتتـوىل سـيدة أخـرى مسـؤولية برن
األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) يف 

نفس املنطقة كما ترأس أخرى قسما يف نفس الربنامج يف جنيف. 
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املادة ٩ 
 

اجلنسية 
 

منـذ تقـدمي التقريريـن األول والثــاين، تعدلــت احلالــة بســبب التغيــريات الــيت أدخلــها 
دستور عام ١٩٩٥. وتنص املادة ٩ من الدستور على ما يلي: 

”كل شخص كان، عند بدء نفاذ هذا الدستور، مواطنا أوغنديا يظـل مواطنـا ـذه 
الصفة“. 

وحيدد الدستور أنواعا خمتلفة للجنسية، يرد وصفها يف األجزاء التالية. 
 

اجلنسية باملولد 
 

قبـل دسـتور عـام ١٩٩٥، كـان باسـتطاعة املواطنـني الذكـور فحسـب منـــح اجلنســية 
ألطفـاهلم املولوديـن داخـل أوغنـدا أو خارجـها. واآلن، تعطـي املـــادة ١٠ مــن الدســتور حــق 
التمتع باجلنسية األوغندية للطفل املولود داخل أوغندا أو خارجها عن طريق أي مـن األبويـن. 
وهذا يعين أن الطفل املولود ملواطنة أوغندية يصبح تلقائيـا مواطنـا أوغنديـا بـاملولد. وتنسـحب 
اجلنسية إىل ذلك الطفل عن طريق األم، حىت لو كانت متزوجة بغري أوغنـدي وحـىت لـو كـان 
ذلـك الطفـل مولـودا خـارج أوغنـدا. وللطفـل أو الطفلـة، مـىت رغـب أو رغبـت، حـــق التمتــع 

باجلنسية األوغندية. 
 

اجلنسية بالتسجيل 
 

قبل دستور عام ١٩٩٥، مل يكن باستطاعة املرأة األوغندية أن متنـح اجلنسـية لزوجـها 
غري األوغندي، يف حني كان نظريهـا الذكـر يتمتـع ـذا احلـق. واآلن، تسـمح املـادة ١٢ (١) 
و (٢) مـن الدسـتور ألي شـخص مـتزوج مبواطـن أوغنـدي (ذكـرا كـــان أوانثــى) باكتســاب 
اجلنســية األوغنديــة بالتســجيل. واملــادة ١٢ (٣) و (٤) حتمــي كذلــك أي شــخص (حيمـــل 
جنسية مكتسبة بالتسجيل) من فقد جنسيته األوغندية يف حالـة وفـاة الـزوج، أو االنفصـال أو 

الطالق من الزوج. وهذا احلكم حيمي املرأة بوجه خاص. 
 

فقد اجلنسية بالتسجيل 
 

ال يشكل الزواج مبواطن غري أوغندي سببا يدعو إىل فقـد األوغنـدي، ذكـرا كـان أو 
أنثى، جلنسيته األوغندية. وتنص املادة ١٥ (٢) من الدستور على ما يلي: 
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”يفقد املواطن األوغندي، جنسيته األوغندية على الفـور إذا اكتسـب جنسـية بلـد 
آخــر غــري أوغنــدا أو احتفــظ ــا عنــد بلوغــه ١٨ عامــا، بفعــل إرادي خــــالف 

الزواج“. 
وتنص املادة ١٥ (٥) على ما يلي:  

”إذا قضى قانون بلد، خبـالف أوغنـدا، أن يتخلـى الشـخص الـذي يـتزوج مواطنـا 
لذلك البلد عن جنسية بلده مبوجب ذلك الزواج، فإن املواطن األوغنـدي، الـذي 
حيرم من جنسيته مبوجب ذلك الزواج يصبح، عند احنالل ذلـك الـزواج، إذا فقـد 

نتيجة ذلك جنسيته املكتسبة بذلك الزواج، مواطنا أوغنديا“. 
ـــة الدولــة  وهـذه األحكـام تكفـل للمـرأة األوغنديـة أال تفقـد جنسـيتها أو تصبـح عدمي
نتيجة للزواج مبواطن غـري أوغنـدي. ومـن املمكـن اآلن للمـرأة األوغنديـة أن حتتفـظ جبنسـيتها 
األوغندية حىت إذا تزوجت بأجنيب. ويرجع هذا إىل أا تتمتع حبق دستوري يف منح جنسـيتها 

لزوجها األجنيب. 
 

وثائق السفر 
 

تنص املادة ٢٩ (٢) من الدستور على ما يلي: 
ـــة  ”يتمتـع كـل أوغنـدي بـاحلق يف (أ) االنتقـال حبريـة يف مجيـع أحنـاء أوغنـدا واإلقام
واالسـتقرار يف أي جـــزء يف أوغنــدا؛ و (ب) دخــول أوغنــدا ومغادرــا والعــودة 

إليها؛ و (ج) احلصول على جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى“. 
بيـد أن أنظمـة جـوازات السـفر تنـص علـى أنـه ال جيـــوز إصــدار جــواز ســفر للمــرأة 
املتزوجة أو جتديد جواز سفرها بدون موافقة كتابية من زوجها. وعالوة على ذلك، إذا كـان 
جواز سفر الزوج يتضمن بيانـات زوجتـه، فإنـه ال ميكنـها اسـتخدام ذلـك اجلـواز عنـد السـفر 

مبفردها. وهذه األنظمة حمددة بوضوح وتتعارض مع أحكام املادة ٢٩ (٢) أعاله. 
وقد جرى اإلبالغ عن حاالت حجب فيـها األزواج املوافقـة الكتابيـة عـن زوجـام، 
ومن مث انتهكوا حقهن يف السفر. واحلكم أعاله حيتفظ باملمارسة التمييزية اليت تسـمح للرجـل 
بالسفر بدون قيود حبثا عن عمل أو جتارة أفضل بيد أن هذا يفرض على املـرأة القبـوع بـالبيت 

ويخضع الراشدات لسيطرة أزواجهن. 
وتنص املادة ٧ من قانون جوازات السفر على إثبات بيانـات األطفـال دون سـن ١٦ 
عامـا يف جـوازات سـفر والديـهم. بيـد أن األبويـن ال يتمتعـان حبـق متســـاو يف إثبــات بيانــات 
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ــه يف  أطفاهلمـا يف جـوازات سـفرمها. وتنـص املـادة ٣ (٥) مـن أنظمـة جـوازات السـفر علـى أن
حالة طلب حامل جواز السفر إثبات األطفال يف جوازه، جيب أن يوقع الوصي القـانوين علـى 

الطفل منوذجا حمددا، أو يوافق عليه.  
وتعرف األنظمة ذاا الوصي القانوين بأنه يعين والـد الطفـل. وال تسـتطيع أم الطفـل، 
إال يف حالة وفاة والده، أن تستصدر أمرا من احملكمة بتسليم الطفـل إليـها بوصفـها الوصيـة أو 
احلاضنة القانونية، حىت ميكن أن توافق األم على إثبات الطفل يف جواز سفر شخص آخــر، مبـا 

يف ذلك جواز سفرها. 
واألحكام اليت ألقي عليها الضوء أعاله تخضــع املـرأة، الـيت رمبـا تكـون قـد انفصلـت، 
ـــدة  أو طلقـت أو ترملـت، لظلـم ال مـربر لـه وتتحـيز ضـد النسـاء بوجـه عـام وعلـى األم الوحي
ـــة يف طابعــها ألــا تطلــب مــن املــرأة املتزوجــة  بوجـه خـاص. ومنـاذج جـوازات السـفر متييزي
معلومات عن زوجها وليس العكس. وقانون وأنظمة جوازات السـفر تتعـارض علـى مـا يبـدو 
مع عدة أحكام دستورية وهي مـن بـني القوانـني الشـىت الـيت تدعـو احلاجـة إىل تغيريهـا جلعلـها 

متفقة مع الدستور. 
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املادة ١٠ 
 

التعليم 
 

تتسم سياسة احلكومة املتعلقة بالتعليم بأا غري متييزية ألا توفـر فرصـا متكافئـة لكـال 
اجلنسني. ومع ذلك، ال يزال تعليم املرأة يف أوغندا متخلفا عـن تعليـم الرجـل. واألمـل معقـود 
على أن تؤدي مبادرات احلكومة لكفالة التحـاق البنـات بـاملدارس وبقائـهن فيـها إىل تصحيـح 

هذا اخللل. 
والتعليم الرمسي يف أوغندا، الـذي مـا بـرح خيضـع كليـة تقريبـا لسـيطرة احلكومـة منـذ 

االستقالل، يأخذ ٣ مراحل رئيسية: 
مرحلة الدراسة االبتدائية (٧ سنوات)؛  •
مرحلة الدراسة الثانوية (٦ سنوات)؛  •

مرحلة املستوى الثالث (٢-٥ سنوات).  •
وتنص املادة ٣٠ من الدستور على ما يلي: 
”يتمتع مجيع األشخاص باحلق يف التعليم“. 

وتوفر احلكومة احلـق يف التعليـم للبنـات والبنـني علـى حـد سـواء. ويف حـني ال يوجـد 
متييز يف التعليم يف أوغندا، فإن املركز االجتماعي – االقتصادي لألسرة حيدد قدرــا علـى دفـع 
تكاليف تعليم مجيع أطفاهلا. وكثريا ما يواجه اآلباء أنفسهم مشكلة اختيار الطفل أو األطفـال 
الذيـن يرسـلون إىل املدرسـة. ويف معظـم احلـاالت ينتـهي األمـر بوقـوع البنـــات ضحيــة ألــن 

خلقن ملباشرة األعمال املرتلية واملساعدة يف البيت كعملية حتضريية ملستقبلهن. 
ـــة يف برنــامج تعميــم  وبغيـة زيـادة معـدالت معرفـة القـراءة والكتابـة، شـرعت احلكوم
التعليم االبتدائي يف عام ١٩٩٧، بيد أن معدالت التحاق البنات على مجيـع املسـتويات ظلـت 
منخفضة باملقارنة مبعدالت البنني، بسبب تفضيل تعليم البنني. والعوامـل الـيت عرقلـت اشـتراك 
ــى  املـرأة يف التعليـم تشـمل األسـرة، واتمـع، واملعتقـدات املؤسسـية والتقليديـة. ولالطـالع عل

االحصاءات، انظر اجلداول ٥ و٦ و٧ و٨. 
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اجلدول ٥ – االلتحاق حسب التحصيل التعليمي للمستويات التعليميــة (النســب املئويــة 
للتوزيع حسب اجلنس) 

 

التحصيــــــــــــــــل
١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ التعليمي 

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  
٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٤٣ ٥٧ االبتدائي 
- - ٣٩ ٦١ ٣٨ ٦٢ ٣٩ ٦١ ٣٩ ٦١ الثانوي 
٣٥ ٦٥ ٣٤ ٦٦ ٣٥ ٦٥ ٣٤ ٦٦ ٢٩ ٧١ اجلامعي 

 

املصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم والرياضة، ١٩٩٧. 
 
 

ويتبـني مـن اجلـدول ٥ أن الفجـوة بـني التحـاق الذكـــور واإلنــاث واســعة وتــزداد يف 
املستويات التعليمية األعلى. 

 
 

اجلدول ٦ – التحاق الطلبة اجلامعيني جبامعة ماكرييري بالنسبة املئوية للتوزيع حسب اجلنس 
 

٩٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ ٩٢/١٩٩١ الكلية/ القسم 
ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث 

٦٨ ٣٢ ٦٩ ٣١ ٧١ ٢٩ ٧٨ ٢٢ ٦٥ ٣٥ ٧٠ ٣٠ ٦٦ ٣٤ ٧٢ ٢٨ الطب 
٩٣ ٠٧ ٩٢ ٠٨ ٨١ ١٩ ٩٥ ٠٥ ١٠٠ صفر ٩١ ٠٩ ٩٣ ٠٧ ٩٢ ٠٨ الطب البيطري 
٦١ ٣٩ ٦٦ ٣٤ ٦٣ ٢٧ ٧٠ ٣٠ ٦٢ ٣٨ ٥٥ ٤٥ ٧٨ ٢٢ ٩٠ ١٠ طب األسنان 

٦٩ ٣١ ٧٧ ٢٣ ٧٩ ٢١ ٥٨ ٤٢ ٩٠ ١٠ ٦٩ ٣١ ٦٤ ٣٦ ٧٠ ٣٠ الصيدلة 
٥٦ ٤٤ ٥٢ ٤٨ ٤٤ ٥٦ ٥٠ ٥٠ غ/م غ/م صفر ١٠٠- - - - التمريض 
٨٢ ١٨ ٨٠ ٢٠ ٨٥ ١٥ ٨٤ ١٦ ٧٩ ٢١ ٨٩ ١١ ٨٣ ١٧ ٨٩ ١١ اهلندسة 

٩١ ٠٩ ٨٩ ١١ ٩٤ ٠٦ ٩٢ ٠٨ ٨٩ ١١ ١٠٠ صفر- - - - اهلندسة الزراعية 
٨٤ ١٦ ٨١ ١٩ ٨٥ ١٥ ٦٢ ٣٨ ٩٢ ٠٨ ١٠٠ صفر٩١ ٠٩ - - املساحة 

٦٥ ٣٥ ٧٥ ٢٥ ٧٠ ٣٠ ٧٨ ٢٢ ٥٠ ٥٠ ٨٩ ١١ ٧١ ٢٩ ٩٠ ١٠ اهلندسة املعمارية 
٨٢ ١٨ ٧٦ ٢٤ ٧٦ ٢٤ ٨٧ ١٣ ٦٧ ٣٣ ٧٣ ٢٧ ٧٨ ٢٢ ٨٨ ١٢ الزراعة 

٦٥ ٣٥ ٦٦ ٣٤ ٦٢ ٣٨ ٧٣ ٢٧ ٦٢ ٣٨ ٥٦ ٤٤ ٦٤ ٣٦ ٦٠ ٤٠ العلوم الغذائية 
٨١ ١٩ ٨٢ ١٨ ٨٦ ١٤ ٩١ ٠٩ ٨٨ ١٢ ٨٧ ١٣ ٨٥ ١٥ ٨٦ ١٤ احلراجة 
٨١ ١٩ ٨٠ ٢٠ ٧٩ ٢١ ٨١ ١٩ ٦٩ ٣١ ٧٩ ٢١ غ/م غ/م ٧١ ٢٩ العلوم 

٦٩ ٣١ ٧٤ ٢٦ ٧٧ ٢٣ ٩٠ ١٠ ٨٤ ١٦ ٧٩ ٢١ ٨٥ ١٥ ٧٤ ٢٦ االحصاء 
٦٧ ٣٣ ٦٩ ٣١ ٧٤ ٢٦ ٧٦ ٢٤ ٨١ ١٩ ٦٥ ٣٥ ٧٧ ٢٣ ٧١ ٢٩ التجارة 
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٩٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ ٩٢/١٩٩١ الكلية/ القسم 
ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث 

ــــــــــة اخلدمــــــــة االجتماعي
٤٩ ٥١ ٥٢ ٤٨ ٥٨ ٤٢ ٥٥ ٤٥ ٥٥ ٤٥ ٣٢ ٦٨ ٣٧ ٦٣ ٥٨ ٤٢ واإلدارة االجتماعية 
٣٨ ٦٢ ٤٤ ٥٦ ٣٩ ٦١ ٤٨ ٥٢ ٣٥ ٦٥ ٥٠ ٥٠ ٤٠ ٦٠ ٣٥ ٦٥ االتصال اجلماهريي 

٥٩ ٤١ ٥٧ ٤٣ ٥٨ ٤٢ ٥٥ ٤٥ ٥٢ ٤٨ غ/م غ/م٦٦ ٣٤ ٧٠ ٣٠ العلوم االجتماعية 
٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٥٦ ٤٤ ٥٥ ٤٥ ٤٦ ٥٤ ٦٩ ٣١ ٥٥ ٤٥ ٥٠ ٥٠ احلقوق 

٣٣ ٦٧ ٣٠ ٧٠ ٣٨ ٦٢ ٣٥ ٦٥ ٤٦ ٥٤ ٣٧ ٦٣ ٥٠ ٥٠ ٥١ ٤٩ املكتبات/ املعلومات 
٥٦ ٤٤ ٥٥ ٤٥ ٥٦ ٤٤ ٥٩ ٤١ ٦٣ ٣٧ ٦٦ ٣٤ ٦٠ ٤٠ ٦٣ ٣٧ اآلداب 

٤٩ ٥١ ٤٩ ٥١ ٥٢ ٤٨ ٥٠ ٥٠ ٤٩ ٥١ ٤٢ ٥٨ ٥١ ٤٩ ٤٨ ٥٢ اآلداب/التربية 
٨٠ ٢٠ ٨٠ ٢٠ ٨٠ ٢٠ ٧٩ ٢١ ٧٧ ٢٣ ٦١ ٣٩ ٧٢ ٢٨ ٨٢ ١٨ العلوم/التربية 

٤٤ ٥٦ ٤٥ ٥٥ - - - - - - - - - - - - تعليم اإلرشاد الزراعي 
٨٤ ١٦ ٨١ ١٩ ٨٣ ١٧ - - - - - - - - - - علم االقتصاد النوعي 

٥٣ ٤٧ ٥٧ ٤٣ ٥٩ ٤١ - - - - - - - - - - الفنون اجلميلة 
صفر صفرصفر صفر - - - - - - - - - - - - املوسيقى 

٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ - - - - - - - - - - - - الفن املسرحي 
صفر صفرصفر صفر - - - - - - - - - - - - الرقص 
٤٦ ٥٤ ٥٠ ٥٠ - - - - - - - - - - - - التنمية 

٤٦ ٥٤ ٤٢ ٥٨ - - - - - - - - - - - - إدارة السياحة 
ــــــــري/ التخطيـــــــط احلض

٦٢ ٣٨ ٧٠ ٣٠ - - - - - - - - - - - - اإلقليمي 
٤٨ ٥٢ ٤٧ ٥٣ - - - - - - - - - - - - إدارة البيئة 

٦١ ٣٩ ٥٢ ٤٨ - - - - - - - - - - - - التربية املقارنة 
 Enth - - - - - - - - - - - - - - ٦٩ ٣١

٦٤ ٣٦ ٦٤ ٣٦ ٦٤ ٣٦ ٦٥ ٣٥ ٦٦ ٣٤ ٦٥ ٣٥ ٧١ ٢٩ ٦٦ ٣٤ اموع 
استنادا إىل إحصاءات من ’موازنة الكفتني: معاجلة اهتمامات اجلنسني يف برامج التنمية الوطنية، ١٩٩٩‘، وزارة شؤون 

اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية؛ مكتب املسجل األكادميي جبامعة ماكرييري، ١٩٩٩. 
تعين أن املقرر مل يقدم بعد يف اجلامعة؛  -

يعين أنه مل يسجل أي طالب يف تلك الدورة يف ذلك الوقت؛  صفر
تعين أن البيانات كانت غري متاحة.  غ/م
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اجلدول ٧ – نسبة طالبات اجلامعات حسب اجلامعة (أول درجة) 
 
 

٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ اجلامعة 
٣٥,٠ ٣٤,٠ ٣٥,١ ماكرييري 

٢٨,٣ ٢٦,٢ ٢١,٥ مبايل 
٢٢,٨ ٢٣,٠ ٢٠,٣ مبارارا 

- ٤٣,٣ ٢١,٩ ناماساغايل 
٤٠,٢ ٤٢,٠ ٤٦,١ ندجيي 

٤٦,١ ٣٩,٠ ٣٢,١ نيكوزي 
٤٨,٢ ٤٣,٩ ٤٠,٣ نيكومبا 
٢٩,٤ ٢١,٨ ٣٢,١ بوغيما 

املصدر: النساء والرجال يف أوغندا، حقائق وأرقام ١٩٩٨ (وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية) 
 
 

وقـد اختـذت حكومـة أوغنـدا، مـن خـالل اإلجـــراءات اإلجيابيــة، خطــوات لتصحيــح 
االختالل بني اجلنسني على صعيد اجلامعـة. ويف عـام ١٩٩٠، أضيفـت ١,٥ نقطـة ”عـالوة“ 
إىل درجــات املرشــحات الالئــي تتوافــر فيــهن شــروط القبــول لزيــادة أعدادهـــن يف جامعـــة 

ماكرييري. وقد زادت نسبة النساء إىل أكثر من ٣٠ يف املائة يف السنوات اخلمس املاضية.  
ولكفالة توفري تعليم جيد النوعية للبنات، بدأت احلكومـة اسـتراتيجيات للقضـاء علـى 
ـــهاج الدراســي، ومجيــع  مجيـع أشـكال التحـيز القائمـة علـى نـوع اجلنـس يف مجيـع جوانـب املن
العمليـات يف نظـام التعليـــم. وهــذه تشــمل القولبــة يف الكتــب الدراســية والتفــاعل يف غــرف 
الصـف، وهـو مـا بـدأ علـى املسـتويني االبتدائـي والثـالث. وجـرى رفـــع التمريــض وخدمــات 
السكرتارية إىل مستوى الدرجة، مما أدى إىل رفع هذه التخصصات اليت تغلـب فيـها املـرأة إىل 

مستويات أعلى. 
وقـد قـام املركـز الوطـين لتطويـر املنـاهج الدراســـية بتنقيــح املنــهاج الدراســي للتعليــم 
االبتدائي لعام ١٩٩٠ وال يـزال هـذا النشـاط جاريـا ليشـمل اجلوانـب املتعلقـة باجلنسـني. ويف 
الوقت احلايل، حتصل البنات، يف مجيع املدارس، على نفس املنهاج الدراسـي األساسـي ونفـس 

احلق يف أي خيارات كالبنني. 
وقبـل عـــام ١٩٩٠، مل يكــن التدبــري املــرتيل يــدرَّس إال يف عــدد قليــل مــن املــدارس 
ـــدارس االبتدائيــة علــى  الثانويـة، ويف املقـام األول للبنـات. وحاليـا، جيـري تدريـس املـادة يف امل
نطاق القطر بالنظر إىل أن جزءا كبـريا منـها يتعلـق بالتغذيـة، وجـرى ضمـها إىل الزراعـة لكـي 

تستهدف البنات والبنني على حد سواء. 
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اجلدول ٨ – مركز برنامج حمو األمية الوظيفية للكبار، يف كانون األول/ديسمرب، ١٩٩٨ 
 

احملافظة 
املقاطعة الفرعية 

املشمولة 

املشــــــــــــــرفون 
ـــى  املدربــون عل

حمو األمية 
املعلمــــــــــــــــون 

املدربون 

الصفــــــــــــــوف 
املســـجلة حملـــــو 
األمية الوظيفية 

الدارســــــــــــات 
امللتحقات 

الدارســـــــــــــون 
امللتحقون 

ــــــــــــــــــوع  جمم
الدارسني 

٠٤٦ ٨ ٤٣٣ ١ ٦٢٤ ٦ ١٥٤ ١٢٤ ١٨ ١٢ آباك 
٠٩٠ ٩ ١٤٤ ٢ ٩٤٦ ٦ ٢٠٢ ١٨٢ ١١ ١١ هوميا 

٢٤٣ ١٣ ٧٧٦ ٣ ٤٦٧ ٩ ١٦٤ ١٤٤ ٢١ ٢١ إيغانغا 
٥٩٥ ٩ ٠١٤ ٣ ٥٨١ ٦ ١٥٦ ١٢٢ ١٤ ١٤ كامويل 
٦٩٤ ١٢ ٧٢٨ ٢ ٩٦٤ ٩ ٢٤٦ ٢٠٨ ٣٠ ٢٧ مبارارا 

٥٨٥ ١٣ ٦٢١ ٢ ٩٦٤ ١٠ ٣٣١ ١٩٤ ٢٤ ٢١ كابارول 
٨٥٢ ١ ٤١٦ ٤٣٦ ١ ٥٣ ٣٧ ٠٩ ٠٩ نبيغي 

٧٨٠ ٤ ١٢٦ ١ ٦٥٤ ٣ ١٠٢ ٨٤ ١٨ ١٢ موكونو 
٩٨٨ ٥ ١٢٤ ١ ٨٦٤ ٤ ١٤١ ٨٤ ١٤ ٠٨ بوشيين 

٦٧٣ ٣ ٠٢٤ ١ ٦٤٩ ٢ ٧٧ ٦٢ ١٤ ٠٨ كاسيسي 
٧١٤ ٣ ٨٤٢ ٨٧٢ ٢ ١١٤ ٩٩ ١٥ ٠٨ كيبايل 

٣٠٧ ٤ ٤٣٣ ١ ٨٧٤ ٢ ١٠٤ ١٠٠ ١٤ ٠٨ لريا 
٦٢٨ ٣ ٨٨٦ ٧٤٢ ٢ ١٢٤ ١١٨ ١٢ ٠٨ ماسيندي 
٨٦١ ١ ٢١٢ ٦٤٩ ١ ٩٤ ٩٠ ١٢ ٠٨ موبندي 

٢٦٨ ٩ ٢٨٦ ٢ ٩٨٩ ٦ ١٥٢ ١٤٠ ١٨ ١٢ روكونغريي 
٨٨٨ ٧ ٦٠٤ ١ ٢٨٤ ٦ ١٢٤ ٩٦ ١٨ ١٦ سورويت 
٢٤٨ ٢ ٧٥٨ ٤٩٠ ١ ٨١ ٦٨ ٠٨ ٠٦ كومي 

١٥٥ ٤ ٢٥٨ ١ ٨٩٧ ٢ ٦٤ ٥٦ ٠٦ ٠٤ بوغريي 
٠٢٠ ١ ١٠٤ ٩١٦ ٤٤ ٢٨ ٠٤ ٠٤ كاتاكوي 

١٩١ ٣ ٦٩٧ ٤٩٤ ٢ ٧٢ ٦٣ ١٢ ٠٩ تورورو 
٦٠٢ ١٤٨ ٤٥٤ ٦٤ ٤٦ ١٨ ٠٧ كيسورو 

٩٧٨ ٣ ٩٥٦ ٠٢٢ ٣ ٥٢ ٤٨ ٠٩ ١٢ مبايل 
٠٢٠ ٢ ٧٧١ ٢٣٩ ١ ٧٠ ٢٩ ١٢ ٠٩ نوتنغامو 

- - - ٣ ٢٥ - - ناكاسونغوال 
٨٤٦ ٢ ٢٦٨ ٥٧٨ ٢ ٨٦ ٦٤ ١٠ ٠٥ كامباال 
٧٥٠ ٢٦٣ ٤٨٧ ٥٤ ٤٠ ٢٦ ٠٦ باليسا 

٠٢٢ ١٣٧ ٥١٨ ٣١ ٤٦٥ ١٠٥ ٩٢٨ ٢ ٣٥١ ٢ ٣٦٧ ٢٦٥ اموع 

املصدر: برنامج حمو األمية الوظيفية للكبار يف أوغندا، وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية، ١٩٩٨. 
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ويبني اجلدول ٨ عدد الدارسني امللتحقـني يف برامـج حمـو أميـة الكبـار يف الفـترة مـا بـني عـامي 
١٩٩٢ و ١٩٩٨ يف حمافظات خمتارة. 

 
وحقيقة أن مستويات إملام املرأة بالقراءة والكتابة ال تزال منخفضـة (٤٤,٩ يف املائـة) 
مقـابل ٦٣,٥ يف املائـة للرجـل، حـدت باحلكومـة إىل الشـروع يف برامـج حمـو األميـة الوظيفيــة 
للكبار. ويتبني من األرقام أن عدد النساء امللتحقـات ـذه الصفـوف يزيـد علـى عـدد الرجـال 
امللتحقـني ـــا يف مجيــع احملافظــات. وعلــى مــدى الســنوات الســت، بلــغ جممــوع الدارســني 

امللتحقني ٠٢٢ ١٣٧ دارسا منهم ٨٠,١ يف املائة تقريبا من النساء. 
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املادة ١١ 
 

العمل 
 

ـــق حبالــة العمــل  منـذ تقـدمي التقريريـن األول والثـاين، حدثـت تغـريات هامـة فيمـا يتعل
بسبب إعادة تشكيل اهليكل االقتصادي وتنفيـذ سياسـات الالمركزيـة والتحـرر واخلصخصـة. 
وللبطالة، والبطالة اجلزئية وشدة انتشـار الفقـر آفـاق معقـدة وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة الـيت 

ينتمي إليها معظم الشباب وأقوياء البنية. 
وعقب التغيريات اليت حدثت من خالل برنامج إصالح اخلدمة املدنية، جـرى توسـيع 
والية وزارة شؤون اجلنسني لتشمل شؤون العمال. وقد أعد مشروع السياسة الوطنيـة للعمـل 

يف أوغندا، وهو يرمي إىل تعزيز العمل املنتج على حنو أسرع يف مجيع قطاعات االقتصاد. 
وتنص املادة ٤٠ من الدستور على ما يلي: 

”يسن الربملان القوانني:  (١)
للنــص علــى حــق األشــخاص يف العمــل يف ظــــل أوضـــاع مرضيـــة  (أ)

ومأمونةوصحية؛ 
كفالة املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة بدون متييز؛  (ب)

ـــة  كفالـة أن مينـح كـل عـامل سـاعات للراحـة وسـاعات عمـل معقول (ج)
وفترات عطالت مدفوعة األجر، فضال عن التعويض عن العطالت العامة. 

يتمتع كل شخص يف أوغندا باحلق يف ممارسة مهنته واالشتغال بـأي مهنـة أو  (٢)
جتارة أو عمل جتاري مشروع. 

يتمتع كل عامل باحلق يف:  (٣)
تشكيل أو اإلنضمام إىل نقابة عمـال مبحـض اختيـاره لتعزيـز ومحايـة  (أ)

مصاحله االقتصادية واالجتماعية؛ 
املساومة اجلماعية والتمثيل؛  (ب)

االنقطاع عن عمله طبقا للقانون.  (ج)
يوفـر رب عمـل كـل عاملـة احلمايـــة هلــا أثنــاء احلمــل وبعــد الــوالدة، طبقــا  (٤)

للقانون“. 
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ـــها وتشــمل: مرســوم  والقوانـني الـيت تقضـي ـا املـادة ٤٠ ال تـزال يف مراحـل صياغت
العمل؛ ومرسوم نقابات العمال (قانون تعويض العامل)؛ وقانون العمــال؛ وقـانون احلـد األدىن 
لألجـور والـس/اـالس االستشـارية؛ وقـانون املصـــانع وقــانون الصنــدوق الوطــين للضمــان 

االجتماعي. 
وتطبق احلكومة مبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة. بيد أنـه بـالتحيز 
حنو تنمية القطاع اخلاص ألغراض النمـو االقتصـادي، فـإن حتكـم احلكومـة يف حقـوق العمـال 

يثري قلق املرأة والطفل، بالنظر إىل أما يتركزان يف القطاع غري الرمسي والقطاع اخلاص. 
ـــا الصغــار،  وفيمـا يتعلـق بقـدرة األمـهات علـى االشـتغال بعمـل مربـح بصحبـة أطفاهل
ال توجد حىت اآلن سياسة بشأن مرافق رعاية األطفـال. واختـاذ مبـادرة يف هـذا الصـدد مسـألة 

من شأن فرادى أرباب األعمال ملعاجلة هذه القضية. 
وقد بذلت بعض اجلهود من جـانب خمتلـف أربـاب األعمـال، واملؤسسـات، واألفـراد 
واملنظمات غري احلكومية إلعداد مراكز لرعاية األطفال بالقرب من أماكن العمل علـى أسـاس 
جتاري. وقد ثبت أن مراكز الرعايـة النهاريـة الـيت يديرهـا األفـراد غاليـة التكلفـة بعـض الشـيء 
ملعظم األمهات. وعالوة على ذلك، ال يوفر أرباب األعمال الرعاية لألطفال يف سـن املدرسـة 

وال سيما عندما تعمل األم ساعات طويلة.  
ـــة وتدريبــا  ومينـح مرسـوم العمـل لعـام ١٩٧٥ مجيـع العمـال عطـالت، وإجـازة مرضي
ـــيز. وال يوجــد أيضــا متيــيز ضــد املــرأة العاملــة فيمــا يتعلــق  مـهنيا، وال يقـوم هـذا علـى التمي
باستحقاقات الضمان االجتماعي. بيـد أن األمـوال العـائدة مـن صنـدوق الضمـان االجتمـاعي 
أقل ما ميكن وال تكفي لتلبية احتياجات كبار السن أو املعوقني. وهذا الصنـدوق يغطـي قليـال 

من النساء بسبب صغر عدد النساء املشتغالت بأعمال مدفوعة األجر باملقارنة بالرجال. 
وال يغطـي الضمـان االجتمـاعي النسـاء العـامالت يف القطـاع غـري الرمسـي وال يوجـــد 
قـانون حيـدد أو جيمـل حقوقـهن كعـامالت. وبـــالعكس، كثــريا مــا جيــرم القــانون عملــهن يف 
القطاع غري الرمسي. ومن مث فـإن النسـاء الالئـي يعملـن بائعـات متجـوالت يف الشـوارع حيظـر 
عليهن ممارسة هذا النوع من العمل ألنــه ينـدرج خـارج أنظمـة الدولـة أو املدينـة املعمـول ـا. 
واالستغالل املؤسسي لعمل املرأة واملمارسات التعسفية واسعة االنتشـار داخـل املـهن النسـائية 

التقليدية. 
ونادرا ما يعترف القانون أو العرف بأن عمل املرأة عمل قيم. وعادة مـا تكـون املـرأة 
مقصـورة علـى األعمـال ”غـري املـاهرة“ املنخفضـة األجـر، والتكراريـة، والكثيفـة العمالـة مثــل 
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التنظيـف، والطـهي والرعايـة؛ سـواء بوصفـها خادمـة باملنـازل أو عاملـة يف املطـاعم، والفنـــادق 
وصناعة الترفيه. وال يسمح للمرأة أيضا بالعمل ليال إال يف املهنة الطبية. 

وكثريا ما تبلغ املرأة العاملة عن حدوث مضايقات جنسـية يف مكـان عملـها. وتتمثـل 
املشـكلة الرئيسـية يف أنـه يف حـني متثـل املضايقـة اجلنسـية ألحـد األشـــخاص جرميــة، ال يوجــد 
قانون يعرف بوضوح ما هي املضايقة اجلنسية يف مكان العمـل. ويف كثـري مـن األحيـان يـتردد 
معظم النساء يف إبداء آرائهن بشأن تلـك املشـاكل. وباالضافـة إىل ذلـك، ال توجـد إجـراءات 

مالئمة لتناول هذه احلاالت.  
والنسـبة املئويـة للنسـاء يف نقابـات العمـال منخفضـة عنـها للرجـال، ألن الرجـــال هــم 
األغلبية يف سوق العمل. بيد أن هناك تغريا إجيابيـا يف متثيـل املـرأة يف نقابـات العمـال. ويعـزى 

هذا إىل زيادة وعي املرأة بنقابات العمال والفوائد الناشئة عنها. 
ومن ناحية أخرى، فإن التمييز اإلجيايب يف التسلسـل اهلرمـي يف النقابـات لصـاحل املـرأة 
قـائم. وهنـاك منـاصب خاصـة تشـغلها املـرأة كـي ال تكـون الكلمـة للرجـل وحـده يف املســائل 

املتعلقة مبحنتها. 
وال يوجد متييز فيما يتعلق بسن التقاعد للرجـال والنسـاء؛ ويبلـغ هـذا السـن لكليـهما 
ـــانون القطــاع  ٦٠ عامـا إذا كانـا مـن موظفـي اخلدمـة املدنيـة يف احلكومـة. ويعـتزم مشـروع ق
اخلـاص ختفيضـه إىل ٥٥ عامـا. وفيمـا يتعلـــق مبوظفــي اخلدمــة املدنيــة يف احلكومــة، ال ميكــن 

احلصول على استحقاقات التقاعد إال بعد أداء خدمة لفترة تبلغ ١٠ سنوات كحد أدىن. 
 

 تقسيم العمل على أساس نوع اجلنس 
يعزى إىل املرأة إنتاج ٨٠ يف املائـة مـن األغذيـة يف أوغنـدا وهـي توفـر حـوايل ٧٠ يف 
املائـة مـن جممـوع اليـــد العاملــة الزراعيــة. واملــرأة حمصــورة يف املقــام األول يف حــدود قطــاع 

الكفاف غري املأجور، وتعمل بدون دعم تكنولوجي أو مايل. 
وداخل األسرة املعيشـية، فـإن املـرأة هـي املسـؤولة عـن إدارة األسـرة املعيشـية، وتربيـة 
األطفال، وإعداد الطعام، ورعاية املرضـى وكبـار السـن، وصحـة األسـرة والرفـاه االجتمـاعي. 
وتؤكد بيانات الدراسات االستقصائية كذلك عـدم تسـاوق التزامـات الذكـور/اإلنـاث داخـل 
املـرتل حيـث يتضـح منـها أن النسـاء/البنـات يضطلعـن بـالنصيب األكـرب مـــن األعمــال املرتليــة 

(اجلدول ٩). 
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اجلدول ٩ – تقسيم األعمال املرتلية حسب نوع اجلنس يف حمافظات خمتارة 
 

ساعات الراحة/النوم ساعات العمل احملافظة القرية 
رجال نساء رجال نساء   

١٩ ٨ ٥ ١٦ جينجا بودوندو 
٢٠ ٩,٥ ٤ ١٤,٥ باليسا فوغونيو 
٧,٥ ٦ ١٢,٥ ١٨ بوشينيا موتوجو 

٩ ٦ ١٥ ١٨ كامباال روباغا – كابوسو 

املصدر: وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية، نشرة شؤون اجلنسني، الد ٦، رقم ٣، ١٩٩٧. 
 
 

وتشري البيانات الواردة أعاله إىل عدم التساوق امللحوظ يف ”عمـل املـرأة“ و ”عمـل 
الرجل“ داخل األسرة املعيشـية. وهـذا يعـين ضمنـا اشـتداد الطلـب علـى الوقـت احملـدود لكـل 
عمل من األعمال اليوميـة. ومـن مث يكـون وقـت املـرأة ومرونتـها أكـثر تقييـدا منـهما للرجـل. 

وتشري البيانات إىل أن املرأة األوغندية تعمل أكثر من نظريها الذكر. 
ويف امليدان االقتصادي، يسيطر الرجـل علـى احملـاصيل النقديـة يف حـني تبقـى املـرأة يف 
قطاع الكفاف الذي ال تقدر قيمته النقدية (زراعة احملاصيل الغذائية). ولذلك، ينتـج عـن هـذا 
أنه داخل التقسيم القائم للعمل يف أوغنـدا، ختلـق االختالفـات بـني الرجـل واملـرأة يف احلصـول 
على املال، حاالت جور قائمة على أساس نوع اجلنس. فالرجل الـذي يعمـل يف وظيفـة بـأجر 
ينظر إليه باحترام شديد حىت لو مل يكن بإمكانه إطعام أسرته، يف حـني أن املـرأة الـيت ال تعـدو 

أن تكون منتجة للكفاف يبخس قدرها حىت لو كانت تطعم أسرا. 
وعدم التساوق هذا يف تقسيم العمل والسيطرة على مثاره له أصداء بعيدة املـدى علـى 
املـرأة. ويف املسـتقبل، يتعـني ألي إصالحـات للقـانون، أو اسـتراتيجية للتنميـــة أو صياغتــها أن 
تتخذ تدابري ملعاجلة هذا اجلور القـائم علـى أسـاس نـوع اجلنـس ثقافيـا يف تقسـيم العمـل. ومـن 
هنـا سـتقطع مشـاركة وزارة شـؤون اجلنسـني والعمـل والتنميــة االجتماعيــة ومجيــع أصحــاب 

املصاحل اآلخرين شوطا طويال يف تغيري مواقف الرجل واملرأة إزاء العمل. 
 

 العمالة املرتلية 
ال تنظم احلكومة أو حتمي خدم املنازل. وال تغطي قوانـني العمـل أو أحكـام الضمـان 
االجتمـاعي خـدم املنـازل. ولذلـك ال يتمتـع خـدم املنـازل بـاحلق يف االلتجـاء إىل العدالــة أو يف 

احلماية القانونية. 
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املادة ١٢ 
 

املساواة واحلصول على الرعاية الصحية املناسبة 
 
 

تغريت هذه احلالة منذ تقـدمي التقريريـن األول والثـاين. وهنـاك سياسـة وطنيـة للصحـة 
وخطة استثمارية متعلقة بقطاع الصحـة تسـتهدف الرعايـة الصحيـة الوقائيـة مـع التركـيز علـى 
األنشــطة القائمــة علــى اتمعــات احملليــة يف تعزيــز الصحــة، ومكافحــة األمــراض، واملرافـــق 
الصحيـة، والرعايـة الصحيـة العالجيـة والتأهيليـة البسـيطة، والوقايـة مـن فـريوس نقـــص املناعــة 

البشرية/اإليدز. 
وكما ذكر سابقا، فإن وزارة الصحة مـن بـني اجلـهات الـيت تسـتهدفها وزارة شـؤون 
اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية للتوعية بالفوارق بني اجلنسني وعملية تعميم مراعاة نـوع 

اجلنس يف األنشطة الرئيسية. وال تزال هذه العملية جارية. 
 

 سياسة الصحة يف أوغندا 
يتمثل اهلدف العام لقطاع الصحـة يف التعجيـل بتحقيـق مسـتوى جيـد للصحـة جلميـع 
األوغنديـني، ومـن مث كفالـة حيـاة منتجـة ومتمتعـة بالصحـة. وســـيتحقق هــذا بتنفيــذ املبــادئ 

التالية: 
بقاء الرعاية الصحية األولية الفلسفة واالستراتيجية األساسيتني لتحسـني الصحـة علـى  •

الصعيد الوطين؛ 
كفالـة التوزيـع العـادل للمـــوارد الصحيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد، لكــي تتوفــر جلميــع  •
قطاعات السكان السبل الفعالة للحصـول علـى جمموعـات الرعايـة الصحيـة األساسـية 

الوطنية؛ 
توفـري سـبل ســـهلة حلصــول مجيــع املواطنــني علــى الرعايــة الصحيــة األساســية وفقــا  •
للحاجـة، بصـرف النظـر عـن حالتـهم االجتماعيـة – االقتصاديـة؛ مـع آليـات وأحكـــام 

كافية حلماية الفقراء، وأكثر الفئات ضعفا وحرمانا؛ 
كفالة الرعاية الصحية اجليدة النوعية من خالل األنشـطة املناسـبة للتصـدي للمشـاكل  •
الصحية الشائعة للسكان، مع املزيج األمثل من التكنولوجيا الصحيـة املناسـبة واملـوارد 

البشرية املدربة اللذين ميكن احلصول عليهما بتكلفة معقولة وعلى حنو مستدام؛ 
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احملافظة على وجود مستوى عال من الكفــاءة واالسـتجابة واملسـاءلة يف تطويـر وإدارة  •
النظـام الصحـي الوطـين، يكفـل حتقيـق الفعاليـة مـن حيـــث التكــاليف والتســاوق مــع 

سياسة الصحة الوطنية، واملعايري واملبادئ التوجيهية؛ 
إيالء قدر أكرب من االهتمام والدعــم لتعزيـز الصحـة، والوقايـة مـن األمـراض، ومتكـني  •
األفراد من أداء دور أنشـط يف حتسـني الصحـة، اسـتنادا إىل املبـادئ األساسـية للرعايـة 

الصحية األولية؛ 
حتقيـق تنسـيق/تكــامل أوثــق مــع اجلمــهور ومقدمــي اخلدمــات الطوعيــني املســتقلني  •
(اجلهات الدينية، واخلاصة واملنظمات غري احلكومية) للنظام الصحـي الوطـين املوحـد، 

مع صون هوية كل منهم؛ 
متثل الصحة جزءا ال يتجزأ من التنمية الشاملة. وبناء عليـه، فإنـه لتحقيـق التضـامن يف  •
حتسـني الصحـة، يتعـني تعزيـــز التعــاون والتنســيق فيمــا بــني القطاعــات بــني خمتلــف 
الوزارات ذات الصلة بالصحة، ووكاالت التنمية، واملؤسسات األخرى ذات الصلة؛ 
حتقيق نظام وطين للصحة يكون مراعيا للفوارق بني اجلنسني ومستجيبا هلا من خـالل  •

إدماج االعتبارات اجلنسانية يف ختطيط وتنفيذ مجيع الربامج الصحية. 
وإنشاء مناطق فرعية للصحـة والـتزويد باموعـات الصحيـة األساسـية يف مجيـع أحنـاء 

البلد، ميثل األولوية العليا للمرحلة األوىل يف تنفيذ السياسة. 
 

توفري الصحة للجميع حبلول عام ٢٠٠١ 
 

فيما يلي استراتيجيات احلكومة لتحقيق املبادئ: 
العدالة يف تقدمي اخلدمات الصحية؛  •

سهولة احلصول على اخلدمات الصحية؛  •
النوعية املناسبة واجليدة للخدمات الصحية؛  •

األخالق واالنتاجية؛  •
الكفاءة يف تقدمي الرعاية الصحية وحتسني اإلدارة؛  •

متكني اتمعات احمللية ملساعدا على أن تتـوىل بصـورة فعالـة املسـؤولية عـن صحتـها  •
ورفاهها؛ 

حتسني متويل الصحة واستحداث آليات متويل مستدام؛  •
توفري التمويل الكايف واملستدام للرعاية الصحية.  •
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 احلصول على اخلدمات الصحية 
على الرغم من زيادة ميزانيـة الرعايـة الصحيـة يف السـنوات األخـرية، (متثـل ١٠,٢ يف 
املائة من جمموع حصة احلكومة يف اخلدمات االجتماعية* ال تـزال اخلدمـات الصحيـة يف البلـد 
غري كافية من حيث النوع والكم على حد سواء ملعاجلـة املشـاكل الصحيـة اخلطـرية. وحتسـني 

نظام الرعاية الصحية على الصعيد الوطين ميثل اآلن أولوية وطنية. 
والنساء أقل قدرة من الرجال على استخدام اخلدمات الصحية، حـىت لـو كـانت هـذه 
ـــري،  اخلدمــات متوافــرة. وعلــى الرغــم مــن أن التكــاليف الفعليــة (وتشــمل الرســوم، والعقاق
واالنتقال والنفقات السرية) تؤثر على كل فرد، فإن املرأة أقل حصوال على املال مـن الرجـل. 
ـــاس املــرأة للخدمــات  وكثـريا مـا ميثـل االفتقـار إىل املـال الـالزم لالنتقـال السـبب يف عـدم التم
الصحية أو عدم ذهاا ملزيد من العـالج. وباالضافـة إىل ذلـك، تقـارن املـرأة تكـاليف الفـرص 
الضائعة املتعلقة بالوقت بني أداء أدوارها املتعددة والتماسـها للخدمـات الصحيـة.وقيمـة وقـت 
املرأة من الناحية اإلجنابية مغفلة وتزداد تضاؤال بسبب دورها القــائم علـى أسـاس نـوع اجلنـس 

بوصفها ”ماحنة للرعاية“. 
 

 متوسط العمر املتوقع/معدالت الوفيات 
تتسم املعلومات املتعلقة مبستويات وأمناط معدل وفيات الكبـار بأـا غـري كافيـة لكـن 
ــــدا لعـــام ١٩٩٥ توفـــر بعـــض  الدراســة االســتقصائية الدميوغرافيــة والصحيــة احلديثــة ألوغن

املعلومات عن معدل وفيات الكبار على النحو املبني أدناه: 
 

  اجلدول ١٠ – الوفيات لكل ٠٠٠ ١ من السكان حسب الفئة العمرية 
إناث ذكور العمر 

 ٤ ٣ ١٥-١٩
 ٧ ٥ ٢٠-٢٤
 ٨ ١١ ٢٥-٢٩
 ١١ ١٥ ٣٠-٣٤
 ١٠ ١٣ ٣٥-٣٩
 ١٠ ١٨ ٤٠-٤٤
 ١٥ ١٩ ٤٥-٤٩

املصدر: الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية ألوغندا، ١٩٩٥. 

 
تقرير التنمية البشرية، ١٩٩٧.  *
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ـــات الذكــور أكــرب مــن معــدل وفيــات اإلنــاث. وتبــني  وتبـني النتـائج أن معـدل وفي
الدراسـات احلديثـة أن مســـتوى معــدل وفيــات الرضــع يف أوغنــدا آخــذ يف التنــاقص مــع أن 
مستويات البنات ال تزال مرتفعة. ولقد حتددت أسباب ارتفاع معـدالت وفيـات الرضـع بأـا 
تعـزى يف الغـالب إىل حـاالت الـزواج املبكـر الـيت تفضـي إىل حـدوث مضاعفـات أثنـاء احلمــل 
والوالدة. وحتدد سبب آخر متثـل يف االصابـة بـاإليدز واملالريـا، اللذيـن يسـهمان بـأعلى نسـبة 

مئوية لوفيات األطفال واالعتالل يف أوغندا. 
 

 معدل اخلصوبة اإلمجايل 
ـــال للمــرأة  يف الوقـت احلـاضر، يتسـم معـدل اخلصوبـة اإلمجـايل احلـايل البـالغ ٦,٩ طف
خالل سنواا اإلجنابية باالرتفاع على الرغم من أن معدل شيوع استخدام وسائل منع احلمـل 
قد ارتفع من ٥ إىل ١٥ يف املائة. وهذا يعكس القيم العالية اليت يوليها األوغنديـون ألطفـاهلم. 
واملرأة احلضرية الـيت يبلـغ معـدل خصوبتـها اإلمجـايل مخسـة مواليـد تكـون أسـرا أصغـر منـها 

للمرأة الريفية.  
 

  اجلدول ١١ – معدل اخلصوبة اإلمجايل حسب مستوى التعليم 
١٩٩٥ ٨٩/١٩٨٨ التعليم 

٧,٠ ٧,١ بدون تعليم 
٧,١ ٧,٣ ابتدائي 
٥,١ ٥,٣ ثانوي 

ـــة والصحيــة ألوغنــدا، ٨٩/١٩٨٨ والدراســة  املصـدر: الدراسـة االسـتقصائية الدميوغرافي
االستقصائية الدميوغرافية والصحية ألوغندا، ١٩٩٥. 

  
ويبـدأ محـل األطفـال يف أوغنـدا يف سـن مبكـرة. وتبـــدأ اثنتــان مــن مخــس مراهقــات 
(١٥-١٩ عامـا) محـل األطفـال. وببلوغـهن ١٩ عامـا، تبلـغ النسـبة الـيت تبـــدأ احلمــل ٧٠ يف 
املائة، وهو ما يضع أوغندا يف مصاف البلدان اليت تتسـم بـأعلى معـدالت حلمـل املراهقـات يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 
وهناك جماالت أخـرى مثـرية للقلـق فيمـا يتعلـق بصحـة املـرأة ممـا يدعـو إىل االهتمـام. 
وتصبـح بعـض النسـاء، علـى سـبيل املثـال، مريضـــات أثنــاء األيــام األوىل مــن فــترات طمثــها 
الشهري وقد ال تتمكن من العمل. والرجـال أكـثر تشـجيعا لزيـادة النسـل مـن النسـاء، وعلـى 
سبيل املثال، فإنه من بني النساء املتزوجات الالئي لديـهن سـتة أطفـال أو أكـثر، ترغـب نسـبة 

٢٤ يف املائة يف إجناب مزيد من األطفال، مقابل ٥٧ يف املائة من الرجال املتزوجني.  
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 الرعاية السابقة للوالدة، واألمومة الساملة وتنظيم األسرة 
على الرغم من ارتفاع استخدام خدمات الرعايـة السـابقة للـوالدة يف أوغنـدا (٩١ يف 
املائة حصلن عليها من موظفني مدربني) فإن تقدمي املساعدة املهنيـة عنـد الـوالدة أقـل شـيوعا. 
وحتدث اثنتان من كل ثالث والدات يف أوغندا يف البيت وأقل من ٤٠ يف املائة من الـوالدات 

تتم مبساعدة موظفني مدربني طبيا. (انظر اجلدول ١٢) 
 

  اجلدول ١٢ – الرعاية السابقة للوالدة وعند الوالدة 
النسبة املئوية الرعاية السابقة للوالدة 

١٠ أطباء 
٨٢ ممرضات/قابالت 

٨ ال أحد 
 مكان الوالدة 

٣٥ مرفق صحي 
٦٤ البيت 

 املساعدة أثناء الوالدة 
٤ أطباء 

٣٤ ممرضات/قابالت 
١٥ دايات تقليديات 
٣٥ أقارب/آخرون 

١٢ ال أحد 
املصدر: الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية ألوغندا، ١٩٩٥. 

  
وبوجه عام، فإن مشاكل واحتياجات املرأة الصحية القائمة علـى أسـاس نـوع اجلنـس 

ال توىل أولوية عالية باستثناء النهج التقليدي لصحة األم والطفل. 
بيـد أن هنـاك عـددا مـن املبـادرات الناجحـة يف أوغنـدا. وقـد أدجمـت مبـادرة األمومـــة 
الساملة، اليت بدأ تنفيذها منـذ عـام ١٩٨٨ علـى اهلـامش، كنشـاط للمنظمـات غـري احلكوميـة، 
وذلـك يف صلـب أنشـطة وزارة الصحـة. ومتثـل هـذه املبـادرة نشـاطا قائمـا علـى اتمـع احمللــي 
وـدف إىل تعبئـة اتمـع احمللـي لزيـادة الوعـي مبمارسـات األمومـة السـاملة مبـا يف ذلـك تنظيــم 
األسـرة. ومـن بـني إجنازاـا اهلامـة تدريـب املستشـارين الذكـور، الـذي اتضـح منـه أن موقـــف 
الرجل جتاه تنظيـم األسـرة آخـذ يف التغـري ببـطء. كمـا أنشـئ نظـام لرصـد احلمـل يضـم ٥٢٨ 

مساعدا لألمومة الساملة.  
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وبرنـامج تعزيـز احليـاة اإلجنابيـة للمراهقـني يسـتهدف املراهقـات واملراهقـني علـى حــد 
سـواء. وينصـب تركـيزه علـى حصـول املراهقـني علـى خدمـــات الصحــة اإلجنابيــة، وتدريــب 
الرفاق وإسداء املشورة يف مسائل الصحـة اإلجنابيـة. ومبـادرة برنـامج املنقـذ يف حمافظـة إيغانغـا 
ـــة  تعـىن بتدريـب دايـات اتمـع احمللـي وتقـدم خدمـات اإلحالـة. وهـذا يسـاعد املـرأة يف الرعاي

السابقة للوالدة وخدمات الوضع. 
 

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
تشري البيانات اليت مجعت من برنامج مكافحة اإليدز، من املعتىن ن قبـل الـوالدة، يف 
مواقـع/أمـاكن خمتلفـة إىل أن نسـبة النسـاء املصابـات بفـــريوس نقــص املناعــة البشــرية ال تــزال 

مرتفعة (اجلدول ١٣). 
 

معــدالت اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البشـــرية (النســـبة املئويـــة) بـــني  اجلدول ١٣ –
املعتىن ن سريريا قبل الوالدة 

 
١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ املوقع 

١٣,٤ ١٤,٦ ١٥,٤ ١٦,٨ ٢١,٨ ٢٦,٦ ٢٩,٥ ٢٧,٨ ٢٥,٠ ٢٤,٥ نسامبيا 
١٤,٢ ١٤,٨ ١٥,١ ٢٠,٢ ١٦,٥ ٢٤,٤ ٢٩,٤ ٢٧,٤ - - روباغا 
١٠,٩ ١٤,٥ ١٥,٠ ١٦,٦ ١٧,٣ ١٨,١ ٣٠,٢ ٢٤,٣ ٢٣,٨ ٢١,٨ مبارارا 
١٠,٥ ١١,٠ ١٤,٨ ١٣,٢ ١٦,٣ ١٦,٧ ١٩,٨ ٢٢,٠ ١٥,٨ ٢٤,٩ جينجا 

١٠,٥ ٩,٥ ٨,٢ ١٢,٥ ١٠,٢ ١١,٣ ١٣,٢ ١٢,٨ ٤,١ - تورورو 
٦,٣ ٦,٩ ٨,٤ ٧,٨ ١٠,٢ ٨,٧ ١٤,٨ ١٢,١ ١١,٠ ٣,٨ مبايل 

- ٨,٥ ١٠,٤ ١١,١ ١٦,٧ ٧,٠ - - - - كيليميب 
٢,٦ ٣,٢ - - ١,٢ ٥,٠ ٧,٦ - - - باليسا 

٧,٧ ٥,٣ ٧,٧ ٨,٧ - ٩,١ - - - - سورويت 
١,٣ ١,٦ ٢,٠ - ٧,٦ ٢,٨ - - - - ماتاين 
٥,٤ ٩,٠ ١٢,٧ - - - - - - - هوميا 

١١,٥ ١٠,٣ - - - - - - - - كاغادي 
٢,٥ - ٢,٦ ٣,٦ - ٤,٢ - ٥,٨ ٤,١ - موتولريي 

٣,٢ - - - - - - - - - مويو 

املصدر: تقرير مراقبة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، آذار/مارس، ١٩٩٩. 
  

بيـد أنـه يف الفـترة مـن ١٩٨٩ إىل ١٩٩٨، اخنفـض عـدد النســـاء املصابــات بفــريوس 
نقص املناعة البشرية. وعلى سـبيل املثـال، سـجلت مستشـفى مسـامبيا اخنفاضـا مـن ٢٤,٥ يف 
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ـــن ٢٤,٩ يف املائــة إىل ١٠,٥ يف املائــة  املائـة إىل ١٣,٤ يف املائـة وسـجلت جينجـا اخنفاضـا م
لنفس الفترة. 

معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية (نسبة مئوية) استنادا إىل  اجلدول ١٤ –
عيــادة األمــراض الــيت تنتقــــل عـــن طريـــق االتصـــال اجلنســـي، مستشـــفى 

موالغو   
بوجه عام إناث ذكور السنة 

 ٤٤,٦ ٥١,٣ ٣٩,٠ ١٩٩٠
 ٤٤,٢ ٥٢,٨ ٣٨,٨ ١٩٩١
 ٣٥,٩ ٣٨,٥ ٣٣,٩ ١٩٩٥

املصـــدر: برنـــامج مكافحـــة األمـــراض الـــيت تنتقـــل عـــن طريـــق االتصــــال 
اجلنسي/اإليدز، وزارة الصحة. 

  
واملعلومات اليت مجعت من عيادة األمراض اليت تنتقل عن طريـق االتصـال اجلنسـي يف 
موالغـو، وهـي أكـرب مستشـفى يف البلـد، تشـــري إىل أن معــدالت إصابــة اإلنــاث أعلــى منــها 
للذكـور (اجلـدول ١٤). واألخطـار الـيت تواجهـها الفتيـات الصغـريات والنســـاء تتســم بأمهيــة 
خاصة يف بلد يعاين من مشاكل صحية خطرية مثل اإليدز واألمراض األخــرى الـيت تنتقـل عـن 

طريق االتصال اجلنسي. 
وقد يعزى ارتفـاع املعـدالت إىل زيـادة عـدد النسـاء طالبـات العنايـة الطبيـة عـن عـدد 
الرجال. وبعض األسباب اليت ميكن أن تفسـر ذلـك قـد تتمثـل يف االفتقـار إىل صنـع القـرارات 

املتعلقة باحلقوق اإلجنابية، والضغوط الثقافية املتعلقة حبب األطفال، ووراثة األرامل. 
 

 العنف ضد املرأة واملمارسات الثقافية 
توجد يف أوغندا ممارسات ثقافية سـلبية تنتـهك حقـوق املـرأة وتضـر بصحتـها البدنيـة 
والعقلية. وختان االنثى أو تشويه أعضائها التناسلية ميثـل إحـدى تلـك املمارسـات ولكنـه غـري 
واسـع االنتشـار. وهـذه املمارسـة موجـــودة بــني جمتمــع ســيباي (كوبســابيين) يف املنحــدرات 

اجلنوبية جلبل إلغون يف شرق أوغندا (حمافظة كابتشوروا). 
وقد استمرت هذه املمارسة لفترة طويلة جـدا مـن الزمـن. ويتضمـن هـذا العـرف بـتر 
أجزاء من األعضاء التناسلية اخلارجية أو كلـها. وهـذا يسـبب عـدة مشـاكل صحيـة للضحيـة، 
مبـا يف ذلـك األمل والـرتيف، والصدمـة وتـأخر التئـام اجلـــرح، واملخــاض املطــول أو املنقــوص، 
ـــة.  والصعوبــات واألمل يف املواقعــة اجلنســية واالكتئــاب واالحبــاط يف ســنوات العمــر املتقدم
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والنسـاء الالئـي وقعـن ضحايـا بـالفعل قـد يصبحـن موصومـات وقـد ال يطلـــنب العــالج الطــيب 
واملشورة الطبية يف الوقت املناسب عند املخاض أو عند املرض. 

وتنص املادة ٣٣ (٦) من الدستور على ما يلي: 
 

”القوانني أو الثقافات أو األعراف أو التقاليد اليت متس كرامة املـرأة أو رفاهـها أو 
مصلحتها، أو تقوض مركزها، حمظورة مبوجب هذا الدستور“. 

 
ومع ذلك، فإن ما يتعني القيام به هو ترمجة هذه األحكام الدسـتورية إىل قوانـني. ويف 
الوقت احلاضر، أعدت احلكومة برامج لتوعيـة الشـعب باملمارسـات الثقافيـة الـيت متـس الوضـع 
الصحي للمرأة، وعلى سبيل املثال، املمارسـة املتعلقـة ببـتر جـزء مـن العضـو التناسـلي لألنثـى. 
ويف كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٦، شـرعت حكومـة أوغنـدا/الربنـامج القطـري لصنـدوق األمـــم 
املتحـدة للسـكان، بالتعـاون مـع رابطـة مشـــايخ ســابيين يف الربنــامج املعــين بالصحــة اإلجنابيــة 
والصحـة يف املـدارس واتمعـات احملليـة يف حمافظـة كابتشـوروا لنبـذ املمارسـة الضـارة املتعلقـــة 
خبتان اإلناث. وبوجـه عـام، يؤكـد الربنـامج جـا ابتكاريـا لتعزيـز القيـم الثقافيـة اجليـدة ونبـذ 

املمارسات الضارة. 
 

 اجلدول ١٥ – ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي لألنثى يف حمافظة كابتشوروا 
سنة اخلتان 

عــــــدد اإلنـــــــاث 
املختونات 

النسبة املئوية لإلخنفاض 
يف عدد املختونات 

 ٧ ٩٠٣ ١٩٩٢
 ٥ ٨٥٤ ١٩٩٤
 ٣٦ ٥٤٤ ١٩٩٦

الربنـــامج املعـــين بالصحـــة اإلجنابيـــة والصحـــــة يف املــــدارس  املصدر: 
واتمعـــات احملليـــة، كابتشـــوروا، كـــــانون األول/ديســــمرب 

 .١٩٩٦
 

وقـد حقـق الربنـامج املعـين بالصحـة اإلجنابيـة والصحـة يف املـدارس واتمعـات احملليـــة 
إجنـازا كبـريا، باملقارنـة باجلـهود السـابقة لوقـف ممارسـة ختـان اإلنـاث يف كابتشـــوروا. ويبــني 
اجلــدول ١٥ أعــاله أنــه يف الفــترة مــا بــني عــامي ١٩٩٤ و ١٩٩٦، اخنفــض عــدد البنـــات 
املختونـات بنسـبة ٣٦ يف املائـة. وجـرى تنظيـم العديـد مـن حلقـــات العمــل املتعلقــة بالتوعيــة 
والتدريب للفئة املسـتهدفة وميكـن أن يعـزى جـزء مـن النجـاح الـذي حققـه هـذا الربنـامج إىل 

اشتراك املرأة واألخذ بنهج حساس ثقافيا. 
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تنظيم األسرة 
وضعـت احلكومـة، مـن خـالل وزارة الصحـة، سياسـة لتوفـري ثقافـة غـــري نظاميــة عــن 
تنظيم األسرة للمجتعات احمللية من خالل برامج خمتلفة. وتنتهج رابطـة أوغنـدا لتنظيـم األسـرة 
سياسـة ـدف إىل كفالـة املسـاواة بـني مجيـع األوغنديـــني يف احلصــول علــى خدمــات تنظيــم 
األسرة. وقد حتقق هـذا بكفالـة توفـري مجيـع العيـادات واملستشـفيات خلدمـات تنظيـم األسـرة. 
واتسـع هـذا النطـاق ليشـمل السـكان يف مجيــع أحنــاء البلــد مــن خــالل مجيــع املراكــز الطبيــة 

والعيادات، وتوعية اتمعات احمللية. 
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 املادة ١٣ 
  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية 

االستحقاقات العائلية 
يتضمن الدستور أحكاما تتعلـق حبـق مجيـع مواطـين أوغنـدا يف احلصـول، بـدون متيـيز، 
على استحقاقات اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة. وطبقـا لألهـداف واملبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة 
لسياسـة الدولـة، ينـص اهلـدف الرابـع عشـر املتعلـق بـاألهداف االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى 

ما يلي: 
 

”تســعى الدولــة إىل إعمــــال احلقـــوق األساســـية جلميـــع األوغنديـــني يف العدالـــة 
االجتماعية والتنمية االقتصادية وتكفل، بوجه خاص ما يلي: 

توجيه مجيع اجلهود اإلمنائية حنو كفالة الرفاه االجتماعي والثقايف للشعب؛  (أ)
متتـع مجيـع األوغنديـني بـاحلقوق والفـرص وسـبل احلصـــول علــى التعليــم،  (ب)
ـــق،  واخلدمـات الصحيـة، وامليـاه النظيفـة واملأمونـة، والعمـل، واملـأوى الالئ
واملالبــس الكافيــة، واألمــن الغذائــي واملعــــاش التقـــاعدي واســـتحقاقات 

التقاعد“. 
 

واإلشــارة إىل ”مجيــــع األوغنديـــني“ تفتـــح أساســـيا البـــاب أمـــام املـــرأة للمطالبـــة 
باالسـتحقاقات االجتماعيـة واالقتصاديـة املتســـاوية يف مكــان عملــها. وفيمــا يتعلــق ببــدالت 
السـكن، أو السـفر أو أي بـدالت أخـرى، فإـا متنـح طبقـــا للمنصــب، واملؤهــالت وشــروط 
اخلدمـة، بصـرف النظـر عـن نـوع اجلنـس. وينطبـق نفـــس الشــيء علــى املعــاش التقــاعدي أو 

استحقاقات التقاعد. 
وفيمــا يتعلــق برعايــة الطفــل، فــإن قــانون األطفــال (١٩٩٦) جيعــل كــال الوالديـــن 
مسـؤولني عـن اإلعالـة املاليـة واملاديـة للطفـل. ولذلـك، فـإن مجيـع اآلبـاء مسـؤولون عـن توفــري 
االحتياجات األساسية، والعمل ملصلحة الطفل على أفضـل وجـه. بيـد أن املـرأة مرغمـة بشـدة 
على توفري هذه االحتياجات باملقارنة بالرجل. وهذه احلقـوق تشـمل التعليـم والرعايـة الطبيـة، 

واملأوى، والغذاء، والكساء، وما إىل ذلك. 
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 االئتمان 
فيمـا يتعلـق حبصـول املـرأة علـى القـروض، والرهـن العقـاري وغـري ذلـك مـن أشـــكال 
االئتمان املايل، ال تزال احلالة غري مواتية إىل حد كبري. وتصر املؤسسات التجارية علـى إيـداع 
سند ملكية قبل املوافقة على القرض. غري أن نسبة ٧ يف املائـة فقـط مـن النسـاء متتلـك األرض 
(السياسـة الوطنيـة، مجهوريـة أوغنـدا، وزارة شـــؤون اجلنســني والعمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
١٩٩٥، الصفحـة ٣). ونتيجـة لذلـك، ال يسـتطيع سـوى عـــدد قليــل مــن النســاء يف أوغنــدا 

احلصول على القروض من املؤسسات املالية. 
وقـد بذلـت جـهود لتيسـري سـبل حصـول املـرأة علـى االئتمـان مـن خـالل املؤسســات 
املالية غري التقليدية. وإنشاء منظمات غري حكومية مثـل الصنـدوق املـايل واالسـتئماين النسـائي 
يف أوغندا واالستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الريفية يف أوغنـدا دعـت إليـه الرغبـة يف تعزيـز 
التمكني االقتصادي للمرأة. وهذه املنظمـات غـري احلكوميـة إىل جـانب جـهات أخـرى حتـاول 
حتسني نوعية حياة املرأة، وال سيما يف القطاع غري النظـامي. وأخـذت وزارة شـؤون اجلنسـني 
والعمـل والتنميـة االجتماعيـة زمـام املبـادرة بنفســـها لتوعيــة اتمــع حبقيقــة أن املــرأة جديــرة 
باالئتمــان. وأحــد األمثلــة علــى املشــــاريع االئتمانيـــة هـــو املشـــروع القـــانوين/االئتمـــاين يف 
مبايل/كابتشوروا. وقد نشـأ كثـري مـن مؤسسـات متويـل املشـاريع الصغـرية علـى غـرار منـوذج 
مصرف غرامني ومجيعها يستهدف املرأة. وهذه املؤسســات تشـمل مؤسسـة املسـاعدة املقدمـة 
من اتمع الدويل ومؤسسـة فخـر أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال. واحلكومـة بصـدد صياغـة إطـار 
عمل قانوين حلماية املرأة من االستغالل من جانب هذه املؤسسات. وعالوة على ذلـك، تديـر 

احلكومة مشاريع ائتمانية حتتفظ حبصة للمرأة. 
وطبقـا لسياســـة احلكومــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر، بــدأ تنفيــذ ”مشــروع 
إنتنديكوا االئتماين“ (وهـو صنـدوق رأس مـال ابتدائـي يسـتهدف الفقـراء، لتحسـني وضعـهم 
االقتصـادي) الـذي خيصـص ٣٠ يف املائـــة للنســاء والشــباب. بيــد أن حتليــل الفــترة ١٩٩٤-
١٩٩٥ يبني أنه يف الـ ٢٤ حمافظة املشتركة يف املشروع، كـان عـدد النسـاء املسـتفيدات قليـال 
جدا، كما يتضح من اجلدول ١٦. فمـن هـذا اجلـدول، ميكـن مالحظـة أنـه يف حمـافظتني فقـط 
(كامبــاال وبوشــيين) كــان أكــثر مــن ٤٠ يف املائــة مــن املســتفيدين مــن النســاء. ويف مجيـــع 
احملافظات األخرى، أتيحت لعدد أقل من النساء فرصة احلصول على هذا التسهيل االئتماين لــ 
”رأس مال التأسيس“، الذي ميكن أن يكون مبثابة نقطـة إنطـالق لكسـر دائـرة الفقـر اخلبيثـة، 

وال سيما يف املناطق الريفية واملناطق املتامخة للحضر ذات الدخل املنخفض. 
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جمموع عدد املســتفيدين مــن مشــروع إنتنديكــوا حســب نــوع اجلنــس، والفئــة االجتماعيــة  اجلدول ١٦ –
والسن يف السنة املالية ١٩٩٥/١٩٩٤ 

 

النساء احملافظة 
نســـــــــبة 
الرجال املئوية 

نســــــبة 
الشباب مئوية 

نســــــبة 
املعوقون مئوية 

ـــبة  نس
اموع مئوية 

٦٠٧ ٠,٥ ٣ ٢٧,٢ ١٦٥ ٢٣,٦ ١٤٣ ٤٨,٨ ٢٩٦ كامباال 
٩٩٦ ٣,١ ٣١ ٢٨,٣ ٢٨٢ ٢٦,٥ ٢٦٤ ٤٢,١ ٤١٩ بوشيين 

٢٧٦ صفر صفر ٢٦,١ ٧٢ ٣٤,٨ ٩٦ ٣٩,١ ١٠٨ كاالنغاال 
٥٧٠ ٠,٩ ٥ ١٧,٩ ١٠٢ ٤٤,٩ ٢٥٦ ٣٦,٣ ٢٠٧ غولو 
٠٦٧ ١ ٠,٢ ٢ ٢٤,٨ ٢٦٥ ٤٠,١ ٤٢٨ ٣٤,٩ ٣٧٢ مبيغي 
٣٩٢ ٠,٣ ١ ٢٤,٠ ٩٤ ٤٤,١ ١٧٣ ٣١,٩ ١٢٥ كومي 
٣٨٢ صفر صفر ٢٣,٠ ٨٨ ٤٦,٣ ١٧٧ ٣١,٧ ١٢١ كيبايل 

٥٢٩ ١ صفر صفر ٢٩,٧ ٤٥٤ ٣٩,٥ ٦٠٤ ٣٠,٨ ٤٧١ سورويت 
٦٢٨ ٢.٢ ١٤ ١٨,٨ ١١٨ ٤٨,٧ ٣٠٦ ٣٠,٣ ١٩٠ موبندي 
٤٥٨ صفر صفر ٣٥,٤ ١٦٢ ٣٦,٩ ١٦٩ ٢٧,٧ ١٢٧ راكاي 
٤١٦ ١,٧ ٧ ٢٩,٨ ١٢٤ ٤٠,٩ ١٧٠ ٢٧,٦ ١١٥ لوويرو 

٦٤١ ٠,٦ ٤ ٣٠,٠ ١٩٢ ٤٢,٠ ٢٦٩ ٢٧,٥ ١٧٦ كابارويل 
٣٧٠ صفر صفر ٣٢,٨ ٤٥٠ ٤١,٠ ٥٦٢ ٢٦,١ ٣٥٨ ماساكا 

٢٣٥ صفر صفر ٣١,١ ٧٣ ٤٣,٠ ١٠١ ٢٦,٠ ٦١ كيسورو 
٥٣٢ صفر صفر ٤٢,٣ ٢٥٥ ٣٢,٣ ١٧٢ ٢٥,٤ ١٣٥ ماسيندي 

٧٤٧ صفر صفر ٢٦,٢ ١٩٦ ٤٩,٤ ٣٦٩ ٢٤,٤ ١٨٢ كابتشوروا 
٧٥٥ صفر صفر ٥٢,٨ ٣٩٩ ٢٢,٩ ١٧٣ ٢٤,٢ ١٨٣ نتونغامو 
٨٥٣ ١,٢ ١٠ ٤٣,٧ ٣٧٣ ٣١,٤ ٢٦٨ ٢٣,٧ ٢٠٢ كامويل 

٧٣١ ٠,١ ١ ٤٠,٥ ٢٩٦ ٣٧,١ ٢٧١ ٢٢,٣ ١٦٣ بونديبوغيو 
٣١١ صفر صفر ٤٧,٦ ١٤٨ ٣٧,١ ٩٧ ٢١,٢ ٦٦ هوميا 

٩٤٤ ١,٦ ١٥ ٤٦,٠ ٤٣٤ ٣١,٢ ٢٩٨ ٢٠,٩ ١٩٧ كابايل 
٦٣٤ صفر صفر ٢٩,٢ ١٨٥ ٣١,٦ ٣١٩ ٢٠,٥ ١٣٠ نييب 

٩٦٨ صفر صفر ٣٠,٣ ٢٩٣ ٥٠,٣ ٤٥٣ ١٦,٩ ١٦٤ مويو 
٥٤٥ صفر صفر ٤٨,٤ ٢٦٤ ٣٦,١ ١٩٧ ١٥,٤ ٨٤ كيتغوم 

املصدر: أمانة إنتنديكوا (٩٥/١٩٩٤)، وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية. 
  

ومشروع ختفيف حدة الفقر مشروع آخر حتت إشراف مكتب رئيـس الـوزراء، وقـد 
أنشئ للمساعدة يف ختفيف حدة الفقر بتقـدمي الدعـم لألنشـطة املـدرة للدخـل واخلالقـة للعمـل 
اليت يتعني أن يباشرها الفقراء. وينصب تركيز املشروع يف املقام األول على النساء (وال سـيما 
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األراملـة) والشـباب، واملعوقـني، واجلنـود املسـرحني، وموظفـي اخلدمـة املدنيـة الذيـن خفضــت 
نفقام واليتامى يف أوغندا. 

واملشروع االئتماين الـذي تبلـغ قيمتـه ١٦ مليونـا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة مـا 
برح ينفذ حىت اآلن يف ٢٨ من الـ ٤٥ حمافظة يف أوغندا ملدة عامني ونصف عام. وقد صـرف 
املشروع بالفعل ما يربو قليال على ٨ ماليني من دوالرات الواليات املتحـدة. وطبقـا لتصميـم 
املشـروع، كـان مـن املفـترض أن حتصـل املـرأة علـــى ٦٠ يف املائــة مــن املــوارد يف إطــار هــذا 
املشروع. وحىت يف احملافظات اليت ســجل فيـها حصـول املـرأة علـى االئتمـان مسـتويات هامـة، 
ـــة. وبوجــه  مثـل كابـايل (٥٥ يف املائـة)، ال يـزال هـذا دون أهـداف املشـروع بنسـبة ٥ يف املائ
عـام، فإنـه حـىت اآلن، حصـــل الرجــال علــى نســبة ٥٢ يف املائــة، مقــابل نســبة ٤٨ يف املائــة 

حصلت عليها النساء. ويتضح من هذا وجود ثغرة دائمة بني اجلنسني. 
وباالضافة إىل ذلك، فإنه يف الفترة ٩٨/١٩٩٧، شـرعت احلكومـة يف خطـة مشـروع 
الشباب اليت تستهدف خرجيي اجلامعات واملعاهد األخرى العاطلني. وقد خصص هلـذه اخلطـة 
أربعمائـة مليـون شـلن أوغنـدي لتسـهيل العمـل للحسـاب اخلـــاص. وتشــمل عمليــة التدريــب 

تدريبا نظاميا (تدريبا توجيهيا عمليا) وتلمذة مهنية يف املشاريع التجارية ذات الصلة. 
وال يوجد تشريع حكومي يتحيز للمرأة يف اخلطط االئتمانية القائمة، على الرغـم مـن 
أن العالقـات الثقافيـة بـني اجلنسـني ال تـزال تشـــكل عقبــة رئيســية أمــام حصــول املــرأة علــى 
القـروض. ويف شـرق أوغنـدا وأجـزاء يف وسـطها (راكـاي ولوويـرو) أفـــاد مســؤولو مشــروع 
ختفيف حدة الفقر بأنه غري مسموح للمـرأة بـإدارة قروضـها. وبـدال مـن ذلـك، يتـوىل زوجـها 
إدارة األمـوال. وحـىت إذا أتيحـت هلـا سـبل احلصـول عليـها، مل يكـن باســـتطاعة البعــض إدارة 
قروضهن بسبب اخنفاض مسـتويات معرفتـهن للقـراءة والكتابـة، ممـا يـؤدي إىل االعتمـاد علـى 
أقـارن الذكـور. ويف معظـم احلـاالت، ينتـهي األمـر بـاختالس هـؤالء األقـارب لألمـــوال، ممــا 

يؤدي إىل التخلف عن سداد القروض. 
 

 مرافق األنشطة التروحيية والرياضية 
متثــل وزارة التربيــة والرياضــة اآلليــــة احلكوميـــة املســـؤولة عـــن األنشـــطة الرياضيـــة 
والتروحيية. وكما هو منصوص عليـه يف الدسـتور، فإـا تتمتـع بالواليـة الوطنيـة وامليزانيـة الـيت 

تكفل ما يلي: 
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”تشجع الدولة األنشطة التروحيية والرياضية ملواطين أوغندا“. 
ويف الوقــت احلــاضر، تنظــم وزارة التربيــة والرياضــة مســابقات رياضيــة وموســــيقية 
ومسرحية سنوية على الصعيد الوطين. ومـا برحـت رابطـات الفنـانني احملليـني تنظـم مسـابقات 
مسـرحية وموسـيقية علـى الصعيـد الوطـين للفـرق الريفيـة الـيت تضـم الشـباب خـارج املدرســة. 
وقدمـت اليونيسـيف املسـاعدة أيضـــا يف دعــم املســابقات املســرحية يف مواضيــع خمتــارة مثــل 
اإليدز. وقدر كبري مـن جـهود التعبئـة الـيت بذلتـها احلكومـة اسـتخدم الفـرق املسـرحية لتوعيـة 
الشعب بشأن اإليدز واألنشطة اإلمنائية األخـرى. وأعلنـت جامعـة ماكـرييري يف عـام ١٩٩٧ 
أا تنفذ سياسة جديدة لـترفيع الريـاضيني والرياضيـات الذيـن أمتـوا بنجـاح تعليمـهم الثـانوي. 
وستمنح كل رياضية أو رياضي على الصعيد الوطين تتوفـر فيـه شـروط القبـول باجلامعـة أربـع 
نقاط إضافية لتمكينه أو متكينها من أخذ مقرر دراسي فـين. وميثـل هـذا إجـراءا إجيابيـا سـيعزز 

التحاق الرياضيني والرياضييات على الصعيد الوطين على مستوى اجلامعات. 
والقانون يف أوغندا ال مينع أي فرد من االشتراك يف األنشطة الرياضيـة أو التروحييـة أو 
ـــة حتــد مــن اشــتراك الفتيــات يف  الثقافيـة. بيـد أنـه مـن الناحيـة العمليـة، ال تـزال املوانـع الثقافي
األنشـطة التروحييـة والرياضيـة، ومتتعـهن ـــا. ويف أوغنــدا الــيت يــهيمن عليــها الذكــور وذات 
التوجه القائم على السلطة األبوية، كثريا ما نالحظ أنه، على سـبيل املثـال بعـد املدرسـة، مينـح 

البنون وقت راحة أطول ومكانا للعب يف حني ترسل البنات ألداء األعمال املرتلية. 
وباالضافة إىل القيود املتصلة بتنشئة البنات، هناك ألعاب رياضية ال تزال تعترب قـاصرة 
على ”الذكور“ مثـل ركـوب الدراجـات، واللعـب يف بـرك امليـاه يف الريـف، وتسـلق أشـجار 
الفاكهة واأللعاب االلكترونيـة الـيت أدخلـت حديثـا. بيـد أن البنـات يشـتركن عـادة يف أنشـطة 
تروحيية حمدودة جدا يف اتمع، مثل الطهي وألعاب رعاية الرضع. والقصد مـن هـذه األلعـاب 
ـــا  إعدادهـن ألداء دور األنثـى يف املسـتقبل. واحلالـة الراهنـة ال تتيـح فرصـا متكافئـة للبنـات فيم
ـــك طبقــا لقــانون األطفــال  يتعلـق بـالوصول إىل األنشـطة التروحييـة مـع أنـه منصـوص علـى ذل

 .(١٩٩٦)
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 املادة ١٤ 
  املرأة الريفية 

تشـكل املـرأة ثلـث مجيـع اـالس احملليـة بـدءا مـن القريـة واحملافظـة وانتـــهاء باملســتوى 
الوطين. وهذا ميكنها من االشتراك يف صياغة وتنفيذ برامج التنمية. وتسهم املرأة الريفيـة بقـدر 
كبري يف صنع القرارات. ويف نظام االس احمللية بأسره، متثل املـرأة ثلـث األشـخاص يف مواقـع 
صنع القرارات على الصعد احمللية. وعلى صعيـد األسـرة املعيشـية، ال يـزال دور املـرأة يف صنـع 
القرارات ضئيال ويعــزى ذلـك يف املقـام األول إىل اتمـع القـائم علـى السـلطة األبويـة. وعلـى 
الرغم من االفتقار إىل البيانات الكافية على صعيد األسرة املعيشية، ميكن لعـدد قليـل جـدا مـن 

النساء تأكيد أن صانعات القرارات، على الرغم من التدابري املتخذة لتمكني املرأة. 
 

 جمالس شؤون املرأة وصنع القرارات 
أنشأت احلكومة الس الوطين لشؤون املرأة من خالل قانون الـس الوطـين لشـؤون 
املرأة، لعام ١٩٩٣. ويتألف هيكـل الـس مـن سـت مسـتويات بـدءا مـن مسـتوى القريـة إىل 
املستوى الوطين. ويهدف الس إىل تعبئة املرأة لالشتراك يف األنشطة اليت تعود عليـها بـالنفع، 
مبا يف ذلك التثقيف حبقوقها. وقد خصصت احلكومـة اعتمـادات ـالس شـؤون املـرأة إلنشـاء 
أمانـات علـى الصعيـد الوطـين وعلـى صعيـد احملافظـات. وجيـري تيسـري انتقـال الزعيمـات علـى 
صعيد احملافظات للمساعدة يف التعبئة. وقامت جمالس شؤون املرأة بكشف احلجاب عـن املـرأة 
لكـي تثـق بنفسـها وتكتســـب املــهارات القياديــة. وهــذا ميكنــها مــن االشــتراك يف سياســات 

األنشطة الرئيسية وصنع القرارات. 
 

 احلقوق القانونية 
تضطلـــع وزارة شـــؤون اجلنســـني والعمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بتنظيـــم وتنســــيق 
االحتفـاالت السـنوية الحيـاء اليـوم الوطـين للمـرأة علـى الصعيـد الوطـين وعلـى الصعـد األدىن، 

حيث تثار فيها قضايا املرأة وجتري توعية النساء على صعيد القواعد الشعبية حبقوقهن.  
وطبقا ملشروع اجلمعيـة التأسيسـية املشـترك بـني وزارة دور املـرأة يف التنميـة والوكالـة 
الدامنركيـة للتنميـة الدوليـة، جـرت توعيـة النسـاء قبـل انتخـاب النـواب يف اجلمعيـة التأسيســية. 
وكان هذا دف متكني املرأة على صعيد القواعد الشعبية مــن أن تعـرب للمرشـحني ويف النهايـة 

للنواب، عن شواغلها وتوقعاا، إلمكان أن تكون تلك مسة للدستور. 
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وبغية زيادة الوعي باحلقوق القانونية للمرأة، اشترك عدد من املنظمات غري احلكوميـة 
يف زيادة حمو األمية القانونية للمرأة من خـالل نشـر مؤلفـات قانونيـة مبسـطة وتنظيـم حلقـات 

عمل تثقيفية قانونية.  
وقـد أنشـأت وزارة شـؤون اجلنسـني والعمـــل والتنميــة االجتماعيــة مشــروعا جتريبيــا 
ـــامج بأنشــطة تثقيفيــة علــى صعيــد  للمسـاعدين القـانونيني يف حمافظـة كـامويل. ويضطلـع الربن
اتمع احمللي أو املدرسة يف جمموعات، مسـتخدما مسـرحيات األدوار والوسـائل األخـرى، يف 
ـــاحيتني: أوال، ثلــث  املقـام األول إلثـارة االهتمـام وحفـز املناقشـة. وقـد اسـتفادت املـرأة مـن ن
ـــى  املسـاعدين القـانونني مـن النسـاء، وثانيـا، سـاعدت هـؤالء املسـاعدات القانونيـات املـرأة عل
ـــريا عــن تكلفــة احملــاكم  احلصـول علـى اخلدمـات القانونيـة يف املنطقـة احملليـة وبتكلفـة تقـل كث

الرمسية. 
واللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان لديـها نصـوص حمـددة تتعلـق بـاملرأة. ويتمثـل أحـد 
مهامها الرئيسية يف نشر الدستور على الصعيـد الوطـين والصعـد األدىن ومـن مث تثقيـف النسـاء 
علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية حبقوقـهن. كمـا أـا تبحـث الشـكاوى وتوفـر اإلنصـاف علــى 

الفور. 
 

 الزراعة 
تشكل املرأة ما بني ٧٠ و ٨٠ يف املائـة مـن اليـد العاملـة الزراعيـة وتسـهم بـأكثر مـن 
ـــوارد اإلنتــاج  ٨٠ يف املائـة مـن إنتـاج األغذيـة. ولسـوء احلـظ، يـهيمن الذكـور علـى ملكيـة م
الزراعـي. وعلـى الرغـم مـن أن نسـبة ٩٧ يف املائـة مـن النســـاء تتمتــع بفــرص احلصــول علــى 
األرض، فإن نسبة ٨ يف املائة فحسب لديها أرض مستأجرة ونسـبة ٧ يف املائـة متتلـك األرض 

بالفعل. وهذا يعين، لذلك، أن املرأة ال تتخذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد املختلفة.  
وبدخول قانون األرض حيز النفاذ، تعززت حقـوق املـرأة الريفيـة يف األرض؛ فإـا ال 
تتمتع فحسب بفرص احلصول على األرض بل أيضا بالسـيطرة عليـها وامتالكـها. ومـن شـأن 
ـــن املمكــن للمــرأة أن تدخــل اإلنتــاج التجــاري، وبالتــايل، أن تصبــح أكــثر  هـذا أن جيعـل م
ـــم األحكــام املنصــوص عليــها يف قــانون األرض اجلديــد، قــد تســتمر  اسـتقالال. بيـد أنـه برغ

املمارسات الثقافية يف منع املرأة من امتالك األرض وإدارا والسيطرة عليها. 
والتقسـيم العـادي لزراعـة احملـاصيل يتمثـل يف سـيطرة الرجـــل علــى احملــاصيل النقديــة 
ـــة القــراءة والكتابــة يعرقــل  وسـيطرة املـرأة علـى احملـاصيل الغذائيـة. واخنفـاض مسـتويات معرف
كذلـك حصـول املـرأة الريفيـة علـى التكنولوجيـات املناسـبة املتاحـــة يف جمــال جتــهيز األغذيــة. 
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ونتيجـة لذلـك، فإـا ال تسـتطيع االنتـاج بطاقتـها املثلـى وتوفـــري فــائض للبيــع. وعلــى صعيــد 
األسرة املعيشية، فإن صنع القرار يقوم به عادة الشخص الذي يسيطر علـى املـوارد. وملـا كـان 
معظم الرجال يسيطرون على املوارد، فإم يسيطرون أيضا على املكاسـب. وبـاملثل، ملـا كـان 
معظم الرجال ميتلكون األرض، فإم يسيطرون على هذه املكاسب أيضا. وبإمكام بـل وقـد 

ينتهي م األمر إىل استخدام األموال يف أغراض أخرى قد ال تكون مفيدة لألسرة املعيشية. 
أمـا برنــامج اإلرشــاد الزراعــي الــذي تضطلــع بــه وزارة الزراعــة واإلنتــاج احليــواين 
ومصـائد األمسـاك فقـد اسـتهدف املـرأة الريفيـة بتعبئتـها وتنظيمـها ألغـراض تلقـي التدريــب يف 
مجيـع جوانـب اإلنتـاج الزراعـي، وتربيـة األمسـاك وحفـــظ الســجالت. وكــان هــذا التدريــب 
مصحوبـا بـالتزويد مبدخـــالت إنتــاج مثــل توفــري االئتمــان ملشــاريع األبقــار الصغــرية وطاقــة 

حيوانات اجلر. 
واملنظمات غري احلكومية من قبيل منظمة االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الريفيـة 
ـــى أســاس  يف أوغنـدا، والرابطـة الوطنيـة األوغنديـة للمزارعـني والرابطـات األخـرى القائمـة عل
ديين، تعمل مع املرأة الريفية من أجل توعيتها ومساعدا علـى إقامـة مشـاريع إلدرار الدخـل. 
ـــهوض بــاملرأة الريفيــة يف أوغنــدا  وعلـى سـبيل املثـال، قـامت منظمـة االسـتراتيجية الوطنيـة للن
بإشراك املرأة الريفية يف تربية املاشية واألرانب، واألساليب احلديثة للزراعة واالطعـام والتغذيـة 

السليمني. 
 

 متويل املشاريع الصغرية 
أنشئت مؤسسات متويل املشاريع الصغرية مثـل الصنـدوق املـايل واالسـتئماين النسـائي 
يف أوغنـدا لزيـادة التمكـني االقتصـادي للمـرأة يف الطبقتـني األدىن والوسـطى مـن خـالل تقــدمي 
جمموعة متكاملة من اخلدمات تشمل خلق الوعي، وتعبئـة املدخـرات وإمكانيـة احلصـول علـى 
االئتمـان. وجيـري تدريـب املـرأة علـى اسـتخدام االئتمـــان والســيطرة عليــه، وقوانــني اإلرث، 

وتقدير فرص املكاسب التجارية والزراعة احلديثة. 
 

 تنظيم األسرة 
قامت وزارة الصحة ورابطة تنظيم األسرة يف أوغندا بتشجيع املرأة الريفية علـى اختـاذ 
القـرارات املتعلقـة باملسـائل الـيت قـد متسـها. وجيـري تشـجيع املـرأة علـى تقريـر عـــدد األطفــال 
ـــامت برامــج  املرغـوب فيـه أو حجـم األسـرة، لتمكينـها مـن تنظيـم وتربيـة األطفـال جيـدا. وق

تنظيم األسرة بتدريب القابالت التقليديات يف اتمعات احمللية. 
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 أنشطة اتمعات احمللية 
تشـترك املـرأة الريفيـة يف خمتلـف أنشـطة اتمعـات احملليـة. فـــهي تشــترك يف السياســة 
احملليـة بانتخـاب زعمائــها ويف إنشــاء مشــاريع جمتمعيــة مــن قبيــل بنــاء املــدارس، والكنــائس 
ـــوادي جمتمعــها احمللــي، ترحــب بــالزوار يف خمتلــف املناســبات. ويف  واملراكـز الصحيـة. ويف ن
املراسم الثقافية مثل حفالت الزفاف أو طقـوس الدفـن أو الطقـوس اجلنائزيـة األخـرية، تشـترك 
يف طـهي الطعـام وتقدميـه، وإحضـار امليـاه، ومـا إىل ذلـك. وحضـور اجتماعـات اتمـع احمللــي 
عادة ما يكـون جمـال الرجـل إذا كـانت تلـك االجتماعـات متعلقـة بالسياسـة، يف حـني أنـه إذا 
كانت االجتماعات متعلقة بالتعبئة االجتماعية، فإن النساء حيضرن بأعداد كبرية. وقـد كـانت 
أنشطة اتمعات احمللية مبثابــة األسـاس إلنشـاء صنـاديق دائـرة لشـراء السـلع املرتليـة الـيت تدعـو 

احلاجة إليها وتعبئة العمال. 
 

 الكهرباء 
حتظى أوغندا مبصـادر غنيـة بـالقوى الكهربائيـة املائيـة غـري أن أغلبيـة النسـاء الريفيـات 
ال ينتفعن من هذه الطاقة. وطبقا لتعداد عام ١٩٨٥، حتصل نسبة ٥ يف املائة من مجيـع األسـر 
املعيشية الريفية على الكهرباء. وحبلـول عـام ١٩٩١، مل يرتفـع هـذا الرقـم إال إىل ٧ يف املائـة. 
ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩، نفـذت احلكومـة قـانون الكـهرباء الـــذي تضمنــت أهدافــه 

كهربة الريف. وتنفيذ هذا القانون قد حيل مشكلة حصول الريف على الكهرباء.  
 

 املياه واملرافق الصحية 
قامت احلكومة مبد نطاق اخلدمات ذات الصلة بتوفري امليـاه للمنـاطق الريفيـة. وجـرى 
اإلسراع بذلك مـن خـالل برامـج مثـل برنـامج توفـري امليـاه واملرافـق الصحيـة البيئيـة، وبرنـامج 
توفري املياه واملرافق الصحية للمناطق الريفية، اللذين تضمنا بناء كثري من اآلبار الثقبية، ومحايـة 
الينابيع، واآلبار، ومشاريع توفري املياه باإلحندار، وتشـييد السـدود وخزانـات امليـاه يف الوديـان 
وإصالح وجتديد أخرى. وقد حصلت مجيع احملافظات يف البلد علـى هـذه املصـادر. ويف مجيـع 
أحناء البلد، تشكل املرأة جزءا من جلان إدارة املياه، ويف بعض احلاالت، تتعاقد املنظمـات غـري 
احلكومية النسائية على إقامة منشآت املرافق الصحية. وجيري أيضا تدريب النساء على العمـل 

كبناءات والتعاقد معهن ذه الصفة. 
ويف املناطق الريفية، زادت تغطية املياه من ٤٠ يف املائـة يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ إىل 
٤٧ يف املائة يف حزيــران/يونيـه ١٩٩٩، نتيجـة ملـا يلـي: جـرى حفـر ٩٠٩ آبـار ثقبيـة جديـدة 
وتزويدها مبضخات يدوية؛ وجرى جتديد ١٥٧ بـئرا ثقبيـا؛ وبنـاء ٢١٠ بـئرا ضحـال؛ ومحايـة 
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٩٠٨ ينابيع؛ وبناء ٢٥٠ صهرجيا ملياه األمطار وإقامة ١٨ مشروعا يتغذى باإلحندار. ويوجـد 
حاليـا مـا يربـو علـى ١٥ مشـروعا قيـد التشـييد. وهكـذا توافـرت حلـــوايل ٠٠٠ ٦٨٠ نســمة 
إمكانيـة الوصـول إىل مصـادر مأمونـة للميـاه. ويبـني اجلـــدول ١٧ إجنــازات التشــييد الرئيســية 
لإلمداد باملياه واملرافـق الصحيـة، ويبـني اجلـدول ١٨ اإلجنـازات الرئيسـية يف مراحيـض املرافـق 

الصحية. 
 

اجلدول ١٧ – اإلجنازات اليت أبلغ عنها – اإلمداد باملياه 
 

مشاريع التدفق باإلحندار   
الينابيع السنة 

ـــــــــــــــار  اآلب
العميقة 

ـــــــــــــــار  اآلب
الصنابري املشاريع الضحلة 

صـــــــــهاريج 
مياه األمطار

 ١٧٧ ٢٩٦ ٣٠ ٣٧٣ ٢٤٣ ٢٤١ ١ ١٩٩٥
 ١٧٧ ٣ ٢ ٤٦٤ ٥٠ ٩٤٥ ١٩٩٦
 ١٠٤ ١٠ ٦ ١١١ ٧٥ ٤٤٣ ١٩٩٧
 ٢٤٠ ٢٢١ ٢١ ٣٥٢ ٥٩ ٤٧١ ١٩٩٨
 ١٦ - - ١٩٩٩ - - -
٦٩٨ ٥٣٠ ٥٩ ٣٠٦ ١ ٤٢٧ ١٠٠ ٣ اموع 

املصدر: إدارة تنمية املياه، ١٩٩٩. 

 
اجلدول ١٨ – االجنازات اليت أبلغ عنها – مراحيض املرافق الصحية 

 
املراحيض املرتلية املراحيض املؤسسية  

طراز احلصر احمللية طراز سانبالت الطراز املتقدم طراز سانبالت الطراز املتقدم السنة 
 ٨١١ ١٤ ٧٧٩ ١٨ ٧٩٠ ١ ٣٤١ ٤٦٣ ١٩٩٥
 ٨٥٦ ١٢ ٤٨٥ ٩ ٠٤٢ ٢ ٣٤٠ ٣٢١ ١٩٩٦
 ٦٩٧ ١٠ ٧٥٩ ٢ ٨٨٥ ٦٢١ ٥٥ ١٩٩٧
 ٣٢٥ ٧ ٦٦٣ ٢ ٨٤٩ ٨٧٩ ٢٧٥ ١٩٩٨
٦٨٩ ٤٥ ٦٨٦ ٣٣ ٥٦٦ ٥ ١٨١ ٢ ١١٤ ١ اموع 

املصدر: إدارة تنمية املياه، ١٩٩٩. 
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 املادة ١٥ 
 املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية 

ينـص دسـتور عـام ١٩٩٥ علـى املسـاواة بـني اجلنسـني وعلـى اختـاذ إجـراءات إجيابيـــة 
لصاحل املرأة. وقد اعترف هذا الدستور باملرأة على حنـو مل يفعلـه أي دسـتور آخـر يف املـاضي. 
والدسـتور هـو القـانون األساسـي للبلـد، ولذلــك فــهو هــام جــدا للمــرأة ألن مجيــع القوانــني 
واألعراف والتقاليد األخرى اليت ال تتفق مـع أحكامـه تصبـح غـري مشـروعة. وهـو يدافـع عـن 
ـــى  املسـاواة بـني اجلنسـني، واملسـاواة يف احلمايـة الـيت يوفرهـا القـانون وحيظـر التميـيز القـائم عل
أسـاس نـوع اجلنـس يف مجيـع جوانـب احليـاة االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية. وعلـى هــذا 
النحو، يفي الدسـتور بـالتزام أوغنـدا مبوجـب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد 
املرأة (انظر املادتني ٢١ و ٣٣ من الدستور، على النحو امل يف املادة ٨ من هذا التقرير). 

واملادة ٤٠ (١) ختول الربملان سن القوانني: 
للنـص علـى حـــق األشــخاص يف العمــل يف ظــل أوضــاع مرضيــة، ومأمونــة  (أ)

وصحية؛ 
لكفالة املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة بدون متييز؛  (ب)

لكفالـة منـح كـــل عــامل ســاعات راحــة وســاعات عمــل معقولــة وفــترات  (ج)
عطالت مدفوعة األجر، فضال عن التعويض عن العطالت العامة. 

 
 الدستور 

حيظر الدستور التمييز علـى أسـاس نـوع اجلنـس، ويعـترف بأمهيـة الـدور الـذي تؤديـه 
املرأة يف اتمع. وهذا البيان منصوص عليــه يف األهـداف واملبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة لسياسـة 
الدولة يف الدستور. وهو بيان وطين يعرب عـن أمـاين األوغنديـني ومـا ميكـن أن تفعلـه احلكومـة 
للوفاء ا. وعلى الرغم من أنه ال جيوز مقاضاة احلكومة لعـدم امتثاهلـا هلـذه املبـادئ، فـإن هـذا 
البيـان يشـكل مـع ذلـك جــزءا هامــا يسترشــد بــه مجيــع األوغنديــني، واهليئــات والوكــاالت 
احلكوميــة يف تفســري الدســــتور، ورســـم السياســـات واختـــاذ اإلجـــراءات املتعلقـــة باملســـائل 

الدستورية. كما أنه يساعد اجلمهور يف تقييم التزام احلكومة ومساءلتها. 
وينـص الدسـتور علـى أن تكفـل الدولـة حتقيـق التـوازن بـني اجلنسـني والتمثيـل العــادل 
للفئات املهمشة يف مجيع اهليئات الدستورية واهليئات احلكومية األخرى. وملا كانت املـرأة مـن 
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ـــة يف  بـني الفئـات املهمشـة فإـا تسـتطيع االسـتناد إىل هـذا احلكـم لكفالـة متثيلـها بصـورة عادل
هيئات من قبيل ما يلي: 

اللجنة االنتخابية،  •
جلنة تكافؤ الفرص،  •

اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان،  •
اهليئة الوطنية للتخطيط،  •

جلنة اخلدمة القضائية،  •
جلنة اخلدمة العامة،  •

جلنة اخلدمة التربوية،  •
جلنة اخلدمة الصحية،  •

اهليئات احلكومية احمللية،  •
مفتشية احلكومة،  •

جلنة األراضي األوغندية،  •
الربملان األوغندي.  •

 
 العقبات اليت تعترض نيل املرأة للحقوق املتساوية 

على الرغم من أن الدستور يضمن املساواة يف احلقوق للرجل واملرأة على حد سـواء، 
ال تزال املمارسات الدينية والثقافية والتقليدية حتول دون مساواة املرأة. وال يزال يتعـني ترمجـة 
أحكام الدستور إىل قوانني ميكن استخدامها بـالفعل حلمايـة النسـاء واألطفـال مـن املمارسـات 
التمييزية، اليت ما زالت سائدة. وهناك كثري من القوانني القائمة بـالفعل الـيت تدعـو احلاجـة إىل 
تعديلـها لكـي تتناسـب مـع األحكـام الدسـتورية، بغيـــة أن تنــال املــرأة حقوقــا متســاوية أمــام 
القـانون. وقـد حتققـت بعـض اإلجنـازات مبوجـب قـانون األرض وجيـري اختـــاذ خطــوات فيمــا 
يتعلق مبشروع قانون العالقات العائلية. وستسـتغرق العمليـة بعـض الوقـت، وكذلـك ترمجتـها 
إىل مواقف خمتلفة وسلوك خمتلف بني السـكان. وال تـزال هنـاك جمـاالت كثـرية ال حتظـى فيـها 

املرأة حبماية كافية من القانون. 
وهناك اقتراح بتعديل القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية بوجه عـام واالغتصـاب وهتـك 
العرض على وجه التحديد. واللجنة املعنية باالصالحات القانونية جتري حاليا دراسـة يف مجيـع 
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أحنـاء البلـد للوقـوف علـى أسـباب عــدم إنفــاذ القــانون احلــايل بصــورة فعالــة حلمايــة النســاء 
واألطفال الذين يقعوا ضحايا تلك اجلرائم. 

واحلق يف املساواة يف احلماية مبوجب القانون، واحلـق يف توفـري جلسـة اسـتماع عادلـة 
أمام حمكمة مستقلة ونزيهـة واحلـق يف االنتصـاف واحلصـول علـى تعويضـات مناسـبة، مجيعـها 
ــوادة ١٥  مضمـون مبوجـب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة ومبوجـب امل
و ٢١ و ٢٨ و ٥٠ مـن الدسـتور. وهـذه املبـادئ الثالثـة حلقـوق اإلنســان األساســية مرتبطــة 
بإنفاذ القانون. وإلقاء نظرة دقيقة على إقامة العدل، وال سيما إنفاذ القـانون، يكشـف عـن أن 
املرأة يف أوغندا ال تزال تعاين من التمييز والتحيز القائمني على أســاس نـوع اجلنـس يف احملـاكم 
ونظـام تنفيـذ العدالـة بأسـره. وحتليـل قضايـا خمتـارة تضمنـت متقاضيـات وبتـــت فيــها احملــاكم 

األوغندية يكشف عما يلي: 
القانون حمايد فيما يتعلق بنوع اجلنس بيد أن تطبيقه وإنفاذه مييالن إىل التحيز؛  •

النظام القانوين األوغندي مييز ضد املرأة ويدمي وضع املرأة التبعي يف اتمع؛  •
موقف موظفي ووكاالت إنفاذ القانون، حىت يف احلاالت اليت ال تكون فيـها القوانـني  •
متييزيـة، يؤثـر علـى تطبيـق القـانون مـن جـانب املوظفـــني القضــائيني، وقضــاة الصلــح 

والقضاة فضال عن الشرطة وخدمات السجون. 
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لكي يكون أعضـاء اهليئـة القضائيـة موضوعيـني وغـري 
متحـيزين، فـإم يتـأثرون باألشـكال اتمعيـة للتحـيز والقوالـب اجلـــامدة فيمــا يتعلــق حبقــوق 
امللكيـة، وقواعـد اإلثبـات يف القضايـا اجلنائيـة وال سـيما املتعلقـة بـاجلرائم اجلنسـية أو االعتـــداء 
على الشخص مثل اإلغتصاب، وهتــك العـرض والعنـف العـائلي. ويف تلـك القضايـا، يتجـاهل 
القضاة األدلة املتاحة، أيــا كـانت أمهيتـها، لتفـادي إدانـة اـرم الذكـر، مفضلـني تطبيـق قواعـد 
إثبـات أعلـى بكثـري أو مصريـــن علــى أن تســتخدم الضحايــا لغــة غــري متحفظــة عنــد اإلدالء 
بالشـهادة أمـام احملكمـة. وعـادة مـا تكـون تلـــك اللغــة غريبــة وغــري مألوفــة للضحايــا الالئــي 
ال حيصلن على أيـة عدالـة يف ايـة األمـر. ويف قضايـا الطـالق، يقـع العـبء علـى الزوجـة الـيت 
تطلب الطالق إلثبات أا مل تسـهم أو ترغـب يف فسـخ الـزواج إذا أرادت احلصـول علـى أيـة 

نفقة أو حصة من املمتلكات الزوجية*. 
 

 
 Edward Mulindwa versus Sarah Kalanda, miscellaneous application انظـــــــــــر *
 no. 763 of 1996; Uganda versus Remijo Asuma, criminal sessions no. 86/96; Uganda
 versus Apai Stephen, criminal session no. 23/94; Wakanyira versus Wakanyira; divorce
 case no. 31 of 1995 (unreported) ;  and Uganda versus Jovia Kyomuhangi,  criminal
 session no. 349 of 1994 in Awori Taaka, Gender Equity and Justice: A Gender Analysis

 .of Locally Decided Cases
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ـــق  وقـد شـرعت وزارة شـؤون اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة يف تدريـب متعل
بالتوعية بالفوارق بني اجلنسني ألعضـاء اهليئـة القضائيـة، ووكـالء النيابـة والشـرطة، لـتزويدهم 

باملعرفة واحلساسية لتفهم منظورات املرأة وعواقب التمييز*. 
 

 جلنة تكافؤ الفرص 
بدأت يف وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية عمليـة استشـارية إلنشـاء 
جلنـة تكـافؤ الفـرص. وهـذه اللجنـة هيئـة دســـتورية منصــوص عليــها مبوجــب املــادة ٣٢ مــن 
الدستور. ومن املفترض أن تعاجل اهليئـة قضايـا التميـيز الـيت متـس الفئـات املهمشـة علـى أسـاس 
نوع اجلنس، أو السن، أو اإلعاقة أو أي سبب آخر ناشئ عن التاريخ أو التقاليد أو العرف. 

 
 حق امللكية 

تتمتـع املـرأة باألهليـة القانونيـة للدخـول يف عقـود بامسـها، وقـد فعـل كثـري مـن النســاء 
ذلك. وطبقا للمادة ٢٦ (١) من الدستور، جيوز للمرأة يف أوغندا أن متتلك املمتلكـات حبكـم 
حقـها الشـــخصي حيــث يتمتــع كــل شــخص بــاحلق يف امتــالك املمتلكــات ســواء فرديــا أو 
باالشتراك مع آخرين. وتدخل املـرأة يف معـامالت ائتمانيـة وعقاريـة وجتاريـة أخـرى باألصالـة 
عن نفسها. وعندما تقتين املرأة املمتلكات سواء قبل الزواج أو خالله، فإا تتمتــع حبريـة إدارة 
تلك املمتلكات بدون موافقة أحد الذكور. بيد أن عددا قليال نسبيا من النساء اقتـىن عقـارات 
حبكـم حقـهن الشـخصي، يف جـــانب منــه بســبب النظــم العرفيــة التمييزيــة املتعلقــة بــاألرض 
والعـادات الـيت ال تشـجع املـرأة علـى امتـالك األرض وأيضـا بسـبب أن غالبيـة النسـاء فقـــريات 

وبوجه عام ال ميتلكن املال الالزم لشراء ممتلكان. 
 

 أنشطة املساعدة القانونية 
حققت وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعيـة جناحـا يف املبـادرة بربنـامج 
تدريـيب للمسـاعدين القـــانونيني يف إحــدى احملافظــات لتحســني تقــدمي اخلدمــات القانونيــة يف 
املناطق الريفية. وقد صدر تقرير استعراضي هلـذا الربنـامج وقـام مسـاعدون قـانونيون مدربـون 
منذ عام ١٩٩٢ بتناول عدد مـن القضايـا. ويبـني اجلـدول ١٩ تكـرار احلـاالت يف املقاطعـات 

الفرعية الثماين يف مقاطعة بوغابوال، حمافظة كامويل. 

انظر اإلنصاف والعدالة بني اجلنسني: حتليل على أساس نوع اجلنـس للقضايـا الـيت جـرى البـت فيـها  *
حمليا أجراه أوري تاكا. 
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اجلدول ١٩ – تكرار احلاالت يف املقاطعات الفرعية الثماين يف مقاطعة بوغابوال، حمافظة كومايل 
 

 

 
ومن االحصاءات املذكورة أعاله ميكن مالحظة أن النسـاء أبلغـن عـن عـدد أكـرب مـن 
احلاالت (٦٤ يف املائة) باملقارنة بالرجال. وزاد عدد النسـاء الضحايـا عـن عـدد الرجـال (٧٦ 

يف املائة)، يف حني مثَّل الذكور أعلى نسبة من اجلناة (٨٦ يف املائة). 
وقــد ســهل الربنــامج عمــل الشــرطة، والزعمــاء احملليــني ووكــاالت إنفــاذ القــــانون 
األخرى. بيد أنه من اجلدير بالذكر أن مزيدا من اإلنـاث قمـن بـاإلبالغ، ومزيـدا مـن اإلنـاث 

وقعن ضحايا ومزيدا من الذكور كانوا جناة. 
ومـن األمهيـة مالحظـة أنـه مـن النـادر اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف العـائلي، وحـىت يف 
حالة اإلبالغ عنها، ال توقع على اجلاين عقوبة رمسيــة يف كثـري مـن األحيـان. وكثـريا مـا حتفـظ 

القضايا يف املراحل املبكرة جللسات االستماع. 
وقد كشف حبث أجرته الرابطة الوطنية للقاضيات عن أن املــرأة ال ترغـب بوجـه عـام 
يف أن تتسبب يف سجن زوجها حـىت لـو كـان قـد أسـاء إليـها. وضحايـا العنـف الـذي يرتكبـه 
األزواج أو الشـركاء حبكـم الواقـــع يلتمســون إجــراء فوريــا مــن احملــاكم. وســبل االنتصــاف 
الوحيدة املتاحة هلن مبوجب القانون احلايل تتمثل يف تقدمي طلب للطـالق أو اإلنفصـال، األمـر 

الذي يستغرق عادة ما ال يقل عن سنة أو أكثر.  
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وطبقـا للقـانون احلـــايل، يتعــني علــى املــرأة أن تطلــب الطــالق أو اإلنفصــال، الــذي 
يستغرق عادة ما ال يقل عن عام أو أكثر. 

وقد أعدت وزارة شـؤون اجلنسـني والعمـل والتنميـة االجتماعيـة كتيبـات وكراسـات 
دليلية لتبسيط القانون للجمهور. وتعززت هذه اجلهود من جانب منظمات غري حكوميـة مـن 
قبيل االحتاد الدويل للمحاميات، واملركز األوغندي ملوارد اجلنسني، ومنظمـة العمـل مـن أجـل 
التنمية، ومؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان ومنظمة كونسـرن العامليـة، الـيت اضطلعـت بـالتثقيف 

والتوعية يف اال القانوين فضال عن تدريب املساعدين القانونيني يف احملافظات األخرى.  
وقد اضطلعت بأنشطة املساعدة القانونية والتثقيف القـانوين يف املقـام األول منظمـات 
غري حكومية من قبيل االحتاد الدويل للمحاميات، ومشروع املسـاعدة القانونيـة الـذي تضطلـع 
بـه اجلمعيـة األوغنديـة للقـانون، ومنظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، ومؤسســـة مبــادرة حقــوق 
اإلنسـان، ومركـز تطويـر القـانون واملركـز األوغنـدي ملـوارد اجلنسـني. وجـرى توفـري التثقيــف 
القـانوين مـن خـالل حلقـات العمـل، واحللقـات الدراسـية ووسـائط اإلعـالم. وسـاعدت هـــذه 
املنظمات غري احلكومية املـرأة علـى حـل مشـاكلها القانونيـة وال سـيما بشـأن القضايـا املتعلقـة 
بإعالـة الطفـل، ومـرياث املمتلكـات وحضانـة الطفـل. بيـد أنـه ال تـزال هنـاك حاجـة إىل إنشــاء 
مراكـز للمسـاعدة القانونيـة يف املنـاطق الواقعـة خـارج العاصمـة. واالحتـاد الـدويل للمحاميــات 
ومشـروع املسـاعدة القانونيـة هلمـا تواجـد خـارج كامبـاال ويديـر االحتـاد الـدويل للمحاميـــات 

بعض املراكز املتنقلة املفيدة للغاية. 
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 املادة ١٦ 
 املساواة يف الزواج واحلياة األسرية 

تغريت احلالة املشار إليها يف التقريريـن األول والثـاين تغـريا هـائال منـذ دخـول دسـتور 
عام ١٩٩٥ حيز النفاذ. 

 
 قانون الزواج 

عمال ذه املادة من االتفاقية، فإن املادة ٣١ من الدستور: 
تعطي كال مـن الرجـل واملـرأة البـالغني ١٨ عامـا فـأكثر احلـق يف الـزواج،  (١)
وتكويـن أسـرة والتمتـع حبقـوق متسـاوية يف الـزواج، أثنـاء الــزواج وعنــد 

فسخه؛ 
تنـص علـى محايـة حقـوق األرملـة واألرمـل يف مـرياث ممتلكـات أزواجـــهما  (٢)

املتوفني؛ 
تنـص علـى حـق الرجـل واملـرأة علـى حـد سـواء يف عقـد الـزواج برضامهــا  (٣)

احلر. 
وال يزال التحدي متمثال يف ترمجـة هـذه األحكـام الدسـتورية إىل تشـريع حملـي بشـأن 
العالقات العائلية. وقد أصدرت اللجنة املعنيـة باالصالحـات القانونيـة املشـروع األويل لقـانون 
العالقات العائلية، الذي يعمـل علـى توحيـد الـزواج جبميـع أنواعـه يف أوغنـدا يف إطـار تشـريع 

واحد. وقد قُوبِلَ املشروع األويل مبعارضة كبرية من خمتلف الفئات ذات املصلحة. 
ولذلـك، ينتـج عـن هـذا عـدم وجـود مسـاواة أو عدالـة بـني اجلنســـني، حــىت اآلن، يف 
قوانني الزواج أو الطالق أو املرياث. وحتتل املرأة دائما مركزا تبعيا. ويزداد هـذا املركـز سـوءا 
ـــدي أســرة الــزوج  باالشـتراط يف معظـم الزجيـات، بـأن يدفـع املـهر إىل والـدي األنثـى لكـي تب

وعشريته الرغبة يف أخذ املرأة كممتلكات. 
ويعقد الزواج بزوجـات متعـددة طبقـا للـزواج العـريف والشـريعة اإلسـالمية. والـزواج 
العـريف ميكـن أن يكـون متعـدد الزوجـات وليـس هنـاك حـد لعـدد الزوجـات الالئـــي ميكــن أن 

يتزوجهن الرجل يف وقت واحد. 
ومل تتغـري احلالـة فيمـا يتعلـق بـالزواج بزوجـات متعـددة عـن التقريـر الســـابق. بيــد أن 
املقترحات الواردة يف مشروع قانون العالقات العائلية لتنظيم شـروط تعـدد الزوجـات قوبلـت 

مبعارضة شديدة للغاية. 
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وكثري من حاالت الطالق العريف، حيثما حتــدث، ال تتـم عـن طريـق احملـاكم، وبذلـك 
خترج املرأة من الزواج عمليا بدون شيء لنفسها. ويف كثري من احلـاالت، تطلـق املـرأة بسـبب 
عدم إجناب البنني أو بسبب الزنـا. وطبقـا للثقافـة األوغنديـة، فإـا ال تسـتحق حـىت األطفـال، 
الذين يعتربون تـابعني للرجـل وعشـريته. وكثـريا مـا حتـرم املـرأة املطلقـة مـن حـق الوصـول إىل 

األطفال، يف الدرجة األوىل من قبل الزوج السابق أو أقاربه. 
 

 الزنــــا 
ترتكب املرأة املتزوجة الزنا إذا ضاجعت أي رجل آخر غري زوجها. وهذا الفعـل مـن 
جانب الزوجة يعطي زوجها احلق يف احلصـول علـى تعويـض مـن الرجـل الـذي ارتكبـت معـه 
الزنـا. ومـن ناحيـة أخـرى، ال يرتكـب الرجـل الزنـا إال إذا ضـاجع إمـرأة متزوجـة، وليـس مــع 
امـرأة عزبـاء. ويف حالـة الزوجـة الزانيـة يقـال إن الـزوج ميثـل ”الطـرف املتضـرر“ يف حــني أن 
زوجة الزوج الزاين ال تكون كذلك. وحقيقة أنـه ال ميكـن إال للـزوج املتضـرر احلصـول علـى 
تعويض ترتل املرأة إىل وضع ممتلكات زوجها وعلـى هـذا النحـو ينبغـي تعويضـه عـن األضـرار 

اليت حلقت ا. 
 

 اختيار العمل 
إن عـدد النسـاء املشـتغالت بعمـل نظـامي صغـري. ويف عـام ١٩٨٨، مل تشـــكل املــرأة 
سوى ٢٠ يف املائة من عدد األشـخاص املشـتغلني بعمـل نظـامي يف أوغنـدا. وكـان هـذا علـى 
الرغم من أن قوانني العمل يف أوغندا ال متيز علـى أسـاس نـوع اجلنـس. ومـن الناحيـة العمليـة، 
مع ذلك، يفضل أرباب العمل الرجال بوجه خاص للقيام بأنواع معينة مـن األعمـال. ويرجـع 
هذا إىل أن املرأة معرضة ألن تصبح حامال ومن مث تعطل العمل باحلصول علـى إجـازة أمومـة. 
وبعض األعمال اليت تتطلـب قـدرا كبـريا مـن القـوة مثـل التشـييد، وتشـغيل املاكينـات الثقيلـة، 
والتعدين وقطع ونقل األخشاب تكاد تكـون حمجـوزة علـى وجـه احلصـر للرجـل حيـث تعتـرب 
املرأة اجلنس األضعف. وهناك أيضا عدد قليل جدا من النساء باملقارنة بعدد الرجال يف قـوات 

األمن لنفس السبب. 
ــــأعداد أكـــرب يف  ويف القطــاعني العــام واخلــاص علــى حــد ســواء، تســتخدم املــرأة ب
املستويات األدىن لسلم الوظائف وإمكانية االستغناء عنها تبلـغ ضعـف إمكانيـة االسـتغناء عـن 
الرجل. ونسبة الرجال إىل النساء يف مناصب رسم السياسة ال تزال كبرية جدا. وتتركز املـرأة 
يف الغالب يف األعمال شبه املهنيـة واألعمـال الكتابيـة. ويسـتخدم القطـاع غـري النظـامي عـددا 

من النساء، وال سيما يف تسويق األغذية، واملالبس واملشغوالت اليدوية. 
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ولذلك ميكن مالحظة أن املـرأة تتمتـع علـى وجـه اإلمجـال بفـرص أقـل يف املسـتويات 
التنظيمية واإلداريــة األعلـى. وتتمثـل األعمـال الـيت تعتـرب تقليديـا مناسـبة للمـرأة يف التمريـض، 
والبيع، وأعمال السكرتارية واخلدمات األخرى. وإىل جانب االعتقاد السـائد بتفـوق وكفـاءة 
الذكور، وهو ما يبقي املرأة يف األعمال املنخفضة الدرجة، هناك املشكلة اإلضافيـة املتمثلـة يف 

أن املرأة أقل تعليما من الرجل بوجه عام. 
ونسبة البنات الالئي ينقطعن عـن الدراسـة أعلـى بكثـري عـن نسـبة البنـني، علـى مجيـع 
مستويات التعليم. وتتمثل بعض األسباب يف: االفتقار إىل الرسوم الدراسـية، والـزواج املبكـر، 
واحلمل، واملعتقدات الثقافيـة والتقليديـة الـيت متيـل إىل تـأكيد الـدور العـائلي واإلجنـايب للمـرأة، 
وتفضيـل البنـني علـى البنـات للبقـاء يف التعليـم عندمـا يتعلـق األمـر باختيـار أي الطفلـــني يــترك 
املدرسة، وأعباء الكبار اليت تتحملها البنـات يف سـن مبكـرة والفقـر العـام النـاتج عـن التدهـور 

االقتصادي. وال تتمتع املرأة إال بسيطرة حمدودة على املسائل العائلية ألا حمرومة اقتصاديا. 
 

 املهـــر 
أن دفع مهر العروس معترف به طبقا لقانون الزواج العريف (مرسوم التسجيل). وهـذا 
العرف ســائد يف معظـم حمافظـات أوغنـدا ويتضمـن قيـام الـزوج وأسـرته بدفـع مبلـغ نقـدي أو 
ممتلكـات ألسـرة العـروس. وهـو رمـز للصداقـة ولكنـه يعـين يف الواقـع حتويـل خدمـات إنتاجيــة 
وإجنابية ألسرة الرجل. وهـذا العـرف ينـال مـن كرامـة املـرأة ورفاهـها وحيظـره الدسـتور طبقـا 
للمادة ٣٣ (ب). وعالوة على ذلـك، فـإن إرغـام املـرأة علـى العيـش يف بيئـة أسـرة غـري وديـة 

وال تحتمل خيضعها لإلسترقاق وألوضاع مشاة ألوضاع الرقيق. 
 

 اإلعالة 
ـــى أن علــى والــدي الطفــل واجــب توفــري مجيــع  ينـص قـانون األطفـال (١٩٩٦) عل
احتياجاتـه. وللمـرأة املتزوجـة احلـق يف اإلنفـاق عليـها و/أو علـى أطفاهلـا مبوجـب املــواد ١٥٢ 
و ١٥٣ و ٢١٥ من قانون العقوبات. وقد تفرض جزاءات جنائية علـى الرجـل إذا كـف عـن 
إعالة أسرته أو أمهل أو رفض إعالتها. وال توجد جزاءات مماثلة ضد املـرأة حـىت إذا كـانت يف 
مركـز مـايل أعلـى مـن زوجـها. وجيـوز االسـتناد إىل املـادة ٣١ (٤) لوضـع قـانون إعالـة أكـــثر 
توازنا بني اجلنسني بكثري. والقانون احلايل يعطي كذلك للمرأة املتزوجة احلـق يف اإلعالـة حـىت 
بعد طالقها أو وفاة زوجها. وهكذا، تسـتحق املـرأة املتزوجـة ١٥ يف املائـة مـن تركـة زوجـها 
املتويف ويستحق األطفال ٧٥ يف املائة. ويف حالــة الطـالق، تسـتحق املـرأة احلصـول علـى نفقـة 

من زوجها (نسبة ٩ يف املائة تذهب إىل املعالني و ١ يف املائة تذهب إىل الوريث). 
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 الطالق 
طبقا لقانون الطالق، الفصل ٢١٥، من قوانني أوغندا، ميكن للرجل واملرأة على حـد 
سواء طلب الطـالق. بيـد أن أسـباب طلـب الطـالق ختتلـف بالنسـبة للرجـل وبالنسـبة للمـرأة. 
وميكن أن ينجح الرجل يف طلب الطالق اسـتنادا إىل سـبب واحـد فحسـب؛ الزنـا مـن جـانب 
زوجتـه. ومـن ناحيـة أخـرى، ال ميكـن أن حتصـل املـرأة علـى الطـالق إال إذا مجعـت الزنـــا مــع 
أسباب أخرى مثل اهلجر ملدة تربو علـى سـنتني، والقسـوة، والـزواج بـإمرأة أخـرى، واإلعالـة 
احملدودة أو عدم اإلعالة، واجلمـاع علـى خـالف الطبيعـة واإلغتصـاب. ومـن الصعـب التحقـق 
من مجيع هذه األسباب. ومن املتوقع أن يغري مشروع قانون العالقات العائلية هـذه األسـباب. 
وخيتلف الطالق طبقا للقانون العريف من قبيلة ألخرى وخيتلف أيضـا طبقـا للشـريعة اإلسـالمية 
اليت تنظم الزواج اإلسالمي. واألمر السـائد يف مجيـع أشـكال الطـالق هـو أـا متـيز ضـد املـرأة 

ومتنح معاملة تفضيلية بني املرأة والرجل. 
وملا كان الدستور يعـترف باملسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، فـال بـد أن تتضمـن القوانـني 
أسبابا متماثلة للطالق للرجل واملرأة. وقد طرحـت عـدة اقتراحـات إلصـالح القـانون ويتمثـل 
أحـد االقتراحـات املتكـررة يف االقـتراح القـائل بـالطالق علـى أســـاس ”انتفــاء اخلطــأ مــن أي 
طـرف“. وهكـذا سـيكون بوسـع أي شـخص يطلـب الطـالق إبـداء أســـباب مــن قبيــل عــدم 

التواؤم الذي ال ميكن التغاضي عنه، أو إيار الزواج على حنو ال ميكن إصالحه. 
وعالوة على ذلك، أدخلت اللجنة املعنية باالصالحات القانونيـة يف توصياـا مفـاهيم 
جديـدة وتقدميـة قائمـة علـى نـوع اجلنـس فيمـا يتعلـق برفـاه الزوجـني اللذيـن اـار زواجــهما. 
وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون هنـاك نظـام واحـد موحـد للقـانون ينظـم حـل املنازعـات الزوجيــة 
جلميـع أشـكال الـزواج، سـواء عقـد حسـب العـرف، أو طبقـــا للشــريعة اإلســالمية أو قــانون 

الزواج املدين وتوصي أيضا مبا يلي: 
جيـوز إصـدار أمـر للـزوج إلعالـة الـزوج اآلخـر إذا كـان األخـري حاضنـا لألطفـــال، أو  •
تعويـض الـزوج الـذي سـاهم يف ممتلكـات األسـرة ورفاهـها، أو إعــادة تــأهيل الــزوج 

الذي فقد تطوره الوظيفي والشخصي يف سبيل الزواج. 
ضرورة وجود تقسيم عادل ملمتلكات الزوجية علـى أسـاس املسـامهات النقديـة وغـري  •

النقدية للزوج أو على اساس اتفاقات سابقة للزواج/الحقة للزواج. 
احترام املمتلكات الشخصية للزوج الطالب للطالق أو االنفصال.  •
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ضرورة حظر شرط دفع مهر الزوجة وجترميـه. ورد مـهر العـروس (الـثروة) أدى حـىت  •
اآلن إىل بقاء املرأة يف زواج مؤسف. 

 
 قانون الوراثة 

مل تتغري احلالة املتعلقـة بالوراثـة منـذ تقـدمي التقريريـن األول والثـاين. وسـيغري مشـروع 
ـــه، معظــم هــذه القضايــا. وســيخفض مشــروع  قـانون العالقـات العائليـة، مبجـرد املوافقـة علي
القـانون عـدد املعـالني علـى النحـو املقـترح يف تعريـف بيـت الزوجيـة وسـيربز املســـائل املتعلقــة 
باملمتلكـات. واآلن، تسـتحق املـرأة املتزوجـة قانونـا نسـبة ١٥ يف املائـــة مــن ممتلكــات الــزوج 
املتوىف. ويستحق األرمل أيضا نسبة ١٥ يف املائـة مـن تركـة زوجتـه املتوفـاة. بيـد أنـه يف واقـع 

األمر عادة ما يأخذ األرمل تركة الزوجة املتوفاة بأسرها. 
وميثل املرياث قضية من أكثر قضايا اجلنسني إثارة للجـدل يف أوغنـدا. وطبقـا للقـانون 
العريف، يفترض أن تتوىل عشرية املتـوىف رعايـة رفـاه األرملـة واألطفـال. ومـن الناحيـة العمليـة، 
ليست تلك هي احلال عادة حيث ترتع حيـازة ممتلكـات األسـرة مـن األرملـة وأطفاهلـا وعـادة 

ما ترغم األرملة على العودة إىل بيت والديها، حيث تصبح عالة على أقارا الذكور. 
وقانون املرياث بال وصيـة (عندمـا ال تكـون هنـاك وصيـة) ينـص علـى أن األرملـة (أو 
األراملة إذا كانت هناك أكثر من واحدة) تستحق نسبة ١٥ يف املائة فحسب مـن قيمـة تركـة 
املتوىف، ومجيع األطفال، من اجلنسني والشـرعيني وغـري ذلـك، يسـتحقون نسـبة ٧٥ يف املائـة. 
ويثـور السـؤال عمـا إذا كـان التوزيـع يتسـم بـالعدل بـالنظر إىل األحكـام الدســـتورية اجلديــدة 
القائلـة بـأن الرجـل واملـرأة يتمتعـان حبقـوق متسـاوية يف الـزواج، وأثنـاء الـزواج وعنـد فســـخه 

(املادة ٣١ (١)). 
ـــة فحســب تركــوا ممتلكــام  وتشـري دراسـة لوصايـا الرجـال إىل أن نسـبة ١٠ يف املائ
لزوجام على سبيل األمانـة ألطفاهلمـا، يف حـني تـرك ٩٠ يف املائـة املمتلكـات لألطفـال، مـع 
النـص علـى ضـرورة أن حتظـى األم بالرعايـة. ومـن الفئـة األخـرية، قـام ٤٠ يف املائـــة فحســب 
ـــات بالتســاوي بــني األطفــال اإلنــاث والذكــور يف حــني تــرك ٦٠ يف املائــة  بتقسـيم املمتلك
املمتلكات لألطفال الذكور فحسب. ومع ذلـك، فـإن األراملـة الالئـي تـرك أزواجـهن وصايـا 
مكتوبة ميلن إىل التمتع حبماية أفضل مـن الغالبيـة العظمـى مـن النسـاء. ويضمـن الدسـتور حـق 

الرجل واملرأة واألطفال واملعالني يف املرياث. 
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 حقوق امللكية 
يضمن الدستور لكل فرد احلق يف امللكيـة. ويف دراسـة اسـتقصائية أجرـا اليونيسـيف 
يف عام ١٩٩٤، ثبت أن نسبة ٧ يف املائة من النساء متتلك األرض يف أوغنـدا حـىت لـو كـانت 
األرض حمتفظا ا طبقا للنظـام العـريف للحيـازة الـذي حيـايب انتقـال األرض مـن خـالل النسـب 

العائد إىل األم. 
 

 العنف ضد املرأة 
بعبارة بسيطة، يعين العنف اسـتخدام القـوة والوسـائل األخـرى الـيت تسـبب معانـاة أو 
أمل لشخص أو أشخاص. والعنف ضد املرأة يتجلى يف أشكال خمتلفة تشـمل: العنـف املسـلح، 
واإلغتصـاب، وسـفاح احملـارم، والضـرب واملضايقـــات اجلنســية واألشــكال األخــرى لإليــذاء 

اجلنسي للمرأة، فضال عن التعذيب النفسي. 
واملواقف واملبادئ االجتماعية تسهم يف عــدم إنفـاذ القـانون. وهكـذا، فـإن املـرأة الـيت 
تقع ضحية للعنف العائلي ال تلتمـس االنتصـاف القـانوين ألنـه يعتـرب ”تأديبـا“ عاديـا ومقبـوال 
اجتماعيـا للمـرأة. والزوجـة الـيت تبلـغ الشـرطة عـــن قيــام زوجــها بضرــا قــد تواجــه وصمــة 
اجتماعية لفضحها ”مسائلها العائلية“ للجمهور يف حني أن الزوج الـذي جيمـع بـني زوجتـني 
ال حيـاكم أبـدا. ويف معظـم مراكـز الشـرطة، إن مل يكـن مجيعـــها، أنشــأت احلكومــة ”وحــدة 
محاية األسرة“ علـى الصعيـد الوطـين، و ”مكتـب شـؤون اجلنسـني“ يف مقـر شـرطة احملافظـة. 

ومن املتوقع أن تؤدي هذه دورا هاما يف مقاومة العنف العائلي. 
وقد قامت وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعيـة بتوعيـة بشـأن الفـوارق 
بني اجلنسني لوكاالت إنفاذ القانون مثـل قضـاة الصلـح، والشـرطة، واـالس احملليـة، ووكـالء 
النيابة واللجنة املعنية باإلصالحـات القانونيـة. وجـرى تدريـب الضبـاط املعنيـني باحملافظـة علـى 

األمن يف اتمعات احمللية لرصد حاالت العنف العائلي. 
ويرغب كثري من النساء يف اإلبالغ عن هـذه احلـاالت، وعلـى سـبيل املثـال، كشـفت 
دراسة استقصائية أجريت حول كامباال يف عام ١٩٩٤، وتضمنت مقابالت متعمقـة مـع ٢٨ 
إمرأة عن أن العنف العائلي يشكل مشكلة خطرية يف أوغندا. وأثناء املقـابالت، أفـادت بعـض 

النساء بأن يعانني من أشكال العنف التالية: 
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اجلدول ٢٠ – أشكال العنف العائلي السائدة، الدراسة االســتقصائية يف كامبــاال لـــ ٢٨ 
إمرأة، ١٩٩٤ 

 
عدد الضحاياشكل العنف العائلي 

١٠ عدم اإلعالة 
٦ اتالف املمتلكات 
٤ االعتداء الشفوي 
٨ اجلماع القسري 
٩ االعتداء البدين 
٣ التهديد باملوت 

٥ العالقات خارج كنف الزوجية 
٣ االفتقار إىل املعاشرة الزوجية 
٣ احلرمان من حضانة األطفال 

٣ اإلجناب القسري املستمر 
املصدر: ستيال موكاسا، املرأة وقانون العنف العائلي يف أوغندا، ورقة مؤمتر، تشرين الثاين/نوفمرب، ١٩٩٤. 

  
ـــل أكــثر أشــكال العنــف العــائلي  ويتضـح مـن اجلـدول ٢٠ أن عـدم اإلعالـة كـان ميث
تكـرارا. كمـا أن االعتـداء البـدين، واجلمـاع القسـري واتـالف ممتلكـات املـرأة مثلـت أشـــكاال 
أخرى ُأبلغ عن تكرارها. ويف كثري من احلاالت، تتمثـل النتيجـة األساسـية للضحيـة األنثـى يف 
األذى البـدين أو الصدمـة النفسـية. وتشـري غالبيـة النسـاء الالئـي جـرت مقابلتـهن إىل أن األثـــر 

النهائي هلذا هو سوء الصحة عادة. 
وتشــري تقــارير وســائط اإلعــالم وخمتلــف الدراســات إىل أن مــدى العنــف العــــائلي 
وال سيما ضد النساء واألطفال، فاحش وأن معدل اجلرمية متسارع. وقد دمـر العنـف العـائلي 
أعدادا كبرية من النساء يف أوغندا. ولسوء احلظ، يبدو أنه ليس لديهن سـبيل كـاف أو سـريع 
لالنتصـاف. والقـانون احلـايل ال يعـاجل املشـكلة علـى وجـه التحديـد. وبـدال مـن ذلـك، توجــد 
أحكام متفرقة وعامة يف القانون اجلنائي لتغطية االعتداءات وجرائـم القتـل الـيت تعتـرب مشـاكل 

عائلية، عندما ترتكب بني زوجني. 
وال ينظر يف هذه اجلرائـم إال عنـد حـدوث ضـرر بـدين بـالغ. وال ينـص القـانون علـى 
تعويضات مدنية كافية وفعالة، األمر الذي قد يكون أنسب يف كثري مـن الظـروف يف السـياق 
األوغنـدي. ولذلـك هنـاك حاجـة ماسـة إىل قيـام اللجنـة املعنيـة باالصالحـــات القانونيــة بســن 

تشريع للعنف العائلي يكون تقدميا، وخاصا باجلنسني، وفعاال وعمليا. 
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وقـد أجـرت اللجنـة املعنيـة باالصالحـات القانونيـة مشـاورة علـى نطـاق الدولـــة فيمــا 
يتعلق بتعديل مقـترح لقوانـني العالقـات العائليـة، يشـمل الـزواج، واإلعالـة، وحضانـة الطفـل، 
وحقوق امللكية، والطالق والوراثة. واألمـل معقـود علـى أن تشـمل توصياـا الـيت سـتقدم إىل 

الربملان باقتراح قانون جديد، بعض هذه الشواغل. 
واجلـهود الـيت تبذهلـا احلكومـة ملكافحـة العنـف تعززهـا املنظمـات غـري احلكوميــة. ويف 
جمال العنف ضد املرأة، قامت بالدور القيادي منظمات مـن قبيـل االحتـاد الـدويل للمحاميـات، 
ـــة  ومنظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، واملركـز األوغنـدي ملـوارد اجلنسـني وعلـى األخـص النقاب
الوطنية للقاضيات. وحىت اآلن، بدأت النقابة الوطنية للقاضيات مشروعا لتشـجيع سـن قـانون 
بشأن العنف العائلي. كمـا سـارت النقابـة قدمـا يف إعـداد مشـروع قـانون بشـأن العنـف ضـد 
املرأة وبعض املنشــورات. وقـد أعـدت النقابـة ووزعـت كتابـا مسـاعدا بشـأن العنـف العـائلي. 

وهذا النوع من العمل التعاوين سيعزز جهود احلكومة يف هذا اال. 
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  تذييل 
املنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية اليت جـرى التشـاور معـها 
أثناء إعداد التقرير املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد 

  املرأة 
العمل من أجل التنمية 

مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان 
شبكة حقوق اإلنسان 

املنظمة النسائية الدولية للتبادل الشامل لعدة ثقافات - ايزيس 
مشروع املساعدة القانونية الذي تضطلع به مجيعة القانون يف أوغندا 

وزارة التعليم والرياضة 
وزارة الصحة 

وزارة احلكم احمللي 
وزارة العدل 

وزارة شؤون اجلنسني والعمل والتنمية االجتماعية 
االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة الريفية يف أوغندا 

رابطة احملاميات األوغندية 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 

املركز األوغندي ملوارد اجلنسني 
اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان 

اللجنة األوغندية املعنية باالصالحات القانونية 
الصندوق املايل واالستئماين النسائي يف أوغندا 

جمهود نساء أوغندا إلنقاذ اليتامي 
املكتب األوغندي لإلحصاءات 

الرابطة األوغندية لرجال الصناعة 
– أوغندا  املنظمة الدولية للرؤية العاملية 

 


