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 معرفي 

 «کشورم و خدا برای»: ملي شعار

 

 «زیبایي سرزمین اوگاندا، ای»: ملي سرود

 

 غرب۲3۳٫۳۸3°91′،شمالي  3۳°3۳′شرقي ( کامپاال :(شهر بزرگترین و) پایتخت 

 (جنوب۲٫39۳

 سواحلي زبان،  انگلیسي زبان:  رسمي زبان

 

 دموکراتیک جمهوری:  حکومت نوع

 

  نسیبامبي موسوني   ،  آپولو  :وزیر نخست  و جمهور رئیس :  حاکمان نام

 

 (ام۸9) مربع کیلومتر۳3۲٬۲۴۲:مساحت  

 

  9۳٫31:   (٪به  ) ها آب

   (ام  3۸سرشماری )3۲٬1۲۲٬۲۲۲ :  جمعیت

 (ام۸۳)  کیلومتر مربع، 991:    جمعیت تراکم

 

 (€) شیلینگ:   پول واحد

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Coat_of_arms_of_the_Republic_of_Uganda.svg
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 :زماني منطقه

EAT (3+جهاني ساعت) 

 

 ug.:   اینترنتي دامنه

 

 ۳۳۲+:  تلفني شماره پیش

اند از  های آن عبارت همسايه. ويکتوريا واقع در شرق ميانه آفريقا ٔدرياچه ٔکشوری است در حاشيه اوگاندا

  .است کامپاالپايتخت آن . کنيا تانزانياو، بروندی، رواندا، کنگو، سودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 جغرافیا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 غربي اوگاندا جنوب

در اطراف درياچه . باشد اين کشور که دارای يک فالت مرکزی کم ارتفاع با پوشش گياهي ساوان مي

همچنين اين درياچه از نظر ماهيگيری نيز . کشاورزی بيش از ساير نقاط استويکتوريا، استعداد خاک برای 

اوگاندا دارای . متر وجود دارد 5008در غرب اين کشور رشته کوهي با حد اکثر ارتفاع . اهميت به سزايي دارد

تر سانتي م 75-051درجه سانتي گراد، و ميزان بارش ساالنه  ۴0-۴4آب و هوای معتدل با ميانگين دمای 

 .رودهای مهم جاری در اين کشور نيل و سمليکي است. باشد مي

 اقتصاد 

 

 
 .مرکز شهر کامپاال

 مساوگاندا دارای منابع طبيعي ثابت، شامل خاک حاصلخيز، بارش باران دائمي، معادن غني و قابل مالحظه 

 .اوگاندا دارای منابع بسيار بزرگ بکر و دست نخورده نفت خام و گاز است. است کبالتو 

رشد و حکومتهای پادشاهي وابسته ريشه تاريخي دارد، اما  استعمار انگليسهرچند فقر در اين کشور بواسطه 

معادل  ۴113تحت حکومت پيشين، در سال  0987در سال  ٪۴41اوگاندا عليرغم رقم نرخ تورم  اقتصادی

رشد اقتصادی در اين . برآورد گرديده است و اين کشور شاهد رشد افتصادی کم نظيری بوده است 5٫0٪

 .ده استرسي ٪6٫7به نرخ  ۴100و در  ٪5٫9برابر  ۴101و در  ٪7٫۴معادل  ۴119کشور در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Kabale_landscape.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Kabale_landscape.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Uganda-Development.JPG
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Uganda-Development.JPG


6 
 

صادرات اوگاندارا تشکيل  ٪91قهوه معموالً . کشاورزی بيش از سه چهارم نيروی کار اوگاندا را در بر دارد

 سيب زميني شيرينصادراتي است و کشتهای معيشتي شامل  ديگر چای و توتون محصول عمده. دهد مي

ميليون کيلوی آن در  4۳36چای سومين محصول صادراتي پس از قهوه و ماهي است و صادرات . مي باشد

 عليرغم افزايش ۴110اين رقم در سال . است ميليون دالر عايد اين کشور نموده 4۳36مبلغ  ۴111سال 

ميزان صادرات چای . است ميليون دالر رسيده ۴۳33حجم صادرات به جهت کاهش جهاني قيمت چای به 

 .است چهل ميليون کيلوگرم برآورد شده ۴115برای سال 

در توسعه معادن،  سرمايه گذاریاثر کمبود  هرچند در. است آهناين کشور همچنين دارای معادن غني 

 .دهد توليد و صادرات آهن و فوالد حجم بزرگي از صادرات آنرا تشکيل نمي

 .منبع ديگری از درآمدهای خارجي اوگاندا را تشکيل ميدهد گردشگریتوريسم و 

 

 :ثبت  احوال اوگانداتاریخچه و معرفي 

 :تاریخچه

قوانين اوگاندا، در  ۴01بر قوانين فصل اداره خدمات ثبت اوگاندا، يک ارگان قانوني مستقل است که مبتني 

اين سازمان را بمنظور انجام وظايف اداره کل ثبت، تحت وزارت دادگستری . ميالدی تاسيس شد 0998سال 

به اجرا در آمد و در  ۴114آگوستسال  06قانون مزبور در تاريخ . و امور قانون اساسي بنيانگذاری کردند

سازمان تحت نظارت هيئت مديره و مدير ارشد اجرای اداره . رديد، وضعيت آن تضمين گ۴101جوالی سال 

 .کل ثبت، اداره مي شود

 :موقعیت سازمان

از قانون، تصريح شده که اين ارگان بمنظور نيل به اهداف خود، نقشهای به شرح ذيل ( ۴) 4در بخش 

 :رابعهده دارد

 انجام امور ثبتي برابر با قوانين مربوطه .0

اد موراد ثبتي در ثبت کننده های تحت پوشش سازمان و ايجاد يک پايگاه نگهداری اطالعات اسن .۴

 شفاف اطالعاتي در خصوص اطالعات ثبت شده مربوط

 ارزيابي و بررسي عملي کارآيي قوانين مرتبط با ثبت و ارائه پيشنهادات به دولت در آن زمينه .3

طريق برگزاری سمينار، کارگاه، و بررسي و تحقيق بمنظور دستيابي به قوانين مرتبط با اين موارد از  .4

 يا انتشار مطالب و ارائه پيشنهادات در زمينه بهبود و قوانين و مقررات مرتبط با سازمان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 تغيير هزينه ارائه خدمات سازمان .5

اتفاقي کارآمد شدن اهداف گردد که  انجام هر گونه اقدامي و يا فعاليتي که هدايتگر باشد و يا بطور .6

 .ت قانوني اين محل را انجام مي دهدوزارت نيز تحت حماي

اقدام سفيران نماينده اداره اکو اوگاندا در جمع آوری تمبر تحت قانون تمبر ها، در ارتباط با اسناد و  .7

يا موارد ديگر که الصاق تمبر الزم و ضروری است و با وظايف اداره و برابر همين مقرر است توافق 

 .داشته باشد

 :مأموریت و چشم انداز

 يک سازمان کارآمد، موثر، خود نگهدار و مشتری محور، متمرکز در ارائه خدمات: انداز چشم

 :مأموريت

ترويج، حمايت و ثبت، شرکتهای تجاری، حقوق معنوی مالکيت، مسائل ثبت احوالي، اقدام برای دريافت و 

 جمع آوری رسمي در آمد های غير مالياتي از طريق سامانه مؤثر مديريت اسناد

 :وظایف

 ثبت تجارت، ثبت نام و مراکز تجاری و مشارکت، اسناد، مدارک و سهام و انتقال احشام .0

 گيرنده رسمي انحالل شرکتها و مسلئل مربوط به ورشکستگي .۴

 شامل ثبت اختراعات و مدلهای سودمند -حقوق مالکيت معنوی .3

 طراحي صنعتي، عالئم تجاری، خدماتي و حق چاپ و همسايه .4

 تضمين شده از طريق دادگاه و اداه ماليات ) ثبت احوال از جمله والدت، ازدواج، فرزند خواندگي  .5

 جمع آوری در آمد های غير مالياتي  .6

 :کارت ملي هویتي

 ۴10۴آوريل سال : معرفي تاريخ 

 وزارت کشور: محل صدور

 :ويژگي 

 اجباری

روی کارت، شماره هويتي، عکس، نام، جنس ، تاريخ تولد، آدرس، سن، اثر انگشت، تاريخ  :اطالعات حاوی 

 صدور، مدت زمان اعتبار
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 ثبت وقایع حیاتي

 

ثبت وقايع حياتي يعني ثبت رسمي جزئيات انساني در فرم رسمي که توسط قانون تهيه شده است و   -

فرزندخواندگي و ازدواج از , فوت , تولد . ميشوند بطور رسمي توسط قوانين ملي و بين المللي تميز داده 

 .سيستمهای ثبت وقايع حياتي گسترده هستند که از آنها بعنوان وقايع حياتي ياد ميشود 

برای اطمينان از اينکه : اين بخش  تحت قانونهايي که در زير ذکر ميشوند در اختيار قرار داده ميشود   -

مرتبه  بوسيله  3گزارشات مربوطه  هرساله , ت داده ميشوند همه وقايع فوق در مراکز ثبتي رسمي

 .بيمارستانها  ارائه داده ميشوند 

اين مقطع تاکنون گزارشاتي را از روند بهبود ثبت ارائه داده اند و در حال حاضر در روند هدايتگری برای   -

همه والدتها و فوتها و در هر حال اين وظيفه ماست که مطمئن شويم . ثبت وقايع بطور سيار ميباشد 

اين , عليرغم چالشهای متعدد .فرزندخواندگي و ازدواجهايي که در کشور اوگاندا اتفاق مي افتد ثبت ميشود 

 .مقطع زماني کار خود را به بهترين روش برای خدمت به جامعه با تالش قبلي ارائه مي دهد 

ازواج و فرزندخواندگي برای , فوت , والدت  اين اهداف و عملکردها از مديريت ثبتي شامل آماده سازی  -

 .جمع آوری و محاسبه همه نتايج توليد شده از ارائه اين خدمات مي شوند , خدمات ثبتي 

 

 

 

 

 

 گواهي والدت
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ساماندهي داده ( ثبت والدت و فوت کشور اوگاندا 319توسط تبصره قانون  شماره , تولد )ثبت والدت    

ماهه  از واقعه بثبت 3اجباری بوده و همه والدتهای زنده ميبايستي در محدوده ثبت والدت بطور .  ميشود 

 :در هر حال اين قوانين اجازه دير ثبتي را ميدهند , برسد 

رئيس شورای محلي و کارمند اداری در مکاني که والدت , اعالم کننده والدت را با مديريت بيمارستاني   -0

 .انجام گرفته بثبت ميرساند 

 .الم کننده با يک گواهي موقت والدت در تصديق والدت صادر مي شود اع -۴

 .سپس گواهي والدت موقت را به اداره تحويل مي دهد  -3

 .را گرفته و در هر بانکي پرداخت مي کنند ( فيش بانکي)يک فرم ارزشيابي  -4

 .همچنين متقاضي ميتواند فيش مربوطه را از سايت مربوطه در يافت کند  -5

 .فيش را تحويل داده و منتظر صدور گواهي دائمي برای والدت مي شود  -6

 :هزينه قابل پرداخت   

 $ 5111: برای در خواست ملي 

 $ 41برای درخواست خارجي  

 رايگان:  برای مهاجرين 

 

 ثبت فوت

 

در طول  اوگاندا ساماندهي ميشود که اجباری و بايد( والدت و فوت) 319ثبت فوت نيز توسط قانون شماره 

 .همچنين اين قوانين شامل ديرثبتي نيز ميشود . يکماه از وقوع واقعه بثبت برسد 

براساس ( مامور رسمي)شورای محلي يا کارمند اداری ,  فوت را با مسئول بيمارستاني, اعالم کننده   -0 

 .ثبت ميکند , مکاني که فوت در آنجا اتفاق افتاده است 

 .هي موقت بعنوان مدرک ثبتي صادر ميشود برای اعالم کننده يک گوا -۴
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اين گواهي موقت فوت را همراه با کارت ملي درخواست کننده و نامه ال سي   به محل سکونت متوفي  -3

 .تحويل ميدهند 

 .را که در هربانکي قابل پرداخت ميباشد از اداره گرفته و  پرداخت ميکند ( فيش بانکي)فرم ارزشيابي  -4

 .به اداره تحويل داده و گواهي دائمي را تحويل مي گيرد  فيش بانکي را -5

 :هزينه قابل پرداخت 

 $ 5111: برای در خواست ملي 

 $ 41برای درخواست خارجي  

 

 

 

 ثبت  ازدواج

 

انجام  اين مراسم توسط .شود  کشور اوگاندا اجرا  مي ۴50مراسم ازدواج داخلي براساس مفاد قانون شماره 

رسميت داده شده است و در خارج ,  بعنوان دفتردار ازدواج در پايتخت کامپاال( دفتردار)مامور ثبت معمولي 

ازدواجهای داخلي در داخل . اداره اصلي بعنوان دفتردار ازدواج تعيين ميشود ( مامور)از منطقه شهری  افسر 

 .دفترخانه ها انجام مي گيرند 

آنها بايد  مجرد و . ج برای انجام مصاحبه حاضر ميشوند زوج ازدواج کننده  شخصا در مقابل دفتر ازدوا  - 0

 .و نبايد ازدواج ديگری داشته باشند .سال داشته باشند  08باالی 

 :آنها بايد هويتشان را به طرق زير معلوم کنند  – ۴

 گذرنامه  يا کارت ملي , کارت رای : ارائه گواهي مليت برای مثال   1

 روز در کامپاال  05نامه ال سي برای تصديق سکونت حداقل  1
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 عکس با اندازه گذرنامه ای برای هويت  1

 اس .01اقرارنامه ازدواج مطابق با فرم  1

 .نامه ای از اداره ثبت احوال مصدق بر عدم وجود ازدواج ,  درمورد اتباع خارجه  1

عالوه بر موارد باال بايد بايستي مدارک زير را نيز ارائه ساله باشند   ۴0و  08در صورتيکه زوجين بين   -3

 :دهند  

 . گواهي والدت برای اثبات والدين  1

 يک رضايتنامه  از پدر يا مادر يا ولي  1

 يک کپي از گواهي رضايتنامه دولتي  1

کي داده ميشود زوجين يکبرگ اعالميه ازدواج را در مقابل دفتردار پر مي کنند و به آنها يکبرگ فيش بان -4

همچنين موکلين  ميتوانند خودشان فرم های مربوطه را از .که بتوانند آن را در هر بانکي پرداخت نمايند 

 .طريق سايت دريافت کنند 

 .روز تقويمي  به دفتر ثبت الصاق ميشود  ۴0اعالميه ازدواج  برای مدت  -5

در روزهای دوشنبه و , روز  91تا  ۴0ازدواج بين  مراسم,  چنانچه  هيج اعتراضي به  ازدواج مطرح نگردد  -6

 .بعدازظهر انجام ميگيرد  4صبح تا  01جمعه از ساعت 

 .اگر اعتراضي موجود باشد يک اخطاريه صادر شده و موضوع به دادگاه ارجاع داده ميشود  – 7

 

 :منابع 

cards.net/record/uganda-.identityhttp://www 

http://www.ursb.go.ug/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=8&Itemid=65 

 

 

http://www.identity-cards.net/record/uganda
http://www.ursb.go.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=65
http://www.ursb.go.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=65


12 
 

 


