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األحكام العامة للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          - أوالً 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ١ املادة -  ألف

وخالل عصر  . استعمر الربتغاليون أنغوال ملدة مخسة قرون، وكان ذلك بطبيعة احلال ضد رغبة شعوب أنغوال               - ١
مار، سكنت األراضي احلالية ألنغوال شعوٌب سابقة على شعوب البانتو، وهي اخلويـسا، والكـويبيس،      ما قبل االستع  

وقد أجرب الغزاة البانتو هذه الشعوب على االنتقال        ). الرقيق" (املوكانكاال"والكويسيس، اليت كانت ُتعرف أيضاً باسم       
.  األراضي احلالية ألنغوال قد أتت من أواسط أفريقيا        وكانت شعوب البانتو اليت غزت آنذاك     . إىل منطقة صحراء ناميبيا   

واسـتمرت فتـرة    . وكانت حتظى بدراية سابقة يف تلك احلقبة باستخراج املعادن وصناعة اخلزف والزراعة والنـسج             
، اللذين استقرا خالل    كيوكو أو   تشكوياستقرار شعوب البانتو يف هذه األراضي إىل يومنا هذا، مثلما هي حال شعيب              

وهكذا استقرت  . ودامت حركة هجرة شعوب البانتو أكثر من مخسة قرون        . نغاغويالن العشرين يف أراضي شعب      القر
هـوجي، وآمبـو، وهرييـرو،       -  شعوب باكونغو، وآمبوندو، ولوندا كيوكو، وأونيمبوندو، ونغانغويال، وهنانيكـا        

لالختالط االجتماعي والثقايف مع الربتغاليني     وكسيندونغا يف األراضي احلالية ألنغوال ونشأت جمتمعات الكريول نتيجة          
وخالل الفترة اليت كانت مملكة الربتغال تبحث فيها عن الطريق البحرية املؤدية للهند، أقام             . على مدى حنو مخسة قرون    

  . ونشأت مملكة ندونغو فيما بعد. ١٤٠٠الربتغاليون أول اتصال مع مملكة الكونغو اليت نشأت حوايل عام 

وكان ملكها الذي كان يدعى يف ذلك احلني ماين كونغو يبسط سيطرته            .  األقوى يمملكة الكونغو ه  وكانت    - ٢
وظهرت فيما بعد ممالك أخرى، مثل ماتامبا، ولوندا، وكاسانغى،         . على كل املنطقة الشمالية من أنغوال احلالية تقريباً       

جتارية مع مملكة الكونغو، ولكنها واجهت صعوبات  ربتغال عالقات   ـوقد أقامت ال  . وبايلوندو، ونغانغويال، وكواهناما  
وقد دام الوجود الفعلي للربتغاليني يف األراضي األنغولية أكثر من أربعمائة عام، ولكنه كـان               . ال حصر هلا يف دخوهلا    

ة  يف املائة من إمجايل مساح     ١٠ يف جزء صغري من الساحل، بالقرب من مصب هنر كوانزا، والذي ميثل أقل من                حمدوداً
وبصرف النظر عن مقاومة األنغوليني، مل يكن لدى الربتغاليني عدد كاف من السكان لإلقامة يف هذه                . األراضي احلالية 

األراضي الشاسعة ومل حيدث، إال بعد التدافع على أفريقيا يف هناية القرن التاسع عشر، أن متكن الربتغاليون من بـسط                    
وكان اهلدف األساسي للربتغاليني هو إقامة عالقات جتارية مـع          . احلايلنفوذهم يف الداخل، واختذت األراضي شكلها       

ومع ). اليت مل تكتشف قط   (ويف وقت الحق، متثل هدفهم يف جتارة الرقيق واستغالل مناجم الفضة            . الشعوب الساحلية 
لرقيق الرئيسيني  ذلك أصبحت جتارة الرقيق النشاط االقتصادي الوحيد، مبا يؤكد أن هذه املنطقة كانت أحد موردي ا               

  . للعامل اجلديد، ال سيما للقارة األمريكية

   سياسة التمييز االستعمارية- باء 

بية، ومتيزت هذه الفترة حبركة التبشري املسيحي، وذلك من خالل تعميد خمتلف امللوك، وإدخال احلضارة األور               - ٣
وعنـد  . ا أضعف املمالك القائمة يف هـذه املنطقـة        والتغيريات املتزامنة يف األديان وغريها من املعتقدات األفريقية، مم        

التعميد، كان امللوك وغريهم من رعايا اململكة يتخلون عن أمسائهم ذات األصل البانتو وحيصلون على أمساء من أصـل      
ومتثلت إحدى السياسات االستعمارية    . برتغايل، وهي بشكل أساسي أمساء ملوك وقديسني تابعني للكنيسة الكاثوليكية         

وقد أدت جتارة الرقيق    .  يف بث الفرقة بني شعوب أنغوال، وذلك باالستفادة من الرتاعات القبلية القائمة            كثر شيوعاً األ
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إىل حتول األيدي العاملة إىل الزراعة والصيد واستخراج املعادن، األمر الذي تسبب بدوره يف متزق اقتصاد حقبة ما قبل                   
واعترب هذا اجلانب من االحـتالل      .  تقويض االستقرار السياسي واالجتماعي    واهنارت الزراعة مما أدى إىل    . االستعمار

االستعماري أحد األسباب الرئيسية لتخلف أنغوال على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، ويف الوقت ذاتـه أحـد                
. أنغـوال  ماليني من الرقيق جرى تصديرهم مـن         ٤وتشري التقديرات إىل أن أكثر من       . عوامل اخنفاض عدد السكان   

، الذين كان حيق هلم العمل يف اخلدمة العامة "اثلنيـاملم"ب وكانت القوة االستعمارية قد أنشأت طبقة اجتماعية تسمى   
 بامليـاه  ، إذ كـان بعـضها مـزوداً      أو املساعدة الطبية وكانوا يقيمون يف مناطق شبه حضرية، يف منازل أفضل حاالً            

 بالتعليم اجلامعي يف     منهم كان ملتحقاً   لى التعليم العام، وعدد قليل جداً     والكهرباء، كما أتيحت هلم فرص احلصول ع      
وكان لدى . وعاىن األشخاص الذين احتفظوا بثقافتهم وعاداهتم وتقاليدهم من التمييز واعتربوا غري متحضرين   . الربتغال

البية من كانوا يستفيدون مـن  عدد صغري من األنغوليني إمكانية احلصول على مياه الشرب والطاقة الكهربائية ولكن غ          
وكان التعليم االستعماري هو نفسه بالنسبة للعدد الصغري من األنغوليني الذين           . هذه اخلدمات كانت من أصل برتغايل     

وكانت لغة التعلـيم هـي الربتغاليـة، واألطفـال      .لديهم فرصة احلصول على التعليم للسكان ذوي األصل الربتغايل    
 يف وضع غري مؤات مقارنة بأطفال األوروبيني، ليس بسبب حمتـوى        ا بلغتهم األم كانوا دائماً    األنغوليون الذين احتفظو  

.  بسبب الصعوبات النامجة عن اللغة املستخدمة يف التعليمالتعليم فحسب، الذي مل تكن له صلة بواقع أنغوال، وإمنا أيضاً
. وروبية للتمكن من احلصول على نتائج دراسية أفضل       وكان الربتغاليون يضطرون لتعلم الربتغالية واستيعاب الثقافة األ       

وكـان  . وبالتايل ميكن فهم أن الكثري من األنغوليني ال يستطيعون التحدث بلغاهتم األم وحيملون أمساء أصلها غري بانتو               
مـني  يف املائة فقط من السكان البـالغني كـانوا مل   ١٥ حىت منتصف السبعينات، ذلك أن االلتحاق باملدارس حمدوداً 

وقد أدى ارتفاع مستوى األمية، الناجم عن السياسة االستعمارية ذاهتا، واملتصل بالتمييز العنصري أو . بالقراءة والكتابة
العرقي أو اللغوي أو التميز القائم على أساس نوع اجلنس، إىل صعوبات يف إعمال احلق يف املشاركة يف احلياة العامـة                     

غاليون يشغلون الوظائف األعلى يف اهليكل اهلرمي لإلدارة العامة والقطاع اخلـاص،            وكان الربت . ويف االقتصاد الرمسي  
  .  وظائف العاملني غري املاهرين يف مدن أنغوالوباملثل كانوا يشغلون أيضاً

   االقتصاد االستعماري ألنغوال- جيم 

دات البلدان اليت كانـت     بعد القضاء الفعلي على ممارسة الرق يف منتصف القرن التاسع عشر، اختذت اقتصا              - ٤
وبعد إبطال الرق، عمل األنغوليون حتت نظام السخرة، مث بعقود عمـل مبوجـب النظـام             . تصدر الرقيق منحى آخر   

وبعد احلرب العاملية الثانية، أصبح النب املنـتج        . االستعماري الساري، يف مناجم احلديد واملاس، والعاج وما إىل ذلك         
اعة النفطية يف كابيندا يف     ـور الصن ـع تط ـكن م ـول. بب ارتفاع سعره يف أوروبا    الزراعي والتصديري الرئيسي بس   

، يليه النب واملاس وسلع أولية أخرى، وهي منتجات         ١٩٧٣، أصبح النفط منتج التصدير األساسي يف عام         ١٩٦٨عام  
 مـن   اعية اليت شكلت سـبباً     إىل الثورة الصن   تصديرية اهلدف منها تغذية الصناعات املتطورة الكبرية يف أوروبا، نظراً         

وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ اخلمسينات من القرن املاضي، شجعت احلكومة الربتغالية            . أسباب القضاء على ممارسة الرق    
 ٣٣٠ ٠٠٠ بنحو   ١٩٧٤ عليه، تزايد عدد سكان البيض يف عام         القائمة حينئذ على تثبيت املستوطنني يف أنغوال، وبناءً       

 ٦ ٤٠٠ لوحظ أن ما يقرب من ١٩٧٠ملستوطنون ملكية أفضل األراضي الزراعية، ويف عام وقد نزع هؤالء ا. شخص
 مليون هكتار من األراضي الزراعية، وهي مساحة تعادل املـساحة الـيت يـشغلها               ٤,٥مزرعة برتغالية أقيمت على     

 الصغرية واملتوسـطة احلجـم      كما أن املستوطنني كانوا يسيطرون على اإلدارة العامة واملشاريع        . الفالحون األنغوليون 
وقد حال اقتصاد التصدير هذا دون تنمية زراعة الكفاف وأجرب املواطنني على زراعة منتجات              . ونظام التجارة الريفية  
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وبذلك تكون هذه احلقبة قد شهدت نزع ملكية األراضي وتدهور االقتصاد واعتماد البلد على االسـترياد،                . التصدير
وفور ذلك غدا هذا البلد، الذي كان ينـتج         . لكثري من املواطنني، وال سيما املماثلني منهم      وكذلك تغري نظام معيشة ا    

كما شهدت هذه   .  للمنتجات ذات الضرورة األساسية     للمواد األولية ومستورداً    رئيسياً احتياجاته من األغذية، مصدراً   
 بغرض تيسري نقـل منتجـات التـصدير          والسكك احلديدية  ئاحلقبة بناء هياكل أساسية مثل الطرق واجلسور واملوان       

وبرز بعض الوطنيني . وبدأت الصناعة األنغولية يف تلك احلقبة ختطو بعض اخلطوات لصاحل الدولة املستعمرة. واالسترياد
، وقع انقالب ضد الدكتاتورية     ١٩٧٤ويف عام   . بني املماثلني وآثروا يف وقت الحق الكفاح املسلح ملناهضة االستعمار         

وقد أدى هذا االنقـالب إىل هتيئـة الظـروف          . ي بثورة الرقيق وكان يستهدف تغيري النظام االستعماري       الفاشية، مس 
  .  عام٥٠٠السياسية الستقالل أنغوال، املطالب به منذ 

   احلالة بعد استقالل أنغوال- دال 

قامة املؤسـسات    تشكيل حكومة مجهورية أنغوال الشعبية وبداية إ       ١٩٧٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١شهد يوم     - ٥
 الالزمة، مثل جملس الشعب، الذي أنشئ نتيجة االنتخابات اليت أجريت يف جمالس املقاطعات واختارت الدولة نظامـاً                

ومتيزت السنوات اليت تلت االستقالل . ١٩٧٦ يف األمم املتحدة حبكم وضعها كدولة يف عام  وأصبحت عضواًاشتراكياً
ية، وخاصة االهتمام جبميع مراحل التعليم املدرسي، والتدريب املهين، وحمو األميـة            باألولوية املعطاة للقضايا االجتماع   

 إىل سد العجز    ويف هذا الوقت كانت احلكومة تسعى أيضاً      .  وللجميع والصحة، وهي خدمات كانت تقدم آنذاك جماناً      
باملدارس بدرجة كبرية أثناء اجلزء وارتفع معدل االلتحاق . يف عدد املوظفني املؤهلني، واملوروث عن النظام االستعماري

 من احلمالت الوطنية حملو األمية استفاد منها مئـات اآلالف مـن              كبرياً ونظمت احلكومة عدداً  . الثاين من السبعينات  
وكانت هذه احلملة أول    . كذلك نظمت محالت كثرية لتحصني األطفال، وال سيما الستئصال شلل األطفال          . البالغني

 ٢٨وعلى سبيل املثال، اخنفض مستوى إنتاج الصناعة ليصل إىل          . واهنار االقتصاد يف هذه الفترة    . المحلة تنظم يف أنغو   
وبالرغم من أن أنغوال تتمتع مبوارد طبيعية وثروات كامنة، فقد شـهد االقتـصاد              . ١٩٧٣يف املائة مقارنة مبستواه يف      

. تدهور شديد يف األحوال املعيشية لغالبيـة الـسكان        األنغويل أزمة عميقة ملا يزيد على عقدين، األمر الذي أدى إىل            
  . كذلك تأثرت مستويات االنتعاش االقتصادي بسبب احلرب اليت اندلعت بني أحزاب األغلبية الثالثة يف البلد

  : ومن آثار هذه احلرب ميكن ذكر ما يلي  - ٦

أنظمة اإلمداد باملياه،   تدمري الكباري، وخطوط السكك احلديدية، والطرق، واخلطوط الكهربائية، و          )أ(
  ، وكذلك بعض اهلياكل االجتماعية؛)يف بعض املدن الداخلية(واملصانع 

، وسـرقة   هبوط اإلنتاج الزراعي، الذي يعزى إىل انتقال السكان الريفيني إىل املدن، فهي أكثر أمناً               )ب(
  لنقل بالسكك احلديدية؛ املواشي وخريات ريفية أخرى، ووجود املناجم يف مناطق اإلنتاج، والصعوبات يف ا

  اهنيار املنتجات التصديرية، مثل النب والقطن واملاس واحلديد؛   )ج(

، الذي كان يربط بني البلدان      "كامينهو دي فريو دي بنغويال    "فقدان خط السكة احلديدية اإلقليمي        )د(
  قراطية؛ غري الساحلية مثل زامبيا ومجهورية الكونغو الدمي



E/C.12/AGO/3 
Page 6 

  

  اد املنتجات، وبعضها كان يف السابق ينتج يف أنغوال؛ االعتماد على استري  )ه(

  إنفاق جزء كبري من امليزانية لتأمني الدفاع عن البلد؛   )و(

 إىل  ١٩٩١ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         ١ ٠٠٠اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل من        )ز(
 دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة     ٥٠٠ي إىل   ، مع انتعاش جزئ   ١٩٩٥- ١٩٩٣ يف السنة يف الفترة      ٤٠٠أقل من   

وتعود بداية هذه األزمة إىل فترة االنتقال الفوضوية إىل االستقالل، املصحوبة هبجرة املستوطنني، وإىل اآلثار . ١٩٩٦يف 
  املدمرة للحرب واإلدارة االقتصادية السيئة؛ 

  . وجود ألغام أرضية وأجهزة غري متفجرة  )ح(

  ايل لالقتصاد التطور احل- هاء 

 ، وزادت سرعة التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل اعتبـاراً ٢٠٠٢ة مكثفة منذ ـة اقتصاديـد تنميـد البل ـشه  - ٧
 يف املائة، وهو مـا يعتـرب        ٨٩,٦ بلغ معدل التغيري احلقيقي التراكمي       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ويف الفترة ما بني     . ٢٠٠٥ من

 أعلى معدل تنمية يف     ٢٠٠٦بذلك تكون أنغوال قد شهدت يف عام        .  املائة  يف ١٣,٦ للتغري قدره     سنوياً  متوسطاً معدالً
وبلـغ التغـيري    .  كـبرياً  وحىت إذا كان قطاع النفط هو األقوى، فإن القطاع غري النفطي شهد انتعاشاً            . أفريقيا كلها 

سجل استخراج املـاس    و.  يف املائة  ١٢,٧ يف املائة، وهو ما يعادل نسبة مئوية سنوية متوسطة قدرها            ٨١,٤التراكمي  
، بينما حققت قطاعـات النـشاط       ) يف املائة  ١٢,٤متوسط معدل النمو السنوي     ( يف املائة    ٧٩,٣تغيريا تراكميا قدره    

 يف  ٦١,٦٢ قـدره     تراكمياً األخرى، وهي الزراعة والصيد والصناعة التحويلية، والطاقة واملياه، والبناء واخلدمات منواً          
 يف  ١٨,٦ويقدر أن املعدل الفعلي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل بلغ          .  يف املائة  ١٠,١ متوسط   املائة أي مبعدل تغيري سنوي    

 وارتفع معدل منو قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية واخلدمات التجارية        ٢٠٠٥ يف املائة يف     ٢٠,٦ و ٢٠٠٦املائة يف   
 ما بني القطاع النفطي والقطاع غري النفطي، خنلص إىل وإذا ما وزعنا الناتج احمللي.  له مما كان خمططاًبدرجة أكرب أيضاً

يف الواقع، حقق الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي يف العام          .  كان إجيابياً  ٢٠٠٦نتيجة مفادها أن األداء املسجل يف عام        
زراعة هـي الـيت     وكانت الصناعة التحويلية واخلدمات التجارية وال     .  يف املائة  ٢٥,٧املاضي نسبة تغيري مئوية قدرها      

دوالر من دوالرات الواليات     ٢ ٥٦٢,٢ووصلت قيمة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل          . حققت هذا األداء  
، وهو ٢٠٠٥ن دوالرات الواليات املتحدة يف ـدوالر م ١ ٩٨٤,٨، يف مقابل )باألسعار الثابتة (٢٠٠٦دة يف ـاملتح

 يف املائـة  ٥٧، بلغت زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل         ٢٠٠٥يف  و.  يف املائة  ٢٩,٢ما ميثل زيادة قدرها     
 يف  ١٧ و ٢٠٠٦ يف املائـة يف      ١٥,٣وارتفعت الزيادة الفعلية ملتوسط دخل األنغوليني لتصل إىل         . ٢٠٠٤مقارنة بعام   

واالستثمارات العامة يف اجملال     يف املائة، وذلك بدمج الزيادات الفعلية،        ٢,٩، مقابل منو دميغرايف قدره      ٢٠٠٥املائة يف   
 ١٢,٢ و٢٠٠٥ي عام ـي املائة فـ ف١٨، و٢٠٠٤ يف املائة يف ٣١(طرة الفعلية على التضخم ـي، والسيـاالجتماع

 يف ٥٦ مؤشر فقر بلغ ٢٠٠٥وسجل عام . وسياسات اإلدماج االجتماعي القائمة من أجل استئصال الفقر) ٢٠٠٦يف 
أما االستثمارات العامة اليت تقدر حبـوايل       .  يف املائة  ١٢,٢ بنسبة   ٢٠٠٢ليه يف عام    املائة، أي أنه اخنفض عما كان ع      

، فقد كان هلا ٢٠٠٥ يف املائة مقارنة بعام   ٧٦,٥ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ومتثل زيادة قدرها           ١,٥
 ١١,٤يقدر أهنا بلغت ما جمموعـه        اليت   - أثر حمفز هام على االقتصاد القومي من حيث جذب االستثمارات اخلاصة            

ويف الواقع، فإن من املبلغ اإلمجايل الذي أنفقته        .  وكذلك على حتسني الظروف املعيشية العامة للسكان       - مليون دوالر   
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 يف املائة،   ٨,٣ يف املائة، والقطاعات االقتصادية      ٢٨,٣الدولة يف االستثمارات، تلقت القطاعات االجتماعية ما مقداره         
ومن بني السياسات   .  يف املائة  ٣٦,٩حوايل  ) الطرق، والسكك احلديدية، والطاقة، واملياه    (اهلياكل األساسية   وقطاعات  

، جتدر اإلشارة إىل سياسات تثبيت االقتصاد الكلي وحفـز          ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الواردة يف الربنامج العام للحكومة للفترة       
فيما يتعلق بالسياسات األوىل املذكورة، فقد جتلت آثارهـا يف          و. التنمية االقتصادية يف امليادين األكثر هيكلة لالقتصاد      

 -  اليت نتجت عنها زيادة كبرية يف املـدخرات بـالكوانزا            - استقرار أسعار العملة، واستعادة الثقة يف العملة الوطنية         
 وحتسني الـصورة    والسيطرة على العجز يف امليزانية، واحلد من التضخم، وقدر أكرب من الشفافية يف احلسابات العامة،              

أما فيما يتعلق بالسياسات الرامية إىل تعزيز اإلنتـاج         . الدولية للبلد لدى املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية الرئيسية       
  . غري النفطي، فينبغي إيالء األولوية لألشغال العامة، والقطاع األويل، وتوزيع الطاقة واملياه، والصناعة التحويلية

  جانب قانون األ-  واو

يناير، والذي ينظم النظام القانوين املتعلق باألجانب يف / كانون الثاين٢١، الصادر يف    ٣/٩٤ينص القانون رقم      - ٨
أنغوال، على أن األجانب الذين يقيمون أو يتواجدون يف أنغوال يتمتعون، على أسـاس املعاملـة باملثـل، بـاحلقوق                    

م يف ذلك مثل األنغوليني، باستثناء احلقوق السياسية وغريها مـن           والضمانات ذاهتا، وخيضعون للواجبات نفسها، مثله     
  . احلقوق والواجبات اليت يقصرها القانون صراحة على املواطنني األنغوليني

 من القانون الدستوري ألنغوال على أن مجيع املواطنني متساوون أمام القانون،            ١٨ من املادة    ١وتنص الفقرة     - ٩
ون أو العرق أو اإلثنية أو نوع اجلنس،        ـبب الل ـا، دون متييز بس   ـعليهم الواجبات نفسه  ويتمتعون باحلقوق نفسها و   

ويعاقب القانون بشدة على مجيع األفعال الـيت تـضر بالوئـام            . أو مكان التعليم، أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية       
 تعديالت  ١٢/٩١وقد أدخل القانون رقم     .  من التمييز أو امتيازات بناء على هذه العوامل        االجتماعي أو ختلق أشكاالً   

، بغية مراعاة إرساء املبادئ الدستورية الالزمة إلشـاعة الدميقراطيـة           ١٩٩١مارس  /على القانون الدستوري يف آذار      
القائمة على التعددية احلزبية، وتوسيع نطاق االعتراف باحلقوق األساسية للمواطنني، واملبادئ األساسية القتصاد السوق 

، فقد جرى سن القانون الثاين لتنقيح الدستور، وهـو          ومبا أن هذا التنقيح كان جزئياً     . ن تلك احلقوق واملبادئ   وضما
ويف أعقاب  ). ١٧- ١املواد   (١وترد املبادئ األساسية يف الباب      . سبتمرب/ أيلول ١٦، الصادر يف    ٢٣/٩٢القانون رقم   

، أجريت أول انتخابات    ١٩٩١مايو  / أيار ٣١يف أنغوال، املوقعة يف      التفاقات السالم    إنشاء نظام التعددية احلزبية ووفقاً    
وقد غري قانون تنقيح الدسـتور      .  عن طريق االقتراع العام واملباشر والسري      ١٩٩٢سبتمرب  /تشريعية ورئاسية يف أيلول   

شعبية من أمساء   اسم الدولة ليصبح مجهورية أنغوال، وتغري اسم مجعية الشعب ليصبح اجلمعية الوطنية، وحذفت كلمة ال              
ويشتمل الباب الثاين على مواد جديدة كرست لضمان احلقوق واحلريات األساسية، تـستند إىل املعاهـدات             . احملاكم

وأدخـل البـاب   ). ٥٢إىل  ١٨املواد (الدولية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان اليت أصبحت أنغوال طرفاً فيها بالفعل       
 هلا دولة دميقراطية تقوم على سـيادة القـانون،          دستوري، أصبحت أنغوال وفقاً   الثالث تعديالت يف صياغة القانون ال     

وترتكز على تنظيم للدولة يقوم على الفصل بني وظائف األجهزة السيادية والترابط بينها، وعلى نظام شبه رئاسي مينح                  
ة، والتنظيم القضائي، ويف جوهر كما أجريت تعديالت مناسبة يف السلطة القضائي.  وفاعالً مؤثراًرئيس اجلمهورية دوراً  

وينص القانون الدستوري على التحقق من دستورية القوانني بواسطة حمكمة دستورية، وكذلك علـى              . الئحة القضاة 
احلقـوق  " منه علـى أن      ٢١وتنص املادة   ). ١٦٤ إىل   ٥٣املواد  (اإلجراءات، والصالحيات، وحدود تنقيح الدستور      

انون ال تستبعد أية حقوق أخرى تكفلها القواعد والقوانني الواجبة التطبيق يف القـانون              األساسية اليت يتضمنها هذا الق    
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الدويل، وأن القواعد الدستورية والقانونية املتصلة باحلقوق األساسية جيب تفسريها وإدماجها على حنـو يتـسق مـع               
وكذلك الصكوك الدولية األخرى الـيت  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،      

وم احملاكم األنغولية، عند نظرها يف املنازعات، بتطبيق هذه الصكوك الدولية حىت لو             ـوتق. اـ فيه دخلت أنغوال طرفاً  
 إىل سن قوانني تتعلق باحلق يف املشاركة النشطة يف احلياة العامـة  وقد أدى تنقيح الدستور أيضاً". مل حيتج هبا األطراف   

اجب القيام بذلك، وبواجب العمل واحلق فيه، واختيار العمل حبرية، واحلق يف احلصول على أجـر عـادل، ويف                   وبو
أوقات الراحة، والعطالت واحلماية، واإلصحاح واألمن يف العمل، واحلق يف اإلضراب، وتكوين نقابات مهنية، واحلق               

 وغري ملوثة، وكـذلك املـساعدة       ياة يف بيئة سليمة صحياً    يف التعليم والثقافة واملساعدة الطبية والصحية واحلق يف احل        
 من القانون ٥٠وتنص املادة . املقدمة للطفولة واألمومة ولذوي اإلعاقة وكبار السن ويف مجيع حاالت العجز عن العمل     

ـ       "سبتمرب، التنقيح الثاين للدستور، على أنه       / أيلول ١٦، الصادر يف    ٢٣/٩٢رقم   روف جيب على الدولة أن هتيـئ الظ
  ".السياسية واالقتصادية والثقافية الالزمة لكي يتمتع املواطنون حبقوقهم متتعاً فعلياً وليضطلعوا بواجباهتم بالكامل

  ٢٠٠١ترد أدناه بعض البيانات املتعلقة حبالة العمل يف عام   )أ(- ٢  

  
  ٢٠٠٦ معدالت العمل يف عام - زاي 

، مما يعكس اخنفاضاً ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٢,٥البطالة بلغ حنو يف جمال العمل، تشري البيانات إىل أن معدل   - ١٠
  .٢٠٠٥ يف املائة عن قيمته املقدرة لعام ٤بنسبة 

  االستثمار والعمل -  حاء

 ملنـاخ األعمـال      طيبـاً  غري كاملة، فهي تشكل مدخالً     )١(بالرغم من أن البيانات السابقة الواردة يف املرفق         - ١١
 ٨,٩بزيادة قدرها   ( يف املائة    ٣١,٤وقد بلغ املعدل اإلمجايل لالستثمار      . ٢٠٠٦مل يف عام    واالستثمار وخلق فرص الع   

، خاصة إذا ما أخذنا يف االعتبار       ، وهو رقم كبري جداً    ) يف املائة  ٢٣,٥، حيث كانت النسبة املئوية      ٢٠٠٥يف املائة عن    
 يف املائة بالنسبة    ٧٦,٤ن حدوث زيادة قدرها     وبالرغم م .  يف املائة  ٢٢,٧أن معدل االستثمار اخلاص كان يبلغ حوايل        

                                                      

 .٢٠٠٦بيانات بشأن العمل واالستثمارات يف عام : ١املرفق  )١(
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نـسبة  (أما فيما يتعلق بالعمل، وبافتراض أن املعدل العام للنشاط          .  يف املائة  ٢,٨ فقد بلغ االستثمار العام      ٢٠٠٥لعام  
يف املائة  ٢٥,٢ يف املائة، فمن احملتمل جدا أن معدل البطالة بلغ ٤٩يبلغ ) السكان الناشطني اقتصاديا إىل إمجايل السكان

وبالتايل يصبح من   .  حسب املعايري االقتصادية واالجتماعية املتعارف عليها      ا أيضاً ، وهو رقم مرتفع جدً    ٢٠٠٦يف عام   
  .الضروري تعزيز السياسات املولدة لفرص العمل، وهو ما ينبغي أن مير من خالل اختيار أنشطة منتجة كثيفة العمالة

  ول على عمل التشريع الوطين املتعلق باحلص- طاء 

 من القانون العام للعمل املعمول به، فإن سياسة تشجيع العمالة يف دولة أنغوال تقوم ٥ من املادة ٢ للفقرة طبقاً  - ١٢
على أساس تعيني العمال، ودراسات سوق العمالة، واالرتقاء مبستوى العمالة، والتثقيف والتوجيه املهين، والتـدريب،               

وبالنظر إىل نقص األشغال ونقص سياسات االلتحاق       . سوق العمالة لصاحل مواطين البلد    وإعادة التدريب املهين ومحاية     
 لالرتفاع مبستوى األيدي    بالعمل، وخاصة بالنسبة إىل الشباب الذين يفتقرون إىل اخلربة، فقد أنشأت احلكومة برناجماً            

  . العامة الوطنية

  : ما يلي على ٣ يف مادته ٢/٠٠وينص القانون العام للعمل رقم   - ١٣

جلميع املواطنني احلق يف عمل خيتارونه حبرية، مع املساواة يف فرص العمل ودون أي متييز يقوم على                   )أ(
أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو األصل اإلثين، أو احلالة املدنية، أو األفكار الدينية أو الـسياسية، أو العـضوية                     

  النقابية أو اللغة؛ 

 يف قدرهتم    العمل عن واجب العمل، ما عدا بالنسبة إىل أولئك الذين يعانون نقصاً            ال ينفصل احلق يف     )ب(
  ألسباب تتعلق بالسن أو املرض أو العجز؛ 

وينص القانون العام للعمل على أن جلميع املواطنني احلق يف اختيار أي مهنة حبرية ويف ممارستها دون                   )ج(
   القانون؛ قيود، أو شريطة عدم وجود استثناءات ينص عليها

حتترم شروط العمل حريات وكرامة العامل، بالسماح له بأن يشبع احتياجات أسرته، ومحاية صحته                )د(
 إذا كـان يـؤدى      وال يعترب العمل قسرياً   .  العمل اإلجباري أو القسري    ٤وحتظر املادة   . والتمتع بظروف حياة كرمية   

ل احملتجزين يف مؤسسات عقابية،     ـام، أو عم  ـاحل الع ـ الص مبوجب القوانني العسكرية أو قوانني اخلدمة املدنية ذات       
أو األشغال الصغرية اجملتمعية أو القروية وااللتزامات املدنية العادية، اليت يقررها اجملتمع احمللي حبرية أو حني يستـشار                  

 اليت تفرض يف حالـة      ومن ذلك األشغال  . أعضاء هذا اجملتمع أو ممثلوه املباشرون بشأن احلاجة إىل أداء تلك األشغال           
الضرورة القصوى، وال سيما حالة احلرب، والفيضانات، واجملاعة، وغزو احليوانات أو احلشرات أو الطفيليات، وبشكل 

 وتنشئ الدولـة نظمـاً    . عام، الظروف اليت تعرض للخطر األحوال الطبيعية حلياة اجملموع أو حياة جانب من السكان             
 للمساعدة املادية ملن جيدون أنفسهم يف حالة بطالة جربية ويف         رة حبرية، كما تنشئ نظماً    لتشجيع العمالة املنتجة واملختا   

  .وضع يعجزون فيه عن احلصول، بواسطة عملهم، على وسائل تشبع احتياجاهتم واحتياجات أسرهم
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 لنا بيانات   ، وعلى الرغم من أنه ال تتوافر      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وقد أويل التدريب املهين عناية خاصة ما بني عامي            - ١٤
  . )٢( ملا نستطيع مشاهدته يف جدول املرفقحمددة بشأن دورات التدريب، وفقاً

وتضع حكومة أنغوال يف الوقت احلايل برنامج تدريب على الفنون واملهن يف مجيع املقاطعات األنغولية، بغيـة                   - ١٥
ويتمثل هذا الربنامج يف بناء وتشغيل    . بناء البلد تشجيع تنمية التنوع اجلغرايف للقدرة التدريبية على املهن الالزمة إلعادة           

 سنة وميكـن    ١٦واحلد األدىن لسن التالميذ هو      . مدارس للفنون واملهن، بإنشاء مدرستني يف املتوسط يف كل مقاطعة         
 وغري  ويتدرب الشباب يف جمال البناء، والبستنة، والتجارة، والطالء،       . قبول الشباب الذين ال يعرفون القراءة أو الكتابة       

وينص الربنامج لذلك على التأطري املهين للتالميذ عن طريق سياسات العمالة والعمل احلر القائم على االئتمانات                . ذلك
وا يف املدارس   ـوقد أطلقت هذه املبادرة يف إطار مكافحة جرائم الشباب، لكي يتاح للشبان الذين مل ينتظم              . الصغرية

  .  أو وسائل للعيش، ومن مث يستطيعون االندماج يف اجملتمع وعمالً مهنياًريباًأو انقطعوا عن الدراسة أن يكتسبوا تد

   التدريب املهين للمعوقني- ياء 

 ١٨ من   ١٣، بينهم متسولون وعاطلون عن العمل يقطنون يف         سيكون يف مقدور ألف ومائتني ومخسني معوقاً        - ١٦
يب املهين واالندماج يف اجملتمع من جديد، وذلـك يف  مقاطعة هي جمموع مقاطعات أنغوال، االستفادة من أنشطة التدر        

وهذا املشروع، املمول يف جانبه األعظم مـن وزارة اإلدارة العامـة            ". فيم كوميغو "إطار املرحلة الثالثة من مشروع      
 من الكوانزات، وهكـذا      مليوناً ٨٦والعمالة والضمان االجتماعي، مدته سنة واحدة، ووضع حتت تصرفه ما جمموعه            

ت له الشروط األساسية الالزمة لكي حتقق أهدافه كل من الوكالة الوطنية ملعوقي أنغوال، واملسؤولة عن تنفيـذه،                  هيئ
وخالل هذه املرحلة الثالثة، ستكون األنشطة موجهـة إىل توعيـة املعـوقني             . ، الذي يدير املشروع   "صندوق لويين "و

وهتدف هذه األنشطة إىل احلـد  . دماجهم يف أنشطة تدريب مهيناملنتشرين يف خمتلف املراكز احلضرية وانتشاهلم، بغية إ    
من األفعال التمييزية داخل األسرة ووسط السكان وإىل هتيئة فرصة أكرب للعمالة احلرة واالندماج االجتماعي ومكافحة                

  . الفقر، عن طريق تعاونيات اإلنتاج

أنشأت الدولة برناجما للنهوض باملرأة وتنميتـها يف        د من التمييز بالنسبة إىل حق املرأة يف العمل،          ـوبغية احل   - ١٧
طى برنامج رفع مستوى املرأة وتنميتـها يف        ـ وقد أع  )٣(، وميكن مالحظة هذه النتائج يف املرفق      ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الفترة  

 وطبقاً. ٢٠٠٦، ومن املتوقع أن تتحقق األهداف احملددة للسنة املنصرمة يف عام             نتائج أقل مما كان متوقعاً     ٢٠٠٥عام  
جلميع املواطنني احلق يف عمل خمتار حبرية، مـع         " ، فإن    ٢/٠٠ من القانون العام لعمل رقم       ٣ من املادة    ١لنص الفقرة   

ة، ـالة املدنيـاملساواة يف الفرص ودون أي متييز قائم على أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو األصل اإلثين، أو احل         
وتوجد مع ذلك بعض األفكار املسبقة املبنية على التمييز ". لعضوية النقابية، أو اللغةأو األفكار الدينية أو السياسية، أو ا 

 ما يستشعر رد فعل التمييز الذي كان يسود أثناء عصر االستعمار، والذي كان أساسه ضد الفتيات والنساء، بل أحياناً  
 إجراء معتمد إلزالة التمييز، وهو التشريع       ومثة. خلإلون البشرة، واألصل االجتماعي واللغوي واإلثين، ولقب األسرة،         

وممارسة املسابقات العامة اليت تقدم على أساس معايري مسابقة عامة وقرار متخذ عن طريق انتخابات حمكمني الختيار                 
                                                      

 ".ملهينبيانات بشأن التدريب ا: "املرفق )٢(

 .بيانات بشأن برنامج النهوض باملرأة وتنميتها: املرفق )٣(
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ـ       . موارد بشرية، يزعم فيها ضمان الشفافية والرتاهة وعدم التمييز         ة كما ُيتوخَّى فيها التوجيه املهين والتدريب والعمال
 ما يلقى التمييز يف جمال التوجيه املهين وأحياناً.  للعرق واللون واجلنس والديانة واألصل القوميوتشغيل األشخاص وفقاً

وبعد االسـتقالل،   .  يف داخل األسرة واملدرسة بل ويف اجملتمع احمللي         للجنس تشجيعاً  والتدريب والعمالة والتشغيل تبعاً   
، وال سـيما يف      عميقـاً   تغيري هذه االجتاهات تغيرياً    بني الرجل واملرأة، جيري حالياً    وبفضل سياسة املساواة يف احلقوق      

 مهنية متدنية، بسبب عوامل حتـول دون وصـوهلا إىل           مع ذلك ظلت املرأة متارس أشغاالً     . املناطق احلضرية وما حوهلا   
 لبيانات التحقيـق األويل املتعلـق       ووفقاً. ، وخاصة يف القطاع غري الرمسي     التعليم وألن التمييز ضد املرأة ما زال قوياً       

 يف املائة بالكاد من األشغال يف القطاع        ٢٢، كانت املرأة تشغل     ١٩٩٨بأحوال املعيشة يف املرتل، الذي جرى يف عام         
 بصورة خاصة علـى  وكان العمل النسائي مركزاً.  يف املائة٣٦,٥الرمسي يف حني كانت النسبة يف القطاع غري الرمسي     

 يف املائة من جمموع املستخدمني،      ٤٠أما يف اخلدمات احلكومية، فكانت النساء ميثلن حنو         . ر يف جتارة التجزئة   العمل احل 
 لدراسات أجرهتا وزارة اإلدارة العامة والعمالة والضمان  يف املائة من الوظائف، طبقاً     ٦٠يف حني كان الرجال يشغلون      

 يف املائـة مـن      ٧٢ائة من الوظائف التقنية املتوسطة واملهنية، و       يف امل  ٦٦ويشغل الرجال   . ١٩٩٩االجتماعي يف عام    
، كان ميارس مهنة احملاماة يف      ففي سلك احملامني األنغوليني، مثالً    : ويسود االجتاه نفسه يف املهن احلرة     . الوظائف األعلى 

نساء حيققن نتائج أفضل   ل ظرفية تثبت أن ال    ـ دالئ اًـومع ذلك توجد أحيان   .  يف املائة فقط   ٢٩ من النساء    ٢٠٠١عام  
مما حيققه الرجال يف املناطق احلضرية كما يسيطرن بشكل أفضل على ظاهرة التضخم، بينما كان هنـاك اخنفـاض يف          

 ما شهدت اجملتمعات الريفية     ودائماً. الدخول من الرواتب بالقيمة احلقيقية يف املناطق احلضرية، خالل عقد التسعينات          
فالنساء مسؤوالت عن األنشطة اليت تكفل العيش لألسرة، مبـا يف           :  للجنسني داخل األسرة   بعاً للعمل ت  التقليدية توزيعاً 

ذلك إنتاج املنتجات الزراعية الغذائية، وتربية احليوانات الصغرية، ونقل املياه واألخشاب وطهي املـأكوالت ورعايـة           
وقد أدى الضغط على نزوح سـكان       ). اروإن كان ذلك بأعداد أصغر منذ عصر االستعم       (األطفال واملسنني واملرضى    

القرى إىل املدن بسبب احلرب، والسعي إىل األمان وإىل فرص أفضل للعمل، وبصورة عامة إىل ظروف معيشية أفضل                  
وقد حصلت النساء على قدر أكرب من االستقاللية بالنسبة         . يف كفاحهم من أجل البقاء، إىل تغري يف العالقات األسرية         

ركائهم يف املعيشة، ولكنهن يعملن ساعات أطول حىت يستطعن اجلمع بني زيادة دخل األسرة واملهام إىل أزواجهم أو ش
  . املرتلية اليت ما زالت تعترب، تقليديا، مهام نسائية

وبالنظر إىل املاضي التارخيي لإلنسانية واألفكار املسبقة القائمة على الثقافة األبوية، اليت تفاقمت بفعل املاضي                 - ١٨
ستعماري، فقد تعرضت النساء للتمييز يف توجهاهتن املهنية والترقي والتعيني والعمل ومن مث أصبحن يتقاضني رواتب              اال

  . أقل من رواتب زمالئهن الذين يتلقون ذات النوع من التدريب

قوق والفرص ومن التدابري اليت ميكن اعتمادها إلحداث تغيري، نستطيع ذكر وعي اجملتمع ملسائل املساواة يف احل         - ١٩
فيما يتعلق بالنساء والفتيات وباحملظورات اليت حتد من قدرة املرأة على أداء مهام معينة يف ظروف مـساوية لظـروف                    

ومثة إجراء خاص آخر يتعلق بالسياسات التمييزية بشأن الوصول إىل التعليم وإىل التدريب املهين، وتطبيق قانون . الرجل
  .  حىت اآلنن قوانني أخرى ال يعد تطبيقها منوذجياًاألسرة وقانون العمل العام، ضم

ويعتمد جمموع العاملني الذين يشغلون أكثر من وظيفة بوقت كامل على املهارة املهنية وساعات العمل ونوع                  - ٢٠
اء أو ممرضني أو حمامني أو مدرسني       ـا أطب ـ إم اًـواملهنيون الذين يشغلون أكثر من وظيفة يكونون عموم       . هذا العمل 

وال توجد أي دراسة حول هذا املوضوع، وقد        . و صحفيني أو ميكانيكيني أو كهربائيني، أو غريهم من التقنيني املهرة          أ
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والنساء بصورة عامة يعملن ساعات أطول حىت يستطعن التوفيق بني          . اتضحت صعوبة تقدير النسب املئوية ذات الصلة      
أنغوال، وحىت إذا كان قانون األسرة ينص على تقسيم الواجبـات           ويف  . األعمال املرتلية وتوليد الدخل الالزم لألسرة     

  .  من أن يتم تطبيقهااملرتلية بني الزوجني، فإن هذه القسمة أبعد كثرياً

 مبرسوم يصدره جملس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارات املختصة           ويعني احلد األدىن للراتب الوطين دورياً       - ٢١
يد احلد األدىن للراتب الوطين مشاورات جيريها وزير العمل مع وزيري املالية والقطاعـات              وتسبق حتد . ووزارة املالية 

وعند حتديد احلـد    .  ألصحاب العمل وللعمال   االقتصادية، وكذلك يف اجتماعات تشاورية مع املنظمات األكثر متثيالً        
ار االستهالك، واملستوى العـام للرواتـب   األدىن للراتب، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار تطور واجتاه املؤشر الوطين ألسع           

واملزايا املقدمة من التأمني االجتماعي، وكذلك مستوى املعيشة املتعلق بفئات اجتماعية أخرى، والعوامل االقتـصادية               
ذات الصلة، مبا يف ذلك متطلبات التنمية االقتصادية، ومستويات اإلنتاجية واحلاجة إىل بلوغ مستوى مرتفع من العمالة               

  : وقد يتبع احلد األدىن للراتب الوطين أحد األسلوبني التاليني، ومها. حملافظة عليهوا

  حد أدىن للراتب الوطين مضمون ووحيد؛   )أ(

الـصناعة، التجـارة ، النقـل،       (حد أدىن للراتب الوطين حبسب اجملموعات االقتصادية الكربى           )ب(
  ). اخلدمات، الزراعة

 / تشرين األول  ٢٧، الصادر يف    ٧٩/٠٦ميثل املرسوم رقم    :  حبسب املنطقة اجلغرافية   واحلد األدىن للراتب الوطين     - ٢٢
، ٢٠٠٦أكتوبر  / النص القانوين الذي يعدل مبلغ احلد األدىن للراتب الوطين الساري منذ تشرين األول             ٢٠٠٦ أكتوبر

واهلدف مـن   ).  الواليات املتحدة   من دوالرات   دوالراً ٦٠يعادل هذا املبلغ بالكوانزات     (باستناده إىل التضخم املتوقع     
ويـتم  . هذا التشريع هو محاية العمال األقل مهارة أي أولئك الذين لديهم القدرة على املطالبة بزيادة أجورهم القليلة                

ويتناسب هذا التعديل مع االرتفاعات يف رواتب . تعديل مبلغ احلد األدىن للراتب الوطين باستخدام قيمة التضخم املتوقع
وخالل السنوات الثالث املاضية، ارتفع مبلغ احلد األدىن للراتـب  . احلكومية، ومع القيمة احلالية ألداء االقتصاد اخلدمة  

وميثل الفريق التقين الذي توىل دراسة تطوير احلد األدىن للراتب .  إىل التضخم الذي كان متوقعاًالوطين أربع مرات، استناداً
، هبـدف  ٢٠٠٢مقرها يف اجمللس الوطين للتشاور االجتماعي، وقد أنشئت يف عام الوطين هيئة للدعم التقين متخصصة، و   

  . لألوضاع االقتصادية الراهنةتقدمي اقتراحات تتعلق بتعديل احلد األدىن للراتب الوطين تبعاً

ة الدورية  وحتافظ عليها املراجع  ) قانون العمل العام وغريه من النصوص القانونية      (وتتمتع الرواتب بقوة القانون       - ٢٣
  . وموافقة جملس الوزراء عليها

وال توجد أمام القانون حاالت من عدم املساواة كما ال توجد فوارق يف تطبيق القانون، حيث إن اجلانـب                     - ٢٤
ومثة مؤسـسات عامـة     . األكرب من وظائف إدارة املؤسسات، واإلدارة احلكومية وغريها من اخلدمات يشغلها رجال           

ملساواة يف األجور، وذلك بسبب سوء الرقابة اليت متارسها إدارة التفتيش العام على العمل وسوء          وخاصة ال حتترم مبدأ ا    
  . التنظيم النقايب يف املؤسسات العامة واخلاصة
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ومن التدابري الالزمة اليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، مثة تدبري يتمثل يف حتسني أداء إدارة التفتيش   - ٢٥
  . )٤() يف هذا الشأن٥يرجى االطالع على املرفق .( العمل، وآخر يف تنمية املشاركة يف احلياة العامة والسياسةالعام على

وباإلضافة إىل احلقوق األساسية، حيق للعامل أن يتمتع بظروف صحية جيدة وباألمان يف عملـه، وحبمايـة                   - ٢٦
ستفادة من التدريب يف هذا اجملال، حىت تتأكد له احلماية سالمته اجلسدية يف حالة حوادث العمل واألمراض املهنية، واال

كما أن صاحب العمل مسؤول عن تأمني استخدام أجهزة احلماية وعن نشر تطوير وتطبيق تدابري               . الفردية واجلماعية 
ىن من وجيب كذلك وضع تدابري وسياسات متابعة من أجل توفري احلد األد. احلماية من حوادث العمل واألمراض املهنية

  . ظروف العمل من حيث الصحة والسالمة يف العمل والثقافة القانونية

  . وال يتمتع العمال يف القطاع غري الرمسي بأية محاية من حيث صحتهم أو سالمتهم  - ٢٧

 ومثـاين   وينص القانون العام للعمل على املدة االعتيادية للعمل، وهي أربع وأربعون ساعة من العمل أسبوعياً                - ٢٨
 أو كـان     إذا كان العمل متقطعـاً     وميكن زيادة مدة العمل هذه لتكون تسع ساعات يومياً        . ت يف اليوم الواحد   ساعا

وميكن إطالة . يتطلب جمرد احلضور، وإذا كان صاحب العمل يركز الفترة املعتادة للعمل األسبوعي يف مخسة أيام متتالية
 أو كان ال يتطلب إال جمرد احلضور وإذا         ن العمل فيها متقطعاً    يف احلاالت اليت يكو    هذه املدة حىت عشر ساعات يومياً     

 للعمل معدلة أو متغرية، أو إذا كانت مواعيد العمل جيري تنفيـذها علـى سـبيل                 كان صاحب العمل يعتمد نظماً    
وميكن ختفيض احلدود القصوى لفترات العمل اليومي عن طريق اتفاقية عمل مجاعية وبقرار مـشترك مـن                 . التعويض

غري . زارات املختصة، ألن العمل يؤدى يف ظروف مرهقة أو متعبة أو خطرة، أو ألنه حيتمل خماطر على صحة العمالالو
أن ختفيض املدة االعتيادية للعمل ال يترتب عليها ختفيض يف رواتب العمال أو أي تعديل يف ظروف العمل يكون يف غري 

ادية الليلية مثاين ساعات، ولكن يستحق عنها مكافأة إضافية بنسبة          وال ميكن أن جتاوز مدة العمل االعتي      . صاحل العمال 
غري أن املكافأة اإلضافية ال تدفع سوى يف احلـاالت  .  يف املائة من األجر املدفوع عن عمل مماثل يؤدى أثناء النهار         ٢٥

 وميكن أن حيل حمل املكافأة      .اليت تؤدى فيها على سبيل احلصر أعمال ليلية أو يكون العمل الليلي فيها هو األمر الغالب               
  . اإلضافية ختفيض يف مدة العمل االعتيادية

ولفترة الراحة والطعام مدة ساعة على األقل يف احلاالت اليت يتوفر فيها مطعم هلذا الغرض ومدة ساعتني كحد         - ٢٩
ن ختفض فترة الراحة والطعام وميكن إلدارة التفتيش العام على العمل أ. أقصى إذا مل تكن أماكن الطعام والراحة متوافرة

 إلغاء فتـرة الطعـام   وميكن أيضاً. حىت ثالثني دقيقة، إذا كان ذلك يف صاحل العمال وكانت تربره بعض أنشطة العمل         
والراحة يف حاالت استثنائية، وبصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، مقابل استشارة مسبقة مع هيئة متثيل العمال وإذن من إدارة 

وبناء على توافق بني جمموع العمال، ميكن حتديد فترة للراحة والطعام ألكثر من سـاعتني،               . لى العمل التفتيش العام ع  
 أن تقل فترة الراحة عن عشر ساعات ما بـني هنايـة   ومع ذلك ال ميكن مطلقاً. مثلما ميكن حتديد فترات راحة أخرى  

كن يف حال وجود احتياج حتمي لإلنتاج أو ألداء         والعمل غري االعتيادي مم   . املوعد االعتيادي للعمل وبداية عمل الغد     
  : خدمة، وال سيما

  
                                                      

 .النهوض باملرأة )٤(
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  جتنب أو استبعاد عواقب حوادث أو كوارث طبيعية أو حاالت أخرى ذات قوة قهرية؛   )أ(

تركيب أو صيانة أو إصالح أجهزة وتركيبات يتسبب تعطلها أو توقفها يف خسائر خطرية للمنشأة                 )ب(
  اجملتمع احمللي؛أو حتدث اضطرابات شديدة يف 

  ظهور مؤقت وغري متوقع حلجم عمل غري معتاد؛  )ج(

  إحالل عمال مل يكونوا موجودين وقت بدء مواعيد العمل؛  )د(

  إزاحة أو تعديل أو عمل منتجات يسهل انتزاعها من األرض؛   )ه(

ومتديد مـدة   . ةإجناز أعمال حتضريية أو تكميلية يلزم تنفيذها بالضرورة خارج مواعيد العمل املعتاد             )و(
العمل ثالثني دقيقة كحد أقصى بعد إغالق منشآت البيع للجمهور وتقدمي اخلدمات، من أجل إعـادة النظـام فيهـا       

 مـن قبـل      وعلنـاً  وينبغي أن حيدد موعد العمل اخلارج من املعتاد مسبقاً        . وترتيبها وإعداد املنشأة لفترة العمل التالية     
. ، أو أربعني ساعة من العمل يف الشهر الواحد ومائيت ساعة يف الـسنة      يومياًصاحب العمل وملدة ساعتني كحد أقصى       

وتكون الراحة األسبوعية يوم األحد من حيث املبدأ،  . وجيب أال تقل الراحة األسبوعية للعمال عن أربع وعشرين ساعة         
 يف   كـامالً  لتوقف يوماً ولكن ميكن أن تقع يف يوم آخر من األسبوع إذا كانت مواصفات تشغيل املنشأة ال تسمح با                

بل إن العمال الذين يتبعون نظام عمل يف جمموعات هلم أن يستفيدوا من فترة راحة تتفق مع يوم األحد كل                    . األسبوع
 ونصف اليوم خـالل      كامالً أما العمل الذي يؤدى خالل يوم الراحة، فإنه حيق للعامل أن يستريح يوماً            . مثانية أسابيع 

  .  لصاحب العمل أن يوقف العمل يف األيام اليت يصفها القانون بأهنا أعياد وطنيةوينبغي. األسبوع التايل

   مواعيد العمل اخلاصة- كاف 

إن أحد األشكال اخلاصة للعمل هو العمل يف أفرقة، وهو ينطبق بالضرورة يف حالة التشغيل الـذي جيـاوز                     - ٣٠
وبية أو ثابتة، وميكن يف هذه احلالة أن تكون موضع تغريات           وقد تكون هذه األفرقة تنا    . املواعيد املعتادة للعمل النهاري   
وعندما تكون هناك ثالث نوبات فإهنا تكون تناوبية بالضرورة وتكون إحـداها ليليـة   . ناجتة عن طبيعة العمل املؤدى    

د ويكون وقـت    وال ميكن ألية نوبة أن تتعدى احلد األقصى ملوعد العمل املعتا          . ، يف حني تكون األخريان هناريتني     متاماً
وإذا مل يكن يف املستطاع احترام احلد األقصى ملدة العمل االعتيادية بسبب مواصفات العمل، فإن               . الطعام ثالثني دقيقة  

 مدة العمل ميكن حساهبا يف املتوسط جبعل األساس فترة قصوى من ثالثة أسابيع، دون أن جتاوز املدة املطلقة للعمل ستاً      
. وال ميكن للتناوب أو لتغيري األفرقة أن يتم بعد يوم الراحة األسبوعي للعمـال         . ع كان ومخسني ساعة خالل أي أسبو    
 هلذا النظام هم عمال االتصاالت االجتماعية، واملستشفيات، والـصيدليات، وحـراس            واملوظفون الذين يعملون وفقاً   

  .  ساعاتاحلماية اجلسدية، والشرطة، وحمطات الوقود، وغريهم ممن يشتغلون أكثر من مثاين

ل من أجل تعويض توقف عن النشاط ألسباب قهرية ليست ناجتة عن إضرابات             ـات عم ـوعند القيام بساع    - ٣١
أو غريها من حاالت منازعات العمل، أو إجازات أو أعياد قومية، ميكن تعويض ساعات العمل الضائعة خالل الشهور            

 إال إذا كان صاحب العمل قد استمر يف دفع رواتب           مل قانونياً ويف هذه احلالة، ال ميكن التعويض عن الع       . الستة التالية 
  . العامل خالل مدة توقف األنشطة



E/C.12/AGO/3 
Page 15 

: تنص مواعيد العمل املعدلة على أن املدة املعتادة للعمل ال ميكن أن تتعدى احلدود القصوى املقـررة     )أ(
  وهي أربع وأربعون ساعة أسبوعية ومثاين ساعات يومية؛

 املتغرية على احترام املدة القصوى املذكورة أعاله، وعلى أن يكـون العامـل              وتنص مواعيد العمل    )ب(
 وبعد الظهر، أما الباقي من الوقت ميكن أن يتصرف فيه العامل             يف مكان العمل ملدة ساعتني على األقل صباحاً        حاضراً

 ملواعيد العمل العادية، رغـم      اًحبرية قبل أو بعد احلضور اإلجباري، حبيث جيد العامل نفسه، بعد أربعة أسابيع، حمترم             
  اختالف هذه املواعيد؛

 يف احلـاالت النـصوص عليهـا يف         ويستطيع صاحب العمل أن جيعل العمل لبعض الوقت إجبارياً          )ج(
القانون، وال سيما من أجل تشجيع العمال الذين ينهضون مبسؤوليات عائلية، وقدرهتم على العمل حمدودة، والـذين                 

توسط أو العايل، ويف حال عدم وجود مطاعم أو غريها لتقدمي الغذاء املناسب، ويف حـال نقـص                  يلتحقون بالتعليم امل  
   وهو يتوقف مبجرد أن تعود األمور إىل طبيعتها؛ مرحلياًويعترب العمل لبعض الوقت عمالً. وسائل النقل

  .ومثة شروط خاصة حمددة مبرسوم تنظيمي أو باتفاقية مجاعية  )د(

  الصعوبات والضغوط: لعملي للقانون التطبيق ا-  ثانياً
   احلق يف إجازات مدفوعة األجر-  ألف

 مـن أيـام   حيق للعمال يف كل سنة مدنية احلصول على فترة إجازة مدفوعة األجر مدهتا اثنان وعشرون يوماً          - ٣٢
ام، ما عدا فيما يتعلق يناير من كل ع/العمل عن السنة املدنية املنصرمة؛ ويقع تاريخ هذا احلق يف األول من كانون الثاين    

ويـستحيل  . يوليه/باإلجازات اليت تراكمت أثناء السنة اليت بدأ فيها العمل، حيث يقع ذلك التاريخ يف األول من متوز                
العدول عن احلق يف اإلجازات كما ال ميكن إحالل أيام أخرى حملها، ما عدا يف احلاالت املنصوص عليها صـراحة يف                     

ق تعويض نقدي أو تعويض من نوع آخر، وحىت بناء على طلب من العامل أو مبوافقتـه؛                 هذا القانون، وذلك عن طري    
. وال ميلك العامل ممارسة مهام أخرى أثناء إجازتـه        .  لذلك يكون الغياً   وأي اتفاق أو إجراء يصدر عن العامل خالفاً       

  . ر، من أجل قطع اإلجازة مباشرةوإذا ما مرض العامل أثناء فترة اإلجازة، فمن واجبه أن يبلغ صاحب عمله على الفو

. وآليات اإلشراف على االستفادة من هذا احلق ضعيفة، ومن مث ال تكون املطالبة به ممكنة إذا حدث خـالف       - ٣٣
  .ولذلك ينبغي حتسني احلدود الواضحة حلقوق العمال، مثلما ينبغي حتسني آليات اإلشراف عليها

كالعمال بعقود خاصة كاليت ُتعقد مع العمال : ازة على دخل العمالوبصورة عامة، تتوقف االستفادة من اإلج  - ٣٤
والعمال املرتليـون،   . املرتليني، أو الرياضيني احملترفني، أو الفنانني يف املسارح العامة، أو العمال يف القطاع غري الرمسي              

األبوية أو يف ترتيبات أخـرى،      الذين ميارسون مهنة يغلب فيها النساء، هلم احلق يف إجازات تتفق مع إجازات األسرة               
  .ومع ذلك فإن األغلبية الكبرية من العمال املرتليني ال تتمتع حىت اآلن هبذا احلق

أغسطس بشأن احلق يف العضوية النقابية للعمال،       / آب ٢٨، الصادر يف    ٩٢/جيم -  ٢١ويضمن القانون رقم      - ٣٥
 مـن القـانون     ٢٥ للمـادة    وحرية ممارسة أنشطتها، وفقاً   وذلك يف مادته األوىل، احلق يف تكوين االحتادات النقابية          
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وينص القانون على أن لكل املواطنني احلق يف تكوين احتادات نقابية حبرية واحلق يف االنتـساب أو عـدم                   . الدستوري
حيق هلم االنتساب إليها ويف االنسحاب من املنظمات النقابية، وسداد االشتراكات للنقابة اليت ينتسبون إليها فقط، كما       

وجيـري تنظـيم    . أن ينتخبوا كأعضاء يف أجهزهتا اإلدارية، كذلك هلم احلق يف ممارسة أنشطة نقابية يف أماكن العمل               
 للقانون وللمبادئ الدميقراطية، يف استقالل تام عن الدولـة، وعـن األحـزاب الـسياسية،                النقابات وتطويرها طبقاً  

ويتم انتخاب األجهزة اإلدارية . ن أي جتمعات ذات طبيعة غري نقابيةواملنظمات الدينية، ومنظمات أصحاب العمل، وع
وال ميكن حل االحتادات النقابيـة      . لالحتادات النقابية يف مجعية عامة تضم األعضاء عن طريق التصويت املباشر والعلين           

تدخل من جانب السلطات  للقانون الساري يف مجهورية أنغوال بالطريق اإلداري، أو أن تكون موضع أي      املشكّلة وفقاً 
 من القانون العام للعمل تعطي احلق يف احلرية النقابية، ويف تنظيم ممارسة النشاط              ٦واملادة  . املشكلة يف شؤوهنا الداخلية   

  .النقايب، واحلق يف املفاوضة اجلماعية، واحلق يف اإلضراب، واحلق يف االجتماع ويف املشاركة يف نشاط املؤسسة

  ء املنظمات النقابية مشاركة أعضا- باء 

ال ميكن تسريح ممثلي االحتادات النقابية دون سبب عادل أثناء قيامهم بوظائفهم، كما ال ميكن نقلـهم مـن                     - ٣٦
وأما إذا طرد العامل من العمل بسبب خمالفـة للحكـم       . أماكن عملهم بدون موافقتهم لداع له صلة بنشاطهم النقايب        

 إعادته إىل املنشأة مع كل احلقوق اليت كانت قائمة يوم تسرحيه أو مع تعـويض       املذكور أعاله، فيكون للعامل احلق يف     
واالحتادات النقابية معفاة   .  من القانون ذي الصلة    ٣٦ و ٣٥ و ٣٣ و ٣٢يعادل سنة من الراتب املنصوص عليه يف املواد         

عة ساعات يف الشهر الواحد ولكن      وحيق ملمثلي املنظمات النقابية التغيب ملدة أرب      . ٣٩ للمادة   من دفع الضرائب، طبقاً   
 ملا تنص عليه  بالتاريخ وبعدد األيام اليت حيتاجون إليها ملمارسة مهامهم النقابية، وفقاًينبغي هلم إبالغ صاحب العمل مسبقاً

 وميكن لالحتادات النقابية تنظيم اجتماعات يف قاعات املنشآت، أثناء مواعيد العمل أو خارجهـا، ومبوافقـة               . ٢٧املادة  
ه، ـه أو تعويض  ـأما إذا حاول صاحب العمل، بطريقة ما، منع النشاط النقايب يف منشأته أو مركز عمل              . صاحب العمل 

وم رقم  ـن املرس ـ م ٨، ويعاقب مبوجب املادة     ٣٣ إىل   ٢٥فإنه يقع حتت طائلة املمارسات املنصوص عليها يف املواد من           
 كوانزا، ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ من القانون النقايب على غرامة قدرها ٣٦وتنص املادة . مارس/ آذار١٦ الصادر يف ٩١/ هاء٨

وإدارة التفتـيش   . يف حالة املنشآت صاحبات األعمال اليت تتحكم يف تشغيل وترقية العمال بناء على انتساهبم النقايب              
عمـل الـذين    ويسدد مبلغ الغرامة اليت تطبق على أصحاب ال       . العام على العمل هي املختصة بتوقيع الغرامة املذكورة       

من القانون النقايب، ينبغي أن  ٣٠ للمادة ووفقاً.  لنشاطهم النقايب لالحتاد النقايبيتحكمون يف تشغيل وترقية العمال تبعاً
تستمع االحتادات النقابية إىل أصحاب العمل بشأن مضمون اللوائح الداخلية اليت تتعلق خاصة بإدارة املوارد البشرية من     

  . تنظيم األجور، ومحاية العمال فيما يتعلق بصحتهم وسالمتهم االجتماعيةحيث مواعيد العمل، و

أغسطس، فـإن   / آب ٢٨، الصادر يف    ٩٢/ دال -  ٢١ من املادة األوىل، من القانون رقم        ٣ للفقرة رقم    وطبقاً  - ٣٧
عملـون يف   الفئات من العمال الذين مينعون من تكوين نقابات أو من االنتساب إىل عضويتها هم األشخاص الـذين ي                 

  . الشرطة أو يف القوات املسلحة

  . وال يوجد أي مانع قانوين حيول دون التحاق أنغوليني بعضوية النقابات الدولية  - ٣٨

، يف مادته األوىل، باحلق يف اللجوء إىل اإلضراب مبوجـب القـانون    ٢٣/٩١ويعترف قانون اإلضرابات رقم       - ٣٩
 ملا يقدم من مزايا مستمرة أو متقطعة من جانب           عليه ووقتياً   ومتفقاً جزئياً أو    مجاعياً الدستوري؛ واإلضراب ميثل رفضاً   
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وال ميكن لألهداف من اإلضراب إال أن تكون اقتصادية واجتماعية ومهنية وإال أن تكون هلا صلة باألوضـاع       . العمال
وتعتـرب  . ون يف الدفاع عنـها    املهنية للعمال، الذين يقررون بأنفسهم يف إطار القانون مدى وطبيعة املصاحل اليت يرغب            

أما اجملموعات من املهنيني الذين ال يـستطيعون ممارسـة حـق            . اإلضرابات اليت حتدث يف أماكن العمل غري قانونية       
اإلضراب يف أنغوال فهم القوات املسلحة والشرطة، وأجهزة االتصاالت االجتماعية احلكومية، وأصحاب مراكز السيادة 

كما أن احلق يف إضـراب      . العام، والعاملون املدنيون يف املنشآت العسكرية، ورجال املطافئ       والقضاة يف هيئة املدعي     
ات اليت  ـعمال املوانئ، واملطارات، والسكك احلديدية ووسائل النقل اجلوي والبحري، الذين يقدمون السلع واخلدم            

  . ات الضرورية للدفاع الوطينال بد منها للقوات املسلحة، هذا احلق جيب أن ميارس حبيث ال يعرقل اإلمداد

وال ميكن  . ٢٣/٩١ من قانون اإلضرابات رقم      ٤ إىل اإلضراب مكفولة مبوجب املادة       وحرية االنضمام فردياً    - ٤٠
 يف عالقـات العامـل      أن يودي انضمام العامل إىل اإلضراب إىل اإلضرار باحلقوق النقابية واملهنية، أو أن يسبب متييزاً              

ومبقتضى القانون، تعد اإلضرابات القانونية هي اإلضرابات .  أو غري قانوينن اإلضراب قانونياًبصاحب العمل، سواء كا
  . اليت تنظَّم ألهداف اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية تكون ذات صلة بالوضع املهين للعمال

الـشيخوخة،  ويقوم نظام التأمني االجتماعي على أساس سداد إعانات نقدية يف حالة املـرض والوضـع، و                 - ٤١
  . والعجز، والورثة، وحوادث العمل، والبطالة

األوىل، وهي تتأتى عن اشتراكات يدفعها العامل ملدة  : وتنقسم املعاشات التقاعدية القائمة إىل نوعني منفصلني        - ٤٢
ي حـصل   مدة العمل أو االشتراك، واحلد األدىن للراتب الذ       : معينة وتشتمل قاعدة حساهبا على ثالثة متغريات أساسية       

ويترجم ذلك  . عليه العامل طوال حياته املهنية واملعامل األقصى لنهاية العمل، وهو حمدد خبمس وثالثني سنة من اخلدمة               
غري أنه ميكن ختفـيض     .  سنة ومخس وثالثون سنة من اخلدمة      ٦٠مبعاش شيخوخة عندما يبلغ العامل سن املعاش، وهو         

ومن ناحية أخرى، خيفض سن املرأة حبد       . ملني بأنشطة تعد مرهقة ومتعبة    هذا السن بواقع عشر سنني يف حالة قيام العا        
يوجد كذلك استحقاقات   . أقصى مدته مخس سنوات، أي بإنقاص سنة واحدة عن كل طفل وحبد أقصى مخسة أطفال              

  . الورثة؛ وهي تنتج عن وفاة العامل أو الشخص املتقاعد، الذي يستفيد منه السلف واخللف، بشروط معينة

وأما املعاشات اليت تتأتى من حتويل امليزانية العامة للدولة فإهنا ال تقتضي أن يكون املستفيدون قـد عملـوا،                     - ٤٣
  . ولكن أن يكونوا قد أسهموا يف نضال التحرر الوطين، كما يف حالة احملاربني واجلنود

ة الناجتة عن وضع نصوص جديـدة،        يف السنوات املاضية، بسبب البيئة القانوني      وقد أصبح نشاط التأمني فعاالً      - ٤٤
وقد حدثت زيادة يف عدد شركات التأمني من شركة واحـدة إىل أربـع              . وبصورة خاصة إرساء مبدأ التأمني اجلربي     
كما أن عدد الشركات الوسيطة أو السماسرة يف التأمني وإعادة التأمني قد            . شركات، اثنتان منها يف مرحلة الترخيص     

 مـن دوالرات   مليونا٢٧١,٩ًومنا حجم التأمينات، فبعد أن كانت . دة إىل ست شركات، من شركة واح ازداد أيضاً 
 كل مـن شـركة      وتعمل يف أنغوال حالياً   . ٢٠٠٥ يف عام     مليوناً ٣٦٧,٦ أصبحت   ٢٠٠٣الواليات املتحدة يف عام     

EBSA      شركة تأمني أنغوال، وشركة ،AAA"   ًن االجتماعي إىل   ويهدف القانون األساسي للضما   ". أنغوال، اليوم وغدا
التخفيف من آثار اخنفاض دخل العمال الذين يعانون من عدم القدرة على العمل أو من تناقصها، والتعويض عن تزايد                   

 للتنميـة    هشة أو األسر املعالة، وتأمني سبل كسب العيش للسكان احملتـاجني، تبعـاً             أعباء األسر اليت تعيش أوضاعاً    
 إىل إدماج هؤالء األفراد واألسر مبشاركتهم يف اجملتمع، مـع           يهدف هذا القانون أيضاً   االقتصادية واالجتماعية للبلد، و   
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وينص القانون األساسي للضمان االجتماعي على التأمني اإللزامي، ويفترض         . ضمان متتعهم الكامل باملواطنة املسؤولة    
.  من اشتراكات العمال وأصحاب العمـل    التكافل بني اجلماعات، وله طابع املعاوضة، ويستند إىل منطق التأمني احملول          

أما الضمان اإللزامي فهو يستهدف العمال املستقلني وأسرهم أو العمال الذين يعملون حلساب الغري؛ وهو حيمـيهم يف     
حاالت العوز أو عدم القدرة على العمل، والوضع وحوادث العمل، واألمراض املهنية، والبطالة، والشيخوخة، والوفاة،            

 من الضمان االجتماعي هو تعزيز التضامن الـوطين، الـذي           واهلدف أيضاً . الت تفاقم األعباء األسرية   وكذلك يف حا  
ينعكس يف خصائصه التوزيعية، واحملول بشكل أساسي من الضرائب، كما يهدف إىل حتقيق رفـاه األفـراد واألسـر        

 من التفاوتات االجتماعية والتباينات بـني       ياًواجملتمع عن طريق النهوض باجملتمعات احمللية وتنمية املناطق، واحلد تدرجي         
املناطق، وإىل احليلولة دون وقوع حاالت عوز وخلل وهتميش، وذلك من خالل استحداث تدابري حلماية األشـخاص                 
املعنيني، وتدابري محاية خاصة للفئات املستضعفة، وكفالة سبل كسب العيش بكرامة، وتقدمي املساعدة إىل األشـخاص          

ين يعيشون حالة خطرية بشكل خاص إما بسبب طابعها غري املتوقع أو بـسبب أبعادهـا، أو بـالنظر إىل                    واألسر الذ 
 من القانون األساسـي  ٢وتنص املادة   . استحالة التعايف من هذه احلالة أو املشاركة املالية من جانب األشخاص املعنيني           

ة تكون استحقاقاهتا مناسبة وتتـوىل مؤسـسات        للضمان االجتماعي على خمططات للضمان األساسي إلزامية وتكميلي       
اطهم يف بلدان أخرى    ـارسون نش ـوهتدف االتفاقات الدولية إىل ضمان حقوق املواطنني األنغوليني الذين مي         . إدارهتا

أو يقومون بزيارهتا، كما هتدف إىل احلفاظ على احلقوق اليت اكتسبوها يف فترة تدريبهم عند عودهتم إىل أنغوال، وإىل                   
  . دمي املزيد من املعلومات عن الضمان االجتماعيتق

دية، مت إصدار وإقرار القواعد املتعلقة بالنظام القانوين حلـوادث العمـل       عاقويف جمال التأمينات واملعاشات الت      - ٤٥
د قواعـد    يف إطار التشريع اخلاص بالضمان اإللزامي، وأنشئت جلنة تقنية إلعدا           إلزامياً واألمراض املهنية بوصفه تأميناً   

ويرجـى  . السيارات والطريان املدين واهلياكل األساسية للطـريان      . تنظيمية للتأمني اإللزامي يف جمال املسؤولية املدنية      
، وهو القانون العام ألنشطة التأمني، فتح السوق أمام ١/٠٠؛ وجدير بالذكر أن القانون ٢٥/٩٨االطالع على املرسوم 

  . هذه األنشطة

التقاعد املبكر، وذلك باحلصول على استحقاق شهري مدى احلياة، يدفع للمؤمن عليـه             : منيومن أنشطة التأ    - ٤٦
استحقاق يصرف مدى احلياة للمؤمن عليه الذي يطلـب         : وتقاعد الشيخوخة . الذي عمل يف أنشطة مرهقة أو متعبة      

وإعانات األمومة، دون . ة سن٦٠ سنة وبلغ من العمر ٣٥ للشروط الالزمة، ويكون قد عمل ملدة ذلك ويكون مستوفياً
املساس بعمل األم؛ وإعانة الرضاعة لتعويض األعباء النامجة عن النظام الغذائي للمواليد اجلدد؛ وإعانة دفن املتوىف، وهو                 
مبلغ يدفع مرة واحدة لتعويض الشخص املطالب املعال أو غريه عند التكاليف األساسية املتكبدة يف دفـن الـشخص                   

 مبلغ يدفع مرة واحدة لألشخاص الذين كان املؤمن عليه يعوهلم، وذلك            ه، وإعانة الوفاة، وهي أيضاً    املتوىف املؤمن علي  
  . إلعادة تنظيم شؤوهنم األسرية بعد وفاته

األشخاص الذين يعملون يف سوق العمل غري الرمسي مثل التجار املتجولني وخدم املنازل، والعمال املستقلني،                 - ٤٧
  . الصيادين، إخلواملزارعني، والرعاة، و

وقد سنت الدولة قانون الضمان االجتماعي اإللزامي وأنشأت جلنة تقنية إلعداد قواعد تنظيميـة هتـدف إىل             - ٤٨
ويف السابق، كان حيق فقط ملوظفي القطاع الرمسي احلصول على الضمان االجتماعي؛ غري أنه، مـع                . كفالة هذه احلق  

اص الطبيعيني واالعتباريني أن ينضموا إىل هذه النظم، وإن كانـت           خصخصة هذا القطاع، أصبح يف استطاعة األشخ      
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وقام املعهد الوطين للضمان االجتماعي ومؤسسات تأمني أخرى بفتح باب االنـضمام         . آليات عملها غري معروفة متاماً    
  . إىل التأمني اخلاص

 ألف مؤسسة يف نظام الضمان      ويعتزم املعهد الوطين للضمان االجتماعي تسجيل مليون عامل أنغويل وثالثني           - ٤٩
وعند االنتهاء من هـذا     . ديسمرب من العام اجلاري   /االجتماعي واإللزامي حىت األسبوع الثالث من شهر كانون األول        

املشروع، سيشرف املعهد الوطين للضمان االجتماعي على حوايل مخسمائة ألف عامل وسيتمكن من زيادة عدد املؤمن             
ويف . وسيصل عدد املؤسسات اليت سيشرف عليها إىل أكثر من مخس وأربعني ألف           . مائةعليهم ليصل إىل مليون ومخس    

تسجيل جديد يف املعهد الوطين للـضمان  " مسيت. اآلونة األخري، أطلقت محلة وطنية لتسجيل أصحاب العمل والعمال   
 وزيادة عدد املؤسـسات     ، واهلدف من هذه احلملة هو حتديث بيانات العمال واملؤسسات املسجلة بالفعل           "االجتماعي

يف إطار الضمان االجتماعي اإللزامي؛ وسوف تتيح هذه احلملة مكافحة ممارسة التهرب من تـسديد االشـتراكات                  
ومن أجل إجناح هذه احلملة، أنشئت أفرقة عمل يف مجيع مقاطعات البلد، وهناك             . واملخالفات املتصلة باالستحقاقات  

وبعد التسجيل يف املعهد الوطين للضمان االجتماعي خيضع العامل         .  الوقت احلايل  محلة إعالمية واسعة النطاق جارية يف     
وهتدف احلملة إىل تسجيل .  يف املائة من صاحب العمل٨ يف املائة من مرتبه الشهري، بينما يقتطع    ٣القتطاع ما نسبته    

 األول هـو حتـديث قاعـدة    :مجيع مؤسسات القطاعني العام واخلاص يف الضمان االجتماعي وتغطي جانبني رئيسني    
ة جبميع املؤسسات املسجلة لدى الضمان االجتماعي، أما اجلانب الثاين فهو تسجيل مؤسسات جديدة ـالبيانات املتعلق

. مل تقم من قبل بتسجيل نفسها لدى الضمان االجتماعي، وتسجيل العاملني فيها الذين مل يسجلوا أنفسهم من قبـل                  
من أجور العاملني فيها من أجل الضمان االجتماعي، ولكنها ال تسدد املبالغ املقتطعة وهناك مؤسسات تقوم باقتطاعات 
وتعرض هذه املؤسسات مستقبل عدد كبري من العمال واألسر للخطر وباملثل سبل         . للمعهد الوطين للضمان االجتماعي   

  . كسب رزقهم

سواء كانت األسرة قائمة على الزواج أو على        وتشكل األسرة نواة اجملتمع األساسية، وتقوم الدولة حبمايتها،           - ٥٠
عالقة املعاشرة حبكم الواقع؛ وتترتب على هذين النوعني من االرتباط آثار قانونية عند إعالهنما أو االعتـراف هبمـا                   

ويتعني على األسرة أن تقوم بتربية مجيع أفرادها، بروح من احلب للعمل واالحترام للقـيم الثقافيـة،               . مبوجب القانون 
معارضة املفاهيم اليت عفا عليها الزمن السائدة لدى السكان، ومكافحة االستغالل والظلم وتشجيع الشعور بـالوالء                و

للوطن والثورة، كما تسهم األسرة يف التنمية املتآلفة واملتوازنة ألفرادها لكي حيقق كل فرد بالكامل شخصيته وإمكاناته 
رة أن تقوم بتعزيز تعليم الشباب بصورة متكاملة ومتوازنة، من أجل حتقيق وجيب على األس. الفردية لصاحل اجملتمع ككل
وفيما يتعلق بسن الرشد يف أغراض . وأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر يعترب طفالً . منائهم واندماجهم يف اجملتمع   

، ميكن اإلذن بالزواج    ويف حاالت استثنائية  .  سنة ١٨شىت، فال حيق الزواج سوى لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن           
 سنة، عندما يثبت تقييم ظروف احلالة ومصاحل القاصرين أن الزواج هو أفضل             ١٥ سنة وامرأة عمرها     ١٦لرجل عمره   

 عن القاصر، وميكن للمحكمة أن تبت وهذا اإلذن مينحه اآلباء أو األوصياء أو أي شخص آخر يكون مسؤوالً        . احللول
وفيمـا يتعلـق    .  مع جملس األسرة، عندما يتضح أن عدم منح اإلذن كان غري مـربر              منهم بعد التشاور   يف األمر بدالً  

والقوانني الـيت تـنظم     .  يف املسائل اجلنائية   ، وبستة عشر عاماً   بالشؤون املدنية فإن سن الرشد حمدد بثمانية عشر عاماً        
وري، والقانون املدين، وقانون األسـرة،      القانون الدست : املساعدة واحلماية الرمسيتني وغري الرمسيتني لألسرة هي كالتايل       

 اخلاص باألطفال واملراهقني، وكذلك الئحة اإلدارة الوطنية للطفولة واجمللس          يوالقانون العام للعمل، والقانون األساس    
 حلرية الشخص يف االختيار منصوص عليها يف القـانون الدسـتوري،            وضمان احلق يف الزواج وفقاً    . الوطين للطفولة 
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قانون األسرة، الذي يعرف الزواج بأنه اقتران طوعي بني رجل وامرأة، ويأخذ الصفة الرمسيـة مبقتـضى                 وخاصة يف   
وبالتايل يقوم الزواج على املساواة واملعاملة باملثل يف حقوق الـزوجني           . القانون، ويهدف إىل إقامة حياة مشتركة متاماً      

ب كل من اخلطيبني بوضوح عن رغبته يف الزوج مـن   من الضروري أن يعر  ولكي يصبح الزواج صحيحاً   . وواجباهتما
سيما يف املناطق الريفية، ال حيق للمرأة اختيار الزوج، وتتلقى الفتاة تربيـة              ويف كثري من األحيان، وال    . اخلطيب اآلخر 

ها ومحايتـها،   ذة لتسهيل إنشاء األسرة، وتعزيز    ـدابري املتخ ـأما الت . جتعلها تقبل ما يقرره أفراد األسرة فيما يتعلق هبا        
وال سيما عندما يتعلق األمر مبسؤولية تنشئة األطفال، فهي تتمثل يف تطوير وتنمية شخصية األطفال والشباب بصورة                 

وتتخذ الدولة التدابري الالزمة لكن تكفـل       . منسجمة وإجياد الظروف املالئمة الندماجهم ومشاركتهم يف حياة اجملتمع        
ة والصحية، وكذلك املساعدة أثناء الطفولة واألمومة والعجز والشيخوخة ويف مجيع           للمواطنني احلق يف املساعدة الطبي    

ويشكل األطفال أولوية مطلقة، ومن مث فهم يتمتعون حبماية خاصة من جانـب األسـرة               . حاالت العجز عن العمل   
متساوون أمام القـانون    وبصرف النظر عن عدد أفراد األسرة، فإن مجيع املواطنني          . والدولة واجملتمع، من أجل منائهم    

ويف حالة وجود ثغرات أو صـعوبات يف تطبيـق        . ويتمتعون بنفس احلقوق وخيضعون لنفس الواجبات بدون أي متييز        
 أنفسهم ويطالبون باحترام حقوقهم، وتقوم الدولة، بصفتها        نالتدابري املذكورة أعاله، عادة ما ينظم السكان املتضررو       

وينص القانون العام للعمل وقوانني أخرى على جمموعة من         . ، مبعاجلة هذه احلالة   الضامن لتطور األسرة بشكل منسجم    
احلقوق اخلاصة يف جمال محاية األمومة لصاحل النساء العامالت وذلك بإتاحة االندماج الفعلي للنساء يف جمال العمل، ويف 

وتتمتع املرأة العاملة أثناء احلمل     . مومةالوقت نفسه، السماح هلن مبمارسة وظيفتهن االجتماعية األمسى وهي وظيفة األ          
  : وبعد الوالدة باحلقوق التالية

  عدم القيام باملهام اليت ال تتناسب مع حالتها، مع عدم ختفيض أجرها؛  )أ(

عدم العمل يف ساعات غري عادية وال نقلها إىل مكان عمل آخر، إال إذا كان هذا املكان يف نفـس                      )ب(
  املنطقة اجلغرافية؛

  ؛م العمل ليالًعد  )ج(

  التوقف عن العمل اليومي مرتني إلرضاع مولودها، دون ختفيض أجرها؛  )د(

عدم فصلها من العمل، باستثناء يف حالة خمالفة قواعد االنضباط اليت جتعل من املستحيل بشكل فوري   )ه(
  وعملي اإلبقاء على عالقة العمل من الناحية القانونية؛ 

  .مةاحلصول على إجازات األمو  )و(

   نظام محاية األمومة- جيم 

وتبدأ إجازة األمومة قبل التاريخ . حيق للمرأة العاملة أن حتصل عند الوالدة على إجازة أمومة مدهتا ثالثة أشهر   - ٥١
ويف حالة تعدد املواليد جيب أن تـضاف أربعـة          . املتوقع للوالدة بأربعة أسابيع كما جيب أن متتد اإلجازة بعد الوالدة          

 يف بداية اإلجازة، يـضاف      وإذا حدثت الوالدة يف تاريخ الحق للتاريخ الذي كان متوقعاً         .  إجازة األمومة  أسابيع على 
وخالل الستة أسابيع األوىل من اإلجازة      . الوقت الالزم إىل اإلجازة حبيث تصبح مدهتا تسعة أسابيع كاملة بعد الوالدة           
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 حىت إذا كانت العاملة ال ترغب يف االستفادة من مجيع أيـام  ال ميكن لصاحب العمل أن يقبل عودة العاملة إىل العمل،   
 للعاملة إعانة األمومة املمنوحة من الضمان االجتماعي،        وأثناء هذه اإلجازة يدفع صاحب العمل مقدماً      . إجازة األمومة 

كانـت تعمـل    مع استكمال هذه اإلعانة مببلغ يصل إىل املبلغ الصايف للراتب الذي كانت ستحصل عليه العاملة إذا                 
 وتعترب إجازة األمومة وقت عمـل فعليـاً  . بالفعل، وحيق لصاحب العمل استرداد مبلغ اإلعانة من الضمان االجتماعي        

وفيما يتعلق بإجازة األمومة يف احلالة . جلميع األغراض، باستثناء ما يتعلق منها بالراتب، الذي يدفعه الضمان االجتماعي
، تكون مدة اإلجازة اليت يتم احلصول عليها ستة أشهر وال ميكن للعاملة أن )طفل ميتاإلجهاض أو والدة (غري العادية 

وعند هناية إجازة األمومة، ميكن للعاملة أن تواصل اإلجازة، لفترة ال تتجاوز أربعـة أسـابيع،       . ترفض االستفادة منها  
ه، وال ميكن هلا أن حتصل عليها إال بعد إخطار           أثناء فترة اإلجازة التكميلية هذ     وال تتقاضى العاملة أجراً   . لرعاية طفلها 

، وحتديد مدة اإلجازة املطلوبة، وبشرط أن ال تكون املؤسسة مزودة بدار حـضانة أو روضـة                 صاحب العمل مسبقاً  
 يف الـشهر دون      واحداً  بعد الوالدة، حيق للعاملة أن تتغيب عن العمل يوماً          شهراً ١٥وأثناء فترة احلمل وملدة     . أطفال

غري أنه بعد الوالدة ال ميكن اجلمع بني هذه الفترة . ن األجر وذلك من أجل املتابعة الطبية حلالتها ولرعاية طفلهاخصم م
وإذا مل يكن هناك عائق خطري، جيب على صاحب العمل أن ييسر العمل لبعض الوقـت،                . ونظام العمل لبعض الوقت   

لوقت، وذلك للعامالت الالئى تزوجن ويتحملن مسؤوليات        لإلجراءات املنصوص عليها يف الئحة العمل لبعض ا        وفقاً
 يف القطاع الرمسي من رعاية األمومة، بغض النظر عن حالتـهن            نومع ذلك، تستفيد مجيع النساء الالئى يعمل      . أسرية

وال حتصل النساء الالئى يعملن يف القطاع غري الرمسي على إعانات من الدولة، ولكن ميكـن توعيتـهن                  . االجتماعية
 التسجيل يف بعض خدمات الضمان االجتماعي املخصصة لألمومة، واليت بدأ تنفيذها يف الوقت احلايل، غري أن عـدداً      ب

، تقوم أسرهن حبمايتهن، بتجنيبهن بذل جهود جـسدية         وتقليدياً.  من األمهات جيهلن وجود مثل هذه اخلدمات       كبرياً
  . بعد الوالدة مباشرة

، ومن مث فهم يتمتعون حبماية من جانب األسرة والدولة واجملتمع مـن أجـل               ويشكل األطفال أولوية مطلقة     - ٥٢
وتشجع الدولة على تطوير وتنمية شخصية األطفال والشباب بصورة منسجمة، وعلى إجياد الظروف املالئمـة        . منائهم

وى واللجوء إىل   وينص القانون الدستوري على حق مجيع املواطنني يف الشك        . الندماجهم ومشاركتهم يف حياة اجملتمع    
  . احملاكم عندما ترتكب أفعال تنتهك حقوقهم

وتتخذ تدابري للحماية االجتماعية كلما تعرضت سالمة األطفال والشباب اجلسدية أو النفسية للخطر، وخاصة   - ٥٣
مهال من  أن يكونوا ضحايا لسوء معاملة جسدية أو نفسية، أو أن يعانوا من اإل            : عندما حتدث حالة من احلاالت التالية     

جانب األشخاص القائمني على رعايتهم، أو أن يكونوا متروكني ويائسني، أو يتضح أهنم جيدون صـعوبة كـبرية يف                   
التكيف مع قواعد االنضباط يف األسرة ويف اجملتمع، أو أن يستخدموا كأيدي عاملة، أو أن يكونوا خاضعني جلهـود                   

سوا التسول والتشرد والبغاء والفسق، أو أن يتعاطوا املشروبات جسدية ميكن أن تسبب هلم إصابات خطرية، أو أن ميار      
  . الكحولية أو املخدرات

زالت احلماية املقدمة لألطفال قليلة، ذلك أن الكفاح اليومي من أجل البقاء حرم الكثري               ويف السياق احلايل ما     - ٥٤
عمل منذ سن صغرية، بينما يتعرض آخـرون    من األطفال من احلق يف أن يعاملوا كأطفال، فالكثري منهم جيربون على ال            

ومن بـني   . كما أن احلرب والفقر تسببا يف مشاكل جسدية ونفسانية لألطفال         . لالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   
اإلبقاء عليهم لدى والديهم أو األوصياء عليهم أو أي أشـخاص           : تدابري احلماية واملساعدة املقدمة لألطفال والشباب     
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 عنهم، مع متابعة من جانب حمكمة من حماكم للقاصرين، وفرض قواعد السلوك، واإليداع يف أسـرة          آخرين مسؤولني 
بديلة، والتسجيل واملواظبة اإلجباريني يف مؤسسة تعليمية، والتسجيل يف مركز تدريب مهين، وطلب املساعدة الطبية،               

. وقت أو لكل الوقت يف مؤسسة مساعدة تعليميةواختبارات نفسية وتقنية أو غريها من االختبارات، واإليداع لبعض ال
ويعيش عدة آالف منهم خـارج      . ويوجد عدد كبري من األطفال اليتامى أو املفصولني بصورة أو بأخرى عن أبويهم            

 ما حيدث ذلك يف شوارع املدن الكبرية، وقد جرى جتنيد أطفال آخرين واستخدامهم كجنود               اإلطار األسري، وكثرياً  
  أصيبوا بعاهات بسبب حوادث األلغام، مما زاد عدد اجملموعة الكبرية من األطفال الذين يعيشون وضعاً               أثناء احلرب أو  

وإذا كانت املالحظات سلبية يف هذا اجملال، فإن التزام حكومة أنغوال           .  بشكل خاص وحيتاجون إىل رعاية خاصة      صعباً
ويف صـكوك معياريـة   ) القانون الدستوري (ساسي  جتاه حقوق ورفاه ومستقبل هؤالء األطفال ينعكس يف القانون األ         

عادية أخرى ويف التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، وكذلك امليثاق األفريقـي حلقـوق                
 من الدستور األنغويل بوضوح على االلتزامات القانونية الدولية للبلد، مع إعالن أن احلقـوق               ٢١وتنص املادة   . الطفل
 أخرى تكفلها القواعد والقوانني الواجبة التطبيق يف        ال تستبعد حقوقاً  "ية املنصوص عليها يف القانون الدستوري       األساس

وجوب تفسري مجيع املعايري الدستورية والقانونية املتعلقـة        " على   ٢١وعالوة على ذلك، تنص املادة      ". القانون الدويل 
ي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب،            لإلعالن العامل  باحلقوق األساسية وتطبيقها وفقاً   

تقوم احملاكم األنغولية عند نظرها يف املنازعات بتطبيق هذه "و".  فيهاوالصكوك الدولية األخرى اليت دخلت أنغوال طرفاً
املتعلقة حبـق املـواطنني يف    ٤٣ باالقتران باملادة ٢١وإذا قرئت املادة ". الصكوك الدولية حىت إن مل حيتج هبا األطراف 

 تعين أن االتفاقيات الدولية ٤٣التظلم واللجوء إىل احملاكم بشأن مجيع األفعال اليت تنتهك حقوقهم األساسية، فإن املادة  
وبصفة عامة، فإن التشريع اخلاص باألطفال      . املتعلقة باحلقوق اليت صدقت عليها أنغوال اكتسبت قوة القانون الداخلي         

كما أن املعايري األساسية املتعلقة حبماية األطفال ومنائهم، وكذلك .  أنغوال موزع بني صكوك قانونية متنوعةالساري يف 
املبادئ العامة مشمولة يف القانون الدستوري، وقانون األسرة، والقانون املتعلق مبحكمة القاصرين، والقانون املـدين،               

على محاية حقوق الطفل من خالل مؤسساهتا املختصة، ال سـيما يف            وتعمل الدولة   . وقانون العمل، والقانون اجلنائي   
جماالت سن القوانني الذي تقوم به اجلمعية الوطنية والتنظيم القضائي، واألحوال املدنية وحتديد هوية القاصرين الـذي                 

االجتماعي، والتدابري تقوم به وزارة العدل، واإلصالح واإلدماج االجتماعي الذي تقوم به وزارة املساعدة على اإلدماج 
الصحية اليت تضعها وزارة الصحة، واحتياجات الثقافة االجتماعية، وصياغة السياسات العامـة املتعلقـة باألطفـال                

  .باالشتراك مع املؤسسات األخرى، واليت يقوم هبا املعهد الوطين لألطفال

 من اتفاقية حقوق الطفل،     ٣٢ باملادة   ، عمالً وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية واإلدارية، قامت مجهورية أنغوال         - ٥٥
 ون خطرياً ـن أن يك  ـل ميك ـن أي عم  ـباعتماد تدابري ترمي إىل ضمان محاية األطفال من االستغالل االقتصادي وم          

  : ومن بني هذه التدابري االلتزام مبا يلي.  بصحتهم مع تعليمهم أو ضاراًأو متداخالً

  ؛١٩٧٦يونيه / حزيران٤، املؤرخة ألطفال ليالًبشأن عمل ا) ٦رقم (االتفاقية   )أ(

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها،           ) ١٨٢رقم  (االتفاقية    )ب(
  فرباير؛ / شباط١٦ املؤرخ ٥/٠١، بقرار اجلمعية الوطنية رقم ١٩٧٣يونيه /حزيران ٢٦املؤرخة 

، ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٦ باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، املؤرخة املتعلقة) ١٣٨رقم (االتفاقية   )ج(
  . فرباير/ شباط١٦، املؤرخ ٨/٠١بقرار اجلمعية الوطنية رقم 
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، اجلاري النظر فيها، فهي متنح األطفال محاية خاصة من االستغالل االقتصادي وعمل األطفال،              ١١أما املادة     - ٥٦
 سنة، مشروطة باحلصول ١٨ إىل ١٤لقانونية للعمل مع القاصرين البالغني من العمر إذ إهنا تنص على أن صحة العالقة ا

على إذن من ممثليهم القانونيني، ويف غياب مثل هؤالء املمثلني، يكون احلصول على اإلذن من مركز العمل أو من كيان 
. اصر أو من الشخص الذي ميثلـه   د املربم بناء على طلب من الق      ـخمتص؛ وإذا مل حتترم هذه الشروط، ميكن فسخ العق        

 من الناحية القانونية إال إذا أبرم كتابة، مع إيراد إثبات أن الطفل بلـغ احلـد األدىن لـسن                    وال يصبح العقد صحيحاً   
، وتقيد صاحب العمل بااللتزام بأن يضمن لألطفال الذين يعملون لديه، حىت إذا كانوا يف               )سنة١٤(االلتحاق بالعمل   
هين، شروط العمل املالئمة لسنهم وأن جينبهم أي خماطر على أمنهم وصحتهم ونظافتهم الصحية وأي               مرحلة التمرين امل  

ضرر قد يلحق بأي جانب من جوانب منوهم؛ وينبغي لصاحب العمل أن يتخذ التدابري الالزمة لتوفري التدريب املهـين                   
ملختصة، إذا كان ال ميلك اهلياكل والوسـائل  للقاصرين الذين يستخدمهم، وذلك بطلب التعاون من الكيانات الرمسية ا 

  . املالئمة هلذا الغرض

، الفـصل   ٢٨٧ من املـادة     ١وفيما يتعلق مبواعيد العمل وشروطه، حيدد القانون العام للعمل يف الفقرة رقم               - ٥٧
 القيام به بشكل    والعمل خارج املواعيد العادية حمظور، ولكن ميكن      . احلادي عشر، القواعد بالنسبة ملدة العمل وتنظيمه      

، نظم املعهد ١٩٩٧ويف .  سنة، وإذا كان القيام بالعمل تربره أضرار خطرية وشيكة١٦استثنائي، إذا كان القاصر يبلغ      
 بشأن عمل األطفال، ودرس مشاركة األطفال يف أشكال متنوعة من العمـل، وال سـيما يف   الوطين لألطفال اجتماعاً 

 ظاهرة أطفال الشوارع، الذين يسعون إىل تأمني سبل عيشهم، ويف كـثري مـن               ويف املدن نشأت  . القطاع غري الرمسي  
مسح األحذية، وغسل زجاج الـسيارات،  ( بسيطة األحيان، سبل عيش أسرهم، وتزاول األغلبية العظمى منهم أعماالً        

طارات، والعمل يف   وبيع سلع جتارية صغرية، وحراسة السيارات، واإلرشاد إىل الطريق، ومحل البضائع يف األسواق وامل             
ومثة عدد كـبري    .  طفل ٢٦ ٠٠٠ قدر عدد األطفال املندرجني يف هذه الفئة بنحو          ١٩٩٩ويف عام   ). جمال اجلنس، إخل  

 يف مؤسسات صغرية غري رمسية، دون اخلضوع ألي رقابة وال أي احترام للتشريع              من األطفال اآلخرين يعملون خدماً    
  . ألسباب تتعلق باالنفصال اإلرادي أو غري اإلرادي عن أسرهموميارس هذا العمل بشكل أساسي . الساري

 يف  ٦٨أما النسبة املئوية لألطفال الذين يعملون فهي أكرب بكثري يف املناطق الريفية وهي يف الواقـع تتجـاوز                     - ٥٨
عية أو يف مـشاريع     وبالنظر إىل أن اجلزء األكرب من األطفال الذين يعملون يقومون بذلك غالباً يف احلقول الزرا              . املائة

وأكثـر  .  من هؤالء األطفال يعملون يف مشاريع صغرية يف جمال الزراعـة            كبرياً عائلية، فإن احلقيقة تشري إىل أن جزءاً      
 يف املائة من هؤالء األطفال يفعلون ذلـك،         ٢٠ يف أنغوال هو عمل الطفل لدى أسرته، و        أشكال عمل األطفال شيوعاً   

وتبدأ الفتيات العمل يف هذا النوع من األنشطة يف سن مبكـرة            . بني الصبيان والفتيات  دون متييز واضح يف هذا اجملال       
وتبدو ظـروف عمـل     .  سنوات لدى أسرهم   ٩ و ٥ يف املائة من األطفال البالغني من العمر ما بني           ١٣، ويعمل   جداً

 عن العمل الـذي  ال يتقاضوا أجراً يف املائة أ١٧ يف املناطق الريفية، حيث هناك احتمال أكرب بنسبة األطفال أسوأ أيضاً 
 يف املائة يف منطقة     ٢١وخيتلف توزيع عمل األطفال حسب املناطق، من        . ومثة اختالفات كبرية بني املناطق    . يقومون به 

وعالوة على ذلك، فإن منطقة اجلنوب هي املنطقة اليت تشهد أعلى نسبة            .  يف املائة يف منطقة الشمال     ٣٩العاصمة إىل   
 ١٩٨٩وقامت احلكومة منـذ     . ل الذين يعملون حلساب الغري والذين يقومون بأعمال غري مدفوعة األجر          مئوية لألطفا 

 من اتفاقية حقوق الطفل، بوضع برنامج باسـم         ٢٢عن طريق وزارة املساعدة واإلدماج االجتماعي، ويف إطار املادة          
 سنة ويعيشون بإرادهتم    ١٨ن تقل أعمارهم عن     ، الذي يهتم باألطفال الذي    "الربنامج الوطين لتعقب األسر ومجع مشلها     "
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أو بغري إرادهتم يف بيئة غري أسرية، منفصلني عن أبويهم، ودون رعاية أي شخص بالغ آخر مسؤول من الناحية القانونية 
  : أو العرفية عن تنشئتهم؛ وحيدد الربنامج مبادئ املساعدة التالية

أو دائم من حميطه األسـري، وأن حيـصل علـى           أن تكفل احلماية لكل طفل حمروم بشكل مؤقت           )أ(
  مساعدة اجتماعية خاصة دون متييز؛

أو استرجاعها، بغض النظر عن العرق      /جيب أن يكفل للطفل احلفاظ على هويته وعالقاته األسرية و           )ب(
  أو الديانة أو اخليارات السياسية لألسرة؛

  : ون، حسب ترتيب األولوية، كالتايلمن حق الطفل أن يعيش وينمو ويتلقى التربية يف أسرة تك  )ج(

  أسرته األصلية؛  ‘١‘

  أسرة بديلة أو أسرة جديدة؛  ‘٢‘

  أسرة متبنية؛  ‘٣‘

جيب أن تقدم املساعدة لألطفال املنفصلني عن أسرهم يف إطار برامج بديلة جمتمعية، وجيب أن يكون                  )د(
  إيداعهم يف مؤسسات هو حل املالذ األخري؛

  : ملؤسسية ما يليتشمل املساعدة غري ا  )ه(

  تعقب الوالدين أو أفراد آخرين من األسرة القريبة؛  ‘١‘

  مجع مشل األسرة؛  ‘٢‘

   إجياد أسرة للتبين؛-  اإليداع  ‘٣‘

  ؛)أم بديلة أو مساعدة طارئة (ةتقدمي خدمات مؤقتة ألسرة الطفل األصلي  ‘٤‘

  .تقدمي املساعدة يف بيت لألطفال  ‘٥‘

  : ا يليوتشمل املساعدة املؤسسية م  - ٥٩

  دور للطفولة أو دور اليتامى؛  )أ(

مراكز استقبال يودع فيها األطفال كرتالء داخليني، كبديل مؤقت إىل حني عمل ترتيبـات حليـاة                  )ب(
  األطفال أو إىل حني تعقب أفراد أسرهم؛

  . مراكز استقبال مفتوحة وبديلة، خمصصة ألطفال الشوارع املعرضني لالنفصال عن أسرهم برغبتهم  )ج(
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 ممن مل تتجاوز أعمارهم السنتني فقد وضعت احلكومة مشاريع بديلة لألطفال أما بالنسبة لألطفال الصغار جداً  - ٦٠
املودعني يف مؤسسات أو املتروكني أو يتامى األم، وهتدف هذه املشاريع إىل محاية هؤالء األطفال بإيداعهم يف أسـر                   

  .  وهذه املشاريع مكملة ملشروع األم الكفيلة ومشروع اللنب والعصيدةبديلة متنحها احلكومة سلة من األغذية األساسية،

  : وتتمثل األهداف احملددة ملشروع األم الكفيلة فيما يلي  - ٦١

  ختفيض عدد األطفال املودعني يف مؤسسات؛  )أ(

  منح الطفل أسرة؛  )ب(

  .ختفيض معدل وفيات األطفال  )ج(

ي يهتم باألطفال يتامى األم أو األطفال الذين ال تستطيع والدهتم           وتتمثل أهداف مشروع اللنب والعصيدة الذ       - ٦٢
  : إرضاعهم يف التايل

  جتنب إيداع أطفال منذ والدهتم وحىت سن السنتني يف مؤسسات؛  )أ(

  السماح لألطفال بالبقاء يف أسرهم؛  )ب(

  ختفيض معدل وفيات األطفال؛  )ج(

  متابعة وتوجيه فئات األطفال املستضعفة؛  )د(

  . فيض عدد األطفال الذين يعيشون خارج البيئة األسريةخت  )ه(

وفيما يتعلق باألطفال املتبنني، فإن قانون األسرة يؤكد على أن عالقة القرابة تتكون من صالت الدم أو مـن التـبين،                       -٦٣
 لالبـن   تم تبنيـه ممـاثالً    ونشوء صلة التبين جتعل القاصر الذي ي      . ومينح السلطة القضائية االختصاص احلصري مبنح اإلذن بالتبين       

كما ينص قانون األسرة بوضـوح علـى أن   . الطبيعي والبيولوجي، وينجم عن هذه الصلة مجيع اآلثار املترتبة على البنوة الطبيعية  
مـن  و.  والطفل املتبَنى هي نفس احلقوق والواجبات القائمة بني األب وابنه الطبيعي           ياحلقوق والواجبات املتبادلة بني األب املتبنِ     

وتشكل صلة القرابة عن طريـق التـبين   . وجهة نظر قانون املرياث، حيق الطفل املتبَنى أن يرث الشخص الذي تبناه بوصفة خلفه          
وفيما يتعلق باألسرة الطبيعية، فإن التبين يؤدي إىل انتهاء صلة القرابة بني الطفـل              . موانع للزواج مثلما هي احلال للبنوة الطبيعية      

  .الطبيعيني والصلة الوحيدة اليت تبقى بالنسبة لألسرة الطبيعية هي القرابةاملتبَنى ووالديه 

وفيما خيص األطفال ذوي اإلعاقة البدنية أو العقلية، يقضي القانون الدستوري بتوفري محاية خاصة هلم ويـضع                   -٦٤
ع األطفال على ما هلم مـن       ويطل.  لضمان إعادة تأهيلهم، بفرض مساعدهتم على التكيف مع اجملتمع واالندماج فيه           أسساً

وتضطلع هيئات حكومية   . حقوق عن طريق برنامج حكومي، بواسطة ملصقات وندوات وعن طريق اإلذاعة والتلفزيون           
غري أنـه   . ، بأنشطة معينة هتدف إىل تصحيح الوضع      خمتصة يف جمال التعليم والتوعية وإسداء النصح،كلما كان ذلك ممكناً         

  . ي إىل حتديد استراتيجيات تسمح باشتراك األسر واجملتمع يف هذا امليدانمن الضروري إجراء دراسات ترم
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 سـنة  ١٨ إىل ١٤ من القانون العام للعمل أن عالقة العمل مع قاصرين يبلغون من العمر من    ١١وتعترب املادة     - ٦٥
وينبغي أن يربم . سبةهي عالقة صحيحة شريطة أن يرخصها املمثل القانوين، أو يف غيابه، مركز العمل أو مؤسسات منا

 للفسخ بناء على طلب من القاصر أو من ميثله بوثيقة مكتوبة، مباشرة             عقد العمل املذكور آنفا كتابةً، وأن يكون قابالً       
 على أساس احتياج القاصر إىل االلتحاق مبؤسسة أو بعد أسبوعني من تسليم العقد، إذا كان املانع من تنفيذ العقد قائماً         

.  سنة ميكن أن يكون الترخيص ضمنياً      ١٦وبالنسبة للقاصرين الذين جتاوزوا     . و االلتحاق بتدريب مهين   تعليمية رمسية أ  
  . ويتمتع القاصرون حبماية خاصة ضد التسريح من العمل

وتتوقف سلطة املمثل القانوين يف االعتراض على العقد إذا اكتسب القاصر وضع الراشد سواء بالزواج أو بأي                - ٦٦
 مضنية، وال تلحق الضرر     وال ميكن أن تسند إىل القاصرين سوى أعمال خفيفة ال تتطلب جهوداً           . ة أخرى وسيلة قانوني 

وبالتايل، حيظر قيام األطفال بأعمال،     . بصحتهم ومنائهم اجلسدي والعقلي، وجيب أن توفر هلم فرص التمرين والتدريب          
 على منائهم اجلسدي والعقلي     يها تلك األعمال، ضرراً   تشكل بطبيعتها وخماطرها احملتملة أو بسبب الظروف اليت تنفذ ف         

كذلك حيظر القانون العام للعمل عمل القاصرين يف املسارح، ودور السينما واملالهي الليلية، والكباريهـات    . واملعنوي
  . واملراقص واملنشآت املشاهبة، كما حيظر عملهم كبائعني ملنتجات صيدالنية أو يف الدعاية هلا

 خيضع القاصرون لفحص طيب قبل التحاقهم بالعمل، بغية إثبات قدرهتم البدنية والعقلية علـى تنفيـذ                 وجيب أن   -٦٧
وينبغي حفظ نتـائج    .  سنة ١٨وجيب إجراء هذا الفحص الطيب مرة كل سنة إىل أن يبلغ القاصر             . األعمال املسندة إليهم  

وبدورها، متلك هذه اإلدارة    . ش العام على العمل   هذه الفحوص الطبية يف احملفوظات وأن تكون حتت تصرف إدارة التفتي          
 وحيدد راتب القاصرين بالرجوع إىل راتب العمال البالغني يف املهنة، أو وفقاً           . ة إضافية ـسلطة األمر بإجراء فحوص طبي    

  : لتايلللحد األدىن للراتب على املستوى الوطين؛ وإذا تعلق األمر بعمالة ماهرة، فال ميكن أن يكون الراتب أقل من ا

  . يف املائة٨٠ -  سنة ١٧ إىل ١٥ يف املائة؛ من ٦٠ -  سنة ١٥ يف املائة؛ ٥٠ -  سنة ١٤  )أ(

  : ، تنطبق النسب املئوية التالية أو متدرباًويف احلاالت اليت يكون فيها القاصر متمرناً  - ٦٨

 ٧٥ة الثالثة للتمرين    ـالسن يف املائة؛    ٥٠:  يف املائة؛ السنة الثانية للتمرين     ٣٠: السنة األوىل للتمرين    )ب(
  .يف املائة

غري أنه من اجلدير باملالحظة أن اجلزء األكرب من عمل األطفال يكون يف القطاع غري الرمسي وظروف العمـل     - ٦٩
 من اسـتراتيجيات    ، جيدر بالذكر أن اللجوء إىل عمل األطفال يشكل جزءاً         وأخرياً. فيه ال ختضع ال للوائح وال لرقابة      

وعدد كبري من األطفال يتركون املدارس أو ال يواظبون على الدراسـة بانتظـام، بغيـة                . ألسر الفقرية تكثيف عمل ا  
وتشري البيانات الواردة يف اجلدول أدناه بوضوح إىل أنه، يف منطقة العاصمة، يعمل . املساعدة يف اقتصاد الوحدة األسرية

 بصورة أكرب إىل األطفال للحصول على األسر األكثر فقراًوتلجأ .  سنة١٤ إىل ٥ُخمس األطفال البالغني من العمر من 
وأحد . ، وأغلبهم يعمل يف األعمال األسرية من كل مائة طفل الفئة األكثر فقرا٤٢ًويف الواقع، يعمل . مزيد من الدخل

 الـسيارات    لظاهرة عمالة األطفال احلضرية يف املدن، يتمثل يف البائعني املتجولني وحـراس            املؤشرات األكثر وضوحاً  
  . والقائمني بغسل زجاج السيارات الذين يكثر عددهم يف املناطق احلضرية
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 سنة ممن يعملـون،     ١٤ و ٥، املتعلق باألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني         ٦ويرجى االطالع على املرفق       - ٧٠
  .)٥(٢٠٠١ لبيانات االستقصاء املتعدد املؤشرات لعام وفقاً

ية للتنمية وزيادة إنتاجية ودخول األسرة، ال سيما الفقرية منها، يف تـشوهات سـوق               وتتمثل العوائق الرئيس    - ٧١
  . العمل، وتدين األجور، واحلالة احلرجة للعمل واملستوى املهين الضعيف لأليدي العاملة

   السياق السياسي للفقر- دال 

ت على حرية احلركـة وأعاقـت       ميكن مالحظة األثر السليب للحرب على حياة وحرية األفراد، ذلك أهنا أثر             - ٧٢
تدفقات اهلجرة إىل املناطق احلضرية أو إىل اخلارج، وعلى أداء األسواق، والبىن التحتية للطرق األساسية، وإمـدادات                 

وكان هلذه اآلثار عواقب مأسوية     . املياه، واملرافق الصحية والطاقة، وكذلك على النظم االجتماعية والصحية والتعليمية         
ولكـن  . الجتماعية واالقتصادية للبلد وعمقت جذور الفقر بشكل سريع لدى شرائح كثرية من السكان            على التنمية ا  

فإن عدم االستقرار السياسي والعسكري، الناجم عن       .  يف تعميق جذور الفقر لدى السكان       منفرداً احلرب ليست سبباً  
القتصادية، وتفاقمت هذه العوامل بـسبب   احلرب واملرتبط هبا، قد أدخل عوامل ارتباك يف تصميم وتصريف السياسة ا           

ويفسر تالقي هذه العوامل عدم استقرار السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية وهو           . حالة االنتقال إىل اقتصاد السوق    
ومثة جانب . ما أدى إىل جمموعة من االختالالت اهليكلية االقتصادية واالجتماعية اليت جيري تصحيحها يف الوقت احلايل    

ري لالرتباك وناجم عن نظام اإلدارة املركزية، هو التدخل املفرط للدولة يف االقتصاد، الذي مت تربيره باألوضاع املناوئة مث
وكان لـذلك   . ، ولكن أدى إىل تشوهات كبرية يف قواعد وآليات السوق         اليت كانت قائمة عندما أصبح البلد مستقالً      
ذلك أن التدمري الذي أحدثته األعمال العسكرية والصعوبات        . لدولة وهياكلها آثار عميقة فيما يتعلق بالنظام االقتصادي ل      

، يف تدهور كبري للهياكل االقتـصادية       يف تأمني خدمات حفظ وصيانة معقولة وانعدام الفعالية يف التطبيقات تسببوا، معاً           
إىل نتائج السياسات االقتصادية غـري      واالجتماعية؛ وتدين مستوى التنمية البشرية الناجم عنه، وأدت هذه العوامل مضافة            

الفعالة، إىل اخنفاض اإلنتاجية واملنافسة االقتصادية، مع ما صاحب ذلك من اختالالت هيكلية خطرية ومـستمرة علـى                  
مع ذلك، فإن اتفاق الـسالم      . مستوى االقتصاد الكلي، حيث ينفصل قطاع النفط املوجود يف اجليب عن بقية االقتصاد            

وقد حان الوقت للبدء يف مشاريع عاجلة ملكافحة        .  على مستقبل أنغوال    جديداً  يلقي ضوءاً  ٢٠٠٢أبريل  /املربم يف نيسان  
  . الفقر، والشروع يف إعادة بناء عدد كبري من اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية وتوحيد االقتصاد الوطين

  :  السنوات القادمة، األهداف التالية هلذا الغرض، يعتزم برنامج احلكومة أن حيقق، يفوحتقيقاً  - ٧٣

  توطيد عملية السالم وتعزيز املصاحلة الوطنية؛  )أ(
  مكافحة اجلوع والفقر وتشجيع االستقرار االجتماعي؛  )ب(
  تعزيز مؤسسات الدولة وتأمني اإلدارة العامة والعدالة على مجيع األراضي الوطنية؛  )ج(
  . هتيئة الظروف إلجراء انتخابات عامة  )د(

                                                      

 . املتعلق باألطفال العاملني٦املرفق  )٥(
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وبالرغم من نواحي التقـدم    . بلداً ١٧٣ يف قائمة من     ١٦٢وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، حتتل أنغوال الترتيب          - ٧٤
 للنتـائج   ووفقاً.  جداً اليت حتققت، وخاصة يف الناحيتني السياسية واالقتصادية، ما زال مستوى التنمية البشرية متدنياً            

 لدى وحدات األسر بشأن النفقات والدخول،       ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ اليت أجريت يف     األخرية اليت وفرهتا الدراسة االستقصائية    
 يف املائة مـن     ٦٨  ل يف املائة من السكان أي أن متوسط مستوى االستهالك الشهري          ٦٨فإن مؤشر الفقر يف أنغوال بلغ       

ت الواليات املتحـدة     دوالر من دوالرا   ١,٧، وهو ما يعادل     )٢٠٠١يف  ( كوانزا   ٣٩٢املواطنني األنغوليني كان أقل من      
 دوالر من دوالرات الواليـات      ٠,٧، أي أن نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع، مبستوى استهالك أدىن من               يومياً

وباإلضافة إىل توطيد عملية السالم، فإن احلكومة ملتزمة بتأمني األداء اجليد لـإلدارة             .  يف املائة  ٢٨، بلغت   املتحدة يومياً 
ألرضي الوطنية، وبالتوسع يف تقدمي اخلدمات األساسية يف جمال اخلدمة والتعليم لتشمل كـل الـسكان،                العامة يف مجيع ا   

وخاصة ملن هم يف أمس احلاجة إليها، وإعادة تأهيل البىن التحتية االقتصادية األساسية وتعزيز بيئة اقتـصادية واجتماعيـة         
وقد حـددت احلكومـة     . هوض بعملية تنمية شاملة ومستدامة    مستقرة تكون مبثابة األساس إلنعاش االقتصاد الوطين والن       

ـ  ‘٢‘اإلدماج يف اجملتمع؛    ‘ ١‘: عشرة جماالت حتتاج إىل تدخل على سبيل األولوية كاستراتيجية للحد من الفقر وهي             ن ـ األم
   التعلـيم؛  ‘٥‘اإليـدز؛   /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       ‘ ٤‘األمن الغذائي والتنمية الريفية؛     ‘ ٣‘واحلماية املدنية؛   

  . إدارة االقتصاد الكلي‘ ١٠‘احلكم الرشيد؛ ‘ ٩‘العمل والتدريب املهين؛ ‘ ٨‘البىن التحتية األساسية؛ ‘ ٧‘الصحة؛ ‘ ٦‘

 ذا   استراتيجياً  للمسرحني والنازحني والالجئني هدفاً    اإلدماج يف اجملتمع  يعد  ويف سياق ما بعد احلرب احلايل،         - ٧٥
وترمي التدخالت يف إطار استراتيجية احلد . م والوحدة الوطنية والنهوض بالتنمية احملليةأمهية قصوى لضمان تعزيز السال

من الفقر إىل خلق الظروف لتثبيت السكان يف مناطقهم األصلية أو يف مناطق تعترب أكثر مالءمة، وللمـساعدة علـى                    
  . التنشيط االقتصادي والثقايف هلذه األماكن

 بطال مفعول األلغام واألجهزة املتفجرة    إويشكل  :  كفالة أمن ومحاية املواطن    وكتكملة لذلك، من الضروري     - ٧٦
 إلتاحة احلرية الكاملة لتنقل األشخاص والسلع، وال سـيما يف            أساسياً األخرى املنتشرة يف مجيع األرض الوطنية شرطاً      

وتريـد  . ة اليت يقصدها السكان النازحون     بالرتاع املسلح واليت تعترب إحدى املناطق األساسي       املناطق الريفية األكثر تأثراً   
 لألهداف اإلمنائية لأللفية وبفضل حمددة لنفسها كهدف، وفقاً. حكومة أنغوال ختفيض معدل الفقر على مدى هذا العقد

برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ختفيض النسبة املئوية للـسكان                
  .٢٠١٥ يف املائة، حىت عام ٥٠ بنسبة ن يعيشون بأقل من دوالر واحد يومياًالذي

   السياق الدميغرايف للفقر- هاء 

 مليون نسمة، وأن متوسط معدل النمو السنوي ١٤ كان يبلغ حنو ٢٠٠٢يقدر أن تعداد سكان أنغوال يف عام   - ٧٧
 سنة واحتمال أال يتجاوز العمر      ٤٦د الوالدة هو    والعمر املتوقع عن  .  يف املائة  ٣,١ كان   ٢٠٠٠ و ١٩٧٥ما بني عامي    

وتعكس هذه احلالة معدالت لوفيات األطفال مرتفعة       .  يف املائة  ٤١,٦ سنة أي بنسبة     ٤٠املتوقع للمولود عند الوالدة     
ويعد معدل  ). مولود ١ ٠٠٠ بني كل    ٢٥٠(، وبالنسبة إىل األطفال والشباب      )مولود ١ ٠٠٠ من بني كل     ١٥٠(للغاية  
وقد يكون الـسبب يف ارتفـاع معـدل    .  لكل امرأة طفال٧,٢ًوبة من أعلى معدالت اخلصوبة يف العامل، وقد بلغ        اخلص

 ا نازحاً ـان، إم ـن السك ـاخلصوبة على هذا النحو هو حالة احلرب، وظروف أنغوال اخلاصة هبا، حيث يعد كل فرد م               
  .الرعاية االجتماعية للمسنني بصورة عامة، واخلواص الثقافية والتقليدية للبلد، وكذلك غياب أو الجئاً
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 يف املائة من الـسكان تقـل   ٥٠ومثة مظهر آخر هلذا الوضع هو الصغر البالغ لعمر غالبية السكان، حيث إن            - ٧٨
 ٦٥وال تزيد أعمار السكان الذين يبلغون       .  سنوات ١٠ يف املائة منهم تقل أعمارهم عن        ٤٠ سنة و  ١٥أعمارهم عن   

 سنة ١٩ سنة، ولكنه   ٢٠ سنة والعمر املتوسط هو      ١٥يف املائة والسن األوسط لسكان أنغوال هو         ٢سنة أو أكثر على     
، ويؤدي على املـدى املتوسـط إىل   وهذا السن اهلرمي يؤدي إىل استقاللية عالية للسكان النشطني اقتصادياً   . يف لواندا 

ج الوطين ومن انفتاح قنوات حتركات األفراد       ومن ناحية أخرى، ويف سياق من االندما      . طلب متزايد على اليد العاملة    
اإليدز كتهديد خطري ينبغي أخذه يف االعتبار مـن الناحيـة   /يف فترة ما بعد احلرب، يظهر فريوس نقص املناعة البشرية 

ويقدر أن انتشار فريوس نقص املناعـة       . غرافية، وذلك ألنه كفيل بأن يطيح جبهود التنمية االقتصادية واالجتماعية         الدمي
ورغم ارتفاع هذا املعدل، فإنه ال يـزال أدىن مـن املـستويات             .  يف املائة  ٥,٧ إىل   ٢٠٠١البشرية ارتفعت نسبته يف     

 إىل  ، األمر الذي يعزى جزئياً    ) يف املائة  ٩(املوجودة يف املنطقة وأدىن من متوسطها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى            
ومـع  . ت السكان بسبب احلرب، األمر الذي حد من انتشار الفريوس         حالة عدم التنقل واالحتجاز الناجتني عن حتركا      

ذلك فإنه على الرغم من التجارب اليت شهدهتا تلك املنطقة، اليت سجلت أعلى معدالت انتشار لذلك املرض يف العامل                   
أن أنغوال متر بكـل     ، فقد ثبت    ) يف املائة يف جنوب أفريقيا     ٢٠ يف املائة يف ناميبيا، و     ٢٣ يف املائة يف بوتسوانا، و     ٣٩(

الظروف االجتماعية لوضع ما بعد احلرب الذي يسود فيه منو بالغ لذلك الوباء؛ ومن مث ينبغي اعتبار القضاء على مرض 
 تلك الصورة الشابة للـسكان،      ويف هذا السياق، تثري القلق أيضاً     . اإليدز من األولويات حىت ميكن ضمان تنمية البلد       

طاقة االقتصادية املنتجة للبلد، يف الوقت الذي ميثلون فيه شرحية السكان األشد عرضـة              وذلك ألن الشباب يشكلون ال    
  . النتقال فريوس نقص املناعة البشرية، الذي يسبب مرض اإليدز

وقد سببت الرتاعات املسلحة املتتالية اليت توالت على البلد منذ استقالله تدفقات دائمة ومتسارعة للمهاجرين من          - ٧٩
وقـت  : وقد حدثت التدفقات املتسارعة والقسرية الكـبرية يف العهـود التاليـة           . لريفية صوب املراكز احلضرية   املناطق ا 

 ؛١٩٩٣-١٩٩٢؛ وبعد توقيع اتفاقات سالم بيسيس واستئناف الرتاع بعد ذلك يف  ١٩٧٦-١٩٧٥االستقالل، يف الفترة    
، عند استئناف الرتاع    ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٨عام  ؛ وما بني هناية     ١٩٩٥- ١٩٩٤وبعد توقيع اتفاقات سالم لوساكا، يف       

وكنتيجة مباشرة للرتاعات املسلحة، منع ماليني األنغوليني، وخاصة منهم الذين كانوا يعيشون            . وانتشاره بشكل شامل  
وقـد  . يف املناطق الريفية، من العيش يف أمان وسالم وأصبحوا ضحايا مباشرين النتهاكات خطرية حلقوق اإلنـسان               

، بسبب  متالحقة من سكان املناطق الريفية مضطرة إىل مغادرة املناطق اليت كانت تقطن فيها اعتيادياً             وجدت موجات   
 بسبب النقص البـالغ يف      انتهاكات احلقوق الناجتة عن الرتاع، وبسبب اخلوف الذي أحدثته األوضاع غري اآلمنة أو أيضاً             

  : ني عواقب عمليات اهلجرة املتسارعة واالضطرارية، ما يليويالحظ، ب.  قيد احلياةىاألغذية، الذي كان يهدد بقاءهم عل

م يف املناطق احلـضرية     ـازدياد مفاجئ ومستمر يف فقر السكان النازحني الذين يعيش كثريون منه            )أ(
  وشبه احلضرية؛

 من قبـل وغـري كافيـة إلشـباع     ضغط على البنية االجتماعية احلضرية، اليت كانت متخمة أصالً         )ب(
  سكان احلضريني وشبه احلضريني؛احتياجات ال

ضغط على أسواق العمل، مع تدفق كثيف لأليدي العاملة اليت تفتقر يف معظمها إىل التدريب املهين،                  )ج(
 يف األجور ويف متوسط الدخول يف هذا القطاع          من االقتصاد واخنفاضاً   ة يف املناطق غري الرمسي    األمر الذي حيدث توسعاً   
  لرمسية غري املتخصصة؛ويف سوق األيدي العاملة ا
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انقطاع آليات احلماية األسرية، اليت كان األفراد الريفيون يف األسرة املتحدة من اجليل األول يشكلون   )د(
  مساندة هامة للنظام الغذائي، مقابل وصول أولئك األفراد األول إىل السلع الصناعية؛

لضمان االجتماعية اجملتمعي املوجـودة     التفكك االجتماعي، بسبب نقص أو عدم كفاية أداء آليات ا           )ه(
  يف املناطق الريفية، اليت تعد ظاهرة أطفال الشوارع أحد مناذجها؛

  .ازدياد البطالة ونقص العمالة يف احلضر  )و(

وقد جلأ السكان اآلخذون يف الرتوح بأعداد كبرية إىل املراكـز  . مل تكن عمليات التحضر املتسارعة متجانسة    - ٨٠
وجرت عمليات اهلجرة على عدة مراحل مع أسر هـاجرت          . األقاليم، وكذلك إىل العاصمة الوطنية    احلضرية لعواصم   

 ومل تكن املراكز احلضرية يف احملليات الكبرية بالبلديات هي األكثر اسـتقباالً           . مرات عديدة من مكان إىل مكان آخر      
ل املدن املتوسطة وعواصـم املقاطعـات       ملوجات اهلجرة، وذلك ألن عدم االستقرار العسكري أدى يف الواقع إىل جع           

  . والعاصمة الوطنية اليت تستقبل احلصة األكرب من السكان الريفيني أصالً

ومثة ظاهرة دميغرافية هامة أخرى طرأت نتيجة لكون جانب كبري من النخب اإلقليمية هاجر صـوب مـدن                    - ٨١
ة التنمية هلا أمهيتها، وذلك ألنه، بدون النخـب         وانعكاسات هذه الظاهرة على عملي    . أو حنو عاصمة البلد    )٦(الساحل

 أشد صعوبة التقنية واملاهرة، تعوق إمكانات التنمية السريعة واملستدامة على املستويني اإلقليمي واحمللي بل ستكون أيضاً
 حبه أيـضاً  ومع ذلك فإن تركيز النفوذ االقتصادي والسياسي والتقين، وال سيما يف العاصمة الوطنية، صا             . يف املستقبل 

وتوجد يف العاصمة تناقضات هامة داخل مستويات دخل السكان، بينما خضعت بعض            .  على الفقر  تركيز أكرب كثرياً  
. املدن من عواصم املقاطعات داخل البلد لعمليات مستمرة من عدم التخطيط العمراين ومن ازدياد الفقر منذ االستقالل              

تظمة للتيار الكهربائي يف مجيع األحياء، حىت يف حال توصيلها بالـشبكة            وتتسم هذه العمليات خاصة بنوبات انقطاع من      
، وبتلف شبكات اإلمداد مبياه الشرب، اليت مل يـشهد          الكهربائية، كما تتسم بندرة توصيل الكهرباء لألحياء األشد فقراً        

باملعـدات االجتماعيـة    بعضها حىت اآلن سوى مرحلة بداية اإلصالح، وبتدهور اخلدمات العامة، وخاصة فيما يتعلـق               
احلكومية الالزمة للتعليم والصحة، ونقص التصنيع بسبب ما حلق بالبلد من تدمري، واألضرار الكربى اليت حلقت باملعدات                 
والبىن التحتية املادية، وبفقد النخب التقنية وتدمري آليات التجارة احلضرية والريفية، ممـا أدى إىل ضـعف االنـدماج يف       

ويقدر تقرير األمـم املتحـدة   . وال يوجد أي تقدير أكيد لدرجة التركيز احلضري للسكان األنغوليني. ليةاالقتصادات احمل 
 يف املائة، على الرغم من      ٣٤ إىل   ٢٠٠٠ أن نسبة السكان احلضريني وصلت يف عام         ٢٠٠٢اخلاص بالتنمية البشرية لعام     

ومثة مواصفات دميغرافية أخـرى     .  يف املائة تقريباً   ٦٠ل إىل   أنه يعتقد أن تعداد السكان قد ازداد يف السنوات األخرية ليص          
 لنتـائج  وباإلضافة إىل ذلك، وطبقاً. جيدر ذكرها وهي أن الوحدات األسرية مكونة يف املتوسط من مخسة أو ستة عناصر     

كون من سـتة   يف املائة من الوحدات األسرية تت٣٥، فإن نسبة ٢٠٠١االستقصاء املتعدد املؤشرات، الذي أجري يف عام    
  . السياق الدميغرايف الذي يكتنف الفقر يف أنغوالوالعناصر اليت أشرنا إليها أعاله تفسر متاماً. أفراد أو أكثر

  
                                                      

معدالت النمو احلقيقية للناتج احمللي اإلمجايل يف البلد بأسره ويف قطاع النفط وأسـعار            : ٧املرفق   )٦(
 .٢٠٠١- ١٩٩١النفط، 
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   السياق االقتصادي الكلي- واو 

. ال ميكن للنمو االقتصادي األنغويل إال أن يعكس االضطرابات اليت طرأت على الصعيدين السياسي والدميغرايف  - ٨٢
ضح خالل السنوات العشر املاضية عدم االستقرار الشديد الذي اتسم به النمو االقتصادي، األمر الذي ميثل نتيجة فقد ات

مباشرة للحرب وعدم توازن يف اهليكل االقتصادي الوطين، الذي تفاقم بفعل احلرب، حيث يسهم القطاع النفطـي يف         
 يف أداء الناتج احمللي      كبرياً  االعتماد على القطاع النفطي تأرجحاً     ويسبب.  يف املائة  ٥٠الناتج احمللي اإلمجايل مبا يوازي      

، سـجل   ٢٠٠١ إىل   ١٩٩١وطوال الفترة مـن     .  للتغريات يف إنتاج البترول ولسعره يف السوق الدولية        اإلمجايل، تبعاً 
، حني ُسجلت زيادة    ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٧اإلنتاج احمللي اإلمجايل أداء غري منتظم، مث حقق أوج منوه لتبلغ نسبته             

 يف  ٢٥ وأقل مـن     ١٩٩٢ يف املائة يف عام      ٢٨قوية يف اإلنتاج النفطي، كما ُسجلت اخنفاضات حادة، بلغت أقل من            
جفت بعض اآلبار اليت كانت عاملة (، عندما استؤنفت احلرب، بسبب الطلب على اإلنتاج النفطي ١٩٩٣املائة يف عام 
  ). يف ذلك العهد

ع على معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف البلد بأسره ويف قطاع النفط وعلى سـعر          ويرجى االطال   - ٨٣
  . ٧، يف املرفق ٢٠٠١- ١٩٩١النفط يف الفترة 

ويتطلب هذا القطاع . وقطاع النفط، وهو القطاع املهيمن يف االقتصاد منفصل إىل حد كبري عن بقية االقتصاد  - ٨٤
غري أن إسهامه املباشر يف احلد مـن        . ارد بشرية عالية التخصص، قادمة من اخلارج      رؤوس أموال ضخمة ويستخدم مو    

ومع ذلك، لدى هذا القطاع إمكانات كبرية يف احلد غري املباشر . الفقر عن طريق خلق فرص عمل حملية إسهام هامشي 
فطي يف الـضرائب الـيت      ويتجاوز إسهام القطاع الن   . من الفقر وذلك عن طريق عائدات الضرائب اليت حتصل الدولة         

 يف املائة ويشكل أحد املصادر الرئيسية للموارد املخصصة للربامج احلكومية، ومنها استراتيجية احلد              ٨٠حتصلها الدولة   
بيد أنه من الضروري، إذا أريد حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة،            . من الفقر، املذكورة يف هذا التقرير     

يت تتيح منو القطاع غري النفطي، وال سيما قطاع الزراعة، الذي تتوفر يف البلد مجيع إمكانات ازدهاره،                 هتيئة الظروف ال  
وقد تأثر القطاع االقتصادي غـري     . واألهم من ذلك أنه ينطوي على إمكانات خللق فرص عمل وضمان األمن الغذائي            

، عندما سـجل    ١٩٩٢ و ١٩٩١ يف عامي    صوصاً بسبب احلرب وخ    خطرياً النفطي، وال سيما القطاع الزراعي، تأثراً     
واالختالالت اهليكلية القطاعية كبرية بالفعل، وجتدر مالحظة التدهور املنـتظم          .  يف املائة  ٤٧هبوطا يف اإلنتاج نسبته     

لقطاع الزراعة واحلراجة والصيد؛ وبالتايل ميكن فهم ضرورة أن حيظى قطاع النشاط هذا بأولوية خاصـة يف سـياق                   
ويف بلد ميلك . ياسة االقتصادية اليت تضطلع هبا احلكومة وال سيما الربامج املتعلقة باستراتيجية احلد من الفقر             برنامج الس 

 ٨ إىل حوايل    ١٩٩١ يف املائة يف     ٢٤إمكانات زراعية ضخمة، اخنفض إسهام هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل من             
 للمنتجات الغذائية، أصبحت تعتمد على       صافياً  وقت مضى مصدراً   كما أن أنغوال، اليت كانت يف     . ٢٠٠١يف املائة يف    

كذلك شهدت الصناعة التحويلية للمنتجـات      . الواردات واملساعدة الغذائية لسد حوايل نصف احتياجاهتا من احلبوب        
ويلـة، إىل جانـب     وأدت االختالالت املالية واختالالت امليزانية لفترات ط      .  لنشاطها أثناء احلرب    فعلياً الزراعية توقفاً 

ارتفاع التضخم املزمن خالل التسعينات إىل تأثري مأسوي على القطاع غري النفطي، ليس فقط بسبب زعزعة األسواق                 
.  بسبب القرارات املشوهة فيما يتعلق باالستثمار وختصيص االعتمادات على حساب هذه القطاعات            املالية، وإمنا أيضاً  

لتحويلية بشكل خاص بالتضخم الذي ساد يف النصف األول من التسعينات ويرجى            وقد تأثر قطاعا الزراعة والصناعة ا     
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 على معدالت منو القيمة املضافة اإلمجالية للزراعة واحلراجة والصيد والصناعة التحويلية، وكذلك             )٧(اإلطالع يف املرفق  
  . ٢٠٠٢- ١٩٩١متوسط معدل التضخم السنوي، يف الفترة 

الزيادة الشاملة ألسعار السلع من آثار على اإلنتاج الزراعي وإنتاج الصناعة التحويلة، وباإلضافة إىل ما أحدثته   - ٨٥
ويف . ، وذلك بتقويض قـدرهتم الـشرائية       بدرجة كبرية على رواتب ودخول األشخاص األكثر فقراً        فقد أثرت أيضاً  

م على اللجوء إىل أشكال من احلماية        لعدم قدرهت   يف حالة التضخم، نظراً    الواقع، فإن الفقراء هم األشخاص األشد تأثراً      
  . عن طريق شراء ممتلكات عقارية

 بارتفاع سعر الصرف احلقيقي، الذي حيد من تنافسية اإلنتـاج           واملستويات املرتفعة من التضخم مرتبطة أيضاً       - ٨٦
  . لقابلة للتداولالوطين يف األسواق الدولية، ال سيما تنافسية املنتجات الزراعية والسلع األساسية غري النفطية ا

وبالرغم من هذه الصورة املثرية للقلق، فإن حالة االقتصاد الكلي شهدت بعض التحسينات يف اآلونة األخرية،                  - ٨٧
وحاالت العجز يف امليزانية اليت بلغت قيما تزيـد         .  حنو العمل على استقرار األسواق     نتيجة التباع سياسة تزداد توجهاً    

ومن . احمللي اإلمجايل أثناء عقد التسعينات، ترتع يف الوقت احلايل إىل أن تكون أكثر اعتداالً يف املائة من الناتج ١٠على 
البديهي أن األسعار املواتية للنفط يف األسواق الدولية أتاحت زيادة اإليرادات املتأتية من الضرائب املفروضة على النفط                 

زيادة عائدات  ‘ ١‘:  فيما يلي  ي القيام هبا، أسهمت هي أيضاً     عن التوقعات األولية، ولكن اإلصالحات املؤسسية اليت جير       
 ؛ض العمليات اخلارجة عن امليزانيـة     ـختفي ‘٣‘ و ؛تغطية أكرب للميزانية العامة للدولة    ‘ ٢‘ و ؛الضرائب اليت حتصلها الدولة   

فقات االستثمار اليت وزادت نسبة ن  (إدخال تعديالت يف أوجه اإلنفاق العام، مع توجيهه بدرجة أكرب صوب التنمية             ‘ ٤‘و
 واسُتكملت ).٢٠٠٣ يف املائة يف ٧ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف ٣تسهم مباشرة يف مكافحة الفقر يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

 إصالحات هيكلية، هبدف    وأجريت أيضاً . اإلصالحات يف جمال الضرائب وامليزانية بإصالحات ذات طابع نقدي ومايل         
هدف التخفيض التدرجيي للعمليات التجارية للمصرف املركزي إىل حفز تنشيط القطاع املصريف            وي. حتسني أداء األسواق  

. التجاري وإدارة القروض يف االقتصاد، إىل جانب مزايا بديهية لصاحل نظام التفاوض املباشر بني املصارف واملـستثمرين                
قة بتحديد صايف األصول الداخلية للنظام املصريف       كما أحرز تقدم كبري بإصدار تشريعات بشأن القواعد واإلجراءات املتعل         

وفيما يتعلق بالسياسة املتبعة خبصوص سعر      . كذلك التوسع يف تطبيق قاعدة االحتياطي اإلجباري للودائع بالعملة األجنبية         
املائـة بـني     يف   ٩٠ من تفاوت يبلغ حنو      وانطالقاً. الصرف، بدأ التقارب بني السوق الرمسية والسوق املوازية حيدث أثراً         

 يف املائة فقط يف     ٢، تاريخ استحداث التدابري املتعلقة بتحرير النقد األجنيب، وصلنا إىل           ١٩٩٩مايو  /أسعار الصرف يف أيار   
وقد أسهم هذا االجتاه إىل تقارب أسعار الصرف يف حتسني العالقـات بـني املـصارف                . ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول 

وسيتيح جناح السياسة االقتصادية للربنامج احلكومي إعـادة        .  يف النظام املصريف الوطين    التجارية وعمالئها ويف تعزيز الثقة    
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، يف إطار وضع ٩٠التفاوض بشأن الديون اخلارجية للبلد، اليت تبلغ يف الوقت الراهن حنو 

قت للشروع يف عملية إعادة اإلدماج يف اجملتمـع، وإعـادة           وبذا حان الو  . برامج لتقدمي املساعدة العاجلة ومكافحة الفقر     
  . التعمري والتأهيل واالستقرار االقتصادي، من أجل رخاء االقتصاد وتوطيد الوحدة الوطنية

                                                      

لقيمة املضافة اإلمجالية للزراعة واحلراجة والصيد والصناعة التحويلية، وكـذلك        املتعلق مبعدالت منو ا    ٧املرفق    )٧(
  .٢٠٠٢-١٩٩١متوسط التضخم السنوي، 
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   األسباب الرئيسية للفقر- زاي 

  : يف اخلالصة، ميكن حتديد العوامل التالية بوصفها أسباب الفقر يف أنغوال  - ٨٨

 الذي أدى على حوايل ثالثة عقود من حاالت الرتوح الداخلي للسكان، وتدمري الـنظم               الرتاع املسلح   ‘١‘
التقليدية للنشاط االقتصادي والتضامن االجتماعي ونظم البىن التحتية االجتماعية ووسائل االتـصاالت        

  ؛وقنوات توزيع املنتجات وغريها من السلع األساسية الرئيسية، وتسبب يف حاالت إنسانية مأساوية

، وارتفاع معدل األشخاص املعالني     املرتفع الناجم عن معدل اخلصوبة املرتفع جداً      والضغط الدميغرايف     ‘٢‘
وعـن حركـات    ) إىل جانب أن نصف السكان هم دون سن الثامنة عشرة         (يف الوحدات األسرية    

  اهلجرة الكثيفة يف اجتاه املدن؛

 كنتيجة ، كنتيجة مباشرة للحرب، ولكن أيضاًتماعيةوتدمري وتدهور البىن األساسية االقتصادية واالج  ‘٣‘
  مباشرة للصيانة واحملافظة غري املناسبتني والثغرات يف نظام برجمة وإدارة االستثمارات العامة؛

، نتيجة لعدم كفاية الوسائل التقنيـة       واألداء الضعيف خلدمات التعليم والصحة واحلماية االجتماعية        ‘٤‘
   إىل هذه اخلدمات؛ذي جيعل من الصعب وصول الفئات األكثر ضعفاًواإلنسانية، وهو األمر ال

  ، وخاصة السلع األساسية؛ يف العرض الداخلي للنواتج األساسيةواهلبوط احلاد جداً  ‘٥‘

، الذي ميكن شرحه بضعف مؤهالت الكوادر واملوظفني الفنيني يف املتوسط           وضعف اإلطار املؤسسي    ‘٦‘
  وبإنتاجية منخفضة؛

، الناتج عن تدمري وإضعاف نظم التعليم والتدريب،        هلية رأس املال البشري واحلط من قيمته      وعدم أ   ‘٧‘
  وضعف الوضع الصحي، واخنفاض الرواتب، البطالة والعمالة الناقصة؛

 يف تصحيح االختالالت الكبرية يف االقتـصاد الكلـي الـيت            وعدم فعالية سياسات االقتصاد الكلي      ‘٨‘
  .تلوحظت طوال عقد التسعينا

   تأثري الفقر وعمق جذوره وشدته-  حاء

 دوالر يف ١,٧، وهو ما يعادل حنو  كوانزا شهريا٣٩٢ً حبوايل ٢٠٠١حدد مؤشر التنمية الريفية عتبة الفقر يف   - ٨٩
 لنتائج ووفقاً.  دوالر يف اليوم الواحد٠,٧٦، أي  كوانزا شهريا١٧٥ًب وجرى حتديد عتبة الفقر املدفع . )٨(اليوم الواحد

 يف املائـة مـن الوحـدات        ٦٢ يف املائة من السكان و     ٦٨، حوايل   ٢٠٠١شر التنمية الريفية، بلغ معدل الفقر، يف        مؤ
  . يف املائة من األسر املعيشية يف حالة من الفقر املدقع أو العوز١٥ يف املائة من األفراد و٢٨األسرية، ومن بني هؤالء 

                                                      

 كوانزا لكل دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وأشهر ٧,٧، كان ٢٠٠٠مع مراعاة أن سعر الصرف، يف   )٨(
 . يوما٣٠ًطوهلا 
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 لنتائج مؤشر التنمية الريفية، بلغ      فية احلضرية واملناطق الريفية ووفقاً    ويتفاوت معدل الفقر فيما بني املناطق الري        - ٩٠
.  يف املائة  ٩٤ يف املائة بني وحدات األسر، بينما بلغ معدل الفقر يف املناطق الريفية              ٥٧معدل الفقر يف املناطق احلضرية      

، نتيجة مباشرة للحرب، الـيت قيـدت        ١وتعترب شدة الفقر الريفي، اليت تعكسها املؤشرات الثالثة الواردة يف اجلدول            
إمكانية وصول الوحدات األسرية إىل مناطق الزراعة وإىل األسواق، بسبب انعدام األمن، كما دمـرت املـوارد القليلـة          

وعالوة على ذلك تسبب التجنيد العسكري يف ختفيض األيـدي العاملـة            ). مواشي، ومعدات عمل، وبذور   (للفالحني  
عمليات تشريد السكان إىل توجه نسبة مئوية كبرية من السكان النشطني إىل املناطق احلـضرية،               املتاحة للزراعة، وأدت    

 ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٦١ويعزى تفاقم الفقر احلضري إىل حد كبري، والذي قدر أنه بلغ . وترك احلقول الزراعية لإلمهال
وقد تسببت الزيادة يف عدد السكان      . املشردين يف املدن  إىل تدفق   ) االستقصاء ذو األولوية املتعلقة باألوضاع املعيشية     (

رص العمل، إىل جانـب العواقـب       فاحلضريني إىل ضغط ال ميكن أن تتحمله البىن التحتية، واخلدمات املتاحة وتوافر             
  . السلبية على األوضاع املعيشية ومستوى رفاه السكان

 ملقاطعة ومنطقة اإلقامـة، علـى        شدة الفقر، وفقاً    املتعلقني مبستويات حدوث وتعمق    ١٠ و ٩انظر املرفقني     - ٩١
ونـامييب هـي    .  إىل حد كبري   ٢٠٠١وتتباين حالة الفقر يف املقاطعات اليت تغطيها الدراسة االستقصائية لعام           . التوايل

كما أن  . املقاطعة اليت تبلغ فيها حدة الفقر أقصاها، وهي تسجل كذلك مؤشرات مرتفعة من حيث عمق وشدة الفقر                
طعة نامييب هي املقاطعة اليت يوجد فيها أكرب عدد من األفراد الذين يعيشون يف حالة من الفقر املدقع، حيث تبلـغ                     مقا

 تشهد حالة من الفقر مثرية للقلق، وهي املقاطعـة          ومقاطعة كونني أيضاً  ). ٢اجلدول   ( يف املائة تقريباً   ٨١نسبة هؤالء   
. ها، وهكذا حتتل املوقع الثاين من حيث أقصى مدى للفقر املوقع فيهـا اليت تبلغ مؤشرات تعمق الفقر وشدته فيها أعال 

ويالَحظ مع ذلك أن مؤشرات الفقر يف       . وأما مقاطعات لوندا نوريت ولواندا وكابيندا فإهنا تشهد أدىن مؤشرات الفقر          
عات، يبلغ مدى فقر غري     ويف هذه املقاط  . ١٩٩٥ يف الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام         كابيندا بدت أعلى كثرياً   

ومع ذلك جيدر مالحظة أن لواندا هـي        . قع يف أسفل قائمة العينات    دالفقراء أعاله، يف حني يقع من يعيشون يف فقر م         
وفقراء العاصمة يعادلون يف الواقع     . املقاطعة اليت يوجد فيها أكرب تركيز للفقراء، وهو أمر ناتج عن شدة كثافة السكان             

وعلى الرغم من أن نـامييب وكـونني        . ن جمموع السكان الوطنيني الذين يقعون حتت عتبة الفقر         يف املائة م   ٥١نسبة  
 يف املائة من السكان     ٣١، إال أهنا تضم يف جمموعها       صوهويال هي املقاطعات اليت تتسم بأكثر مؤشرات الفقر ارتفاعا        

 إىل حمدوديـة  د يف تفسري النتائج، نظراًالفقراء، وذلك بسبب توزيع السكان؛ وحىت يف حال وجوب تويف احلرص املعتا           
متثيل العتبة، فإن الدراسة االستقصائية تبني ضرورة توجيه سياسات مكافحة الفقر صوب العاصمة، حيث يوجد غالبية                

غري أن خطورة الفقر املالحظ يف مقاطعات نامييب وكونني وهويال توضح احلاجة إىل حبث إجراءات حمـددة                 . الفقراء
وينبغي أن تستكمل النتائج املعروضة يف هذا       . ون لسكان هذه املقاطعات احلق يف أن يعيشوا حياة كرمية         لكفالة أن يك  

وينبغي التعمق أكثر يف حبث مسألة تنويع سالت ربات األسر . املقام بدراسات جترى كذلك يف مقاطعات البلد األخرى
  .رن أكثر دقة وأقرب إىل احلقيقةوكذلك األسعار فيما بني املقاطعات، حىت ميكن إجراء حتليل مقا

   املالمح الوطنية للفقر والتنمية البشرية-  طاء

وعلى الرغم من . تنعكس الصعوبات والضغوط اليت كبحت التنمية يف أنغوال يف ضعف مستوى التنمية البشرية  - ٩٢
 ٢٠٠٠ يف عـام     ٠,٤٠٣بعض التحسينات اليت لوحظت يف السنوات األخرية، فقد ثبت مؤشر التنمية البشرية عنـد               

وهذا املؤشر الضعيف ميثل .  بلدا١٧٣ً بني ١٦١ذلك أن ترتيب البلد هو ): ١٩٩٩ يف ٠,٤٢٢ و١٩٩٧ يف ٠,٣٩٨(
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 ملشاكل خطرية وغري حمتملة يف اجملاالت األساسية لألوضاع املعيشية للسكان، على الرغم مـن أن مـستوى                  انعكاساً
ويظهر هذا الوضع بوضـوح يف      ). ٣اجلدول  (ب الصحراء الكربى    الدخل الوطين جياوز متوسط مستوى أفريقيا جنو      

 وعلى حالة   )٩(ويرجى اإلطالع على املرفق   . الفارق بني البعد االقتصادي والبعد االجتماعي لتنمية مؤشر التنمية الوطنية         
املتوقـع عنـد     إىل قصر العمر     ويرجع ضعف مستوى التنمية البشرية أساساً     .  لنوع رئيس الوحدة األسرية    الفقر وفقاً 

 يف املائة، ٢٣(وضعف املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالتعليم املشترك   ) ٠,٣٤ قدره    سنة، أي ما يعادل مؤشراً     ٤٥(الوالدة  
 على أساس تكافؤ القـوة       دوالراً ٢ ١٨٧وقدر الناتج احمللي اإلمجايل للفرد مببلغ       ). ٠,٣٦ قدره   أي ما يعادل مؤشراً   

وينبغي إيضاح أن املؤشر املشترك للمستوى التعليمي للسكان        ). ٠,٥١ل مؤشرا قدره    ما يعاد  (٢٠٠٠الشرائية يف عام    
والواقع أنه ال يوجد يف العـامل       .  اجلهود اليت يتعني على البلد أن يبذهلا خالل العقود القادمة يف قطاع التعليم             يربز جيداً 

 يف أفريقيا جنوب الـصحراء      ٠,٥٥النامية و  يف البلدان    ٠,٦٩سوى أربعة بلدان ذات مؤشر أقل، بينما يبلغ املتوسط          
 عن تلك املواصفات العامة لسكان أنغوال، يغدو من الضروري وصف األوضاع املعيشية للوحـدات               وفضالً. الكربى

 للوضع االجتماعي واالقتصادي للوحدات األسرية يف أنغوال، على أساس           تفصيلياً الًونعرض أدناه حتلي  . األسرية الفقرية 
  .إلحصائية املستقاة من مؤشر التنمية الريفية ومن االستقصاء املتعدد املؤشراتاملعلومات ا

   اخلصائص العامة للوحدات األسرية-  ياء

، ذلك أنه كلما كان حجم األسرة حمـدوداً       .  ببعد وتركيب الوحدة األسرية    للفقر يف أنغوال صلة وثيقة جداً       - ٩٣
ألسرية صلة بعدد األشخاص املعالني وكذلك، وإن بقدر أقل، بنوع          كما أن ملستوى فقر الوحدة ا     . كان وقع الفقر أقل   

، يعد احلجم املتوسط للوحدة األسرية      ٢٠٠١ لبيانات االستقصاء املتعدد املؤشرات لعام       وطبقاً. رئيس الوحدة األسرية  
 الوحدات األسرية مـن      يف املائة من   ٣٥وتتكون نسبة   .  يف املناطق احلضرية ومخسة يف املناطق الريفية       ستة أفراد تقريباً  

أن مؤشرات تأثري وتعمق وشدة الفقر مرتفعـة        ) ٤اجلدول  (وتوضح بيانات مؤشر التنمية الريفية      . أكثر من ستة أفراد   
 لنتائج ووفقاً. بشكل خاص، بل إهنا جتاوز املتوسطات اإلمجالية، يف الوحدات األسرية اليت يزيد عدد أفرادها على سبعة    

.  يف املائة مـن تلـك الوحـدات   ٢٣نسبة  )١٠(ريفية، متثل الوحدات األسرية اليت ترأسها امرأة     بيانات مؤشر التنمية ال   
ففي األواسط احلضرية، يالحظ أن األسر الـيت       . وملستوى فقر الوحدة األسرة صلة ضعيفة كذلك بنوع رئيس الوحدة         

ويف الوحدات األسرية الـيت     . مسيترأسها امرأة تكون أقل فقرا، األمر الذي يعكس حضورها القوي يف السوق غري الر             
وعلى العكس من ذلك، ُتنفق الدخول      .  يف االستهالك األسري   توجد على رأسها امرأة، يستخدم جمموع الدخل تقريباً       

غري أن الفقـر    . ويف نفقات استثمارية  ) املشروبات والتبغ (يف األسرة اليت يرأسها رجل يف مواد استهالكية غري أساسية           
 يف األسر اليت توجد على رأسها امرأة، وذلك بصورة خاصة الخنفاض درجـة              ط الريفية أكثر حضوراً   املدقع يف األواس  

ويقل املستوى التعليمي لرؤساء الوحدات األسرية الفقرية عن املستوى التعليمي لغري . تعليمها وقوهتا الشرائية االقتصادية
م الوحدات األسرية اليت توجد على رأسـها امـرأة          ومع ذلك فإن مستوى تعلي    . الفقراء، بغض النظر عن نوع اجلنس     

ومن بني الوحدات األسرية الفقرية اليت توجد على رأسها امرأة، تبلغ نسبة من ال يتمتعن بأي مستوى  .  أقل يكون غالباً 
يف  ١٧,٣ يف املائة و   ١٤,٨ يف املائة من األميات، وهو ما يتعارض مع نسبة           ٥٦ يف املائة إىل جانب      ٤٧,٤من التعليم   

                                                      

 .الة الفقر وفقاً لنوع رئيس الوحدة األسرية وح٢٠٠٠مؤشر التنمية البشرية لعام   )٩(

 .تأثري وعمق وشدة الفقر حسب حجم الوحدة األسرية  )١٠(
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ويشكل تشوه أسواق العمل، واخنفاض األجور وعدم       . املائة على التوايل يف حال الوحدات األسرية اليت يرأسها رجال         
ثبات العمالة، ورداءة املستوى املهين لليد العاملة كوابح هامة للتنمية ولزيادة اإلنتاجية ودخول األسر، وخاصة لـدى                 

  . أشد الفقراء فقراً

   التغذية-  كاف

 ووفقاً.  يف املائة من سكان أنغوال تتلقى خدمات الرعاية الصحية من نظام الصحة الوطين             ٣٥در أن نسبة    يق  - ٩٤
 بشكل أساسي إىل الشبكة الصحية األولية، اليت تتكون من مراكـز            لنتائج مؤشر التنمية الريفية، يلجأ أشد الناس فقراً       

وتظهر هذه املؤشـرات أمهيـة      ). ٦اجلدول  (باء أسرة    إىل عيادات خاصة وإىل أط     ونقاط صحية، وبصورة أقل كثرياً    
وعلى الصعيد التغذوي،   . الشبكة األولية يف استراتيجية النهوض بتقدمي اخلدمات الصحية لفئات السكان األشد حرماناً           

ينالون ويقدر أن أكثر من نصف سكان أنغوال ال         . راد الذين ال مأوى هلم والالجئني     ـمير البلد بأوضاع مأساوية بني األف     
 سنوات يوجدون يف حالة خطرية ومزمنـة  ٥ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ٢٢ما يكفيهم من الغذاء وأن      

وأما عن الوحـدات األسـرية الفقـرية، فـإن          ).  يف املائة يف حالة من سوء التغذية املزمنة املعتدلة         ٤٥(من سوء التغذية    
 ملؤشر التنمية الريفية، ختصص األسر يف املراكـز         وطبقاً. لث السعرات الالزمة  االستهالك اليومي من السعرات يقل عن ث      

 يف املائة فقط من األسر احلضرية هي ٢٥وحىت يف هذه احلال، يقدر أن .  يف املائة من إنفاقها ألغراض التغذية    ٧٥احلضرية  
  .مها على استهالك دقيق الذرة واألمساك يف طعاوتركز األسر األكثر فقراً.  كمية السعرات الالزمةاليت تستهلك يومياً

   الطاقة الكهربائية-  الم

 يف املائة مـن جممـوع    ٨٣ويقدر أن   . ميثل اخلشب والفحم املصدرين الرئيسيني للطاقة الالزمة لطهي الطعام          - ٩٥
ما املـصدران   أما اخلشب والزيت فه   .  يف املائة من السكان الريفيني يلجأون إىل هذين املصدرين من الطاقة           ٩٦السكان و 

 يف املائة ممن يعانون الفقر املدقع، مقابـل         ٢٥وال يتمتع بالكهرباء سوى     . الرئيسيان لإلنارة بالنسبة إىل من هم أكثر فقراً       
ومثة مؤشرات أخرى من وسائل الراحة، مثل استهالك الطاقة أو استخدام االتـصاالت             .  يف املائة من غري الفقراء     ٦٦

 يف املائة من متوسط البلدان      ١٠حنو  ) ٨٤(ساعة  /وميثل عدد الكيلووات  .  بطبيعة احلال  الالسلكية، وهي منخفضة جداً   
، ظل إنتاج الطاقة )١١(وكما ميكن مالحظته يف املرفق.  يف املائة من متوسط أفريقيا جنوب الصحراء الكربى١٨النامية و

. ٢٠٠٦ يف املائة عام     ١٣,٣ و ٢٠٠٥ئة عام    يف املا  ١٧,٤، وبلغت نسبة منوه     ٢٠٠٠الكهربائية يزداد باستمرار منذ عام      
وكان السبب يف هذا النمو امللحوظ هو زيادة العرض، بعد أن بدأ تشغيل املراكز اهليدروكهريب يف كابيندا، الـذي بـدأ                    

ة ، األمر الذي أسهم يف ختفيض الطاقة احلرارية يف املنطقة املغطاة بالشبك   ٢٠٠٤ديسمرب  /إنتاجه من الطاقة يف كانون األول     
 يف  ١٥ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة عام     ٤٠وقد تراجع معدل مشاركة الشبكة الكهربائية الشمالية من حنو          . الكهربائية الشمالية 

أما .  الكهربائية املوزعة  ، ال توجد بيانات دقيقة بشأن الطاقة      ٢٠٠٦ لتقرير األداء احلكومي لعام      ووفقاً. ٢٠٠٦املائة عام   
 ٢٠٠٠وقد منت كمية الطاقة املوزعة منذ عام         .ي متثل بيانات حمسوبة بناء على اإلنتاج      األرقام املنسوبة إىل التوزيع فه    

. ٢٠٠٦ يف املائة عـام      ١٣,٠ و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٥,٣ يف املائة و   ١٢,٨بشكل مستمر مبعدل بلغ يف املتوسط       
بالكهرباء، األمر الذي   اعات يف اإلمداد     ما تسجل انقط   ومثة عجز كبري يف توزيع الطاقة الكهربائية يف البلد كله، فكثرياً          

 إىل أمهية الطاقة الكهربائية لالقتصاد وتقدمي اخلدمات واحلياة داخل البيـوت؛             على نوعية حياة السكان، نظراً     يؤثر سلبياً 
                                                      

 .إنتاج وتوزيع ومصادر اإلضاءة بالطاقة الكهربائية  )١١(  
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ويف هذه احلالة، يسعى السكان بـصورة فوضـوية إىل         :  دون طاقة كهربائية    طواالً ومثة أشخاص آخرون يقضون شهوراً    
ويستخدم جانب  .  طويالً يب وصلة كهربائية ألن انتظار رد رمسي على طلب اإلمداد بالطاقة الكهربائية يستغرق وقتاً             ترك

ويؤدي النقص املستمر   . كبري من السكان احلضريني وسائل طاقة بديلة، وخاصة مولدات الكهرباء، والشموع واملصابيح           
ق اليت تشتعل يف املنازل، ويسبب استخدام وسيلة إنارة بديلـة غـري             يف الطاقة إىل سلسلة من احلوادث، وال سيما احلرائ        

  . يف املائة فقط من سكان أنغوال تتوافر لديهم الطاقة الكهربائية٣٠ويرى وزير الطاقة أن . مناسبة

   األوضاع املعيشية للفئات املستضعفة واحملرومة-  ميم

أن الفقر، بالنسبة للمجتمعـات احملليـة، يتجـسد يف          تبني عمليات التشخيص القائمة على املشاركة الريفية          - ٩٦
وعوامل الضعف اليت حددهتا هذه اجملتمعات . الضعف يف مواجهة حاالت تؤدي إىل تدهور مستوى رفاه تلك اجملتمعات

انعدام إمكانيـة الوصـول إىل      ‘ ٢‘فقدان السكن أو السكن يف منازل غري مناسبة؛ و        ‘ ١‘: كانت بالترتيب كما يلي   
عدم إمكانية الوصول إىل املمتلكات وعوامل اإلنتـاج        ‘ ٣‘االجتماعية األساسية املتعلقة بالتعليم والصحة؛ و     اخلدمات  

وتتفاقم حاالت الضعف   . عدم وجود محاية قانونية أو حقوق مواطنة      ‘ ٥‘انعدام الرصيد االجتماعي؛ و   ‘ ٤‘وحيازهتا؛ و 
يكلية، مثل احلالة املناخيـة، وصـالحية األرض لإلنتـاج          هذه بسبب جمموعة من العوامل الزراعية وااليكولوجية واهل       

الزراعي، واحلالة السيئة للطرق والكباري، مما جيعل من الصعب إعادة تنشيط التجارة الريفية، وعدم وجـود سـوق                  
وامل وإذا ما أخذت ع   . للعمالة الريفية واحلضرية، والوجود الضعيف لإلدارة الفعلية للدولة يف بعض البلديات واحملليات           

الضعف كأساس فإن احملليات عرفت الرفاه االجتماعي واالقتصادي للوحدات األسرية من حيث ظـروف الـسكن،                
وحيازة املمتلكات واستعماهلا، وإمكانية الوصول إىل عوامل اإلنتاج، وإمكانية الوصول إىل البىن التحتية االجتماعيـة،               

  . واحلماية القانونيةوفرص العمل، والرصيد االجتماعي للمجتمعات احمللية،

   إطار الربنامج املتكامل للمساعدة االجتماعية-  نون

وبصفة عامـة، فـإن     . ما زال الربنامج املتكامل للمساعدة االجتماعية حيظى بأولوية يف السياق احلايل للبلد             - ٩٧
ف إعادة إدماج النازحني    املشاكل االجتماعية اليت تشكل السبب يف وجود هذا الربنامج املتكامل تستلزم استمراره هبد            

واملشردين أثناء احلرب يف اجملتمع ويف دورة اإلنتاج، وحتسني تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسـية وتعزيـز الوئـام                  
  .  حلركة السكان وأمنهم ولإلدماج االجتماعي ضرورياًومن ناحية أخرى متثل إزالة األلغام شرطاً. االجتماعي

  : ل من الربامج والربامج الفرعية التاليةويتكون الربنامج املتكام  - ٩٨

  :برنامج املساعدة وإعادة اإلدماج االجتماعي
  الربنامج الفرعي العام إلعادة توطني األفراد واألسر وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

  ؛الربنامج الفرعي للمساعدة اإلنسانية
  ؛راكز جمتمعية للمساعدة االجتماعيةم. الربنامج الفرعي إلعادة التأهيل، والتعمري والتجهيز باملعدات

  ؛الربنامج الفرعي الوطين إلدماج اجلنود السابقني من معوقي احلرب
  .الربنامج الوطين إلزالة األلغام
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  )٢٠٠٦ والربع األول من ٢٠٠٥( النتائج -  سني
 ٢٠٠٦- ٢٠٠٥تتيح النتائج اليت مت احلصول عليها، بصرف النظر عن كون بعض األهداف احملددة لعـامي                  - ٩٩

  .)١٢(تعود إىل برامج جرى البدء فيها منذ سنوات سابقة، التوصل إىل استنتاجات هامة
ويالحظ أن مجع مشل األسر، وإعادة األنغوليني الالجئني إىل الوطن، وعملييت إعادة توطني وإعـادة إدمـاج                   - ١٠٠

 عمليات بنـاء    وتتقدم أيضاً . ٢٠٠٦ يف    كامالً  ويتوقع أهنا ستنفذ تنفيذاً     هي برامج حققت جناحاً    األسر املمولتني ذاتياً  
 يف املائة، بينما تبلغ نسبة إيـداع األطفـال يف مؤسـسات             ٤٦مراكز جمتمعية جديدة لألطفال، وبلغت نسبة التنفيذ        

  . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ يف املائة، ومن املتوقع أن حتقق األهداف احملددة هلا لفترة السنتني ٦٦للمساعدة واحلماية 

  والتنمية الريفية الزراعة - عني 
زيادة إنتاج وتسويق احلبوب، والبقول، والعسقل، :  وقبل كل شيء إىل حتقيق ما يلييسعى قطاع الزراعة أوالً  - ١٠١

والنب، ومنتجات مصائد األمساك الداخلية ومصائد األمساك احلرفية، وتربية احليوانات اجملترة الصغرية، واملاشية من البقر،         
ستدامة واملوارد الطبيعية؛ وتشجيع األنشطة التجريبية من أجل خلق ظروف من شأهنا إنعاش أنشطة والنهوض بالتنمية امل

عمليات التمويل املتناهي الصغر، والتوسع يف املشاريع الريفية، وعمليات الري بالتنقيط، وإنتاج النب، وتربيـة               (أخرى  
اتيجية على مبدأ أساسي يتمثل يف املشاركة النـشطة         وترتكز هذه االستر  ). اخلنازير، وتربية الطيور والدواجن والنحل    

وجيب ملراكز  . للغاية من جانب اجملتمعات احمللية، ودور البلديات كنواة استراتيجية للتخطيط والتدخل واملتابعة والتقييم            
توىل مـسؤولية   التنمية الزراعية أن تشكل بؤرة أنشطة الدعم املقدم إىل الفالحني، بينما ينبغي للمؤسسات البلدية أن ت               

وستتوىل املؤسسات املركزية املسؤولية عن إعـداد       . إسداء املشورة، واإلشراف واألنشطة املتعلقة باالهتمامات البلدية      
املـاحنون،  (وما زلنا ننتظر تعاون شركاء خمـتلفني        . سياسات واستراتيجيات، وسن التشريعات، والتمويل واإلشراف     

كذلك ينبغي الستراتيجية التنمية الريفية أن تأخذ       ). ، واملنظمات غري احلكومية   واملؤسسات اإلنسانية، والقطاع اخلاص   
يف اختاذ القرارات االستراتيجية، ويف سوق العمـل،        : يف االعتبار التشجيع الالزم ملشاركة املرأة يف العديد من امليادين         

التنمية اجملتمعية للجمعيات الريفيـة؛     الذين أعيد توطينهم؛ ويف     /واحلصول على األراضي، ومساعدة األشخاص املقيمني     
اإليدز ومكافحته؛ /وإدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها؛ وتقدمي الدعم يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         

ومن أجـل بلـوغ     . ويف حتديث املؤسسات، مع التركيز على تعزيز كفاءات الكوادر التقنية واإلدارية يف هذا القطاع             
  : ، فإن مسارات العمل تشمل ما يليف استراتيجية هذا القطاع وبالنظر إىل املبادئ األساسية احملددة سابقاًأهدا

مـصائد  /تعزيز قدرة إنتاج القطاع التقليدي، وخاصة املزروعات الغذائية ومصائد األمساك الداخلية            ‘١‘
  األمساك احلرفية؛ 

  ؛)لريفيةالتجارة ا(إعادة تنشيط نظم السوق الداخلية   ‘٢‘
  التنمية املستدامة للموارد الطبيعية؛  ‘٣‘

 والتحديث التدرجيي للمؤسسات العامة، مع إعادة تنظيم اإلطار القانوين والعمل على أن يكون كافياً  ‘٤‘
  ) النظام املؤسسي(جعلها أدوات لتنظيم وتعزيز التنمية املستدامة هلذا القطاع 

                                                      

 .برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي: ٩املرفق   )١٢(  
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  ليدي تعزيز قدرة إنتاج القطاع التق-  ثالثاً
، بغيـة تقـدمي     )١٣(يتمثل اهلدف احملدد من هذا العنصر يف تنظيم وتعزيز املؤسسات املرتبطة بالتنمية الزراعية              - ١٠٢

خدمات ترمي إىل زيادة اإلنتاج وحتسني تسويق منتجات القطاع الزراعي، الذي أثبت يف املاضي قدرته على إنتـاج                  
هر على أن ال يؤدي تنفيذ هذه التدابري إىل متييز ضد النساء أو أي فئة أغذية لألغراض الوطنية وللسوق الدولية، ويف الس

اجتماعية أخرى، وضمان إمكانية احلصول على األراضي واستخدامها وذلك باملساحة الالزمة وحسب خصوبة التربة،              
بتوزيع البذور  ضي هذه   اوحسب حجم األسرة، ونظام اإلنتاج والعادات الغذائية، وينبغي أن تستكمل عملية منح األر            

وستنطلق استراتيجية دعم املزارعني من البلدية، وسيتعني تعزيز مراكز التنمية . واملعدات الزراعية لكفالة اإلنتاج املستدام
الريفية كي تتعاون مع السلطات البلدية واحمللية وحتصل على تأييد مجيع املؤسسات، حىت تتمكن من خدمة املـزارعني                  

  . ى حنو فعالوالصيادين احلرفيني عل

  : وتشمل التدابري املتخذة لبلوغ األهداف املذكورة ما يلي  - ١٠٣

دعم معهد التنمية الزراعية، وإنشاء مراكز للتنمية الزراعية، وإعادة تنظيم املراكز القائمة، بغية القيام                ‘١‘
 كافيـة   مع معاهد أخرى تابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارات أخرى، بتقـدمي مـساعدة             

  احلريف؛/لقطاعي الزراعة والصيد الداخلي

  داخل مراكز التنمية الزراعية؛" إدارة للنهوض باملرأة"وإنشاء   ‘٢‘

ع مركـز   ـوإنشاء وحدات لنشر املعلومات املتعلقة بالبيئة داخل مراكز التنمية الزراعية، بالتعاون م             ‘٣‘
  تنمية الغابات؛

  يعها على الفئات املستضعفة؛والقيام جبرد لألراضي املتاحة لتوز  ‘٤‘

والقيام، يف مجيع البلديات، بدعم من معهد البحوث الزراعية واإلدارة الوطنية للبذور، بتشجيع زراعة   ‘٥‘
  بات الكسافا على أراضي املزارعني؛وأعناق نبذور احلبوب والبقول 

الرائدة يف جمال إنشاء    وتشجيع منو قروض اإلنتاج للمزارعني عن طريق القطاع التجاري والتجارب             ‘٦‘
  مؤسسات التمويل املتناهي الصغر؛ 

  وتشجيع تطوير معاجلة وتسويق الكسافا؛  ‘٧‘

وتشجيع معهد البحوث الزراعية على إجراء اختبارات للتكنولوجيات اليت تتكيـف مـع أوضـاع              ‘٨‘
  ؛)احلبوب والكسافا والبطاطا احللوة والبقول(املزارعني والزراعات األساسية 

                                                      

عهد البحوث البيطرية، واملركز األنغويل للخدمات ال سيما معهد التنمية الزراعية، ومعهد البحوث الزراعية، وم  )١٣(
 .البيطرية، ومعهد تنمية الغابات، واإلدارة الوطنية للبذور، واللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية
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إلشراف على صحة احليوانات والصحة العامة والتشجيع على تربية املاشية، مع التركيـز علـى               وا  ‘٩‘
، وكذلك تشجيع املشاريع    )تطعيم احليوانات على حنو منتظم ضد اآلفات احليوانية       (القطاع الزراعي   

تقليدية، عن  النموذجية يف قطاع إنتاج النب، واحليوانات اجملترة الصغرية، وتربية اخلنازير والدواجن ال           
  طريق اخلدمات البيطرية، ومركز البحوث البيطرية، ومركز التنمية الريفية؛

وتركيز أنشطة مركز البحوث البيطرية على الدراسات املتعلقة بتفشي األوبئة، واختبار التكنولوجيا              ‘١٠‘
  أ احليواين؛اليت ميكن أن تتكيف مع القطاع الزراعي، ومراقبة اجلودة، ومراقبة األغذية ذات املنش

  وتشجيع التجارب الرائدة من أجل حتسني تقنيات الري والصرف يف القطاع التقليدي؛  ‘١١‘

  وتعزيز التكنولوجيات الرامية إىل زيادة إنتاج األلبان يف القطاع الزراعي؛  ‘١٢‘

ـ        ـوتشجيع التدابري النموذجية فيما يتع      ‘١٣‘ ازير يف  لق باحليوانات اجملترة الصغرية، وتشجيع تربيـة اخلن
  القطاع الزراعي؛

  .وتشجيع تربية الدواجن وحتسني السالالت احمللية من أجل إنتاج اللحوم والبيض  ‘١٤‘

  )التجارة الريفية( تنشيط نظم السوق الداخلية - ألف 

تأمني عـرض األغذيـة     : جيري السعي إىل تنشيط وحتقيق استقرار األسواق من خالل بلوغ األهداف التالية             - ١٠٤
 يف حالة الكوارث الطبيعية؛ ومساعدة السكان املتأثرين وإعادة تشغيل النظام اإلنتاجي؛ ومـساعدة الفئـات       األساسية

املستضعفة؛ واحلد من تقلبات السوق؛ وتوفري األوضاع املناسبة لالستعاضة عن املساعدة الغذائية اخلارجية مبنتجـات               
ملسؤولة عن مراقبة جودة املنتجات اليت جيري تـسويقها،         حملية، من أجل تشجيع اإلنتاج الوطين؛ وتعزيز املؤسسات ا        

املعهد األنغويل للبحوث واخلدمات البيطرية املعين باألغذية ذات املنشأ احليواين واملعهـد الـوطين للحبـوب املعـين         (
؛ وإعـادة   )باملنتجات القائمة على احلبوب، واإلدارة الوطنية للزراعة والغابات للمنتجات األخرى ذات املنشأ النبـايت             

تأهيل البىن التحتية للطرق العامة والطرق الريفية؛ ومنو االئتمان الريفي؛ وترويج املعلومـات يف أسـواق املنتجـات                  
  . سحب العوائق البريوقراطية لألنشطة الريفية/واإلمدادات الزراعية؛ وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وختفيض

  : بري التاليةوسيجري حتقيق هذه األهداف عن طريق التدا  - ١٠٥

التنسيق املؤسسي من أجل إنشاء جلنة دائمة مشتركة بني الوزارات معنية باألمن الغـذائي، بغـرض          )أ(
  وضع سياسة لألمن الغذائي للبلد؛

وتعزيز مكتب األمن الغذائي التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، املسؤول عن مجع ومعاجلة وحتليل                )ب(
ومات املتعلقة باألسعار، توفري املنتجات واإلمدادات الغذائية األساسية وإتاحة احلـصول عليهـا،             ونشر البيانات واملعل  

  وإجراء دراسات بشأن نظام االحتياطات الغذائية، مبساعدة املعهد الوطين للحبوب؛

  ؛وإقامة عالقات شراكة وتنسيق مع املنظمات اإلنسانية، واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية  )ج(
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  وصياغة استراتيجيات لتحويل املساعدة اإلنسانية إىل مساعدة يف التنمية؛  )د(

وإعادة تأهيل وتعزيز املختربات البيطرية، وعلى سبيل األولوية املختربات القائمة يف املقاطعات الـيت                )ه(
  ، وماالجني، وهوامبو؛)نغولوبا(، مث خمتربات مقاطعات هويال )لواندا، بنغويال، نامييب، وكابيندا(توجد فيها موانئ 

  تعزيز خمترب التحاليل املركزي التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، يف لواندا؛  )و(

وإعداد خطة لتوسيع نطاق املختربات التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية وللمعهد الوطين للحبوب             )ز(
  يف املقاطعات؛

  ؛MECANARO-EPرق الريفية، عن طريق مؤسسة وإعادة تأهيل الطرق العامة والط  )ح(

  وتوفري االئتمانات من أجل تنشيط التجارة الريفية؛  )ط(

ث تصبح اإلدارة أكثر فعالية وكفـاءة وملتابعـة املعـامالت      ـة حبي ـراءات اإلداري ـوتبسيط اإلج   )ي(
  . التجارية الريفية

   فرص العمل وتوليد الدخل-  باء

قتصادات احمللية بإتاحة فرص كبرية للعمل يف القطاع الريفي، مما يـؤدي إىل قلـة             ال يسمح مستوى تنمية اال      - ١٠٦
  . البدائل أمام اجملتمعات الريفية لزيادة الدخول الضعيفة الناجتة عن النشاط الزراعي

يل لقد تقرر أن إمكانية الوصول إىل املمتلكات من قب        : إمكانية الوصول إىل املمتلكات وحيازهتا واستعماهلا       - ١٠٧
األرض واملاشية وأدوات العمل والسلع املرتلية وحيازهتا واستعماهلا هي مبثابة عناصر هامة حمددة للفقر، بالنظر إىل أهنا                 

وهذه احلماية ال تنجم فقط عن اإلنتاج االقتصادي الـذي يتـأتى مـن              . تتيح احلماية للوحدات األسرية من الضعف     
ويف مجيـع   . ص تنويع مصادر الدخل اليت يتيحها استعمال هذه املمتلكـات          من فر  استخدام هذه املمتلكات، وإمنا أيضاً    

اجملتمعات احمللية، يالحظ أن نقص معدات العمل يؤدي إىل زيادة الضعف، وال سيما يف اجملتمعات احمللية الـيت اسـتقرت    
ر اليت تنتمي إىل جمتمعات     ومن ناحية أخرى فإن األس    . ، بينما ال ميثل احلصول على األرض العامل الرئيسي للضغط         حديثاً

حملية أكثر استقرار تكون قادرة على استخدام أرضها كأساس إلنشاء تعاونيات صغرية واحتادات للمزارعني، كما ميكـن               
وجيدر باملالحظة أن الوصـول إىل املـوارد   .  إليرادات بديلة هاماً هلا أن تؤجر هذه األرض أو تسلفها، مما يشكل مصدراً         

  . ت واألهنار حيدد أيضا قدرة اجملتمعات احمللية على احلفاظ على جمموعة من املنتجات الالزمة لبقائهاالطبيعية، والغابا

 باحلق يف الغذاء جرت دراسة قضية انعدام األمن الغذائي يف أنغوال علـى أسـاس                وأثناء احملفل الوطين املعين     - ١٠٨
الريفية إىل املدن الرئيسية، وتدهور البىن التحتية االجتماعية     جوانبه األساسية، وال سيما اهلجرة اجلماعية لسكان املناطق         

واالقتصادية األساسية وقنوات االتصال األساسية، وتعطل التجارة بني املدن واملناطق الريفية، والنقص يف عروض السلع       
وفيمـا يتعلـق    . تـاج الغذائية الضرورية، ومؤشرات اإلنتاج الزراعي الضعيفة، ووجود األلغام األرضية يف مناطق اإلن           

البـذور،  (باملستويات الضعيفة من اإلنتاج الزراعي، فإن ذلك يعزى إىل نقص اإلمدادات الزراعية وارتفاع أسـعارها               
، وكذلك إىل سعر املنتجات املنخفض، واخلسائر يف املواشي، ونقص املـوارد البـشرية،              )ومعدات اإلنتاج، واألمسدة  
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، )الفيضانات وفترات الفيـضانات املطولـة     (ات، والظروف املناخية غري املواتية      وغياب أشكال التشجيع املايل للقطاع    
 إىل الفقر املدفع؛ وباإلضافة إىل ذلك تعود مواطن الضعف يف أنغوال إىل طول احلرب، الـذي أدى إىل وجـود                   وأيضاً

وطينـهم، ومعـوقي    فئات مستضعفة، ال سيما األشخاص الذين ال مأوى هلم، والالجئني، واألشخاص الذين أعيد ت             
احلرب، والنساء األرامل، واليتامى، إىل جانب املهاجرين من الريف الذين يبحثون عن فرص عمل جديدة، والنـساء                 

  . رئيسات األسر، واألقليات، واألشخاص من كبار السن، وما إىل ذلك

   التنمية املستدامة للموارد الطبيعية- جيم 

إطار هذا العنصر التنمية املستدامة للموارد الطبيعية وإجياد أنشطة مولدة          تشمل األهداف املطلوب حتقيقها يف        - ١٠٩
وتتمثل . للدخل تكون مرتبطة بأنشطة إعادة التأهيل، وإدارة املوارد الطبيعة اليت حتتاج إىل عمالة كثيفة واحلفاظ عليها               

  : بعض التدابري الرامية إىل بلوغ هذه األهداف فيما يلي

  يعية والتنظيمية؛حتديث األطر التشر  )أ(

  وإعادة التشجري؛  )ب(

  وتقييم حالة تدهور املوارد الطبيعية مع إعداد دراسات خلرائط املناطق املعرضة للتدهور؛  )ج(

  وإعداد برامج وخطط عمل على األجلني املتوسط والطويل من أجل تنمية املوارد الطبيعة؛  )د(

  احلرفية؛/صائد األمساك الداخليةوالنهوض بربنامج منوذجي إلعادة تأهيل وتنمية م  )ه(

  والنهوض بأنشطة منوذجية ملنع تكون األخاديد، باستخدام تقنيات بيولوجية؛ وتشجيع تربية النحل التقليدية؛  )و(

معهـد تنميـة الغابـات      /وتنسيق الكفاءات بني وزارة التخطيط احلضري والبيئة ووزارة الزراعـة           )ز(
  . داخل بني املعايري والتدخالت اليت ميكن أن تتعارض مع التشريعات املتعلقة بالبيئةواإلدارات البلدية، من أجل تفادي الت

   اإلصالح املؤسسي- دال 

تشمل أهداف هذا اخلط االستراتيجي فيما تشمل، العمل على اتساق وحتديث سياسات وتشريعات ولـوائح           - ١١٠
املؤسسات التابعة هلا، بغية تيسري التنميـة االقتـصادية         القطاع العام الزراعي وحتديث وزارة الزراعة والتنمية الريفية و        

  : وتشمل بعض التدابري الالزمة لبلوغ هذه األهداف ما يلي. واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

تنقيح أو إعداد قوانني ولوائح، مع إعطاء األولوية للجوانب املتعلقة باألرض، والغابـات، وصـحة                 ‘١‘
لبذور، والتنمية الزراعية، واملبيدات احلشرية، والتعاونيات، والصيد الـداخلي         املواشي والنباتات، وا  

  والصيد الربي وما إىل ذلك؛

وتركيز مسؤوليات إدارات وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف الوظائف املركزية؛ وتنسيق العالقات مـع        ‘٢‘
   تكون على مستوى اجملتمعات احمللية؛البلديات، وتطبيق الالمركزية على عملية التخطيط والتنفيذ حبيث
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، حبيث تسهم هذه املؤسسات على حنـو        )املعاهد(وإعادة تنظيم وتعزيز مؤسسات التشجيع العامة         ‘٣‘
  أفضل يف القطاع الزراعي؛

والعمل على اتساق الوظائف وإعادة تنظيم صندوق دعم تنمية النب، بغية االستجابة السـتراتيجية                ‘٤‘
  تجابة الحتياجات أخرى للمزارعني؛دعم التسويق، واالس

  .وإعداد دراسة عن طرق حتسني إدارة وفعالية مكاتب التنمية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية  ‘٥‘

   النتائج املنشودة- هاء 

  : ٢٠٠٦بفضل هذا الربنامج، يؤمل حتقيق النتائج التالية حىت عام   - ١١١

  ور العسقل؛زيادة إنتاج احلبوب، والبقول، وجذ  ‘١‘

احلرفية /ات دعم ملصائد األمساك الداخلية    ـ وحدة إنتاج بذور وتوفري خدم     ٣٠٠وتقدمي املساعدة إىل      ‘٢‘
  أسرة؛ ٥ ٠٠٠ل 

 هكتار على ٤٠كيلومتر من الطرق الفرعية أو دون الفرعية الريفية، واستعادة  ١ ٠٠٠وإعادة تأهيل   ‘٣‘
  األقل من األراضي اليت تكونت فيها أخاديد؛

   منطقة من مناطق الغابات؛٥٠ ٠٠٠وإعادة تشجري حنو   ‘٤‘

   هكتار؛١٠٠وتوفري خدمات دعم بشأن تقنيات الري والصرف، على مساحة إمجالية تبلغ حنو   ‘٥‘

   للطب البيطري؛ مركزاً جتريبيا٢٥ً مركزاً للتنمية الزراعية و٩٤وإعادة تأهيل أو إنشاء   ‘٦‘

   وحدة لتعزيز الوعي البيئي؛٥٠ملرأة و وحدة خلدمات النهوض با٥٠وإنشاء   ‘٧‘

، موجهة للقطـاع  )يف كل مقاطعة(والتشجيع على إنشاء مؤسسات جديدة للتمويل املتناهي الصغر           ‘٨‘
  . الزراعي، وتشجيع توفري االئتمان لإلنتاج الزراعي

   الصيد- واو 

 بضمان استثمار مستدام ملـوارد   مع األهداف املتعلقةمتاشياً) حصيلة صيد السمك (تطور نشاط قطاع الصيد       - ١١٢
، اليت أتاحت استعادة املوارد، وخاصة مـوارد        ٢٠٠٣ولذلك لوحظت التدابري املتعلقة باإلدارة املتخذة منذ عام         الصيد؛  
وبصورة عامة، مل يظهر جدول الكتل األحيائية تعديالت هامة ومن مث تفرض ضرورة تعزيـز تـدابري اإلدارة،                  . احمليطات

وقد بدأ تـشجيع    . واع اليت هلا قيمة جتارية أكرب، وكذلك بالنسبة إىل األنواع اليت يستهلكها السكان            وبشكل خاص األن  
الصيد التقليدي يلقى عناية خاصة، بسبب الدور الذي يضطلع به من حيث ختفيض حدة الفقـر، ومكافحـة اجلـوع                    

ه ـوى من ـاط أق ـ على نش  ٢٠٠٦لدليل يف   وعلى الرغم من الضغوط املذكورة أعاله، فقد أقام هذا القطاع ا          . والبطالة
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 يف املائة، وهي نتيجة حلسن أداء الصيد الصناعي واحلريف، اللذين           ١١,٦، وذلك ألن نسبة مستوى منوه بلغت        ٢٠٠٥يف  
 يف املائة على التوايل، يف حني أن الصيد شبه الصناعي استمر يف اجتاهه الرتويل املالحظ                ١٥ يف املائة و   ٣٠أسهما فيه بنمو    

 اً تباطؤ ٢٠٠٦وقد شهد النشاط الصناعي يف قطاع الصيد يف         . ٢٠٠٦ يف املائة يف     ١٦ ناهز    اخنفاضاً ، مسجالً ٢٠٠٦  يف
 تباطؤ النـشاط    وينتج.  يف املائة  ٣٤، إال فيما يتعلق خاصة بإنتاج األمساك اجلافة وشبه اململحة، الذي ازداد بنسبة              شديداً

ه الصناعي، األمر الذي كان له تأثري على مستوى إنتاج األمساك الطازجة الصناعي من اخنفاض مستوى صيد األمساك شب
 يف ٤٩، على التوايل، بينما هبطت أنواع دقيق األمساك وامللح بنسبة  يف املائة تقريبا٧٢ً يف املائة و٤٣واجملمدة مبا يوازي 

ألسـماك اجلافة وشبه اململحة هو الـذي       ومن حيث النتائج، كان إنتاج املعلبات وا      .  يف املائة على التوايل    ٧٠املائة و 
  .٢٠٠٥عكس االجتاه يف 

   االستثمارات- زاي 

يف املائة   ٢٤,١شهد قطاع الصيد كذلك زيادة يف حجم االستثمارات بنسبة           مثلما حدث يف قطاع الزراعة،      - ١١٣
يف االستثمارات اليت   وكان السبب   . ٢٠٠٥ ماليني يف    ٦,٢ ماليني دوالر أمريكي، مقابل      ٧,٧، مبجموع قدره    تقريباً

أما عن .  يف املائة٣٠، حيث منا بنسبة ٢٠٠٥ هو انعكاس االجتاه الذي شهده األسطول الصناعي يف ٢٠٠٦حتققت يف 
وهكذا اتسم الصيد املتأيت من األسطول      . أداء الصيد احلريف، فقد نتج عن استثمارات حتققت بفضل الزوارق الساحلية          

 بـأن   احلريف باجتاهات إىل النمو ازدادت بفعل االستثمارات اليت حققـت، علمـاً  الصناعي وكذلك الناتج من الصيد 
  . )١٤( من دوالرات الواليات املتحدة مليونا٣٧,٧ًاالستثمارات العامة بلغت 

   العمالة- حاء 

األيدي فباإلضافة إىل حجم    . مل حيدث أي تغيري هام فيما يتعلق بالعمالة، نظرا ألداء االستثمارات اليت حتققت              - ١١٤
 من  آخرون، جاءوا أساسا٤ً ٩٤٤ من الصيادين، أضيف إليهم ٤١ ٥٠٠، وهي ٢٠٠٥العاملة اليت كانت موجودة يف 
  .بدء نشاط مخسة زوارق ساحلية

   اإلصالحات والتدابري املنفذة-  رابعاً
 يف املائة ٦٥,٦مقابل  يف املائة ٧٣على الرغم من أن اإلنتاج يف قطاع الصيد اقترب من املستوى املربمج، وهو   - ١١٥

 النمو مل يكن ليتحقق إال باختاذ تدابري، منها ما يوزَّع على املقاطعات الساحلية من جتهيزات                ايف السنة السابقة، فإن هذ    
وإمدادات خاصة بالصيد البحري، ومثال ذلك ما يوزع من أدوات وحمركات على احتادات الصيادين يف مقاطعـات                 

وفيما له صلة بالترتيبات املتعلقـة بـضمان االسـتغالل    . ندا وكوانزا سول وبنغويال ونامييبكابيندا وزائري وبنغو ولوا   
 وكذلك االستراتيجية طويلة األجل السـتدامة       ٢٠١٠- ٢٠٠٦املستدام للقطاع، أصبحت كل من خطة التنظيم ألفق         

  . هذا القطاعالصيد وزراعة األمساك يف األحواض املائية مبثابة األدوات الرئيسية إلدارة موارد 

                                                      

 .بيانات بشأن اإلنتاج البحري الوطين والصناعة التحويلية لألمساك  )١٤(
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   املشاكل والضغوط- ألف 

لوحظ من بني املشاكل والضغوط اليت تواجه ممارسة النشاط يف هذا القطاع أن خطوط االئتمان غري فعالة وأن   - ١١٦
اآلجال الطويلة املطلوبة الحترام الشروط الالزمة الستخدام التسهيالت املالية غري قائمة، وكذلك اجلمود املـستمر يف                

  . تاج دقيق السمك، بسبب اإلمهال التقين للتجهيزاتوحدات إن

   الصناعة التحويلية- باء 

نتيجة لتحسن البيئة االقتصادية، ولبعض التحسينات يف نوعية اخلدمات املتأتية من البنيـة املـساندة للتنميـة            - ١١٧
قد بلغ منو القطاع مـستويات     ف.  مل يعرف له مثيل يف املاضي القريب        ُمفعماً  نشاطاً ٢٠٠٦الصناعية، شهد القطاع يف     

 يف املائـة الـيت   ٣٠,٧ل ، مقابل نسبة ا يف املائة تقريبا٤٤,٧ًأعلى من مستويات السنوات األخرية، حبيث بلغت قيمته        
 إىل النشاط القوي الذي شـهده القطـاع الفرعـي    ويرجع هذا النمو أساساً  .  يف املائة  ١٤كانت متوقعة، أي بفارق     

 إىل حد كبري، مبعدالت منو  يف املائة، بينما كان أداء القطاعات الفرعية األخرى متواضعاً    ٣٥,٧للمشروبات، الذي بلغ    
وأما القطاعات الفرعية للتبغ وامللبوسات واآلالت واألجهزة فقد انطوت على نفـسها، بـشكل           .  يف املائة  ٣ مل جتاوز 

  .  يف املائة١هزيل، حيث مل جتاوز قيمتها نسبة 

   االستثمارات- جيم 

 مليون دوالر من دوالرات     ٣٤,٤ منشأة صناعية، متثل استثمارات قيمتها       ٤٧ تشغيل   ٢٠٠٧بدأ خالل عام      - ١١٨
، فإهنا تثبت االهتمـام الكـبري   ٢٠٠٥الواليات املتحدة؛ وحىت لو كانت قيمة تلك االستثمارات تقل عن استثمارات       

 ٤  مليون دوالر، بزيادة قدرها    ١٧٢,٨ يف القطاع    وبصورة عامة، بلغت قيمة االستثمارات    . الذي أثاره قطاع االستثمار   
 مليون دوالر، األمر الذي يؤكد      ٤٩١,٥ومن حيث طلبات إقامة صناعات جديدة، تصل قيمة املبلغ إىل حنو            . يف املائة 

س، ومن  للمعلومات املتاحة، يسري قطاع الصناعة التحويلية يف ذات اجتاه املاووفقاً. االجتاه امللحوظ يف السنوات األخرية
  . مث يعد من أكثر القطاعات جاذبية وإثارة لالهتمام

   العمالة- دال 

وظيفة عمل؛ باإلضافة إىل تلك الوظائف اليت        ١ ٨٢٧أتاحت االستثمارات اليت حتققت يف هذا القطاع إنشاء           - ١١٩
  .  شخصا٣٤ً ٣٦٠كانت قائمة حىت السنة املاضية، مما يرفع عدد األشخاص العاملني إىل 

  اإلصالحات والتدابري املنفذة - هاء 

، وكذلك إعـداد  )كابيندا(وفوتيال ) بنغويال(وكوتومبيال ) لواندا(أدى إنشاء مراكز للتنمية الصناعية يف فيانا    - ١٢٠
إىل توقعات من حيث فرص العمـل يف قطـاع          ) هويال(وماتاال  ) هوامبو(رزمة من التشريعات نشأ عنها مركزا كاال        

ا أن وضع استراتيجيات إلعادة تصنيع الصناعات الزراعية وإعداد رزمة تـشريعية تـؤدي إىل               كم. الصناعة التحويلية 
  . يف زيادة األرباح هائالًظهور مناطق صناعية حرة ومناطق اقتصادية خاصة أسهم بدوره إسهاماً
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   املشاكل والضغوط- واو 

، ونقص املوارد البشرية املاهرة على مجيـع        يعترب عدم كفاية القدرة املالية ألصحاب املشاريع ورجال الصناعة          - ١٢١
  . املستويات، وتقادم التجهيزات والتلف التدرجيي للبىن التحتية األساسية مبثابة ضغوط هامة للغاية

   البناء- زاي 

كان لعملية إعادة البناء بصورة عامة، ولعملية جتديد البىن التحتية يف البلد بصورة خاصة، أثر كبري يف تعبئـة                     - ١٢٢
اع البناء خالل السنوات األخرية مما أدى إىل استعادة البناء دوره يف تنشيط االقتصاد، سواء بتهيئة أوضاع هيكليـة                   قط

ونتيجة لذلك، بلغ منو هذا القطاع الناشط منذ عدة سنوات إىل حـد             . أفضل أو بتوفري ظروف أفضل إلسكان الناس      
ق وإصالح الطرق وإقامة الكباري يف حتقيق هذه النتيجة،         وقد أسهمت عمليات ش   . ٢٠٠٦ يف املائة يف     ٣٠كبري نسبة   

  . بفضل إعادة تشييد املطارات واملوانئ

، كما شـهد عمليـات   "حياة جديدة" يف جمال اإلسكان بداية املرحلة الثانية من مشروع     ٢٠٠٦وشهد عام     - ١٢٣
  .  ألغراض تنمية اخلدماتخاصة موجهة صوب زيادة العروض من املساحات العقارية، سواء ألغراض اإلسكان أو

   االستثمارات- حاء 

االستثمارات يف جمال البناء استثمارات عامة يف معظمها، بسبب تنفيذ برنامج اإلصالح، على الرغم من وجود   - ١٢٤
 مليون دوالر   ٤١,٩سيما يف القطاع العقاري الفرعي، الذي بلغت قيمته          عدد هائل من مبادرات القطاع اخلاص، وال      

ومل ميثل املبلغ املصرح    . ٢٠٠٥ يف املائة بالنسبة إىل      ٤٦ مقداره   ت الواليات املتحدة، األمر الذي يشكل منواً      من دوالرا 
وعدد املشاريع اليت جرى إقرارها،     . ٢٠٠٥ يف املائة من املبلغ املصرح به يف         ١١به لالستثمارات يف قطاع البناء سوى       

رة األوىل يف حني جرى جتديد العقود األخرى، يـشهد علـى أداء              يف املائة منها للم    ٤٤، اعُتمد    مشروعاً ٧٥٢وهو  
  . القطاع اخلاص يف جمال البناء

   العمالة- خامساً
 فرصة عمل؛ وإذا ما أضيف هذا العدد إىل عدد األشغال اليت            ٣٠ ٥٢١أتاح منو اإلنتاج يف قطاع البناء إنشاء          - ١٢٥

وهكذا ميثل عدد فرص العمل الـيت       .  شخصاً ٢٠٦ ٥٢١، أصبح جمموع السكان العاملني      ٢٠٠٥كانت موجودة يف    
  .  يف املائة١٧ زيادة بنسبة ٢٠٠٦أنشئت يف 

   اإلصالحات والتدابري املنفذة- ألف 

، والذي كـان    ٢٠٠٦كان مستوى نشاط هذا القطاع نتيجة لألثر الذي أحدثه التشريع الذي جرى إقراره يف                 -١٢٦
وهلذا الغرض، كانـت مراجعـة      . نشطة مقاويل األشغال العامة أو صّناع البناء      اهلدف منه هتيئة الظروف املناسبة لتنمية أ      

مارس، والذي يقر الئحة نشاط مقاويل األشغال العامة، وصناع البناء، ومقاويل          / آذار ٢٣، الصادر يف    ٩/٩١املرسوم رقم   
تصديق على التشريع التنظيمـي ملختـرب        لتنظيم ذلك النشاط، يف موازاة ال       هاماً املشاريع واملشتغلني بالتجارة، متثل حافزاً    

 أكرب من األمـان     اهلندسة الذي يؤمن نشاطه استخدام مواد البناء اليت تنطبق ومتطلبات اجلودة والصالبة اليت تضمن قدراً              
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ـ   عن ذلك، أسهمت أيضاًوفضالً. للسكان يف جمال أشغال البناء   ن  املوافقة على القرارات املتعلقة بتنفيذ املرحلة الثانيـة م
، واملرحلة اخلامسة مـن     )منطقة سامبا (، املرحلة الرابعة من برنامج اإلصحاح األساسي        "حياة جديدة "املشروع العمراين   

  . من املراسيم التنفيذية، ومنها الئحة تنظيم ترخيص األشغال العامة جداً، وكثرياً)منطقة املطار(برنامج إصحاح لواندا 

   املشاكل والضغوط- باء 

دائماً ما ميثل تفرغ مؤسسات البناء الوطنية مشكلة عندما تكون هناك حاجة إىل تدخل حكومي يف ميـدان                    - ١٢٧
األشغال العامة، ونقص مواد البناء على الصعيد الوطين يثري مشكلة أيضاً، مما جيعل من الضروري اللجـوء إىل املـواد                    

حيان قد ال تكون مواد البناء متاحة يف السوق الدولية لتلبية           املستوردة لسد هذا النقص، على الرغم من أنه يف بعض األ          
كما أن جودة املوارد البشرية، وال سيما تلك اليت لديها كفاءات يف جمال اهلندسة، تشكل عقبة أمام       . هذه االحتياجات 
  .تنمية هذا النشاط

  اإلصالحات والتدابري املنفذة

ومن بـني  . دة من حيث األهداف واألغراض املطلوب حتقيقهاتتابعت محلة اخلصخصة ببطء ولكن خبطى أكي     - ١٢٨
  :، يالَحظ تنفيذ التدابري التالية٢٠٠٦- ٢٠٠٢التدابري األساسية املربجمة للفترة 

إعداد قائمة باملؤسسات العامة وتشخيص حالة املؤسسات التابعة للدولة، بغية حتديد املؤسسات اليت               )أ(  
  املؤسسات اليت ستظل تابعة للدولة؛جيب أن تنتقل إىل القطاع اخلاص، و

 Millennium BCP مـن مـصرف  AREإعداد بروتوكول تعاون لتقدمي املساعدة التقنية ملؤسسة   )ب(  

Investimentoيف انتظار القرار النهائي هلذه املؤسسة؛ ،  

  إعداد رزمة تشريعية تتيح تسوية ملفات اخلصخصة بواسطة الدين العام؛  )ج(  

ياغة إطار قانوين يتعلق بإنشاء مؤسسة تكون مسؤولة عن اإلشراف على عمليـات             وضع اقتراح لص    )د(  
  اخلصخصة ُتمنح سلطات وصالحيات الختاذ قرارات خبصوص إعداد عملية اخلصخصة؛

إقرار ملفات إعادة تنظيم وخصخصة املؤسسات اليت ال تزال ملفاهتا عالقة منذ سنوات، وهو ما أتاح   )ه(  
 والفـصل   ٢٠٠٥ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف الفترة ما بني عـام             ٩ ٦٥١ ٢٥٨,٦١حتصيل ما مقداره    

  .٢٠٠٦األول من عام 

  املشاكل واملعوقات

فيما يتعلق باخلصخصة، جيدر مالحظة أنه جرى مواجهة بعض الصعوبات أثناء معاجلة امللفات والبت فيهـا،                  - ١٢٩
حبكم "عدم وجودها   (عدم التنظيم القانوين لوضع املؤسسات      ‘ ١‘: وتعزى هذه الصعوبات بشكل أساسي إىل ما يلي       

التأخري يف تسليم املعلومات املتعلقة بالتسجيل احملاسيب ‘ ٢‘ و؛)وعدم تسجيل املمتلكات املصادرة لصاحل الدولة" القانون
إطار إجـراءات   ويف  . الصعوبات يف مراقبة املمتلكات من جانب املؤسسات      ‘ ٣‘ و ؛لبنود ممتلكات وأموال املؤسسات   



E/C.12/AGO/3 
Page 48 

  

برنامج إعادة هيكلة قطاع املؤسسات احلكومية، ُوضعت قائمة مبجموعة الصعوبات اليت تواجه برنـامج اخلصخـصة                
سـجل  ‘ ١‘: وهبذه الطريقة، جرى حتديد املشاكل األساسية اليت حتتاج إىل حـل          . وذلك هبدف حلها بشكل منتظم    

  .صندوق تعويض العاملني‘ ٣‘االئتمانات والديون؛ و‘ ٢‘ واستحقاقات التنظيم القانوين لدمج ممتلكات املؤسسات؛

   التقييم الشامل لربنامج االستثمارات العامة- جيم 

 كوانزا، ومن هـذا املبلـغ جـرى         ٥٥٩ ١٨١ ٢٥٩ ٨٨٥ ما مقداره    ٢٠٠٦بلغت تقديرات امليزانية لعام       - ١٣٠
  .املتبقية الستثمارات جديدة يف املائة ٨٦,٤ ل يف املائة الستثمارات جارية، وُخصصت ا١٣,٦ختصيص 

.  يف املائة٧,٧ يف املائة، وملشاريع التبعية احمللية   ٩٢,٣وبلغت املوارد املخصصة املربجمة ملشاريع التبعية املركزية          - ١٣١
 بالنسبة ملـا كـان مربجمـاً        ٢٠٠٦وبلغت مستويات التنفيذ املايل والتنفيذ املادي لربنامج االستثمارات العامة يف عام            

.  يف املائة مقارنةً مبا كان مربجمـاً       ٢١,٦٥ كوانزا، وهو ما يعادل بصورة إمجالية حوايل         ١٢١ ٠٨٠ ٤٨٠ ٥٩٥,٢١
ويوضح النهج الذي ينطلق من التصنيف الوظيفي للميدان االجتماعي ماهية األنشطة ذات الطابع االجتماعي اليت تبتلع                

، والـصحة  ) يف املائة٥١(املساكن واخلدمات االجتماعية : ةالكم األكرب من املوارد، مع حتديد القطاعات ذات األولوي     
  ). يف املائة١٩(، والتعليم ) يف املائة٢١(

   التبعية احمللية- دال 

ميكن القول إن مستوى تنفيذ برنامج االستثمارات العامة الذي يشمل مشاريع تابعة للمستوى احمللي هو مرضٍ   - ١٣٢
ويعزى أداء املستوى التنفيذي التمويلي بشكل أساسي إىل أنه مـدعم           . ي املالحظ نسبياً، نظراً ملستوى التنفيذ التمويل    

ار النامجة عن تنفيذ برنامج االستثمارات العامـة  ـن اآلثـق مـمالياً من املوارد العادية للميزانية، وبالتايل ميكن التحق   
 ٢٠٠٥م نظام التعليم أثناء السنة الدراسـية        فيما يتعلق بعنصره احمللي على سبيل املثال يف عدد التالميذ الذين استوعبه           

وعلـى املـستوى    . والسنوات اليت سبقتها، اليت بلغت فيها املعدالت الصافية لاللتحاق باملدارس أرقاماً مرتفعة نسبياً            
، ٢٠٠٥املكاين، ومبراعاة مشاريع التبعية احمللية، يرد يف اجلدول التايل موجز بنتائج وآثار املشاريع املنجـزة يف عـام                   

حبسب املؤشرات اخلمسة اليت تشكل جوهر الربنامج، أي عدد األشخاص املستفيدين من اإلجراءات املربجمة واملنجزة يف 
  .قطاعات اخلدمات األساسية املقدمة للسكان

يف  التخفيف من تركيز السلطات وتطبيـق الالمركزيـة         - سادساً 
  البلدامليدان اإلداري وإعادة إدارة الدولة إىل مجيع مناطق 

   املؤشرات األساسية- ألف 

، هبدف تقريب اإلدارة من املواطنني يف األمـاكن         ٢٠٠٦أصبح ترسيخ إدارة الدولة من جديد أولوية يف عام            - ١٣٣
وترتب على ذلك حتديـد     . اليت ُحرم السكان منها ألسباب أمنية قدمياً وألسباب تتعلق بتدمري البىن التحتية اإلدارية حديثاً             

  فيما خيص  ٢٠٠٣واكتمل توسيع نطاق إدارة الدولة يف عام        . الدولة قريباً من مناطق االختصاص اليت تتبعها      مواقع إدارة   
، بدأت مرحلة التطبيع اليت ُيفترض أن تستغرق عدة سنوات نظراً           ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ قرية، ويف عامي     ١٨٥ بلدية و  ٣٨

وهكذا، كُرسـت   . لسكان وتوفري اخلدمات العامة   حلجم االستثمارات العامة الالزمة للوفاء باالحتياجات األساسية ل       
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السنوات اليت تلت إعادة إدارة الدولة، على سبيل األولوية، لتحسني ظروف استقرار السكان الذين عادوا عودةً طوعيةً              
أجل ومبوازاة إعادة اخلدمات االجتماعية واإلدارية، أعيد إحياء التواصل االجتماعي من           . ومنظمةً إىل مناطقهم األصلية   

ويف إطار تطبيع   . ضمان حصول السكان على املعلومات املتعلقة مبناحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبلد           
إدارة الدولة، سواٌء يف املناطق اليت أعيدت إليها اإلدارة أو يف األماكن اليت مل يلزم فيها ذلك، اتـضح أن مـستويات                      

ات باالقتران مع برنامج حتسني اخلدمات االجتماعية األساسية وزيادهتا ، مثل           النقص بلغت درجة استدعت اختاذ إجراء     
تعيني الكوادر وإزالة األلغام وإصالح طرق املواصالت وإقامة البىن التحتية اإلدارية والسكنية وإعمارها، على حنو جعل                

ار إقرار مهام اخلطة االسـتراتيجية املتعلقـة        ويف إط . التدابري احلكومية أكثر اتساقاً مع حتديات التطبيع والتنمية احمللية        
لتخفيف تركيز السلطات وتطبيق الالمركزية يف امليدان اإلداري وتوصيات الدولة بشأن البنية الكلية لإلدارة احمللية، اليت         

. منـائي نالت موافقة جملس الوزراء، أُعد مشروع تطبيق الالمركزية واحلكم احمللي بدعم من برنامج األمم املتحـدة اإل          
ويهدف هذا املشروع إىل إنشاء إطار قانوين ومؤسسي يبّين العالقات الوظيفية واإلشرافية بني خمتلف مستويات اإلدارة                
احمللية وتطبيق الالمركزية املالية عن طريق األخذ بتجربة رائدة تتمثل يف صندوق إمنائي بلدي، وتعزيز الدميقراطية القائمة 

 السلطات احمللية يف جمال ختطيط املوارد وإدارهتا، مبا يف ذلك األراضي، وتشجيع شراكة              على املشاركة وحتسني قدرات   
 احلكومة املركزية واحلكومات احمللية، والسلطات التقليدية، واملنظمات غري - نشطة بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة 

وُنفذ هذا املشروع باختاذ إجـراءات      . املاحنةاحلكومية، واملنظمات اجملتمعية األساسية، واملؤسسات اخلاصة، واجلهات        
وكيالمبا ) ماالجني(وكاالندوال  ) بيي(ترمي إىل تدعيم القدرات املؤسسية يف أربع بلديات خمتارة مسبقاً هي كاماكوبا             

وفيما يتعلق بتنفيذ ملفات تطبيق الالمركزية، جيدر بالذكر إقـرار تنقـيح            ). أوجيي(وسانزا بومبو   ) لواندا(كياكشي  
 كـانون   ٣ الصادر يف    ٢/٠٧أكتوبر باملرسوم بقانون رقم     / تشرين األول  ٢٩ الصادر يف    ١٧/٩٩املرسوم بقانون رقم    

يناير، والغرض الرئيسي من هذا التنقيح هو تعميق عملية التخفيف من تركيز السلطات اليت أطلقها النص األول                 /الثاين
 ومع إقرار قانون الشؤون املالية، ينص املرسوم بقانون اجلديد علـى      .وإعداد اهليكل التنظيمي االنتقايل للسلطات احمللية     

 ٨٠/٩٩أما املرسوم التنفيـذي رقـم       . أحكام جديدة تتعلق بالشؤون املالية احمللية، ومينهج األحكام القانونية املتفرقة         
 حبيث ُترصد مباشرة لكـل      مايو، والناظم للموارد املالية احملصلة من الضرائب واإليرادات األخرى        / أيار ٢٨الصادر يف   

مقاطعة من املقاطعات اليت ُتجمع فيها، فهو يشترط على احلكومة أن تتيح مبالغ إضافية لسد العجز ما بني املوارد الذاتية 
وعلى هذا النحو، ُتعترب البلديات وحكومات املقاطعات منذ ذلك احلني وحدات يف امليزانيـة              . واالختصاصات املنقولة 
حة يف ملفات االستثمارات العامة احمللية، األمر الذي يسمح بأن يتم االختيار وبالتـايل تـدخل                وجهات صاحبة مصل  

  .السلطات العامة وفقاً ملا تقتضيه مصلحة اجملتمعات احمللية املعنية

   اإلصالحات وتدابري التنفيذ- باء 

ا كانت لُتحرز لـوال تعزيـز اهليكـل      إن النتائج احملرزة يف ميدان تطبيق الالمركزية وختفيف تركيز السلطات م            - ١٣٤
 أكتوبر/ تشرين األول  ٢٩ الصادر يف    ٧/٩٩القانوين عن طريق إقرار التشريعات املنطبقة، مثل تنقيح املرسوم بقانون رقم            

ورغم كون املركز اخلاص ملقاطعة كابيندا مـشموالً        . واملتعلق بتنظيم حكومات املقاطعات واإلدارات البلدية والقروية      
 تقييمه وحتسني مضمونه وتكييفه مع النظام العـام         لسالم اخلاصة هبذا اجلزء من اإلقليم الوطين فقد جرى أيضاً         مبذكرة ا 

وبغية تعزيز القدرات املؤسسية على مـستوى       . يناير/ كانون الثاين  ٣ الصادر يف    ٢/٠٧الوارد يف املرسوم بقانون رقم      
ين النتداب ونقل املوظفني ذوي االختصاصات املناسبة ملمارسة        املقاطعات، ُعرض على نظر جملس الوزراء النظام القانو       
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الوظائف الفنية ووظائف اإلدارة والقيادة إىل اإلدارة احمللية للدولة، بعد أوصت الدولة بإجراء دراسة متعمقة جملمـوع                 
  :ركزية اإلداريةوقد أُعدت مشاريع النصوص الواردة أدناه يف جمال تطبيق الالم. األجور الالزم صرفها لتحقيق ذلك

  قانون إنشاء السلطات احمللية؛ القانون اإلطاري للسلطات احمللية؛  )أ(  

  .قانون نقل صالحيات اإلدارة احمللية للدولة إىل السلطات احمللية؛ قانون الشؤون املالية احمللية  )ب(  

توى احمللي، جيدر بالـذكر     وفيما خيص عدد املوظفني املدربني يف إطار برنامج التدريب املؤسسي على املس             - ١٣٥
وترتب على تنفيذ الربنامج تقـدمي مثـاين        . وجود برنامج لتدريب اإلدارة احمللية بإشراف وزارة إدارة إقليم الدولة         

دورات تدريبية لعدد من املوظفني اإلداريني على املستويني البلدي والقروي ومعاونيهم، وفدوا من مجيع أرجاء البلد، 
ويف جمال تدريب الكوادر على املستوى احمللي، طُرح عطاء دويل إلعـداد دورة يف              . اركاً مش ٤٨٠وبلغ جمموعهم   

ختطيط وإدارة التنمية احمللية، مدهتا سنة واحدة، يف إطار تنفيذ مشروع تطبيق الالمركزية واحلكم احمللي، وشارك يف                 
) أوجيي(وسانزا بومبو   ) بيي(ت كاماكوبا   الدورة ثالثون فنياً من الدرجة املتوسطة، وفدوا أساساً من إدارات بلديا          

  ).لواندا(وكيالمبا كياكشي ) ماالجني(وكاالندوال 

   املشاكل واملعوقات- جيم 

تبني أن نقص اجلسور والبىن التحتية اإلدارية ووجود ألغام وأجهزة متفجرة غري منفجرة أمور تعوق اإلجنـاز                   - ١٣٦
وكان عدم توافر كوادر ميلكـون الكفـاءات الفنيـة          . يف بعض األماكن  الفعلي لعملية إعادة اإلدارة املركزية للدولة       

  .واحلماس الالزم معوقاً آخر أمام تنمية نشاط اإلدارة، وال سيما على املستوى احمللي

   احلصول على مياه الشرب- دال 

مئوية ال تزيـد     أن نسبة    ١٢ويظهر اجلدول   . تعد درجة احلصول على مياه الشرب مؤشراً جيداً لنوعية احلياة           - ١٣٧
 على مياه منقولة باألنابيب إىل مساكنها، بينمـا         ٢٠٠١ يف املائة من األسر يف العاصمة كانت حتصل يف عام            ١١عن  

أما اللجوء إىل مصادر أخرى للمياه املعاجلَة، على النحو املبني يف           .  يف املائة يف املدن األخرى     ٠,٢يهبط هذا الرقم إىل     
  .ال عن ضيق شبكة اإلمداد مبياه الشرب فيثبت صحة ما يق)١٥(املرفق

وسعر املياه يف هذه األسواق أعلى منـه  . وأدى تدمري شبكات اإلمداد باملياه إىل ظهور أسواق للمياه يف املدن       - ١٣٨
يف السوق الرمسية، والقسط األكرب من زبائن هذه األسواق هم أسر فقرية أو أسر تعيش يف أحياء تعاين مشاكل يف البنية 

ويف هـذا  . ويعد االرتباط بشبكة الصرف الصحي األساسي مؤشراً هاماً آخر لتحديد درجة الفقر احلـضري   . يةالتحت
  .)١٦( يف املائة منها يف املدن األخرى بشبكة اجملاري١٩ يف املائة من األسر يف العاصمة و٢٨الصدد، ترتبط 

                                                      

  .ة واملناطق احلضرية األخرى وعلى املستوى الوطينمؤشرات البىن التحتية األساسية يف العاصم  )١٥(
 .شبكات اإلمداد باملياه حبسب اإلقليم  )١٦(
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ياه يف املدن والبلدات واملصادر األخـرى لإلمـداد         ويبني الرسم البياين الوارد أدناه طاقة شبكات اإلمداد بامل          - ١٣٩
وأفضت جهود االستثمار املبذولة يف هذه الفترة إىل حتقيق إجنازات يف كمية ونوعية املياه املنتجة واملوزعة، وإن                 . باملياه

ألمر الـذي   كان تأثري ذلك من حيث استفادة السكان املستهدفني هبذه اخلدمة سيزيد كلما أُجنزت األعمال اجلارية، ا               
  .٢٠٠٨سيتيح تغطية متزايدة بعد ربط املساكن وإقامة صنابري عامة حسب الربنامج احملدد حىت هناية عام 
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  السنة

 يف املائـة    ٢٧اقة املتاحة للشبكات زادت يف هناية هاتني السنتني بنسبة          ويتبني من الرسم البياين أعاله أن الط        - ١٤٠
، بفضل زيادة الطاقة االمسية لبعض الشبكات وإعادة تأهيل شبكات أخرى؛ إال أن هذه الزيـادة                ٢٠٠٤مقارنةً بعام   

ة تنعكس أيضاً يف استهالك غري أن هذه الزياد.  يف املائة١١٣بقيت أدىن بكثري من اهلدف املنشود لفترة السنتني أال وهو 
ومع ذلك فإن زيادة الطاقة     . الفرد وميكن تفسريها بأهنا عالمة على أن عدداً أكرب من السكان يستفيد من هذه اخلدمة              

املتاحة يف إنتاج مياه الشرب ال تنعكس بعد بنسب مساوية يف كمية املياه املوزعة فعلياً على السكان، بسبب الطاقـة                    
ملياه وشبكات التوزيع يف بعض ُنظُم اإلمداد، فضالً عن تشغيلها املتقطع أو املشروط بسبب القيـود                احملدودة لتخزين ا  

 مقارنةً ٢٠٠٦وقُدر معدل منو اإلمداد باملياه يف عام . القائمة على التزويد بالطاقة الكهربائية يف أغلب املناطق املخدومة 
وبدأ تنفيذ عدد من    . عدل منو طاقة الشبكات يف الفترة نفسها       يف املائة، وهو معدل أدىن من م       ٩,٢ بنسبة   ٢٠٠٥بعام  

 واليت ستسمح، باإلضافة إىل زيادة آنية يف الطاقة الراهنة، بتوسـيع            ٢٠٠٦األشغال اليت شهدت تطوراً حامساً يف عام        
، رغم أن ذلك ولوحظ أيضاً أنه تعذر حىت اآلن العمل على مجيع الشبكات. نطاق استخدام هذه الطاقات توسيعاً كبرياً

مقرر يف الربنامج القطاعي، مبا يسمح باحلفاظ على الطاقات الراهنة وتوسيعها بسبب تقييد تنفيذ املشاريع على قـدر                  
وأدى نقص التخطيط احلضري يف أطراف املدن والبلدات إىل االعتماد املتزايد على اإلمداد بامليـاه عـن                 . التمويل املتاح 

وال يعـين عـدد     . ا يرد وصفه يف اجلداول التالية اليت ُتظهر التغيريات الرئيسية اليت حدثت           طريق الصنابري واآلبار، وهو م    
الصنابري واآلبار املنجزة إنشاء نقاط مياه جديدة فقط بل يعين أيضاً إصالح صنابري وآبار كانت موجودة أصالً، وأسهمت                  

وعلى الرغم من عدم بلوغ     . مداد السكان مبياه الشرب   أعمال اإلنشاء واإلصالح هذه يف زيادة توافر مصادر أكثر أماناً إل          
 اهلـدف املنـشود     ٢٠٠٤ يف املائة مقارنةً بعام      ٣٠,٧عدد الصنابري املنشود يف هناية السنتني فقد جتاوزت الزيادة البالغة           

  .)١٧( للسنتني يف املائة اهلدف املنشود٤وفيما خيص عدد اآلبار، يعادل النمو املالحظ البالغ .  يف املائة٢٠والبالغ 

                                                      

  .بيانات إحصائية عن عدد الصنابري واآلبار لكل مقاطعة  )١٧(
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   االستثمارات- هاء 

.  بكامل االستثمارات يف قطاع الطاقـة وامليـاه        ٢٠٠٦على غرار السنوات السابقة، تكفلت الدولة يف عام           - ١٤١
والسبب يف ذلك أن جممل اإلصالحات اليت تسمح مبشاركة القطاع اخلاص ما زالت قيد اإلعداد؛ ويف هذه املناسـبة،                   

  .سة التعريفيةجيب التصدي إلشكالية السيا

   العمالة- واو 

  .فرصة عمل جديدة ٤ ٦٩٠أدت االستثمارات اليت متت خالل الفترة إىل توفري 

   اإلصالحات وتدابري التنفيذ- زاي 

واكتمل وضع . اقترنت نتائج األنشطة املضطلع هبا إىل حد ما بالتدابري املنفذة يف إطار إعادة هيكلة أنشطة القطاع  -١٤٢
صالح قطاع الكهرباء وبدأ تنفيذها، وأنشئت اهليئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبدأت أنشطتها احملددة يف              اخلطة الرئيسية إل  
وفيما يتعلق بقطاع املياه، جيدر بالذكر االنتهاء من وضع أنظمة االستخدام العام للموارد املائية وقيـام                . إطار اختصاصاهتا 

ياه املستعملة، وصرف مياه األمطار يف املدن، وُعرضت هذه األنظمة علـى   القطاع العام باإلمداد مبياه الشرب، وتصفية امل      
ويف إطار برنامج التنمية املوافق عليه هلذا القطاع، استمر بذل اجلهود الرامية إىل إنـشاء               . السلطة املختصة للموافقة عليها   

  .لى مستوى عواصم املقاطعاتوتشجيع املؤسسات احمللية اليت ستكلَّف بإدارة وتشغيل شبكات اإلمداد باملياه ع

   املشاكل واملعوقات- حاء 

 صعوبة تعزيز قدراته التقنية، وهو شرط ال بد         ٢٠٠٦كان من أبرز املعوقات أمام حتسني أداء القطاع يف عام             - ١٤٣
ـ       . منه من أجل إجناز مهمته كاملةً، يف إطار األهداف العامة احملددة للقطاع            ادة ومن ناحية أخرى، يف إطار حتسني وزي

عرض اخلدمات العامة اليت يقدمها القطاع للمجتمع، جيدر بالذكر أن برنامج إعادة تأهيل وتوسيع قدرات إنتاج الطاقة           
  .الكهربائية ومياه الشرب، فضالً عن شبكات النقل والتوزيع، عاىن من ضيق قدرات التمويل

ات اإلنفاق على الصيانة واالستثمار، وتعاين من وتتسم شبكات اإلمداد باملياه يف املناطق احلضرية بتدين مستوي  - ١٤٤
، ال حيصل على املياه املنقولة ١٩٩٨وحسب استقصاءات أجريت يف عام . ضغط النمو السكاين السريع يف تلك املناطق

وانـدا   يف املائة من سكان ل     ٥٦سوى  ) صنابري يف املنازل أو يف املباين أو يف املنازل اجملاورة أو صنابري عامة            (باألنابيب  
وحيصل قسم كبري من سكان لواندا على املياه من خزانات          .  يف املائة من سكان املناطق احلضرية األخرى يف البلد         ٣٢و

ويقل االعتماد على مصادر املياه هـذه يف املنـاطق          . أو من اجلريان أو من شاحنات صهرجيية تنقل املياه من هنر بينغو           
وال تتمتع هذه املصادر باحلماية ومتثل      .  واألهنار والسواقي وغريها من املصادر     الريفية، حيث يستخدم الناس مياه اآلبار     

 يف املائة من سكان األرياف حيصلون على املياه من مصادر غـري  ٦٠، كان ١٩٩٨ويف عام   .  يف املائة من اجملموع    ١٨
ب، وهـي املـشكلة الرئيـسية يف    أما املياه املنقولة باألنابيب فليست صاحلة للشرب دائماً بسبب تصدع األنابي        . آمنة

وإمداد امليـاه باألنابيـب ال يتـسم       . الصرف األساسي ملا تؤدي إليه من تلوث يف املياه، وال سيما يف موسم األمطار             
ا وفرة اإلمداد باملياه إىل اهلدر يف االستهالك وتكّون الربك          ـوتوجد مناطق تؤدي فيه   . بالفعالية وكثرياً ما تنقطع املياه    

ونظراً لعدم انتظام االستهالك، تواجه املؤسـسة  . عه ذلك من مضار على الصحة بسبب قلة وعي املستهلكني       وما يستتب 
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اإلقليمية ملياه لواندا صعوبات يف حتصيل رسوم االستهالك ومراقبة املستهلكني الفعليني، بسبب القنوات غري الـشرعية                
ء اليت تفتقر إىل التخطيط احلـضري ويف أطـراف لوانـدا    اليت أنشئت يف قطاعات خمتلفة من املدن، وخباصة يف األحيا 

وال تستطيع املؤسسة اإلقليمية ملياه لواندا ضمان الصيانة وال توسيع شبكات اإلمداد بامليـاه إىل األحيـاء            . وضواحيها
تعريفيـة  وميكن أن يشكل رفـع الرسـوم ال       . الطرفية بسبب عدم كفاية امليزانية والتدين الشديد لرسوم اإلمداد باملياه         

الستهالك املياه يف لواندا إىل مستويات تسمح بالتعويض عن التكاليف، وهو إجراء وارد يف برنامج املتابعة وإن مل يطبَّق 
بعد تطبيقاً كامالً، األساس الستراتيجية صاحلة لتوسيع اإلمداد باملياه اآلمنة يف لواندا، بتكاليف مقدور عليها، بفـضل                 

  .نواتشبكة املياه املنقولة بق

   خدمات االتصاالت- طاء 

ويف . زادت اخلدمات املقدمة يف جمال االتصاالت كماً ونوعاً، مع زيادة حجم االتصاالت باهلواتف احملمولـة                - ١٤٥
، اللتان تكمالن عمل مؤسسة     MOVICEL و UNITELأنغوال شبكتان للهاتف احملمول تديرمها شركتان خاصتان مها         

، اليت تدير خدمات اهلاتف الثابت يف لواندا (Angola TELECOM)" ومـوال تيليكـأنغ"االتصاالت العامة الوحيدة 
وتتوافر خدمة اهلاتف الثابت يف مجيع عواصم       .  يف املائة من جمموع اخلدمات     ٨٥وكابيندا وهوامبو وهويال وتغطي حنو      

وحسب نتائج  . ٢٠٠٦ عام فرصة عمل خالل     ٣ ٢٥٧وأنشأت خدمات االتصاالت    . املقاطعات ويف بعض البلديات   
 ٤٠,٥ يف املائة، إذ زادت خدمات اهلاتف احملمول بنسبة          ٣٨، بلغ منو خدمات اهلاتف      ٢٠٠٦الربنامج احلكومي لعام    

 أعلى بكثري إذ بلغ     ٢٠٠٥ يف املائة، بينما كان النمو يف عام         ٠,٤يف املائة بينما مل يزد منو خدمات اهلاتف الثابت عن           
 يف املائة، يف الوقت الذي مل يزد فيه منو خـدمات            ١١٨خدمات اهلاتف احملمول بنسبة      يف املائة بسبب منو      ١٠٥حنو  

 ١١٦وكانت حركة الربيد اإلمجالية يف السنوات األخرية متباينة، إذ منت بنسبة            .  يف املائة فقط   ٣,٦اهلاتف الثابت عن    
 عنها يف السنة السابقة، يف حني بلغـت          يف املائة  ٨٠ عن   ٢٠٠٥، بينما مل تزد احلركة يف عام        ٢٠٠٤يف املائة يف عام     

  .)١٨(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١١٤

   النقل- ياء 

. شهد قطاع النقل منواً كبرياً منذ هناية احلرب بفضل حرية تنقل وحركة السكان وزيادة االستثمارات األجنبية     - ١٤٦
وزاد .  يف املائة على التـوايل     ٦٣و يف املائة    ٥٩، زاد نقل الركاب بالطرق وبالسكك احلديدية بنسبة         ٢٠٠٥ويف عام   

. ٢٠٠٤، ظهر النقل البحري من جديد بعد انقطاعه منذ عام ٢٠٠٦ويف عام .  يف املائة تقريبا١٢٠ًالنقل اجلوي بنسبة 
ومن أهم املعوقات اليت يواجهها نشاط النقل، سواء نقل الركاب أو البضائع، رداءة الطرق، األمر الذي يدفع الناس إىل           

ويظل نقل البضائع بـالطرق الوسـيلة       . قل اجلوي على النقل الطرقي لسرعته وملا يوفره من أسباب الراحة          تفضيل الن 
وتعد احلكومة حالياً برناجماً كبرياً إلصالح الطرق واجلسور يف كافة أرجاء البلد وقامت . املفضلة على الرغم من تكلفته

  .باالستثمارات الالزمة هلذا الغرض

                                                      

  .خدمات االتصاالت  )١٨(
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   التجارة- كاف 

 يف   وحتـسناً  يف جمال التجارة اليت هي مثرة حرية تنقل األشخاص والسلع، شهدت الشبكة التجارية توسـعاً                - ١٤٧
ارتباطها باالقتصاد الريفي عن طريق إمداده باملنتجات املصنعة وزيادة عرض املنتجات الزراعية يف مراكز االسـتهالك                

ارية الوطنية يترسخ، وإن أعاقت ذلك رداءة البنية التحتيـة          وهكذا، بدأ إدماج السوق الريفية يف السوق التج       . الكبرية
 منشأة جتارية، األمر الذي مسح بتحسني       ٣٤ ٧٧٠لِوأُصدرت رخص   . الطرقية والتعطل شبه الكامل للسكك احلديدية     

د املتاجر   يف املائة وعد   ١٢,٩، أي ما ميثل      متجراً ٤ ٥١٨التغطية يف جممل اإلقليم الوطين، وأصبح عدد املتاجر الكبرية          
 مؤسسة، ٣ ١٥٠ يف املائة وعدد مؤسسات اخلدمات التجارية ٥٩,٣، أي ما ميثل  متجرا٢٠ً ٦٣٤الصغرية واملتوسطة 

وعليـه،  .  يف املائة  ١٨,٦ مؤسسة، أي ما ميثل      ٦ ٤٦٨ يف املائة، وعدد املؤسسات التجارية العارضة        ٩,٦أي ما ميثل    
سكان البلد ختدمهم يف الغالب مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجـم، وأن           ُيستدل من املعلومات اإلحصائية املتاحة أن       

  .الشبكة التجارية تتسم باالنتشار النسيب للخدمات التجارية يف مجيع أرجاء البلد

   االستثمارات- الم 

. ٢٠٠٥ مليـون دوالر يف عـام        ٤٩,٣ مليون دوالر مقابل     ٣٥,٤بلغت االستثمارات يف القطاع التجاري        - ١٤٨
  . الفرعيان املقصودان هبذه االستثمارات مها جتارة اجلملة وجتارة التجزئةوالقطاعان

وفيما يتعلق بأوضاع السكن، تفيد نتائج مؤشر التنمية الريفية أن األسر الفقرية تستعمل بالدرجة األوىل القش                  - ١٤٩
. يان السكان غري الفقـراء    لها يف أغلب األح   ـأما اإلمسنت والزنك فيستعم   . والقصب واخلشب يف بناء جدران منازهلا     

ويستعمل الـسكان غـري   .  القش بصفة أساسيةوفيما خيص املواد املستعملة يف بناء األسقف، يستعمل أشد الناس فقراً 
ويف أنغوال ميثل السكن غري الالئق مسة أساسية مـن          . الفقراء يف أغلب األحيان احلجارة والقرميد واللوزاليت والزنك       

دن أو يف األرياف، على الرغم من أن السكان يستعملون بوجه عام مواد بناء أمنت مما هي عليه مسات الفقر، سواء يف امل
يف مناطق أخرى من أفريقيا، وذلك ألسباب من أمهها تدين سعر اإلمسنت حىت حترير األسعار يف التسعينات من القرن                   

 يف  ٥ يف املائة من البيوت يف لواندا و       ٩ أن   ١٩٩٨وتفيد أرقام برنامج اخلدمات االجتماعية األساسية يف عام         . املاضي
 يف املائة من    ٦٨ويعيش  . املائة منها يف املدن األخرى هي بيوت تقليدية، أي أهنا مبنية بكتل األبود ومواد التغطية اهلشة               

ائح الزنك   يف املائة منها يف املدن األخرى يف بيوت عادية، أي بيوت مبنية باإلمسنت ومغطاة بصف               ٧٥األسر يف لواندا و   
 يف املائـة منـهم يف بيـوت    ٤٨ يف املائة يف السكان يف بيوت عادية و       ٥٨ويف األرياف يعيش    . أو مواد صلبة مشاهبة   

أما اإلنشاءات البشرية الكبرية يف حميط املدن فهي أبنية عشوائية دون سندات قانونية وبعض املستأجرين ليست . تقليدية
 هذه اإلنشاءات غري النظامية يف مناطق معرضة لتآكل التربة غـري خمدومـة              وقد ُشيدت . لديهم عقود إجيار مضمونة   

 عـن   بالطرق وال بالصرف الصحي األساسي واملراحيض واملياه والطاقة، بل ُشيد بعضها على مكبات النفايات بعيداً              
ح السكان إىل ومع عودة احلرب إىل أنغوال ونزو. الطرق الرئيسية ومن دون ختطيط حضري، مما يسبب مشاكل خطرية    

 يف املائة من    ١٨- ١٧ويعيش حنو   . مناطق حضرية أكثر أمناً، يوجد نقص يف التخطيط واالستثمار يف املشاريع السكنية           
األسر يف املراكز احلضرية، ويف لواندا تعيش أغلب هذه األسر يف أبنية متداعية بسبب نقص برامج الصيانة وسياسـات              

وصدر قانون .  حسب األصولمصادرات للعقارات ومل يوثَق تأميم املساكن توثيقاًوحدثت . العيش يف امللكية املشتركة
، والعديد من املشترين ليست لديهم بعـد   ١٩/٩١بشأن اخلصخصة جتيز أحكامه شراء املمتلكات على أساس القانون          

يست لـديهم   سندات ملكية ختص املمتلكات اليت هجرها املستعمرون، يف حني أن بعض مستأجري مساكن الدولة ل              
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 للدولة ومل جتر صيانتها منذ أكثر       وقد مشلت اخلصخصة بعض هذه املمتلكات إال أن أغلبها ما زال مملوكاً           . عقود إجيار 
  . من مخسة وعشرين عاماً

   التخطيط احلضري- ميم 

ع البلـدان    جلمي  كبرياً متثل عملية التكيف مع تطور احلركة السكانية النامجة عن هجرة سكان األرياف حتدياً              - ١٥٠
 مـا يعـود     ويف هذه احلاالت، نادراً   . النامية، ولكنها عملية تسارعت يف أنغوال بعد نزوح الناس أثناء احلرب املديدة           

 على أنغوال، حيث مل يعد سوى قلة قليلة من النازحني   النازحون إىل ديارهم عند استقرار األوضاع، وهذا يصدق أيضاً        
والعديد منهم اضطروا للهجرة من جديد      . ١٩٩٨- ١٩٩٤ و ١٩٩٢- ١٩٩١جيزتني  إىل ديارهم أثناء فتريت السالم الو     

وبصورة عامة، اندمج النازحون بصفة تدرجيية يف اجملتمعات اليت استقبلتهم، واستقروا فيها            .  قبل العودة  وترددوا كثرياً 
 املائة فقط من الـسكان       يف ١٤ أن   ١٩٧٠وأبان آخر إحصاء أجري يف عام       . ىبصفة دائمة أو انتقلوا إىل املدن الكرب      

 يف املائة من الـسكان كـانوا        ٤٢وانطلق املعهد الوطين لإلحصاء من فرضية تقضي بأن         . يعيشون يف مناطق حضرية   
  .٢٠٠١ يف املائة يف عام ٦٠، وهي نسبة صعدت إىل ١٩٩٦يعيشون يف املدن يف عام 

وتـشري  . امل توصـيف الفقـر احلـضري   وميثل نوع حيازة األراضي واملساكن احلضرية عامالً آخر من عو           - ١٥١
التقديرات إىل أن أغلبية السكان فقراء، وغري الفقراء منهم ليست لديهم سندات ملكية صاحلة للمساكن أو األراضـي               

 يف املائة ٢٢ إىل أن ٢٠٠١وباإلضافة إىل ذلك، تشري بيانات مؤشر التنمية الريفية لعام . اليت يشغلوهنا يف ضواحي املدن
 يف املائة من أرباب األسر يف       ٣٣ويف لواندا، جلأ    . ل مساكنها للسكن وللعمل يف آن واحد      ـلفقرية تستعم من األسر ا  

ملمارسـة  ) كالشوارع واألكواخ واملعارض ومداخل األبنية والساحات الـصغرية       ( إىل أماكن غري نظامية      ٢٠٠١عام  
نشطة االقتصادية وعلى األسعار الباهظـة لتلـك        أنشطتهم غري النظامية، األمر الذي يدل على إجياد مكان ملمارسة األ          

  .األماكن اليت يتعذر على الفقراء دفعها

يونيه الـذي   / حزيران ١٩ الصادر يف    ٤٣/٧٦وكانت الدولة األنغولية قد أقرت بعد االستقالل القانون رقم            - ١٥٢
نني أو ألجانب كانوا غائبني عـن  حول مللكية الدولة، دون أي حق يف التعويض، مجيع العقارات السكنية العائدة ملواط      

  .البلد دومنا سبب منذ أكثر من مخسة وأربعني يوماً

ا، إىل تأميم أو مصادرة املؤسسات وغريها من املمتلكات مبوجب القـانون            ـوعمدت الدولة، محايةً ملصاحله     - ١٥٣
 الصادر ٧/٩٥ويعترب القانون رقم . راً ملا تتسم به من أمهية القتصاد املقاومةـمارس، نظ/ آذار٣ الصادر يف ٣/٧٦رقم 
سبتمرب املتعلق باألمالك العقارية للدولة أن مجيع العقارات أو أجزاء العقارات املستقلة واملؤممـة مبوجـب                / أيلول ١يف  

كما يعترب هذا . يونيه هي أمالك للدولة، بصرف النظر عن مجيع الشكليات  / حزيران ١٩ الصادر يف    ٣/٧٣القانون رقم   
دراً ومملوكاً للدولة، دون أي إجراء شكلي، مجيع العقارات وأجزاء العقارات املستقلة املـشمولة بـالقوانني                القانون ُمصا 

 من القانون نفسه أن القرارات القضائية الصادرة بشأن العقارات املشمولة بالقانون ميكن             ٥وتؤكد املادة   . املذكورة أعاله 
سبتمرب واملتعلـق بتنقـيح     / أيلول ١٦ املؤرخ   ٢٣/٩٢ويعترب القانون رقم    . قإعادة النظر فيها وفقاً ألحكام القانون املنطب      

ادرة والتأميم اليت متت وفقاً ألحكام القانون املنطبق صاحلة ال رجعة           ـال املص ـالدستور اآلثار القانونية املترتبة على أعم     
 ٤/٠٣ من القانون مبرسوم رقم      ١ املادة   وتنص). ١٣املادة  (ة  ـفيها، رهناً بأحكام التشريعات احملددة املتعلقة باخلصخص      
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مايو، والذي أقر اهليكل التنظيمي لوزارة التخطيط احلضري والبيئة، على أن هذه الوزارة هي جهاز اإلدارة                / أيار ٩املؤرخ  
  .العامة املسؤول عن وضع سياسات إدارة األراضي والتخطيط احلضري والسكن والبيئة وتنسيقها وتنفيذها ومراقبتها

وهلذا الغرض تشرف وزارة التخطيط احلضري والبيئة على املعهد الوطين للسكن الذي أنشئ مبوجب املرسوم                 - ١٥٤
مارس، وهو كيان حكومي مكلف بتنفيذ سياسة احلكومة يف ميدان تـشجيع وتعزيـز        / آذار ٩ الصادر يف    ٢/٠٤رقم  

 بالتعاون مع اإلدارة احمللية للدولة أو مع ن مرتبطاًالسكن وممارسة اإلدارة االنتقالية ألمالك الدولة السكنية، دون أن يكو
سبتمرب، واملسمى قـانون    / أيلول ٣ الصادر يف    ٣/٠٧ القانون رقم    وأقرت اجلمعية الوطنية أيضاً   . أجهزة السلطة احمللية  

 لتجسيد  تشجيع السكن، والذي يضع املعايري واملبادئ العامة اليت توجه سياسة السكن عن طريق هتيئة الشروط الالزمة               
احلق األساسي يف السكن، هذا احلق الذي يتمتع به مجيع املواطنني يف إطار دولة يسودها القـانون متـارس سياسـة                     

نوفمرب، واملسمى قانون األراضـي،  / تشرين الثاين٩ الصادر يف ٩/٠٤أما القانون رقم . اجتماعية وتتبع اقتصاد السوق 
ي الداخلة يف األمالك األصلية للدولة، واحلقوق العقارية اخلاصـة بتلـك            فريسي األسس العامة للنظام القانوين لألراض     

واألرض هي ملك أصلي من أمالك الدولـة     . األراضي، والنظام العام لنقل هذه احلقوق وإنشائها وممارستها وانقضائها        
  .  من ماهلا اخلاص أو من ماهلا العاموتشكل جزءاً

 من املال اخلاص للدولة وال إنشاء حقوق عقارية حصرية          تشكل جزءاً وال جيوز نقل حق ملكية األرضي اليت          - ١٥٥
عليها إال إذا كان ذلك بغرض استخدامها النفعي الفعال، وحتدد أدوات إدارة األراضي مؤشرات االستخدام النفعـي                 

ز إنشاء حقـوق    وال جيو . والفعال لألراضي، مبراعاة اهلدف من االستخدام ونوع الزراعة املمارسة عليها ومؤشر البناء           
والدولـة حتتـرم    . عقارية على األراضي الداخلة يف املال اخلاص للدولة خمتلفة عن احلقوق املنصوص عليها يف القانون              
  .وحتمي احلقوق العقارية العائدة للمجتمعات الريفية، مبا فيها احلقوق القائمة على العادات واألعراف

عات ريفية ألسباب تتعلق باملنفعة العامة وميكن االستيالء عليها لقـاء           وجيوز نزع ملكية األراضي العائدة جملتم       - ١٥٦
وجتدد وثائق االمتياز حدود األراضي احلضرية، وخمططات التطوير العمراين، وعمليات الفرز املوافـق             . تعويض عادل 

مخسة ) ب(ق احلضرية؛   هكتارين يف املناط  ) أ: (وال جيوز أن تتجاوز مساحة األراضي احلضرية املشمولة بامتياز        . عليها
جيوز للوزير الذي يتوىل مراقبة السجل العقاري أن يتنازل عن مـساحات أكـرب مـن                ) ج(هكتارات يف الضواحي؛    

  .املساحات املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني السابقتني

اليت هلا  (لية  ها لصاحل شخص طبيعي أو اعتباري تكون الدولة أو السلطات احمل          ئإن نقل حقوق عقارية أو إنشا       - ١٥٧
قد منحته من قبل حقاً من احلقوق العقارية املنصوص عليها يف هذا القـانون إمنـا     ) وجود قانوين ولكنها ال تعمل بعد     

وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نقل        . يتوقف على إثبات االستغالل النفعي والفعال لألراضي املتناَزل عنها        
وُيـستثىن  . يف هذا القانون أن يثبت قدرته على استغالهلا استغالالً نفعياً وفعاالًأو إنشاء حقوق عقارية منصوص عليها   

ن األحكام املذكورة أعاله مشاريع االستغالل الزراعي أو تربية احليوانات أو الزراعة احلرجية يف األراضي الزراعية                ـم
حدة الزراعية احملددة لكل منطقة مـن منـاطق          يف املائة من املساحة الدنيا للو      ١٠أو احلرجية اليت ال تتجاوز مساحتها       

وحتدَّد مساحة الوحدة الزراعية بنص تنظيمي للقانون احلـايل،  . البلد؛ ويف هذه احلالة، ال ُيشترط إثبات القدرة املناسبة    
  :وألغراض األحكام الواردة أعاله، تقسَّم األراضي الزراعية إىل. حبسب مناطق البلد وحبسب نوع األرض
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  . مروية ومراعٍ وبساتني وأراض غري مرويةأراضٍ  )أ(

  :والسندات القانونية اليت جتيز نقل أو إنشاء حقوق عقارية معينة منصوص عليها يف هذا القانون هي كما يلي  - ١٥٨

االكتساب القسري للتصرف املباشر من جانب مستأجر احلكر، ويتم نقل هـذا            : عقد الشراء والبيع    )أ(  
  فني أو بالبيع القضائي عن طريق ممارسة احلق اإلرادي احلكري الوارد يف قرار قضائي؛احلق باالتفاق بني الطر

  عقد استئجار احلكر إلنشاء احلق املدين النفعي؛  )ب(  

  عقد امتياز خاص إلنشاء حق املساحة؛  )ج(  

  .عق إجيار خاص للتنازل عن احلق يف َشغل األرض مؤقتاً  )د(  

ورهنـاً  . القانون وأنظمته، وتبعياً أحكام القانون املدين، على عقـود االمتيـاز     وتنطبق األحكام اخلاصة هلذا       - ١٥٩
باألحكام الواردة يف الفقرة السابقة، جيوز للسلطات احمللية أن تنظم بنص صادر عنها مضمون عقود االمتياز الـواردة                  

. ير النظام العام لألبنية احلضريةفربا/ شباط٢٦ الصادر يف ١٣/٠٧ويقر املرسوم رقم . على أراض داخلة يف ماهلا اخلاص
سبتمرب، واملتعلق بتشجيع السكن، وضع سياسة لتشجيع السكن، األمر / أيلول٣ الصادر يف ٣/٠٧ويهدف القانون رقم 

  .الذي يشكل عامالً رئيسياً يف إعمال احلق يف السكن الذي يتمتع به مجيع املواطنني يف إطار القانون الدستوري

انون املبادئ العامة اليت جيب االسترشاد هبا يف رسم سياسة السكن، عن طريق هتيئة الـشروط                وجيسد هذا الق    - ١٦٠
املواتية إلعمال احلق األساسي يف السكن الذي يتمتع به مجيع املواطنني يف إطار دولة قائمة على القانون تتبع سياسـة                    

 اخلطط أو الربامج الرامية إىل تشجيع سياسة        ويسري هذا القانون على مجيع اإلجراءات أو      . اجتماعية واقتصاد السوق  
وضع معايري جديـدة    ) أ: (وميكن أن يتخذ هذا التشجيع األشكال التالية      . السكن سواء أكانت مببادرة عامة أو خاصة      

ضبط نظام قروض الـسكن؛     ) ج(ضبط نظام احلوافز الضريبية؛     ) ب(رار السكان وبناء أحياء ومدن جديدة؛       ـالستق
تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال ) ه(ء صناديق عامة أو خاصة يف جمال السكن؛ تشجيع إنشا) د(

  :وألغراض تشجيع السكن، ميكن أن تتخذ املساكن األشكال التالية تبعاً ملعايري متنوعة. السكن

  مساكن حضرية وريفية، حبسب موقعها اإلقليمي؛  )أ(  

  مساكن اجتماعية؛  )ب(  

  بسعر السوق، حبسب املقاوالت العامة أو اخلاصة؛مساكن   )ج(  

وسيتمتع صندوق تشجيع السكن باالستقالل املايل وسـتدعمه إيـرادات           .مساكن يبنيها أصحاهبا    )د(  
وخيضع صندوق تشجيع السكن . االمتيازات وإدارة املساكن االجتماعية واإليرادات من خمصصات امليزانية العامة للدولة

 ٦ الصادر يف ٦/٠٧وينشئ املرسوم . وزارة التخطيط احلضري والبيئة ولإلشراف املايل لوزارة املاليةلإلشراف اإلداري ل
فرباير معهد التخطيط واإلدارة احلضرية يف لواندا، الذي أُسندت إليه مهمة تعزيز وتنسيق مجيع أنشطة التنظـيم                 /شباط

عتباري يتمتع باالسـتقالل اإلداري واملـايل، ولـه         واملعهد شخص ا  . والتخطيط واإلدارة احلضرية يف مقاطعة لواندا     
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تنسيق اإلعداد العام خلطط تنظيم أراضي املقاطعة وبلدياهتا، وال سيما التخطـيط احلـضري    ) أ: (االختصاصات التالية 
ويـل  ملختلف مراكزها احلضرية، وال سيما اخلطة الرئيسية العامة ملدينة لواندا وخمتلف خمططاهتا احملددة السترداد أو حت               

مراين أو التحضري يف املناطق اجلديدة، مع ضمان التوافق الرأسي واألفقي مع            ـع الع ـط التوس ـاملناطق املهملة، وخط  
 النظام القـانوين للمـستأجرين      ٤٣٥٢٥ويقر املرسوم رقم    . املعايري واملبادئ األخرى الواردة يف قانون إدارة األراضي       

ص يكون عقد اإلجيار مكتوباً ومذيالً بتوقيع كل من املالك واملستأجر؛ وإذا وحبسب هذا الن. وينظم اإلجيارات احلضرية
كان أحدمها ال ميكنه أو ال يعرف الكتابة يوقع عنه شخص ثالث بطلب منه وحبضور وتوقيع شاهدين أمام كاتب عدل  

اإلجيـارات  ) أ: (وعقود اإلجيارات اليت جيب أن تكتسي شكالً رمسياً هي        . يشهد ويصدق على صحة مجيع التوقيعات     
) د(اإلجيارات ملمارسة مهنة حـرة؛      ) ج(اإلجيارات اخلاصة باألنشطة التجارية أو الصناعية؛       ) ب(الواجبة التسجيل؛   

اإلجيارات اليت تقوم هبا شركات أو مؤسسات أو رابطات أو جمموعات ذات منفعة عامة أو خاصة، منشأة مبوجـب                   
 تتجاوز ثالثني عاماً، فإذا نص العقد على مدة أطول أو أبد الدهر ُخفضت املدة               وال جيوز إبرام عقد إجيار ملدة     . القانون

وباإلضافة إىل االلتزامات األساسية الناشئة عن العقد، يفـي         . وتكون األجرة دائماً مبلغاً مالياً حمدداً     . إىل ثالثني عاماً  
 تتناىف مع أي حكم قانوين قطعي وملـزم يف هـذا      املالك واملستأجر جبميع االلتزامات اليت يشترطاهنا يف العقد واليت ال         

. وفسخ عقد اإلجيار ملخالفة من املؤجر أمر تقرره احملكمة مبوجب أحكام هذا النص ووفقاً لقانون اإلجـراءات                . اجملال
. هذا هو إذن اإلطار القانوين للتخطيط احلضري وإدارة األراضي يف أنغوال، الذي حيدد حقوق وواجبات املقصودين به                

ما حيدد اإلطار القانوين املعروض آليات الوالية على حقوق األفراد وليس فقط يف جمال التخطيط احلـضري وإدارة                  ك
  .األراضي يف أنغوال

الربنامج املتكامل للسكن والتخطيط احلـضري        - سابعاً 
  والصرف الصحي والبيئة

ن إىل بعض املشاكل األشد إحلاحاً يف النسيج        حتيل تسمية هذا الربنامج إىل اجلانب املرئي ويف كثري من األحيا            - ١٦١
  :ويتشعب هذا الربنامج إىل الربامج التالية. احلضري والوسط الريفي، وهي مشاكل تتطلب حلوالً عاجلة

  برنامج تطوير السكن
  برنامج تسوية املسائل البيئية الطارئة

  الربنامج الفرعي ملكافحة االجنراف  -   
  تصحرالربنامج الفرعي ملكافحة ال  -   

  ةبرنامج إدارة األراضي والتخطيط احلضري والبيئ

 هو إدارة األراضي من منظـور التنميـة         ٢٠٠٦- ٢٠٠٥إن حجر الزاوية يف الربنامج احلكومي العام للفترة           - ١٦٢
املستدامة، وارتباط هذا الربنامج مع التوجهات االستراتيجية يف ميادين التخطيط احلضري ومحاية البيئة واحلفاظ علـى                

ويف سياق إدارة األراضي والتخطيط احلضري، تترابط عناصر املساحة التطبيقيـة ورسـم اخلـرائط               . الطبيعة أساسي 
  .والسجل العقاري ترابطاً عضوياً ويضاف إليها عنصر املوارد الطبيعية
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  )٢٠٠٦ والربع األول من عام ٢٠٠٥يف عام ( النتائج - ألف 

كامل، الذي مير حالياً مبرحلة معيارية أساساً، تضفي على أهدافه ونتائجه إن طبيعة وخصائص هذا الربنامج املت       - ١٦٣
  .طابعاً نوعياً ووصفياً بالدرجة األوىل

  مرفق الربنامج املتكامل 

  )مستوى التنفيذ بالنسبة املئوية (٢٠٠٥نتائج عام 
  إدارة األراضي

  ) يف املائة٧٠ ()قانون إدارة األراضي والتخطيط احلضري(بدء تطبيق   - 
  ) يف املائة١٠٠(تنظيم قانون األراضي   - 
د اجلغـرايف والعقـاري ألنغـوال       ـ املعه - )  يف املائة  ٨٠(إعداد السجل العقاري الوطين لألراضي        - 

  وحكومات املقاطعات
  وضع ومناقشة التدابري التشريعية يف جمال إدارة األراضي والتخطيط احلضري  - 
  ضرية والريفيةإقرار النظام العام ملخططات األراضي احل  - 
  وضع النظام العام المتيازات األراضي  - 

  رسم اخلرائط والسجل العقاري
  ) يف املائة٨٠(حتديث شبكة املساحة التطبيقية الوطنية   - 
  ) يف املائة٩٠ (١٠٠ ٠٠٠حتديث رسم اخلرائط الوطنية مبقياس   -   

  السكن
  ) يف املائة١٠٠(وضع القانون اإلطاري للسكن   -   
  ) يف املائة١٠٠(األصول السكنية وتقييدها يف السجل العقاري إعداد كشف ب  -   
  ) يف املائة٦٠(حتديث وتعديل أجور املباين السكنية   -   
  ) يف املائة٨٠(وضع سياسة واستراتيجية السكن   -   

  البيئة
  ) يف املائة٣٠(السياسة واالستراتيجية الوطنيتان يف جمال البيئة   -   
  ) يف املائة٧٠(ة تقرير عن الوضع العام للبيئ  -   
  ) يف املائة١٠٠(الربنامج الوطين إلدارة البيئة   -   
  ) يف املائة٥٠(برنامج مكافحة التصحر   -   
  ) يف املائة٣٠(برنامج حتسني بيئة الشريط الساحلي   -   
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  ) يف املائة٣٠(السياسة اخلاصة بنوعية اهلواء واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الضجيج   -   
  ) يف املائة١٠٠" ( احلفاظ على طبقة األوزون- قطري الربنامج ال"  -   
  ) يف املائة١٠٠(برنامج التثقيف والتوعية يف جمال البيئة   -   
  ) يف املائة١٠٠( مناقشة مشاريع النصوص األولية - تنظيم القانون األساسي للبيئة   -   
  فلوروكربون يف إعداد كشف بالبيانات املتعلقة مبركبات الكلوروفلوروكربون واهليـدروكلورو         -   
   التربيد وتكييف اهلواء    

  الصرف الصحي األساسي
  ) يف املائة٤٠(االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات   -   
  املوارد الوطنية واملنتزهات  -   
  ) يف املائة٣٠(إعادة التأهيل التدرجيي للمنتزهات الوطنية   -   
  ) املائة يف٨٠(تفعيل الربنامج اإلقليمي لدعم التنوع األحيائي   -   
  ) يف املائة٥٠(إنشاء مناطق ذات أولوية حلفظ املوارد واستخدامها املستدام وتقاسم املزايا   -   
  ) يف املائة٣٠(إنشاء مناطق حلفظ الطبيعة عرب احلدود   -   
  ) يف املائة٥٠(مشروع إدارة املناطق الرطبة   -   
  ) يف املائة٨٠(مشروع املانغروف   -   
  ) يف املائة٨٠(طة العمل الوطنيتني للتنوع األحيائي مشروع االستراتيجية وخ  -   

درة جيدة على التنفيذ، ومن املتوقع بلوغ األهداف احملـددة لفتـرة            ـاله ق ـة أع ـوتظهر القائمة املعروض    - ١٦٤
وجيدر بالذكر أيضاً النتائج احملققة يف البيان الوطين ألدوات إدارة األراضي، وإعداد قـانون              . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنتني  

. ي، والتشريع األساسي للسكن، وإعداد القانون األساسي للبيئـة        ـدارة األراضي والتخطيط احلضري وقانون األراض     إ
. إال أن بعض اإلجنازات احملققة يف قطاعات معينة من هذا الربنامج املتكامل ستخضع لعملية متابعة ميكن قياسها كميـاً   

  . أقل من التوقعات٢٠٠٥ى التنفيذ يف عام وفيما يتعلق ببناء املساكن االجتماعية، كان مستو
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   برنامج تطوير السكن- باء 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥نتائج الفترة 
  اهليئة املسؤولة  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥

  الربنامج الفرعي
  املؤشرات

  دةداحمل  وحدة القياس
 املتوقعة  احملرزة )٢٠٠٦-٢٠٠٥(

     وزارة التخطيط احلضري والبيئة
     

      مكتب األشغال اخلاصة
     

      وزارة األشغال العامة
      )البنية التحتية الداعمة لبناء املساكن(

     Vila Camama لِالبنية التحتية 
    ٦ ٠٦٠  وحدة  لدور اإلقامة املرتفعة األجرة  -
    ١٨ ٤٨٠  وحدة  لدور اإلقامة املتوسطة األجرة  -
     
      )بناء املساكن(

   ٢ ٥٠٠  ٥ ١٣٠  وحدة  بناء منازل اجتماعية
  ٢٠٠  ٥٨  ٣٠٠  وحدة C من الطراز Bauerrبناء منازل 

      
  ٥٨  ٢٨٥  ١ ٧٦٢  وحدة  )Nova Vidaمشروع (بناء دور إقامة 

     
     Panguila لبناء البنية التحتية 

  ٦٠٠  ٤٢٢   وحدة  Panguilaبناء منازل 
      )توفري مساكن اجتماعية(
   صفر  ٤ ٤٠٠  عدد  )أ(عدد األسر املستفيدة  -

م ـرى يف األقاليـ األخ٣ ٤٠٠ ل أسرة يف لواندا وتتوزع األسر ا١ ٠٠٠ تقيم ٤ ٤٠٠ لمن بني هذه األسر ا   )أ(
  . األخرى١٧ لا

  .وزارتا التخطيط احلضري والبيئة، واألشغال العامة: املصدر
   التدابري السياسية- جيم 

 استمرار تنفيذ التدابري املتوخاة لفترة السنتني احلالية،        ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تضمن التدابري السياسية املقترحة للفترة        - ١٦٥
  :ومن هذه التدابري ما يلي. ذلك أن الشروط املسبقة واألهداف املنشودة تبقى على حاهلا بوجه عام
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  التدابري السياسية الرئيسية  الربامج
ل العامة ووزارةوضع خطط للتدخل يف جمال السكن بالتشاور بني وزارة األشغا          •  برنامج تطوير السكن

 التخطيط احلضري والبيئة وحكومات املقاطعات؛

تشجيع السكن، ببناء البنية التحتية األساسية ومواصلة اإلجراءات املتخذة يف إطار •
 إعادة إسكان األسر اليت سيجري ترحيلها من مناطق تنفيذ هذه املشاريع؛

 عية؛تعزيز الدعم املايل لبناء املساكن وإلصالح املساكن املتدا •

 بناء وإنشاء البنية التحتية األساسية ومرافق الصرف الصحي يف املساكن اجلديدة؛ •

ات وغريها من الكيانات على بنـاء بيـوتـات والتعاوني ـع املؤسس ـتشجي •
 .جديدة للعمال

 مكافحة التصحر؛ • الطارئة برنامج تسوية املسائل البيئية

نية الكـبرية، وفقـاًإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي يف التجمعات السك        •
 للخطط الرئيسية احلضرية؛

وضع خطط ومشاريع لصرف املياه على املستويني الكلي واجلزئي يف مجيع عواصم •
 .املقاطعات، بدعم من وزارة األشغال العامة ووزارة التخطيط احلضري والبيئة

برنامج إدارة األراضي والتخطـيط
جماالت غري مدرجة( احلضري والبيئة

 )مج األخرىيف الربا

 ؛)اخلطط الرئيسية البلدية واخلطط التنظيمية(وضع أدوات إدارة اإلقليم الوطين  •

 مواضيع متفرقة؛/تنفيذ برنامج رسم اخلرائط •

 إعداد السجل العقاري الوطين لألراضي؛ •

 ؛حتديث شبكة املساحة التطبيقية الوطنية •

  الوطين إلدارة البيئة؛حتسني شروط إدارة البيئة، بتعزيز التنفيذ التدرجيي للربنامج •

تشجيع تثقيف وتوعية السكان يف جمال البيئة، بتنفيذ برنامج التثقيف والتوعية يف •
 ؛جمال البيئة

 تعزيز إعادة تأهيل املنتزهات الوطنية وإقامة منتزهات جديدة؛ •

هتيئة الشروط الالزمة ملشاركة القطاع اخلاص يف خمتلف امليادين املتصلة بالبيئـة، •
  النفايات وإدارة املنتزهات وما إىل ذلك؛مثل إدارة

 .حتديد املناطق الرطبة وتعيني ختومها •
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   احلصول على اخلدمات الصحية- دال 

كانت التشريعات اليت صدرت بعد االستقالل متأثرة مبفهوم الرعاية الصحية األولية، الذي يركز على الوقاية                 - ١٦٦
معي، فأقرت جمانية الرعاية الطبية واألدوية، وحظرت اخلـدمات الـصحية           وتعزيز الرعاية األساسية على املستوى اجملت     

وكانت أنغوال تعيش آنـذاك يف      . اخلاصة وأجربت مجيع العاملني يف املهن الصحية على العمل يف إدارة الصحة الوطنية            
ويف . عد االستقالل ات الصحية من أهم املزايا اليت حصل عليها األنغوليون ب         ـظل نظام اشتراكي وكانت جمانية اخلدم     

، وبعد هناية النظام االشتراكي، صدر قانون أساسي جديد لنظام الصحة الوطين، أجاز خصخصة اخلدمات               ١٩٩٢عام  
الصحية على أساس استرداد التكاليف الصحية، مع محاية املساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية؛ واحتفظ هـذا                 

). ١٩٩٧وزارة الصحة،   ( وفرض سياسة قوية للتدابري الوقائية وتعزيز الصحة         القانون بأولويات الرعاية الصحية األولية    
، بينما كان العاملون يف ١٩٩٤وبدأ العمل بتحصيل رسوم اخلدمات املقدمة يف بعض الوحدات الصحية اعتباراً من عام 

باهتم الـيت كانـت     املهن الصحية يف وحدات أخرى يتقاضون بصورة سرية وغري قانونية رسوم اخلدمات لتكميل مرت             
وظهرت حينئذ وحدات صحية    . قيمتها قد اخنفضت بسبب التضخم واليت كثرياً ما كانت ُتدفع بعد أشهر من التأخري             

خاصة كثرية، وأخذ بعض العاملني يف املهن الصحية يعملون يف أكثر من مؤسسة صحية يف آن واحد فازداد اإلمهال يف          
، أتاح استقصاء للخدمات االجتماعية ١٩٩٨ويف عام . دوات واملواد الصحيةالقطاع الصحي العام، وتكاثر اختالس األ

األساسية بيانات عن استخدام السكان للوحدات الصحية، فتبني أن عزوف السكان عن استخدامها مرده التكـاليف                
املائة منـهم    يف   ٢٩( يف املائة من السكان فقط يستخدمون خدمات الصحة العامة           ٤٢وأفادت الدراسة أن    . واملسافة

 يف املائة من السكان إىل خدمات القطـاع         ٢٦، بينما يلجأ    ) يف املائة املستشفيات   ١٣النقاط الصحية واملراكز الطبية و    
 ٣٤(ويف لواندا، كان استخدام املستشفيات العامة متدنياً للغاية         .  يف املائة منهم إىل التطبيب الذايت      ٢١اخلاص، ويعمد   

وقد احنسر استخدام خدمات الصحة العامة . ملائة من السكان يلجأون إىل املستشفيات اخلاصة يف ا٣٤، وكان )يف املائة
بعد خصخصة القطاع وإجازة الطب اخلاص؛ وميكن تعليل هذا التراجع أساساً مبا يوفره القطاع الصحي اخلاص مـن                  

حليل والتصوير اإلشعاعي وختطيط    جودة وحسن استقبال وتوافر األدوية واخلدمات الصحية التكميلية مثل خمتربات الت          
ويف املقابل، يكمن اخنفاض اللجوء إىل وحدات الصحة العامة يف مشاكل نقص األدوية             . وغريها) إيكوغرايف(الصدى  

وغريها من اللوازم الصحية مثل الضمادات والقطن واحملاقن واإلبر، وطوابري االنتظار، ونظام أخذ املواعيد، ويف كـثري                 
. أما سكان األرياف فيلجأون إىل الطب التقليدي، ولكن ال توجد بيانات يف هذا الشأن             . االستقبالمن األحيان سوء    

فهذه املنتجات الـصيدالنية تبـاع يف األسـواق     : ويركز االستقصاء على مشكلة شراء األدوية يف السوق غري الرمسية         
 تكون تواريخ صالحيتها منتهية، وليست والساحات وتعّرض للشمس والرطوبة، وال توصف وصفاً صحيحاً، وكثرياً ما

 يف املائة من األدوية فقط مت احلصول عليها مـن           ٢٢وأفادت الدراسة أن    . من عالمات جتارية معروفة أو تكون مزورة      
 يف املائـة    ٤٠وحدات صحية حكومية، واشُتري بعضها اآلخر من صيدليات خاصة وعيادات، بينما مت احلصول على               

وجد صيدليات خاصة كثرية    ـا اآلن فت  ـدليات، أم ـوكان هناك لفترة طويلة نقص يف الصي      . زيةمنها يف السوق املوا   
وال سيما يف املراكز احلضرية، إال أن األسعار فيها أغلى من أسعار السوق املوازية، وهلذا السبب يشتري العديد مـن                    

  .املواطنني ذوي الدخل املنخفض املنتجات الصيدالنية يف السوق املوازية
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   املشاكل الرئيسية لوحدات الصحة العامة- هاء 

  الوحدات التقليدية  الوحدات اخلاصة  الوحدات العامة  
  ١١,١  ١٧,٩  ٤٦,١  نقص األدوية

  ٣,٣  ١٠,٣  ١٥,٧  طوابري االنتظار
  ١٦,٦  ٢٣,٨  ٩,٩  الغالء

  ٦,٥  ٢٣,٨  ٨,٣  سوء االستقبال
  ٩,٤  ٤,٩  ٥,٧  املسافة من املرتل
  ٧,٥  ٩,٢  ١٤,٣  أسباب أخرى

  ٤٥,٦  ٤١,١  ٥,٣  ال توجد مشكلة

  .أجري االستقصاء يف مقاطعات هوامبو وهويال ولواندا وأوجيي
  . املعهد الوطين لإلحصاء١٩٩٨برنامج اخلدمات االجتماعية األساسية، : املصدر

   التشخيص- واو 

ويعـزى ذلـك    .  مريض ١ ٠٠٠إن احلالة الصحية لسكان أنغوال سيئة جداً، ويوجد حنو طبيب واحد لكل               - ١٦٧
ة الصحية وأدت إىل تدهور خدمات الرعاية الـصحية،         ـجزئياً إىل احلرب املديدة اليت دمرت شبكة اهلياكل األساسي        

كما يعزى إىل عوامل عامة مثل فقر السكان، وتدين مستوى الصرف الصحي، وقلة توافر مياه الشرب، وعدم كفايـة     
 للبلد إىل وجود أمراض سارية وطفيلية، وال سيما الربداء          تقييم الوبائي الويشري  . األغذية ذات احملتوى التغذوي املناسب    

. ، فضالً عن انتشار سوء التغذية)مرض النعاس(اإليدز، والسل، وداء املثقبيات /، وفريوس نقص املناعة البشرية)املالريا(
ب الرئيسي للوفيات يف أنغوال ومتثل    السب) املالريا(وتبقى الربداء   .  يف املائة من الوفيات    ٧٠وهذه األمراض مسؤولة عن     

 يف املائة من وفيات املواليد املخاضية       ٤٠ يف املائة من حاالت االستشفاء، و      ٢٠ يف املائة من طلبات العالج، و      ٣٥حنو  
. وتعد احلصبة خامس أسباب الوفيات    ). وفيات األمهات ( يف املائة من الوفيات النفاسية       ٢٥، و )فترة ما حول الوالدة   (

 وفـاة   ٢٥٠ و ١٥٠،  ٢٠٠١ وفيات األطفال واملراهقني هي من أعلى املعدالت يف العامل، إذ بلغت يف عام               ومعدالت
واإلسهال وأمراض اجلهاز التنفسي وفقر     ) املالريا(وأهم أسباب الوفيات هي الربداء      .  طفل، على التوايل   ١ ٠٠٠لكل  

ذات القيمة التغذوية الالزمة ومياه الشرب، وتردي       وتدل هذه احلالة على نقص األغذية       . الدم واحلصبة وسوء التغذية   
ومعدل الوفيات النفاسية   . حالة الصرف الصحي، وصعوبة احلصول على اخلدمات الصحية األساسية الوقائية والعالجية          

واألسباب . ١٩٩٥، حبسب بيانات عام     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١ ٥٠٠مرتفع جداً هو أيضاً ويبلغ حنو       ) وفيات األمهات (
. والرتيف والتسمم احلملي واإلجهاض غري املأمون ومضاعفات الوالدة       ) املالريا(لوفيات النفاسية هي الربداء     الرئيسية ل 

وكما ذُكر يف موضع سابق، يبلـغ       . وترتبط هذه األسباب بنقص خدمات الصحة اإلجنابية اجليدة واملنخفضة التكلفة         
ورغم تدين هذا املعدل نسبياً باملقارنة مـع بلـدان          . ملائة يف ا  ٥,٧اإليدز  /معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

املنطقة، ُيخشى من انتشار فريوس ومرض اإليدز بسرعة يف أرجاء اإلقليم الوطين بسبب زيادة حركة الناس وعـودة                   
جد ما بني ويو. ويف أنغوال أيضاً عدد مرتفع من املعوقني جسدياً. الالجئني من بلدان جماورة معدالت اإلصابة فيها أعلى
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ويتسم البلد أيضاً بارتفاع معدل     .  شخص أصيبوا بتشوهات نامجة أساساً عن انفجار ألغام برية         ٧٠ ٠٠٠ و ٤٠ ٠٠٠
.  يف املائة، والذي يعزى إىل ممارسة النشاط اجلنسي مبكراً وقلة استخدام وسائل منع احلمل              ٧,١ب اخلصوبة الذي يقدَّر    

.  يف املائة من الشابات أصبحن أمهات قبل بلـوغ الثامنـة عـشرة   ٣٣رات أن وتفيد بيانات االستقصاء املتعدد املؤش    
 ٢٧، يوجد يف أنغوال     بالشبكة الصحية وفيما يتعلق   . ويساهم ذلك سلباً يف ضعف مؤشرات صحة األمهات واألطفال        

وتشري . صحية نقطة   ٩٣٤ مركزاً صحياً ومستشفى بلدياً، و     ٢٩١ منها يف لواندا، و    ١٠،  )١٩(مستشفى وطنياً وإقليمياً  
 ٥ يف املائة من السكان ميكنهم التردد على منشآت صحية عاملة وال تبعد أكثـر مـن                  ٣٥التقديرات إىل أن أقل من      

وجزء هام من اهلياكل األساسية والتجهيزات القائمة هو يف حالة من التردي الـشديد              . كيلومترات عن مكان إقامتهم   
 نقاط صحية غري صـاحلة  ٢٠٩ مركزاً صحياً و٤٠بيانات إىل أن حنو  وتشري أحدث ال  . بسبب نقص الصيانة والتجديد   

للعمل، ويعاين عدد أكرب من مشاكل خطرية يف سري أعماله، ال سيما بسبب نقص الفنيني املؤهلني وعدم وجود نظـام    
ت، يف مجلة ويوجد نقص هام يف جتهيزات التشخيص األويل واألدوية األساسية وجتهيزات النقل واالتصاال. إمداد منتظم

ومل تؤثر احلرب يف شبكة اهلياكل األساسية الصحية فحسب بل كان هلا تأثري هام أيضاً يف التوزيـع                  . املعدات الالزمة 
 شخص ٤٥ ٥٠٠وتشري التقديرات إىل أن يف أنغوال حنو .  ويف تدريب الكوادر اجلددللعاملني يف املهن الصحيةاجلغرايف 

 طبيب فقـط  ١ ٠٠٠و)  يف املائة٥٥حنو ( من املوظفني اإلداريني واملساعدين ٢٥ ٠٠٠يعمل يف قطاع الصحة، منهم    
 ١٤ ٠٠٠وهذا يعين أن معدل التغطية هو طبيب واحد لكل ).  يف املائة منهم أجانب يعملون يف خمتلف املقاطعات٢٥(

  . يف املائة من األطباء يف لواندا٧٠ويعمل حنو . نسمة

 وإعادة التدريب والتدريب أثناء العمل مل تستفد منها سوى أقليـة مـن              وجيدر بالذكر أن دورات التحسني      - ١٦٨
وليس من شك يف أن األوضاع الصحية السيئة لن تسمح للناس باغتنام الفرص اليت ميكن أن            . العاملني يف املهن الصحية   

وهلذا السبب، جيـب    . تجةيتيحها االستقرار السياسي والنمو االقتصادي يف جمال توفري فرص العمل وإجياد األنشطة املن            
إدراج قطاع الصحة ضمن أهم األولويات يف االستراتيجية احلالية ملكافحة الفقر، استكماالً للـربامج الـيت وضـعتها         

وجيدر بالذكر أن وزارة الصحة تعد حالياً خطة إمنائية ستحدد أولويـات القطـاع              . احلكومة وحتديداً وزارة الصحة   
ومن املفترض أن تستكمل هذه اخلطة اجلهود املبذولـة يف          . ٢٠١٠- ٢٠٠٥سية للفترة   والتوجهات االستراتيجية الرئي  

  .)٢٠(إطار استراتيجية مكافحة الفقر، يف السياق العام إلعادة البناء والتأهيل يف مرحلة ما بعد الرتاع

   الربنامج الصحي يف إطار استراتيجية مكافحة الفقر- زاي 

صحي هو حتسني الوضع الصحي لعموم املواطنني األنغوليني دومنا متييز باالستناد     لربنامج القطاع ال   اهلدف العام   - ١٦٩
  .إىل مبادئ العدل

ـ  ـوإىل جانب هذا اهلدف العام، يتكون برنامج القطاع الصحي من العن            - ١٧٠ األهـداف  ة أو   ـاصر االستراتيجي
  : التاليةاحملددة

                                                      

  .اجتاهات االعتالل والوفاة  )١٩(
 .األكثر استخداماً اهليئات الصحية  )٢٠(
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 الصحية األولية، وال سيما يف جمال صحة        ني إمكانية االستفادة من خدمات الرعاية     ـادة وحتس ـزي  ‘١‘
  األم والطفل؛

حتسني نوعية اخلدمات القائمة، مع التركيز على التدريب واإلشراف وتوفري األدوية األساسية وتعزيز               ‘٢‘
والسل واألمراض اليت ميكن الوقايـة      ) املالريا(ص األمراض األكثر شيوعاً، وخباصة الربداء       ـتشخي

  منها بالتلقيح؛

  ؛اإليدز/بط انتشار فريوس نقص املناعة البشريةض  ‘٣‘

  .االرتقاء مبستوى اإلدارة والتخطيط على صعيد كل من املقاطعات والبلديات  ‘٤‘

ويهدف الربنامج إىل حتسني توفري خدمات الصحة األساسية للسكان الفقراء والضعفاء الـذين يعيـشون يف                  - ١٧١
يب، ويف مناطق إعادة التوطني، ويف املناطق اليت تضررت بـشدة مـن    منذ عهد قر  مناطق أصبح الوصول إليها متيسراً    

يف مقاطعـات بيـي     ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٣( من الربنـامج     املرحلة ذات األولوية   إىل هذه املبادئ نفذت      واستناداً. احلرب
 وهوامبو وهويال وكواندو وكوبانغو وكوانزا نوريت وكوانزا سول ولوندا نوريت ولوندا سول ومـاالجني وموشـيكو               

  . وأوجيي وزائري

وستبذل جهود من   . الالمركزية واملشاركة مبدأي  واعتمد تنفيذ املرحلة ذات األولوية من الربنامج بقوة على            - ١٧٢
أجل تدعيم الالمركزية، عن طريق وضع معايري وبروتوكوالت، وضمان تدريب الفرق الصحية على مستوى املقاطعات 

اذ تدابري مالئمة لتعزيز مشاركة البلديات والقرى يف عملية اختاذ القرار بـشأن             وسيجري اخت .  مناسباً والبلديات تدريباً 
االستثمارات يف قطاع الصحة، على حنو يتيح التعزيز التدرجيي لقدرات اجملتمعات احمللية ومشاركتها يف تسيري شـؤوهنا   

 بـتاليف االزدواج يف العمـل       االً فع  آليات كفؤة تكفل تنسيقاً    وستنشئ احلكومة أيضاً  . الصحية وضمان دوام خدماهتا   
. وضمان اتساق التدخالت بني اهليئات احلكومية، والقطاع اخلاص، ومنظمات التعاون الدولية، واملستفيدين أنفـسهم             

وسـتعطى  . وتعتمد هذه املرحلة على تعاون صندوق الدعم االجتماعي الذي ميلك خربة واسعة يف بناء النقاط الصحية     
 جهود قاولني واملوارد والكفاءات على الصعيد احمللي يف أعمال البناء وإعادة التأهيل وستبذل أيضاًاألفضلية الستخدام امل

خاصة لتوسيع نطاق هذه اخلدمات لتشمل املواقع املختارة، عن طريق تشكيل فرق للرعاية الصحية األوليـة يف كـل                   
 التالية كل عنصر من العناصر التدابري أن تشمل ومن املقرر. مقاطعة، بدعم من املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص

  .االستراتيجية للربنامج

   احلصول على الرعاية الصحية األولية- حاء 

سيجري حتسني احلصول على الرعاية الصحية األولية بزيادة عدد الوحدات الصحية وتشكيل جمموعة احلـد                 - ١٧٣
  .انوي بعد تطبيق الالمركزية عليهما وتعزيزمها إدارياًاألدىن من اخلدمات لتقدميها على املستويني األويل والث

  : ، يشار إىل التدابري التاليةالوحدات الصحية على املستوى األويلوفيما يتعلق بالوصول إىل   - ١٧٤
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إجراء تقييم سريع ألوضاع الشبكة الصحية يف املقاطعات والبلديات ووضع معايري تقنية إلعادة تأهيل   ‘١‘
ستستخدم عند الضرورة هياكل مؤقتة لتقدمي الرعاية األساسية ما دامت أعمال إعادة            و. البىن التحتية 
  أو البناء جارية؛ /التأهيل و

أو بناء الوحدات الصحية وتوفري املعدات وغريها من التجهيزات الالزمة علـى سـبيل              /إعادة تأهيل و    ‘٢‘
ة، ويف بعض أقـسام املستـشفيات يف        األولوية يف النقاط واملراكز الصحية والوحدات البلدية املرجعي       

وك الـدم   ـبن(ة األم والطفل    ـاملقاطعات اليت هلا تأثري يف تقدمي اخلدمات األولية، مثل خدمات ورعاي          
  وسيجري ضمان توفري مياه الشرب والطاقة لتلك الوحدات؛ ). واألقسام اجلراحية وخدمات الطوارئ

  وضع معايري لصيانة الوحدات الصحية؛   ‘٣‘

يني أطباء متخصصني يف اجلراحة واألمراض الداخلية وأمراض األطفال، هبدف تقدمي خدمات جيدة تع  ‘٤‘
   مقاطعات؛ ١٠النوعية يف الوحدات الصحية النائية يف 

  . اقتناء وسائل نقل املرضى ودعم أنشطة اإلشراف  ‘٥‘

 ومعاجلتها، مـن    ألكثر شيوعاً وعلى صعيد تقدمي خدمات صحة األم والطفل والوقاية من األمراض السارية ا             - ١٧٥
  : املقرر اختاذ التدابري التالية

  دعم تنظيم آليات اإلحالة للوالدات املعقدة؛   ‘١‘

  توسيع إمكانية احلصول على عالج السل، عن طريق زيادة عرض العالج حتت رقابة مباشرة؛   ‘٢‘

  األطفال واحلصبة؛القيام بأنشطة تلقيح يف مراكز ثابتة ومحالت تلقيح منتظمة ضد شلل   ‘٣‘

فيتـامني  (تشجيع التوعية والرقابة الغذائية والعالج والرضاعة الطبيعة واحلصول على املغذيات الدقيقة              ‘٤‘
  ؛) وامللح املدعوم باليود، والتخلص من الطفيليات،لفأ

مج الوقاية من املالريا وتشخيصها املبكر ومعاجلتها، باالعتماد على بروتوكول عالج مـنقح لربنـا               ‘٥‘
  عند احلوامل واستخدام الناموسيات املشبعة باملبيدات؛  "الفانسيدار"املالريا، يشمل استخدام 

   .وتشخيصه املبكر ومعاجلته) مرض النعاس(الوقاية من داء املثقبيات   ‘٦‘

   نوعية اخلدمات الصحية-  طاء

إعادة التدريب، وعن طريق توفري     ُيقترح حتسني نوعية اخلدمات الصحية عن طريق أنشطة التدريب املستمر و            - ١٧٦
وسيجري حتسني القدرات الفنية للعاملني يف املهن       . األدوية األساسية واللوازم األخرى بصفة منتظمة وبكميات كافية       

وستركز بـرامج   . الصحية عن طريق دورات التدريب وإعادة التدريب لتحويل مروجي الصحة إىل ممرضني مساعدين            
. ، وطوارئ الوالدات، وتنظـيم األسـرة      )املساعدة املتكاملة ملكافحة أمراض األطفال    (ل  التدريب على أمراض األطفا   
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وسيدرب مجيع فنيي املهن الصحية، مبن فيهم القابالت التقليديات، على تقدمي املشورة للمرضى املصابني بفريوس نقص         
  : ة عن طريق توفري ما يليوستتاح زيادة احلصول على األدوية األساسية والوسائل الطبي. املناعة البشرية

 يف النقـاط واملراكـز      )مبا يف ذلك مالزم للصحة اإلجنابية ومبيدات املثقبيات       (َمالزم أدوية أساسية      ‘١‘
  الصحية واملستشفيات البلدية؛

  َمالزم أدوية للسل، استناداً إىل الربوتوكول الوطين للعالج حتت الرقابة املباشرة؛  ‘٢‘

بكر والصحيح لألمـراض املنقولـة جنـسياً، وفـريوس نقـص املناعـة              متفاعالت للتشخيص امل    ‘٣‘
  .اإليدز، والسل، واملالريا، وداء املثقبيات البشري/البشرية

اإليدز الذي يقدر معدل اإلصابة     /وال يزال أشد الناس فقراً جيهلون كل شيء عن فريوس نقص املناعة البشرية              - ١٧٧
 سنة واملنتميات إىل أشد فئات      ٤٩ و ١٥ئة من النساء املتراوحة أعمارهن بني        يف املا  ٨٧فهناك حنو   .  يف املائة  ٥,٧ ببه  

 يف املائة منهن    ٧١السكان فقراً ال يعرفن أي طريقة من طرق الوقاية من انتقال فريوس ومرض اإليدز، بينما ال تعرف                  
رتان جملموع السكان الذين تزيد     النسبتان املناظ (أي طريقة للوقاية من انتقال فريوس ومرض اإليدز من األم إىل الطفل             

وجيدر بالذكر أن حالة سوء التغذية تضعف مناعة الناس من ).  يف املائة على التوايل٥٢ و٦٢ سنة مها ١٥أعمارهم عن 
وجتعل حاملي الفريوس أكثر عرضةً ) كما يدل على ذلك ارتفاع احتماالت العدوى باألمراض املنقولة جنسياً(الفريوس 

  .لإلصابة باإليدز

  اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية-ثامناً 
وتـستند  . يعوق معرفة مدى انتشار هذا الفريوس يف أنغوال عدم وجود استقصاء وطين ملعدالت اإلصابة بـه       - ١٧٨

تقييمات اإلصابة إىل استقصاءات حمصورة يف جمموعات سكانية حمددة وال ميكن أن تعكس صورة حقيقة عن مـدى                  
أن متابعة حالة احلوامل يف لواندا، اللوايت يقمن باستشارات سابقة للوالدة يف وحدات صحية عامة               انتشار املرض؛ إال    

 سنة، تشري إىل زيادة كبرية يف معدالت اإلصابة باملرض يف العقد األخـري، مـن                ٤٠ و ١٨وتتراوح أعمارهن ما بني     
، حبـسب مـصادر     ٢٠٠١املائة يف عام    يف   ٨,٦ إىل   ١٩٩٩املائة يف عام    يف   ٣,٤ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ١,١٣

ويقترب معدل النمو هذا من معدل النمو يف أفريقيا جنوب الصحراء           . ٢٠٠٢اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية لعام      
 ٥٠٠ ٠٠٠؛ ويستدل من هذه البيانات أن عدد األشخاص املصابني ال يقل عن ٢٠٠٠ يف املائة يف عام     ٨,٦الذي بلغ   

 ٢٠٠٠ حالة مسجلة يف عام ٩٢٥(ن زيادة انتشار املرض ال يزال عدد اإلصابات املسجلة متدنياً وعلى الرغم م . نسمة
؛ وعدم وجود تشخيص يؤدي إىل حتول معظم حاالت         )٢٠٠١ حالة مسجلة يف األشهر التسعة األوىل من عام          ٩٣٩و

هويال (لفريوس يف مقاطعتني أخريني     ويشري استقصاءان آخران ملعدالت اإلصابة با     . اإلصابة بالفريوس إىل إصابة باملرض    
؛ غري أن معدالت اإلصابة يف املقاطعات احلدودية قد تكون أعلى      ) يف املائة  ٢,٦ يف املائة و   ٤,٤(إىل قيم أدىن    ) وبنغويال

من ذلك بسبب حرية تنقل السكان، ومنهم الالجئون من البلدان اجملاورة وإليها، وهي بلدان سجلت فيها معـدالت                  
 يف  ٨عن أن معدالت اإلصابة بلغت      ١٩٩٨وكشف استقصاء يف مقاطعة كابيندا يف عام        .  بالفريوس ة جداً إصابة مرتفع 

وقد تكون معدالت اإلصابة أعلى من ذلك يف املناطق احلدودية يف شرق أنغوال وجنوهبا، بسبب تنقل الـسكان                  . املائة
 يف املائة على ١٩,٥ يف املائة و٢٠، ٢٠٠٠ما يف عام على احلدود مع زامبيا وناميبيا، ومها بلدان بلغ معدل اإلصابة فيه
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ومن عوامل العدوى األخرى    . برنامج مكافحة اإليدز التابع لألمم املتحدة     /التوايل، حسب بيانات منظمة الصحة العاملية     
ويشري استقصاء أجرته منظمـة خـدمات      . اجملموعات املعرضة للخطر مثل العامالت يف خدمات اجلنس ومرض السل         

 يف املائة، وسجل استقصاء آخر معدل ٣٢,٨ بلغ  إىل معدل إصابة مرتفع جداً ٢٠٠١ان الدولية يف لواندا يف عام       السك
وطريقة االنتقال الرئيسية هي العالقات اجلنسية .  يف املائة لدى مرضى السل يف أحد مستشفيات لواندا١٠,٤إصابة بلغ 

وتشري بيانات وزارة الصحة املتعلقة حباالت اإليدز املسجلة        . ت الذكرية الغريية غري احملمية بسبب ممانعة استخدام الواقيا      
 يف املائة من احلاالت كان سببها انتقال املرض من          ١٠إىل أن   ) ٢٠٠١سبتمرب  /حىت أيلول  (٢٠٠١- ١٩٩٥يف الفترة   

 من احلـاالت كـان       يف املائة  ٨ يف املائة من احلاالت كان سببها استخدام أدوات غري معقمة، و           ٢١األم إىل الطفل، و   
ويستخدم املطببون الشعبيون والقابالت التقليديات أدوات غري معقمة، كما ميكـن أن تكـون              . سببها نقل دم ملوث   

بعض طقوس سن البلوغ واخلتان سبباً يف اإلصابة، وكذلك األمر بالنسبة لبعض ممارسي اخلدمات الصحية اخلاصـة يف      
وقد يكون نقص   . ية، عند القيام بالتلقيح، بسبب قلة وعيهم ومسؤوليتهم       املناطق احلضرية وغريها من الوحدات الصح     

ومصدر .  النتشار الفريوس، بسبب ممانعة السكان للقبول بوجود الفريوس وقلة وعيهم سبباًاملواد واللوازم الصحية أيضاً
  . ٢٠٠٢ هذه املعلومات هو التقييم القطري املشترك الذي أجرته منظومة األمم املتحدة يف أنغوال

   التشخيص- ألف 

 يف املائة، وهذا يعـين أنـه        ٥,٧ ب ٢٠٠١قدر معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف أنغوال يف عام              - ١٧٩
وبلغ العدد السنوي للحاالت اجلديدة .  شخص حيملون الفريوس املسبب ملرض اإليدز٣٥٠ ٠٠٠ أكثر من يوجد حالياً

وتشري احلسابات األخرية إىل    . ٢٠٠١ شخص يف عام     ٢١ ٠٠٠املني للفريوس   ملرض اإليدز يف صفوف األشخاص احل     
 يف ١٨,٨ و١٢,٥ا بـني  ـ وم٢٠٠٥ام ـة يف عـ يف املائ٩,٩ يف املائة ٨,٤أن معدل اإلصابة ميكن أن يبلغ ما بني      

 ٦٢٨ ٠٠٠ وهذا يعين أن عدد األشخاص احلاملني لفريوس اإليدز أو ملرض اإليدز سريتفع إىل ما بـني               . ٢٠١٠عام  
ومن املفترض  . ٢٠١٠يف عام   شخص   ١ ٦٥٠ ٠٠٠ و ١ ٠٨٠ ٠٠٠ وما بني    ٢٠٠٥ شخص يف عام     ٧٤٩ ٠٠٠و

 ٨٩ ٠٠٠مــا بـني      و ٢٠٠٥ حالة يف عام     ٤٩ ٠٠٠ و ٤٥ ٠٠٠أن يزيد عدد حاالت اإليدز اجلديدة إىل ما بني          
فتشري التقديرات إىل أنه ما يبلغ      أما العدد التراكمي للوفيات بسبب اإليدز       . ٢٠١٠ حالة جديدة يف عام      ١١٨ ٠٠٠و

وتـدل هـذه    . ٢٠١٠ حىت عام    ٥٨٢ ٠٠٠ و ٥١٦ ٠٠٠ وما بني    ٢٠٠٥ يف عام    ٢٠٤ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠ما بني   
 طوال العقد وقد يبلغ ما بني        سيتراجع تدرجيياً  ٢٠٠١ سنة يف عام     ٤٦ ب على أن متوسط العمر الذي قدر        األرقام أيضاً 

ق أحد البيانات اهلامة األخرى بعدد الوفيات بني األطفال بسبب اإليدز اليت            ويتعل. ٢٠١٠ سنة يف عام     ٤٢,٥ و ٣٩,٥
 وما بني   ٢٠٠٥ وفاة يف عام     ١٤ ٠٠٠ و ١٢ ٠٠٠ ومن املتوقع أن تبلغ ما بني        ٢٠٠١وفاة يف عام     ٦ ٠٠٠ بقدرت  
 ٢٠٠١ طفل يتـيم يف عـام   ٨٤ ٠٠٠ب أما عدد أيتام اإليدز الذي قدر     . ٢٠١٠ وفاة يف عام     ٣١ ٠٠٠ و ٢٢ ٠٠٠
وعلى الصعيد الدويل، تفيد البيانات املتاحة      . ٢٠١٠ طفل يتيم يف عام      ٤٩٢ ٠٠٠ و ٤٢٧ ٠٠٠لغ ما بني    ـد يب ـفق

 أكثر مـن    ٢٠٠٢أن عدد األشخاص املصابني بفريوس اإليدز أو مرض اإليدز يف أفريقيا جنوب الصحراء بلغ يف عام                 
 يف  ٩ سنة يناهز    ٤٩ و ١٥البالغني املتراوحة أعمارهم بني      مليون نسمة، وهو رقم يقابله معدل إصابة بني السكان           ٢٨
ومن البلدان اليت سجلت فيها أعلى معدالت اإلصابة يف أفريقيا جنوب الصحراء ناميبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا                . املائة

وبالنظر إىل  . يبة منها  يف املائة، علما أهنا بلدان هلا حدود مع أنغوال أو قر           ٢٠ عن   اليت تزيد معدالت اإلصابة فيها مجيعاً     
اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لسكان أنغوال والتنقل الداخلي املتزايد للسكان مع عودة السالم، مـن املتوقـع أن               

ويف هذا السياق يعد فريوس ومرض اإليدز من أهم العوامـل  .  يف انتشار الوباء يف السنوات املقبلة    قوياً اًيشهد البلد منو  
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وقد تشكل زيادة حركة السكان بعد فتح الطرق الربية وعودة الالجئني وفتح احلدود . ق التنمية الوطنيةاحلامسة اليت تعو  
 الحتـواء    قويـاً  هتديداً) وهي بلدان توجد فيها أعلى مؤشرات االنتشار يف منطقة أفريقيا اجلنوبية          (مع البلدان اجملاورة    

نغوال بوباء فريوس ومرض اإليدز إىل خـصائص اجتماعيـة          وباإلضافة إىل هذا العامل، يعزى تأثر سكان أ       . الفريوس
واقتصادية وثقافية أخرى من بينها فتوة السكان وضعف مؤشرات التنمية البشرية اليت تعكس ضعف املستوى الغذائي                

 عن صعوبة احلـصول     وتدين مستوى التعليم وخباصة قلة املعرفة مبرض اإليدز وسبل العدوى به، وتردي النظافة، فضالً             
  . لى اخلدمات الصحية، والعوامل االجتماعية واجملتمعية املرتبطة بالعادات والتقاليد واملعتقداتع

   برنامج مكافحة فريوس ومرض اإليدز يف إطار استراتيجية مكافحة الفقر- باء 

 الـيت   واجهت قدرة االستجابة الوطنية ملكافحة فريوس ومرض اإليدز القيود على اخلدمات يف مجيع اجملاالت               - ١٨٠
يرتفع فيها الطلب على املشورة والكشف الطوعي والوقاية واالنتقال الرأسي واملعاجلة بتناول مضادات فريوسات النسخ 

 لقلب اجتاه الوباء بسبب نقص حتديد وبرجمة االحتياجات         وال تشكل اجلهود املبذولة يف الوقت احلاضر حالً       . العكسي
  .ادي من أجل تطبيق االستراتيجيات على مجيع املستويات وبتغطية وطنيةإىل االستثمار يف رأس املال البشري وامل

وجيب وضع سياسات مكافحة فريوس ومرض اإليدز باالقتران مع وضع استراتيجية احلكومة ملكافحة الفقر،                - ١٨١
وعلـى هـذا   . عي وتعزيز التنمية البشرية والرفاه االجتمـا       ودائماً  سريعاً اليت ترمي إىل ختفيض معدالت الفقر ختفيضاً      

األساس، يشكل احلق يف البقاء واحلق يف العيش حياة طويلة وصحية سببني رئيسني ملكافحة الفقر، األمر الذي جيعـل                   
والواقع أن التجارب اإلقليمية تدل علـى       . استراتيجية مكافحة الفقر صنواً الستراتيجية مكافحة فريوس ومرض اإليدز        

 ومرض اإليدز، وأهنما عامالن يؤثر أحدمها يف اآلخر بصورة سـلبية فيزيـد              وجود عالقة مباشرة بني الفقر وفريوس     
ويف الواقع العملي، تقل لدى الفقراء فرص التعلم واحلصول على          . أحدمها الفقر ويستتبع ثانيهما زيادة انتقال الفريوس      

لشخص الذي يعيش على عتبة     وا. املعلومات وتقل قدرهتم على إتاحة املعلومات عن طريقة الوقاية من انتقال الفريوس           
كمـا أن الـشخص املـصاب    .  يعرضه للخطر ويزيد من احتماالت انتقال املرض    الفقر من املرجح أن يسلك سلوكاً     

بسبب قدرته  (وغري املباشرة   ) العالج الصحي (بفريوس اإليدز أو مبرض اإليدز يتحمل عبئاً متزايداً من النفقات املباشرة            
ويؤدي هذا الوضع إىل فقر الشخص وأسرته، ويتفاقم الوضع إذا كان الشخص            ). الدخلاحملدودة على العمل وحتصيل     

واستجابة للحاجة امللحة إىل كبح تقدم الوباء وتنمية القدرات على معاجلة املشكلة، بدأت حكومة              . املصاب هو املعيل  
وترمي هذه اخلطة اليت تغطي . يدز وفريوس مرض اإل   أنغوال وضع خطة استراتيجية وطنية بشأن األمراض املنقولة جنسياً        

 إىل هتيئة الشروط الالزمة ملواجهة التحديات الكبرية اليت يطرحها وبـاء فـريوس    أساسا٢٠٠٨ً إىل  ٢٠٠٣الفترة من   
 هلذا الغرض، حتدد اخلطة اإلطار العام واخلطوط االستراتيجية العامة اليت ينبغي أن تسترشد هبـا       وحتقيقاً. ومرض اإليدز 
 لربنامج احلكومة ملكافحة فريوس ومرض اإليدز، اليت واألهداف املركزية. جملتمع بوجه عام يف مكافحة الوباءاحلكومة وا

  : جتسدها اخلطة االستراتيجية الوطنية، هي كما يلي

  تعزيز قدرة االستجابة الوطنية ملكافحة وباء فريوس ومرض اإليدز؛  ‘١‘

  قاية؛ احتواء انتقال الفريوس عن طريق تعزيز الو  ‘٢‘

  . ختفيف األثر االجتماعي واالقتصادي لفريوس ومرض اإليدز على الفرد واألسرة واجملتمع  ‘٣‘
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ومن الضروري إدمـاج اسـتراتيجيات      . ولتحقيق هذه األهداف، وضعت احلكومة بعض املبادئ التوجيهية         - ١٨٢
مي، نظـراً إىل العالقـة املباشـرة        مكافحة فريوس ومرض اإليدز يف االستراتيجيات القطاعية األخرى للربنامج احلكو         

وتشكل مسألة العالقات بني اجلنسني ومسألة نقص سلطة املرأة،         . املوجودة بني السكان الفقراء وتأثرهم بانتقال الوباء      
 يف انتشار الوباء، وجيب تناوهلما بصورة شاملة يف استراتيجية ومكافحـة فـريوس               حامساً املالزمتان حلاالت الفقر، حموراً   

ومن ناحية أخرى، إذا أريد تقدمي رد حقيقي على الوباء فال بد من معاجلته معاجلة متعـددة القطاعـات                   . اإليدزومرض  
وسيتعني على خمتلف اجلهات الفاعلة، وال سيما الوزارات القطاعية، بصفتها أعضاء           . تشمل مجيع الشركاء وأوجه التآزر    

وسيتعني . اية من فريوس ومرض اإليدز ويف تقليص أثره على السكان         يف اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز، أن تساهم يف الوق        
. على هذه اجلهات أن تدرج يف استراتيجياهتا وخططها تدابري ترمي إىل الوقاية من فريوس ومرض اإليدز واحلد من آثاره                  

خمتلـف جوانـب اخلطـة       على الشركاء يف التعاون واجملتمع املدين العمل والتعاون مع احلكومة يف تنفيذ              وسيتعني أيضاً 
وستوجه استراتيجية مكافحة فريوس ومرض اإليدز على سبيل األولوية إىل الفئات الـيت حـددت               . االستراتيجية الوطنية 

وأهم الفئات املستهدفة هي الشباب، وال سيما الفتيات، والكبـار          .  باملرض وبوقعه االجتماعي   بوصفها أشد الفئات تأثراً   
 سائقو الشاحنات وأفراد اجليش، واألشخاص املصابون بفريوس أو مرض اإليدز وأفراد أسرهم،     الكثريو التنقل، ومن بينهم   

وعلى الصعيد اجلغرايف، من الضروري التركيز على املناطق الريفية اليت أمهلتها الـربامج واملـشاريع            . وكذلك أيتام اإليدز  
وتستوجب مستويات اجلهل املرتفعـة     . نتيجة احلرب املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز، ألسباب أمهها صعوبة الوصول إليها          

وحبسب نتائج االستقصاء الثاين املتعدد املؤشرات، فـإن        .  خاصاً ونقص املعلومات عن الوباء بني سكان األرياف اهتماماً       
 منهم  يف املائة٨٠ سنة فأكثر مل يسمعوا قط بفريوس ومرض اإليدز و١٥ يف املائة من سكان األرياف البالغة أعمارهم ٤٦

 تدابريواستناداً إىل هذه اخلطوط االستراتيجية، حددت احلكومة جمموعة         . ال يعرفون أية طريقة للوقاية من انتقال الفريوس       
  . وتسعى هذه التدابري إىل املسامهة يف األهداف الثالثة للخطة االستراتيجية الوطنية. ستضطلع هبا باالشتراك مع اجملتمع

  وطين على فريوس ومرض اإليدز تعزيز قدرة الرد ال- جيم 

تنظيم اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز وهي اهليئة احلكومية املسؤولة عن التنسيق الوطين للتدابري املتخذة   ‘١‘
  يف جمال فريوس ومرض اإليدز؛ 

جعل اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز قادرة على أداء عملها لضمان مشاركة القطاعات املتعـددة يف                 ‘٢‘
  ذ اخلطة االستراتيجية الوطنية والتنسيق اجليد يف حتديد السياسات القطاعية وتنفيذها؛تنفي

تعبئة احلكومة واجملتمع املدين واملؤسسات العامة واخلاصة من أجل زيادة مـشاركتها يف مكافحـة                 ‘٣‘
 فريوس ومرض اإليدز، عن طريق تعزيز القدرات التقنية ملختلف اجلهات الفاعلة يف جمـال ختطـيط               

  . الربامج املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وتنسيقها ومتابعتها

 وفريوس ومرض اإليـدز بـني       منع انتقال األمراض املنقولة جنسياً      - دال 
   للعدوىالسكان عامة وبني الفئات األكثر تعرضاً

ـ  ريعالم والتوعية واالتصال من أجل تغي     إلتعزيز أنشطة ا    ‘١‘ ات ـ السلوك اجلنسي وخباصة سـلوك الفئ
  املعرضة للخطر؛ 
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  إنشاء خدمات املشورة والكشف الطوعي وتوسيع نطاقها يف املقاطعات؛   ‘٢‘

 باعتماد هنج متالزمي وتوسيع نطاق خدمات تنظيم األسـرة          حتسني عالج األمراض املنقولة جنسياً      ‘٣‘
  والصحة اإلجنابية؛

قق من احترام معـايري الـسالمة       هتيئة الظروف الالزمة لضمان املعاجلة اآلمنة للدم، عن طريق التح           ‘٤‘
  وتدريب الفنيني وتوفري معدات املستشفيات؛

 وفريوس ومرض اإليدز يف البلد، عن طريق توسيع إنشاء آليات ملتابعة وتقييم األمراض املنقولة جنسياً  ‘٥‘
  .نطاق مراكز الرقابة وإجراء دراسات وبائية ودراسات لتحديد أنواع الفريوس املنتشرة يف البلد

   التخفيف من أثر الوباء على مستوى األسر واجملتمعات احمللية- ء ها

تعزيز قدرة املؤسسات املتعددة القطاعات على توفري رعاية شاملة لألشخاص املـصابني واملتـأثرين                ‘١‘
  بفريوس ومرض اإليدز؛ 

  وضع سياسة وطنية ملضادات فريوسات النسخ العكسي وتطبيقها؛  ‘٢‘

ابني بفريوس اإليـدز أو     ـنخفضة التكلفة لتشخيص ومتابعة األشخاص املص     استخدام تكنولوجيا م    ‘٣‘
  مرض اإليدز؛

  تعزيز أنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان للمصابني واملتأثرين بفريوس ومرض اإليدز؛  ‘٤‘

تقدمي دعم أكرب للمنظمات غري احلكومية وللمنظمات اجملتمعية العاملة يف جمال تقدمي الرعاية واملشورة   ‘٥‘
  الدعم االجتماعي واملعنوي لألشخاص املصابني بفريوس اإليدز أو مرض اإليدز؛و

إنشاء قدرات لتقدمي الرعاية امللطفة، وال سيما على مستوى اجملتمعات احمللية، لألشخاص املـصابني                ‘٦‘
  بفريوس اإليدز أو مبرض اإليدز؛

عنوي اخلاص لألطفال والشباب املصابني     تعزيز خدمات الرعاية امللطفة، وتقدمي الدعم االجتماعي وامل         ‘٧‘
  واملتأثرين بفريوس ومرض اإليدز؛

  . تعزيز املساعدة املادية واالقتصادية ألسر األشخاص املصابني بفريوس اإليدز ومرض اإليدز  ‘٨‘

   األهداف املنشودة- واو 

  :٢٠٠٧/٢٠٠٨تسعى هذه االستراتيجية لتحقيق األهداف التالية حىت عام   - ١٨٣

 على املعلومات والتوعية واخلدمات، مبا يف ذلك الواقيـات           مجيع السكان النشيطني جنسياً    حصول  ‘١‘
  الذكرية واملشورة والكشف الطوعي؛ 
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   يف املائة؛ ٢٥ يف صفوف الفئات املعرضة للخطر بنسبة ختفيض نسبة اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً  ‘٢‘

   يف املائة؛٣ إىل ١ة البشرية بنسبة ختفيض خماطر تلوث الدم بفريوس نقص املناع  ‘٣‘

إجراء حبوث على االنتشار املصلي والتحديد الفرعي ألنواع فريوس نقص املناعة البشرية املنتشرة   ‘٤‘
  يف البلد؛ 

زيادة إمكانية حصول األشخاص املصابني أو املتأثرين بفريوس ومرض اإليدز على خدمات املشورة               ‘٥‘
ي االجتماعي، والعالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي وغريها والكشف الطوعي، والدعم النفس

  . من اخلدمات الالزمة، مبا يف ذلك الصحة والتوعية والتغذية

وتتفق أهداف وغايات هذه االستراتيجية مع األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت تسعى إىل كبح انتشار فـريوس                  - ١٨٤
  ٢٠١٥ عام ومرض اإليدز وقلب االجتاهات احلالية حبلول

   وفريوس ومرض اإليدز األمراض املنقولة جنسياً- زاي 

  . مت تناول الربنامج اخلاص هبذا اجملال يف الفرع املتعلق بفريوس ومرض اإليدز  - ١٨٥

  :وعلى صعيد جماالت االختصاص املباشر لوزارة الصحة، جيدر بالذكر التدابري احملددة التالية  - ١٨٦

  يف جمال الصحة على العالج املتالزمي؛تدريب الفنيني العاملني   ‘١‘

تعزيز سالمة أنشطة نقل الدم يف مجيع مستشفيات املقاطعات ويف الوحدات الـصحية الـيت ختـدم           ‘٢‘
  خدمات نقل الدم؛

وجية، مـن أجـل تـاليف       ـة البيول مـحتسني معارف العاملني يف املهن الصحية يف جمال السال          ‘٣‘
  األمراض التصنيفية؛ 

  ، وال سيما السفلس، عن طريق إجراء اختبارات سريعة؛ وكشف األمراض املنقولة جنسياًدعم تشخيص  ‘٤‘

دعم استخدام مضادات فريوسات النسخ العكسي وتقدمي هذه املضادات يف أقـسام والدة حمـددة                 ‘٥‘
  .، من أجل منع االنتقال الرأسي للمرض من األم إىل الطفلمسبقاً

   التدريب املؤسسي- هاء 

ذا العنصر إىل تعزيز القدرات اإلدارية للقطاع وإىل تطبيق الالمركزية يف عملية اختاذ القرارات علـى                يسعى ه   - ١٨٧
وسيتعني على الربنـامج تقـدمي     . مستوى هياكل املقاطعات والبلديات، بالنظر إىل زيادة طلب السكان على اخلدمات          

وسيتم تعزيز فرق الصحة على الصعيد      . لية هذه الدعم الفين الالزم للتعويض عن مواطن الضعف يف هياكل الصحة احمل          
  .احمللي باختاذ مبادرات تدريب يف جمايل اإلدارة والتخطيط االستراتيجي
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 إىل تنقيح وتكييف السياسة الوطنية احلالية يف جمال الصحة ووضع خطـة التنميـة               ويهدف هذا العنصر أيضاً     - ١٨٨
لى الربنامج املعروض يف هذا التقرير يف إطار اسـتراتيجية          الصحية ألجل زمين قدره مخس سنوات، وهي خطة تقوم ع         

  . مكافحة الفقر

   النتائج املنشودة- طاء 

  : التالية لضمان احلصول على خدمات جيدة يف جمال الرعاية الصحية األوليةاألهدافحددت حكومة أنغوال   - ١٨٩

 باملائة حىت   ٧٥نسبة  ب(وات  ـن مخس سن  ـم ع ـختفيض معدل وفيات األطفال الذين تقل أعماره        ‘١‘
  ؛)٢٠١٥عام 

  ؛)٢٠١٥ يف املائة حىت عام ٧٥بنسبة تزيد عن ) (وفيات األمهات(ختفيض الوفيات النفاسية   ‘٢‘

  .كبح انتشار فريوس ومرض اإليدز واملالريا والسل وداء املثقبيات واجلذام وقلب اجتاهاهتا  ‘٣‘

بائية للبلد أن املالريا ال تزال السبب األول للمـرض  ، تظهر الصورة الو٢٠٠٦وحسب برنامج احلكومة لعام      - ١٩٠
 يف املائة من حاالت ٤٥ يف املائة من طلب الرعاية الصحية، و٧٨ يف املائة من الوفيات، و    ٩٦,٨والوفيات، إذ متثل حنو     

 الوبائية يف   ويدل على هذا الواقع تغري الصورة     ). وفيات األمهات ( يف املائة من الوفيات النفاسية       ٣٥االستشفاء، وحنو   
مرحلة ما بعد الرتاع، مع زيادة حركة األشخاص والسلع، وهلذا السبب لوحظ االنتشار السريع لوباء الكولريا الـذي                  

  . شخصا٢ً ٧١٥ تسبب بوفاة

 لكـل   ولكن خالفـاً  . وبفضل محالت التلقيح بات شلل األطفال حتت السيطرة واقتربت آفاق القضاء عليه             - ١٩١
اللة الربية لفريوس شلل األطفال ظهر من جديد يف مقاطعات موشيكو ولواندا وبنغويال ولوندا              التوقعات لوحظ أن الس   

 يف املائة، آتية بصفة رئيسية من الصني ومن مصادر أخرى           ٩٥وزادت االستثمارات يف قطاع الصحة بأكثر من        . سول
ات لعالج أمراض كانت تعاجل سابقاً ، بدأت احلكومة مشتريات مجاعية لتجهيزات املستشفي٢٠٠٦ويف عام . يف أوروبا

وجيري يف إطار إصالح القطـاع      . يف اخلارج، عن طريق آلية اجمللس الوطين للصحة، وال سيما جراحة القلب وغريها            
 سريراً، بينما جيري إعادة تأهيل أربعة ٣٠ مراكز صحية سعتها ٩، و سريرا٩٠ً مستشفى بلدياً سعتها  ١٣الصحي بناء   

 ٤٤ ٠٧١وبلغ عدد العاملني اجلدد يف جمـال الـصحة          . ومصحني ومستشفيني لألمراض النفسية   مستشفيات إقليمية   
دم كفاءة التدابري املتخذة ملكافحته؛ فقد ظهر وباء الكولريا يف مقاطعات           ـعاء الكولريا إىل    ـويعزى انتشار وب  . عامالً

ل على مياه الشرب ونقص التوعيـة     مل تبلغ عن املرض؛ وكان الوضع اهلش للصرف الصحي األساسي وصعوبة احلصو           
  .والوقاية من أسباب فشل مكافحة هذا الوباء

ومن الضروري أن يركز األخصائيون النفسانيون عملهم على األنغوليني الذين عاشوا أو ما زالوا يعيشون يف                  - ١٩٢
 األخـصائيني   ويوجد نقص يف مستشفيات األمـراض النفـسية ويف        . املقاطعات اليت كانت احلرب فيها على أشدها      
وتعتزم احلكومة بناء مستشفيني آخرين لألمراض النفسية يف إطار برنامج . النفسانيني ملعاجلة املرضى العقليني والنفسانيني

  .حتديث القطاع الصحي
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، أو قانون أسس النظام الصحي الوطين، املبادئ العامة للسياسة الـصحية،      ٩٢/باء -  ٢١وحيدد القانون رقم      - ١٩٣
تعزيز الصحة والوقاية من األمراض، وهي مبادئ تتسم باألولوية يف ختطيط أنشطة الدولة، وضمان العدل يف                وال سيما   

 كان وضـعهم    توزيع املوارد واستخدام اخلدمات، وتعزيز املساواة بني املواطنني يف احلصول على الرعاية الصحية، أياً             
طفال واألمهات واملسنني واملعوقني، ويعطـي األولويـة        وينص ذلك القانون أيضاً على تدابري خاصة لأل       . االقتصادي

كما يتوخى القانون اإلدارة الرشيدة للموارد املتاحة، ودعم أداء خدمات          . ملشوهي احلرب والعاملني يف مهن تربر ذلك      
الصحة، وتشجيع املشاركة املنظمة لألفراد واجملتمع يف وضع وختطيط السياسات الصحية، وتشجيع التوعية لـشؤون                
الصحة من أجل تاليف أوجه السلوك الضارة بالصحة العامة والفردية، وحفز تدريب الكوادر يف جمال الصحة والبحوث          

وتتوىل اللجنة الوطنية للصحة مهام التنظيم والتوجيه والتخطيط والتقييم         . اخلاصة، مبا يف ذلك يف جمال الطب التقليدي       
واللجنة هيئة تابعة للحكومة، وهي مؤلفة من . ات املقدمة خلدمات الرعايةوالتفتيش، ومتثل األطراف املعنية بعمل الكيان     

ممثلي مستخدمي اخلدمات الصحية والعاملني يف جمال الصحة واإلدارات احلكومية العاملة يف جماالت متصلة بالـصحة                
  .وكيانات أخرى

واستناداً إىل هذه املنهجيـة،     . األوليةواعتمدت أنغوال منهجية منظمة الصحة العاملية يف جمال الرعاية الصحية             - ١٩٤
، مـع   )٢٠٠٩- ٢٠٠٥(ُوضعت خطة استراتيجية لإلسراع يف ختفيض معدالت وفيات األمهات واألطفال يف أنغوال             

وهلـذا  . وينفَّذ يف لواندا، عاصمة البلد، برنامج جترييب لتحسني تقدمي املساعدة الصحية للسكان. مراعاة أهداف األلفية  
  :ن، مهاالربنامج جانبا

  إعادة تأهيل وجتهيز وحدات الصحة العامة؛  )أ(

  :تعزيز الرعاية الصحية األولية، بعناصرها األربعة  )ب(

  تقدمي املساعدة الصحية يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص؛  ‘١‘

  فرق متنقلة؛  ‘٢‘

  ؛)وكالء الصحة اجملتمعيون(املشاركة اجملتمعية   ‘٣‘

  ). طبيباً كوبيا٦٠ً(شرية املؤهلة تعزيز املوارد الب  ‘٤‘

فالنسبة املئوية لألطفال املتراوحة    . وتعكس املؤشرات املتعلقة بتقدمي الرعاية الصحية األولية وضعاً مثرياً للقلق           - ١٩٥
لقاح السل، واللقاح الثالثي ضد الدفترييا والـسعال        ( شهراً وامللقحني ضد األمراض الرئيسية       ٢٣ و ١٢أعمارهم بني   

 يف املائة بني    ٣٥ و ٢٠ يف املائة، وتتراوح بني      ٢٧ال تزيد عن    )  والكزاز، ولقاح شلل األطفال، ولقاح احلصبة      الديكي
ويالحظ تباين هذا املؤشر أيضاً بني املناطق       ). ٧اجلدول  (الشرحية االجتماعية االقتصادية األشد فقراً والشرحية األقل فقراً         

 يف ٤٥وفيما يتعلق بصحة األمهات، تـشري التقـديرات إىل أن   ).  يف املائة٣١(ية واملناطق احلضر)  يف املائة ١٨(الريفية  
ويتدىن هذا املستوى إىل النصف بني الفئات املنتمية إىل الشرحية          . املائة فقط من الوالدات متت مبساعدة عاملني مؤهلني       
)  يف املائة  ٢٥(اين كبري بني املناطق الريفية      ويالحظ هنا أيضاً تب   . االجتماعية االقتصادية األوىل أي بني أشد الناس فقراً       
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ومن نتائج ذلك أن معدالت     . وتعكس هذه املؤشرات الوضع الصحي اهلش للسكان      . )٢١() يف املائة  ٥٣(واملناطق احلضرية   
. ديةوفيات الرضع والصغار هي من بني أعلى املعدالت يف العامل، وأن هناك تبايناً شاسعاً بني الفئات االجتماعية االقتـصا      

ويكشف الفارق بني املؤشرين من حيث مستوى الدخل عن شدة تأثر رأس املال البشري بني األسر البالغة الفقر، الـيت                    
 مولود  ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٨٣ سنوات عن الشرحية املناظرة األغىن بفارق        ٥تزيد وفيات أطفاهلا الذين تقل أعمارهم عن        

  . )٢٢(قلة حصول األسر األشد فقراً على اخلدمات الصحية األساسيةويدل ارتفاع الفوارق يف هذا املؤشر على . حي

وال بد من القيام حبمالت توعية لتحسني مؤشرات الصحة، وال سيما الرعاية الصحية األولية، عما كانت عليه   - ١٩٦
  .يف السنوات اخلمس أو العشر املاضية

 مولود حـي، أي أن      ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٢٥٠ب ويف أنغوال، يقدَّر معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة            - ١٩٧
وهذا املعدل هو ثالث أعلى معدل يف العامل ويكاد يبلغ ضعف . طفالً من كل أربعة أطفال ُيتوىف قبل بلوغ سن اخلامسة

ومعدل وفيات األطفال .  طفل كل سنة١٨١ ٠٠٠وتعين هذه املأساة البشرية وفاة حنو . معدل أفريقيا جنوب الصحراء
الواحدة ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة، الذي يشمل املعـدل األول، مهـا املؤشـران الرئيـسيان                 دون السنة   

  .املستخدمان يف قياس مستوى صحة األطفال ورفاههم

وتتأثر هذه املؤشرات بتغري الوضع الصحي، ولكنها أيضاً احلصيلة النهائية جملموعة عوامل مثل احلصول علـى                  - ١٩٨
ياه وعلى وسائل صحية لتخزين النفايات، والنظافة الشخصية ونظافة األغذية، واألمن الغـذائي،             اخلدمات الصحية وامل  

وتعرب هذه املؤشرات   . وظروف السكن، ودخل األسرة، واملعارف العملية بالرعاية الصحية ضمن اجملتمع احمللي واألسرة           
تحليل الوفيات يف اإلطار اجلغرايف، مجع االستقصاء       ول. تعبرياً صادقاً عن احلالة الصحية لألطفال ومستوى تنمية اجملتمع        

وتبني أن معدالت الوفيات يف خمتلف املناطق مرتفعة جداً، وال سيما يف املنطقة             . املتعدد املؤشرات املقاطعات يف مناطق    
 ويتبـاين  . يف املائـة   ٢٦اليت سجلت احتماالت وفاة تزيد على املتوسط الوطين بنسبة          ) بنغويال وكوانزا سول  (الغربية  

العدد املطلق للوفيات املقدرة تبايناً كبرياً بني املناطق؛ ففي العاصمة واملنطقة الغربية يتركز أكثر من نـصف الوفيـات                   
 يف ٣٥(وفيما خيص وفيات األطفال دون سن اخلامسة، حدث ثلث الوفيات عند الوالدة . السنوية املقدرة للبلد بأكمله  

 يف املائة من الوفيات أطفاالً تتراوح       ٣٨، ومشل   ) شهراً ١١من شهر إىل    ( ما بعد الوالدة      يف املائة يف فترة    ٢٦، و )املائة
وتدل هذه البيانات على أن األسباب البيئية، مثل نقص النظافة البيئية والقدرة علـى              .  سنوات ٤أعمارهم من سنة إىل     

هي أسباب أهم مـن األسـباب   التخلص من النفايات، والضغط على هياكل الصرف الصحي بسبب نزوح السكان،     
وفيما يتعلق باألمراض املستهدفة بربنامج التلقـيح املوسـع، جنحـت وزارة    . البيولوجية يف وفيات األطفال األنغوليني  

 يف املائة يف أيام التلقيح الوطنية ضـد         ٩٠الصحة، على الرغم من كل الصعوبات، يف بلوغ معدالت تغطية أعلى من             
 باحلمالت املنتظمة لربنامج التلقيح املوسع للتلقيح مبختلف املستضادات فال تـزال متدنيـة،            أما التغطية . شلل األطفال 

وخباصة اللقاحات ذات اجلرعات املتعددة، األمر الذي يدل على ضعف كثافة املنشآت الصحية يف كافة أرجاء اإلقليم                 
لى أن الرضاعة الطبيعية واسعة االنتشار، إذ إن        ويدل االستقصاء املتعدد املؤشرات ع    . الوطين، وال سيما املناطق الريفية    

 شهراً؛ بيد أن معدل الرضاعة الطبيعية احلصرية خالل األشهر          ٢٤ يف املائة من األطفال يتغذون بلنب األم حىت سن           ٨٩
                                                      

)٢١(   

 .املؤشرات الصحية حسب املنطقة: ٢٣املرفق   )٢٢(
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م حصراً واألطفال دون سن الستة األشهر الذين مل يتح هلم االعتماد على لنب األ           .  يف املائة  ١٤الستة األوىل ال يزيد عن      
  .تزيد خماطر وفاهتم باإلسهال أو بااللتهاب الرئوي إىل ضعف األطفال الذين أتيح هلم ذلك

 ١ ٥٠٠يف أنغوال فهو من أعلى املعدالت يف العامل، إذ يقدر بنحو ) وفيات األمهات(أما معدل الوفيات النفاسية   - ١٩٩
 طفل  ٣٣ ٠٠٠ وفاة نفاسية و   ١١ ٠٠٠عدل حنو   وباألرقام املطلقة يساوي هذا امل    .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل   

وتترتب على هذه املأساة عواقب وخيمة على اجملتمع، وال سيما لبقاء األطفال على قيد احلياة وحصوهلم      . يتيم كل سنة  
 يف املائة من احلوامل، على الـصعيد        ٦١ إىل أن    ٢٠٠١ويشري االستقصاء املتعدد املؤشرات لعام      . على الرعاية الالزمة  

 يف املائة من    ٣٨وتتم  ) تشجع وزارة الصحة على القيام بأربع استشارات      (وطين، يقمن باستشارة واحدة قبل الوالدة       ال
 يف املائة، ومل تتجاوز     ١٢وبلغت تغطية مساعدة الطبيب يف فترة ما قبل الوالدة          . الوالدات فقط بتدخل عاملني مؤهلني    

وثلـث  . ويبلغ متوسط اخلصوبة سبعة أطفال لكل امرأة خمصب       . الوالدة يف املائة فيما خيص املساعدة أثناء        ٦التغطية  
ويستتبع ذلك تعرضاً أكرب ملخاطر الوفاة وهـو الـسبب يف           . النساء األنغوليات أصبحن أمهات قبل سن الثامنة عشرة       

  .ارتفاع معدل وفيات األمهات

   احلصول على خدمات تنظيم األسرة- ياء 

 يف املائة من النساء املتزوجات زواجاً قانونياً أو عرفيـاً واملتراوحـة             ٦ سوى   ال يستعمل وسائل منع احلمل      - ٢٠٠
 سنة، وهذه النسبة أقل أربع مرات من النسبة املتوسطة يف أفريقيا جنوب الصحراء، واليت تقدَّر                ٤٩ و ١٥أعمارهن بني   

ومتوسط العمر  .  املستوى الوطين  والقدرة على املساعدة يف حاالت مضاعفات التوليد ضيقة جداً على         .  يف املائة  ٢٦ ب
  .املتوقع عند الوالدة هو أربعون سنة، أي واحد من أدىن املتوسطات يف العامل

واألهـداف  . النساء واألطفال واملسنون واملعوقـون    : واجملموعات اليت تعد ضعيفة هي اجملموعات التالية        - ٢٠١
يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية لألم والطفل يف أنغوال، املقترحة للتخفيض السريع ملعدل الوفيات حسب التقدم احملرز 

  :، هي كما يلي٢٠٠٥/٢٠٠٩

  بناء وحدات صحية يف كافة أرجاء البلد على املستويني احلضري والريفي؛  )أ(  

 وفـاة  ١٥٠ إىل ٢٥٠من ( يف املائة ٥٠ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة          )ب(  
  ؛) مولود حي١ ٠٠٠لكل 

 ١٠ ٠٠٠ وفاة لكـل     ٦٨٠ إىل   ٨٢٠من  ( يف املائة    ٣٠ختفيض معدل وفيات األمهات بنسبة        )ج(  
  ؛)مولود حي

 يف املائة ٣١من ( يف املائة ٣٠ختفيض معدل سوء التغذية لدى األطفال دون سن اخلامسة بنسبة             )د(  
  ؛) يف املائة٢٢إىل 

  زيادة وحتسني حصول السكان على الرعاية الصحية األولية؛  )ه(  
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ختفيض معدل الوالدات وتطوير برنامج تنظيم األسرة يف البلد، من أجل بلوغ مستوى فردي وأسري          )و(  
  .وجمتمعي يف األجل املتوسط يسمح بتحسني مستوى املعيشة

ومن املزمع تكليف عاملني مدربني على معاجلة حاالت املالريا واإلسهال يف املناطق احملرومة مـن اخلـدمات         - ٢٠٢
  .جع على استخدام جمموعة من املمارسات األسرية الضرورية لتخفيض احتماالت اإلصابة باألمراضالصحية؛ وسيش

وسُتبذل جهود لضمان توفري الرعاية املناسبة داخل األسرة لألطفال املرضـى أو للحوامـل أو املرضـعات،                   - ٢٠٣
ية بالرعاية الصحية عن طريق     وجيري التوع . والتعرف على املضاعفات والبحث عن اخلدمات الصحية يف وقت مناسب         

برامج وإعالنات إذاعية وتلفزيونية، ومؤمترات تعقد يف مجيع الوحدات الصحية يف البلد، وبعض املؤمترات اليت تعقد يف                 
، لـف وتوجد فرق متقدمة ومتنقلة تقدم خدمات الوقاية مثل التلقيح، وتوزيع فيتـامني أ            . األسواق واجملتمعات احمللية  

دان، وتوزيع الناموسيات املشبعة باملبيدات، وتوعية اجملتمعات احمللية، وعالج بعض األمراض السارية            والتخلص من الدي  
. وتقدم هذه الفرق خدماهتا للمجتمعات احمللية اليت يصعب عليها احلصول على اخلدمات الصحية            . DDAمثل املالريا و  

  .عالج يف اجملتمعات احملليةوتشارك أيضاً منظمات غري حكومية وكنائس يف خدمات الوقاية وال

الشراكات مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم          –كاف 
املتحدة للسكان واجلماعة االقتصادية األوروبية ووكالة التنميـة        

  الدولية التابعة للواليات املتحدة

قدم لوزارة الصحة الدعم التقين يف وضع تؤدي املساعدة الدولية دوراً هاماً يف تنفيذ هذه اخلطة االستراتيجية وت  - ٢٠٤
  ).منظمة الصحة العاملية(اخلطة وتنفيذها ومتابعتها 

  .وتعىن اليونيسيف ببقاء األطفال ومنوهم ومحايتهم وتقدم أيضاً مسامهة تقنية ومالية  - ٢٠٥

الرامية إىل تغيري   ويشارك صندوق األمم املتحدة للسكان يف أنشطة الصحة اإلجنابية، وخباصة أنشطة االتصال               - ٢٠٦
  .سلوك الشباب وتقدمي املشورة واخلدمات يف جمال تنظيم األسرة

وتوجد بيانات بشأن التعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة ومـع اجلماعـة االقتـصادية        - ٢٠٧
  .األوروبية، وكذلك مع شراكات أخرى تساهم تقنياً ومالياً

  يم احلق يف التعل- تاسعاً 
بعد االستقالل مباشرةً، أولت حكومة أنغوال التعليم اهتماماً كبرياً، واستناداً إىل مبادئ عمومية التعليم وحريته   - ٢٠٨

ويف لوانـدا   . واحلصول عليه وتكافؤ الفرص فيه، جعلت التعليم االبتدائي من السنة األوىل إىل الرابعة إلزامياً وجمانيـاً               
دى نزوح السكان إىل ضرورة إنشاء ثالث جمموعات هلذا املستوى من التعليم، هبـدف              وغريها من املراكز احلضرية، أ    

ويف هذه املناسبة، اسُتثمرت مبالغ كبرية يف قطاع التعليم ملعاجلة نقص املدرسني            . إتاحة التعليم لعدد أكرب من األطفال     
دارس يف أنغوال متدنية جداً وكانت نسبة وكانت نسبة االلتحاق بامل. وخفض عدد األطفال غري املشمولني بنظام التعليم

  . يف املائة يف بداية السبعينات من القرن املاضي٨٥األمية تبلغ حنو 
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وُشنت عدة محالت حملو األمية يف صفوف الكبار، شارك فيها عدد كبري من املتطوعني يف مجيع أرجاء البلد،                    - ٢٠٩
وكان عدد الطـالب    . رية، ويف األسواق، وما إىل ذلك     يف مراكز العمل، ويف صفوف القوات العسكرية وشبه العسك        

وبلغـت نـسبة    . ١٩٧٩/١٩٨٠ طالب خالل السنة الدراسـية       ١ ٤٨٠ ٠٠٠املسجلني يف السنوات الست األوىل      
أما العاملون من طلبة التعليم املتوسط      . ١٩٧٥ يف املائة يف عام      ٣٣االلتحاق باملدارس، وال سيما باملدارس االبتدائية،       

  . فقد أُذن هلم باجلمع بني الدراسة والعمل، مع احلصول على أجر كاملواجلامعي

بيد أن اندالع احلرب يف الثمانينات من القرن املاضي هبطت بنسبة االلتحاق باملـدارس باألرقـام املطلقـة                    - ٢١٠
 ضعف مستويات   وأسباب. وبالنسبة إىل السكان الذين هم يف سن الدراسة والذين تكاثر عددهم سريعاً يف تلك الفترة              

االلتحاق باملدارس تكمن أساساً يف النتائج املباشرة للحرب، اليت أدت إىل تدمري املدارس وهجرها، وال سيما يف املناطق 
ونقص أصحاب الكفاءات كماً ونوعاً يف قطاع التعليم على املستوى الوطين بالنسبة إىل حجم البلد والعـدد                 . الريفية

واشتد يف كل مرة نقص األثاث املدرسـي لقاعـات          . سة سبب آخر من األسباب اهلامة     الكبري لألطفال يف سن الدرا    
جر املنشآت املصنعة لألثاث واملواد التعليمية      ـدريس، مع ه  ـل والت ـالتدريس واملواد التعليمية وساءت ظروف العم     

تخصيص جانب من وقتهم وُحشد أشخاص من قطاعات أخرى، بعضهم يفتقر إىل خربة التعليم، ل    . أو تدمريها أو هنبها   
  .لألنشطة التربوية

، وضعت وزارة التعليم خطة مفصلة إلعادة تنشيط القطاع امسها اخلطة اإلطاريـة الوطنيـة               ١٩٩٥ويف عام     - ٢١١
وترمي هذه اخلطة املؤلفة من ثالث مراحل إىل إعادة تأهيل النظام وتدعيمه وتوسيع نطاقه،  . إلعادة بناء النظام التعليمي   

 وخفض نسبة األميـة     ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦٧ نسبة صافية لاللتحاق مبدارس التعليم االبتدائي قدرها         هبدف بلوغ 
  . يف املائة، وال سيما يف صفوف النساء٥٠بنحو 

وبسبب حالة انعدام األمن يف البلد وخفض اعتمادات ميزانية التعليم، تراجع عدد الطلبة املـسجلني بنحـو                   - ٢١٢
، تشري بيانات وزارة التعلـيم إىل أن        ١٩٩٨ مليون يف عام     ١,٤د امللتحقني بالتعليم االبتدائي بلغ      ومع أن عد  . املليون

  .، على الرغم من زيادة تالميذ التعليم االبتدائي بنسبة الثلثني١٩٨٠ كان أدىن منه يف عام ٢٠٠١املعدل يف عام 

  قلة مصادر البيانات.  حالة التعليم يف أنغوال)٢٣( تشخيص- ألف 

إن مصادر بيانات وزارة التعليم حمدودة، ألن مديريات الوزارة يف املقاطعات عاجزة منذ عدد من الـسنوات                   - ٢١٣
أما طلبة املدارس اخلاصة، الذين ازداد عددهم سريعاً منذ تـرخيص هـذا             . عن احلصول على معلومات لدى املدارس     

  .ية، فليسوا مدرجني متاماً يف اإلحصاءات الرمس١٩٩١القطاع يف عام 

وبلغت نسبة األمية بني . ومؤشرات التعليم يف أنغوال هي من بني أضعف املؤشرات يف أفريقيا جنوب الصحراء        - ٢١٤
 يف املائة يف املتوسط جململ أفريقيـا        ٣٨ يف املائة مقابل     ٥٨،  ٢٠٠٠ سنة يف عام     ١٥السكان الذين تزيد أعمارهم عن      

 يف املائـة  ٣٣تظهر نتائج االستقصاء املتعدد املؤشرات قيمة أدىن هي و. جنوب الصحراء، وفقاً ملؤشرات األمم املتحدة   
                                                      

 هو خطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع،        ياملعلومات اإلحصائية املعروضة يف هذا الفرع مصدرها الرئيس         )٢٣(
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥واالستراتيجية املتكاملة لتحسني قطاع التعليم، وحمصلة تنفيذ الربنامج احلكومي العام للفترة 
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وتصل إىل أرقام تزيد    )  يف املائة  ٤٦(أما نسبة األمية بني النساء فهي أعلى        .  سنة ١٥للسكان الذين تزيد أعمارهم عن      
ويثري ارتفاع نـسبة األميـة يف       .  يف املائة بني النساء املنتميات إىل الشرحية االجتماعية االقتصادية األشد فقراً           ٧٠عن  

  .صفوف النساء قلقاً بالغاً، نظراً ملدى تأثري املستوى التعليمي لألم يف تربية األطفال ورفاه األسرة

وتشري إحصاءات  .  سنة ١٩والشعب األنغويل شعب فيت، ذلك أن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن                - ٢١٥
 يف املائة وأن السكان يف سن الدراسة        ١٧ن يف سن ما قبل الدراسة تناهز         أن نسبة السكا   ٢٠٠٠وزارة التعليم يف عام     

  .ولذلك يوجد طلب حمتمل على خدمات التعليم مرتفع نسبياً.  يف املائة٤٢ميثلون حنو )  سنة٢٥- ٥(

راوحة  يف املائة من األطفال املت     ٢٥، كان حنو    ٢٠٠٠وااللتحاق بنظام التعليم الرمسي حمدود نسبياً، ففي عام           - ٢١٦
 ٥وترتفع هذه النسبة عند األطفال من الفئة العمرية من          .  سنة مل يذهبوا إىل املدرسة قط      ١٨ سنوات و  ٥أعمارهم بني   
، ٢٠٠٠والواقع أنه يف عام     . ، وهذا يدل على تأخر التحاق األطفال بنظام التعليم        ) يف املائة  ٣٤( سنة   ١١سنوات إىل   

 سنوات مسجلني يف املستوى األول مـن التعلـيم          ٩ و ٦وحة أعمارهم بني     يف املائة فقط من األطفال املترا      ٥٦كان  
وهي أعلـى نـسبياً يف      (وكانت هذه النسبة أعلى يف املناطق احلضرية        ). من السنة األوىل إىل السنة الرابعة     (االبتدائي  

جيدر باملالحظـة أن املعـدل      و).  يف املائة  ٤٤ يف املائة مقابل     ٦١(منها يف املناطق الريفية     ) املناطق احلضرية الساحلية  
 يف املائة، األمر الذي يشري إىل وجود أطفال أكرب سـناً يف هـذا املـستوى         ٧٥ تناهز   )٢٤(اإلمجايل لاللتحاق باملدارس  

، تنخفض نسبة االلتحاق    )من السنة اخلامسة إىل السنة الثامنة     (ويف املستويني الثاين والثالث من نظام التعليم        . التعليمي
.  سنة مـسجلون يف هـذين املـستويني   ١٣ سنوات إىل ١٠ يف املائة من أطفال الفئة العمرية من ١٧ن أكثر، حبيث إ  

 يف  ٢١وتنطوي نسبة االلتحاق هبذين املستويني على تباين بني اجلنسني ليس موجوداً يف املستوى األول، إذ تبلغ النسبة                  
ل اإلمجايل لاللتحاق جبميع مستويات التعليم االبتدائي       ، بلغ املعد  ٢٠٠٠ويف عام   .  يف املائة لإلناث   ١٨املائة للذكور و  

  . يف املائة حبسب تقديرات املعهد الوطين لإلحصاء٥٤) من السنة األوىل إىل السنة الرابعة(

فمعدالت الرسوب مرتفعة جداً يف . وباإلضافة إىل ضعف التغطية، يتسم أداء التعليم بالضعف الشديد هو أيضاً  - ٢١٧
وال يؤدي ذلك فقط إىل ارتفاع تكاليف نظام التعليم، بسبب بقاء ).  يف املائة٣٥ و٣٠ما بني ( الثالثة مستويات التعليم

كما أن معدالت . الطلبة فترة أطول، بل يؤدي أيضاً إىل منع الطلبة اجلدد من الدخول بسبب حمدودية الطاقة االستيعابية
ويعزى ضعف األداء املالحظ يف مستويات التعلـيم الثالثـة   .  يف املائة٣٠التسرب مرتفعة جداً وتزيد يف املتوسط عن       

. مجيعها أساساً إىل الظروف غري املالئمة للمنشآت املدرسية، وعدم كفاية املدرسني، وقلة توافر املواد التعليمية املساعدة
  .يضاف إىل ذلك كله أن أداء البنات أضعف يف الغالب من أداء البنني

لبشرية، تكمن املشكلة الرئيسية هلذا القطاع، يف كثري من احلاالت، يف ضعف مـستوى              وفيما خيص املوارد ا     - ٢١٨
كوبانغو يف   -  ات لواندا وكابيندا وهويال وكواندو    ـزت مقاطع ـومتي. درسنيـمي للم ـالتدريب األكادميي والتعلي  

 يف  ٩٣،  ٨٠،  ٥٠(ت املطلوبة    بارتفاع النسبة املئوية ملدرسي املستوى األول الذين مل تكن لديهم املؤهال           ١٩٩٨عام  

                                                      

 لاللتحاق باملدارس يعادل عدد الطلبة من مجيع األعمار املسجلني يف أي مستوى من مستويات          املعدل اإلمجايل   )٢٤(
أي يف هذه احلالة، األشخاص     (التعليم، معرباً عنه بالنسبة املئوية من عدد األشخاص املنتمني إىل الفئة العمرية الرمسية هلذا املستوى                

  ).سنوات ٩ و٦املتراوحة أعمارهم بني 
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مشكلة خطـرية  )  يف املائة يف التعليم األساسي٤٠الذي يقدَّر بنسبة (وميثل التغيب   ).  يف املائة على التوايل    ١٠٠املائة و 
وعدد املدرسني احملدود، وخباصة يف أشد املناطق كثافة بالسكان، وهي املناطق احلضرية الساحلية، يشكل عائقاً               . أيضاً
 طالباً، وإن كانت تالحظ اختالفات هامة بـاختالف         ٤٥ب  ويقدَّر عدد الطلبة لكل مدرس يف املستوى األول          .إضافياً

وتتميز مقاطعات لوندا   .  طالباً للمدرس الواحد يف بعض مناطق الساحل       ٧٠مناطق البلد، حىت إن هذا العدد يصل إىل         
  . عدد الطلبة للمدرس الواحدكوبانغو بتدين -  سول ولوندا نوريت وموشيكو وكونيين وكواندو

ومييـل إىل الزيـادة يف املراكـز        ( يف املستوى األول     ٧٠ و ٤٠ويتراوح عدد األطفال يف قاعة التدريس بني          - ٢١٩
  .)٢٥( طالباً يف املستويني الثاين والثالث، على التوايل٨٠ و٧١ويبلغ ) احلضرية

عفه الشديد، ألسباب أمهها تـدين املـوارد املاديـة          وعلى وجه اإلمجال، يتسم النظام التعليمي يف أنغوال بض          - ٢٢٠
  .والبشرية املتاحة كماً ونوعاً

   برنامج التعليم يف إطار استراتيجية مكافحة الفقر- باء 

، أقرت أنغوال   ٢٠٠٠إدراكاً ملسؤوليتها يف متابعة مداوالت احملفل العاملي للتعليم الذي ُنظم يف دكار يف عام                 - ٢٢١
، واالسـتراتيجية  )٢٦(القانون األساسي لنظـام التعلـيم   :  صكني معياريني مها   ٢٠٠١سبتمرب  /لوليونيه وأي /يف حزيران 

وحيدد الصك األول اخلطوط العامة لسياسة الدولة وإجراءاهتا يف جمال التعليم وهيكـل             . املتكاملة لتحسني نظام التعليم   
للحكومة يف قطاع التعليم، إذ ينص على بـدائل         ويشكل الصك الثاين أداة التوجيه االستراتيجي       . نظام التعليم اجلديد  

وطرائق تعليمية متنوعة، مراعياً احلاجة إىل إدماج مبادرات التعليم الرمسية وشبه الرمسية وغري الرمسية من أجل إقامة نظام 
  .تعليمي متكامل وشامل يهدف إىل توفري تعليم جيد املستوى للجميع

وعليـه، تـشمل    . اتيجية قائمة على األولويات اجلغرافية وفقاً ملبدأ العدل       وستتبع احلكومة يف إجراءاهتا استر      - ٢٢٢
اجملموعة األوىل من املقاطعات املستهدفة املقاطعات الست األكثر تضرراً باحلرب، وهي اليت ُسجلت فيهـا أضـعف                 

جمموعة األولوية  وتشمل  . كوبانغو وماالجني وموشيكو   -  هوامبو وبيي وأوجيي وكواندو   : معدالت االلتحاق باملدارس  
كـونزا نـوريت   :  يف املائة، وهـي ٦٠ و٤٠الثانية املقاطعات اليت ُسجلت فيها معدالت التحاق باملدارس تتراوح بني  

وتشمل اجملموعة الثالثة اليت تزيد فيهـا نـسبة االلتحـاق           . وكونزا سول ولوندا نوريت ولوندا سول وكوينيين وزائري       
  .لواندا وهويال وكابيندا ونامييب وبنغويال يف املائة مقاطعات ٦٠باملدارس عن 

  .التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العايل: وينظم القانون األساسي نظام التعليم يف ثالث مراحل  - ٢٢٣

  . سنوات٦ويسبق هذه املراحل الثالث التعليم قبل املدرسي الذي ينتسب إليه األطفال دون   - ٢٢٤

                                                      

  . ألف املتعلقني بالتعليم٢٥ و٢٥املرفقني رقم انظر   )٢٥(
ينص القانون الدستوري األنغويل يف الباب الثاين منه املتعلق باحلقوق والواجبات األساسية على أن األسـرة                   )٢٦(

 التعليمي  ، وقد صدر القانون األساسي للنظام     )٢٩املادة  (تتوىل بدعم من الدولة تشجيع وكفالة التعليم الكامل لألطفال والشباب           
  متاشياً مع هذه املادة من الدستور
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البتدائي النظامي إىل ستة مستويات، أي أنه ميتد من السنة األوىل إىل السنة السادسة، وهـو                وينقسم التعليم ا    - ٢٢٥
وقد تعهدت  . وتغطية التعليم االبتدائي مكفولة يف مجيع مقاطعات البلد وبلدياته        . )٢٧(جماين وإلزامي يف كل أرجاء البلد     

 هذه السياسة مل يعد يف مقاطعيت نامييب وكابيندا أي احلكومة خبفض عدد األطفال غري املشمولني بنظام التعليم، وبتطبيق
  .)٢٨(طفل خارج نظام التعليم

وينقسم التعليم الثانوي إىل جزأين، اجلزء األول من التعليم الثانوي ويغطي السنوات من السابعة إىل التاسعة،                  - ٢٢٦
  .رة، وتوفر هذه املرحلة تعليماً متوسطاً فنياًواجلزء الثاين من التعليم الثانوي ويغطي السنوات من العاشرة إىل الثانية عش

وتتعلق اإلجراءات ذات األولوية لربنامج التحسني التغطية املدرسية يف النظام الفرعي للتعليم العام، ويف النظام                 - ٢٢٧
جـد أيـضاً    وتو. الفرعي لتعليم املدرسني، ويف النظام الفرعي للتعليم الفين املهين، ويف النظام الفرعي لتعليم الكبـار              

إجراءات تتعلق بطريقة التعليم اخلاص، وبإصالح برامج وآليات اإلدارة والتنظيم والتفتيش، على حنو يساهم يف حتسني                
  .نوعية اخلدمات التعليمية املقدمة من خمتلف النظم الفرعية

وفيما خيص  . دائيوجيدر باملالحظة أن حكومة أنغوال اختذت مؤخراً خطوات هامة صوب تعميم التعليم االبت              - ٢٢٨
ي، على حنو يسمح باستيعاب     ـ مدرساً ملرحلة التعليم االبتدائ    ٢٩ ٠٠٠، عينت وزارة التعليم     ٢٠٠٣السنة الدراسية   

  .٢٠٠٤ يف املائة اعتباراً من عام ٩٠ مليون تلميذ إضايف وقد يسمح ببلوغ معدل التحاق باملدارس يتجاوز ١,١حنو 

   التعليم االبتدائي- جيم 

 إىل توفري تعليم ابتدائي إلزامي وجماين جيد املستوى يتيح للجميع تدريباً يساعد على التنميـة املتناغمـة                  سعياً  - ٢٢٩
  :للقدرات الذهنية والبدنية واألخالقية واملدنية، من املقرر تنفيذ اإلجراءات التالية

اكل أساسية منخفـضة    وجتهيزها، باالعتماد على بناء هي     )٢٩(إعادة تأهيل اهلياكل األساسية وبناؤها      ‘١‘
  التكلفة باستعمال مواد حملية وباالستعانة باجملتمعات احمللية؛

كراريس املدرسني، وكتب امللخصات وغري ذلك من       (توفري الكتب واملواد املدرسية الضرورية األخرى         ‘٢‘
  .ع الشبكةتبعاً للنواقص احلالية واالحتياجات اإلضافية الناشئة عن توسي) املواد التعليمية املتخصصة

  

  

                                                      

  .والثانوية) دورات حمو األمية والدورات الالحقة حملو األمية(يتم تعليم الكبار يف املرحلتني االبتدائية   )٢٧(
  .حسب البيانات اليت نشرهتا احلكومة  )٢٨(
، أعـدهتا وزارة األشـغال العامـة        فيما خيص بناء املدارس وتصنيفها، يشار إىل وجود وثائق معيارية لذلك            )٢٩(

  .والتخطيط احلضري، مثل التصنيف اخلاص ببناء املدارس
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   تعليم الكبار وإدماج املراهقني والشباب، ومكافحة األمية- دال 

. ١٩٩٢ و ١٩٧٦ مليون بالغ بتسجيل أنفسهم يف محالت حمو األمية اليت ُنفذت ما بني عامي               ١,٢٩قام حنو     - ٢٣٠
مل ُيضطلع إال بعدد قليل     و. ، مع استئناف احلرب   ١٩٩٢وتوقف برنامج حمو األمية توقفاً شبه تام اعتباراً من هناية عام            

من أنشطة املتابعة لترسيخ املعارف اليت اكتسبها الكبار الذين استفادوا من محالت حمو األمية، وأدى ذلك إىل تراجـع                   
  . يف املائة من الكبار الذين استفادوا مؤخراً من دورات حمو األمية عما تعلموه يف تلك الدورات٧٠حنو 

.  شأهنا يف ذلك شأن األمية يف كافة أرجاء أفريقيا، أعلى بكثري مـن أميـة الرجـال                 وأمية النساء يف أنغوال،     - ٢٣١
 يف  ٥٣، وهي نسبة أعلى بكثري من النسبة املتوسطة لألمية البالغـة            ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٧٠ب وقُدرت هذه النسبة    

  .املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء

 جمالني قويني بالغي األثر يف إعادة توزيع الدخل وتعزيـز العدالـة             ويشكل التعليم األساسي وحمو أمية الكبار       - ٢٣٢
  .االجتماعية وتصحيح التباينات اإلقليمية واالختالالت اهليكلية

ومير النظام الفرعي لتعليم الكبار حالياً مبرحلة إعادة تكوين، بعد أن كان متروكاً يف العقود األخرية لعنايـة                    - ٢٣٣
التعليم إال دعماً قليالً، وهو ما دعا املنظمات غري احلكومية والكنائس إىل بذل مزيـد مـن         كيانات ال تقدم هلا وزارة      
  .االهتمام لتطوير هذا التعليم

  :وُيضطلع يف الوقت الراهن بالتدابري التالية  - ٢٣٤

  ؛)حمو األمية وما بعد حمو األمية(إعداد برامج جديدة للتعليم االبتدائي والثانوي   )أ(

  ؛)برامج التدريس، وكتب التلميذ، وأدلة املدرس(واد التدريسية للتعليم االبتدائي والثانوي إعداد امل  )ب(

  ).التعاون مع الربازيل وكوبا(برنامج حمو األمية والتعجيل املدرسي   )ج(

  :ومن املقرر يف هذا اإلطار االضطالع بالتدابري التالية  - ٢٣٥

ملناطق اليت ُسجلت فيها أعلى مستويات األمية، وإيـالء         تنشيط برامج حمو أمية الكبار، وخباصة يف ا         ‘١‘
  اهتمام خاص لتعليم النساء واملسرحني من القوات العسكرية ومشردي احلرب؛

وضع برامج تعليم غري رمسية مدجمة يف مرحلة ما بعد حمو األمية، بإشراك اجملتمع املدين ومؤسـسات                   ‘٢‘
اجات املستفيدين منها، بربطها بربامج مدرة للدخل، حكومية أخرى، وتوجيه هذه الربامج لتلبية احتي 

أنشطة الزراعة والصيد، وإدارة األعمال الصغرية، وغري       (لتمكني املستفيدين من االستقالل اقتصادياً      
  ؛)ذلك من أنشطة التنمية اجملتمعية

 تعلـيم   بناء مدارس ومراكز تعليم متعددة االختصاصات وإعادة تأهيلها وجتهيزها من أجل إدمـاج              ‘٣‘
  .األطفال واملراهقني والشباب الذين يوجدون يف وضع غري نظامي أو يعيشون يف الشوارع
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   إحصاءات بشأن حمو األمية وتعليم الكبار والتعليم املستمر- هاء 

وتـشري  ( يف املائة من السكان الذين جتاوزوا سن اخلامسة عشرة أميون            ٣٠تشري التقديرات إىل أن أكثر من         - ٢٣٦
 يف املائة تقريباً    ٥٠وترتفع معدالت األمية عند النساء، إذ إن        ).  يف املائة  ٥٠أخرى إىل معدالت أمية تقارب      تقديرات  

  .إال أن املعدل الصايف اللتحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي غري بعيد عن معدل الذكور. من النساء األنغوليات أميات

فمن جمموع السكان الذين مل حيّصلوا أي مـستوى         . لتعليموتوجد عالقة واضحة بني حالة الفقر ومستوى ا         - ٢٣٧
والفقراء فقراً مدقعاً هم نسبياً أكثر من يلتحـق         . منهم فقراء فقراً مدقعاً   يف املائة    ٤١تعليمي، تشري التقديرات إىل حنو      
  .بربامج حمو األمية وتعليم الكبار

  )٣٠( التعليم اخلاص- واو 

وتقدَّم . أكتوبر/ تشرين األول١٩ الصادر يف ٥٦/٧٩غوال مبوجب املرسوم رقم أنشئ نظام التعليم اخلاص يف أن  - ٢٣٨
املساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، بتوجيه من املعهد الوطين للتعليم اخلاص، يف عشر مؤسسات للتعلـيم                

  .اخلاص يف تسع مقاطعات

، )١(، ولوندا سول    )١(، وبينغو   )١(يال  ، وهو )١(، وبنغويال   )٢(لواندا  : وهذه املؤسسات موزعة كما يلي      - ٢٣٩
وجيدر باملالحظة أيضاً أنـه توجـد يف مجيـع    ). ١(، وموشيكو )١(، وكواندو كوبانغو )١(، وماالجني )١(ونامييب  

ورغم ذلك، ال يوجد عدد كاف من املدارس الستيعاب مجيع الطلبـة ذوي             . املقاطعات قاعات مدجمة وأخرى خاصة    
  .وجد برامج مدرسية مناسبة الحتياجاهتماالحتياجات اخلاصة وال ت

وحسب معايري تشغيل مؤسسة تعليمية تستقبل أطفاالً من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، ميكن القول إن                 - ٢٤٠
التجهيزات غري كافية، ألنه إذا أُخذت يف االعتبار اخلصائص احملددة ملختلف املستفيدين، فإنه جيـب تـوفري مـدارس        

  . تعليمية حمددة لتهيئة بيئة تعليمية ونفسية وطبية أفضل وأنسب هلذه الفئة املستهدفةومدرسني ومواد

 ٥ ٣٣٠ ذكراً و  ٧ ٣٣١ مقاطعة، منهم    ١٨ طالباً يف    ١٢ ٦٦١، استفاد من التعليم اخلاص      ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٤١
وبصرية )  طالبا٢ً ٤٢٩(هنية   وذ ،) طالباً ٣ ٢٧٣(وكانت اإلعاقات الرئيسية للطلبة املسجلني هي إعاقات مسعية         . أنثى

  .)٣١() طالبا١ً ١٧٩(

ولالستفادة من التعليم اخلاص، يرَسل األطفال املقيمون يف عاصمة البلد إىل مراكز التشخيص والتوجيه النفسي   - ٢٤٢
  .التعليمي يف لواندا

                                                      

 انظر املرفقات اليت تتضمن معلومات عن شبكة مدارس التعليم اخلاص، ورمساً بيانياً بالطلبة املسجلني كل سنة،  )٣٠(
  .وإسقاطات وتقديرات بشأن املعوقني يف أنغوال، حبسب املقاطعة

 يف املائة مـن     ١٠تعلق باالستفادة من هذا التعليم، جيدر بالذكر أن نسبة االلتحاق باملدارس ال تتعدى              فيما ي   )٣١(
  . طفل ُحددوا على أهنم من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة٣٠٠ ٠٠٠قرابة 
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ني من أصـحاب    ويف املقاطعات األخرى، خيضع األطفال لعملية تشخيص جيريها فريق من املختصني واملدرس             - ٢٤٣
  .اخلربة يف ميدان التعليم اخلاص، وذلك لعدم وجود مراكز للتشخيص والتوجيه النفسي التعليمي يف املقاطعات

ورغم قلة املعلومات وتوعية السكان بشأن هذه املسائل، يوجَّه انتباه السكان لضرورة تسجيل أطفاهلم ذوي                 - ٢٤٤
  .يم اخلاصاالحتياجات التعليمية اخلاصة يف مؤسسات التعل

  :ومن املقرر تنفيذ التدابري التالية يف إطار نظام التعليم اخلاص  - ٢٤٥

  حتسني وصول املعوقني إىل املدارس واخلدمات العامة، عن طريق بناء وتكييف مداخل منحدرة؛  ‘١‘

  إدماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف نظام التعليم العادي؛  ‘٢‘

  .غة اإلشاراتإجراء حبوث لوضع وتكييف ل  ‘٣‘

   تدريب املدرسني- زاي 

من املزمع تدريب العدد الالزم من املدرسني سريعاً من أجل تلبية الطلب احملتمل للسكان علـى اخلـدمات                    - ٢٤٦
التعليمية، مع مراعاة ضرورة تعميم التعليم االبتدائي، والقضاء على األمية، وإدماج األطفال ذوي االحتياجات التعليمية             

وعليه، بالنظر إىل تنشيط وتوسيع عملية التدريب األساسي واملستمر للمدرسني، وال سـيما             . ظام التعليم اخلاصة يف ن  
  :مدرسي املرحلة االبتدائية، من املزمع القيام باإلجراءات التالية

إعادة تدريب املدرسني ذوي التحصيل األكادميي األدىن من املستوى التعليمي املطلوب للعمـل يف                 ‘١‘
  دمة العامة، من أجل االرتقاء مبستواهم ومتكينهم من مواصلة مسارهم الوظيفي؛وظائف اخل

  تدريب املدرسني لسنوات املرحلة االبتدائية الست يف إطار نظام املدرس الوحيد؛  ‘٢‘

  التدريب املستمر والتحديثي ملدرسي سنوات املرحلة االبتدائية الست؛  ‘٣‘

  ول والثاين من مرحلة التعليم الثانوي؛التدريب األساسي ملدرسي اجلزأين األ  ‘٤‘

  التدريب املستمر والتحديثي ملدرسي اجلزأين األول والثاين من مرحلة التعليم الثانوي؛  ‘٥‘

  إعادة تنظيم الدورات األساسية لتدريب املدرسني؛  ‘٦‘

  تدريب مدريب املدرسني يف مرحلة التعليم االبتدائي؛  ‘٧‘

  ريب املدرسني يف مرحلة التعليم االبتدائي يف إطار إصالح نظام التعليم؛اإلنشاء التدرجيي ملعاهد تد  ‘٨‘

  إنشاء معاهد خمصصة لتدريب املدرسني تدريباً متعدد االختصاصات للعمل يف املناطق الريفية؛  ‘٩‘
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ايل، غري املؤهلني مهنياً، وتدريبـهم      ـري الع ـم غ ـملدرسي التعلي " شهادة التخرج التعليمي  "إنشاء    ‘١٠‘
  .ء العملأثنا

. وتعطى الدورات على مدى أربع سنوات أكادميية      . وتوجد معاهد لتدريب املدرسني يف مجيع مقاطعات البلد         - ٢٤٧
وبعد االنتهاء  . وُيقبل طلبة معاهد املدرسني إذا أمتوا السنة التعليمية التاسعة، أي اجلزء األول من مرحلة التعليم الثانوي               

أو على شهادة ) من السنة األوىل إىل السنة السادسة   (ادة مدرس للتعليم االبتدائي     من التدريب، حيصل املتخرج على شه     
  ).من السنة السابعة إىل السنة التاسعة(مدرس للتعليم يف اجلزء األول من املرحلة الثانوية 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢- ١٩٧٨ عدد املدارس عدد املدرسني املدربني
٧ ٢٠٠ ٤ ١٤٥ ٢ ٩٢١ ٥ ٠٠٣ ٢١ ٢٨٢ ٣٧ 

  .وجدول مرتبات املدرسني هو نفس جدول مرتبات وظائف اخلدمة العامة األخرى

  )٣٢( تشخيص التباينات اإلقليمية بني اجلنسني يف جمال التعليم- هاء 

فيما يتعلق بالتشخيص األساسي للتباينات بني اجلنسني يف املدارس، وللنتائج امللموسة لتوعية اآلبـاء ألمهيـة                  - ٢٤٨
  .هلم باملدارس، وال سيما اإلناث، ال تزال أنشطة التوعية جارية وال توجد نتائج ملموسة عن تأثريهاتسجيل أطفا

وُتظهر البيانات اإلدارية لوزارة التعليم وبيانات االستقصاء املتعدد املؤشرات أن اإلناث يتخلفن قلـيالً عـن                  - ٢٤٩
ثرياً عما كان عليه من قبل وهو أقل حدة مما هو عليه            الذكور فيما يتعلق باحلصول على التعليم، وهو تفاوت تراجع ك         

  .يف أغلب بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

ممن تزيد أعمارهم   (وتشري بيانات االستقصاء املتعدد املؤشرات إىل أن عدداً من النساء أكرب بكثري من الرجال                 - ٢٥٠
 يف  ٣٨(ائة من النساء فقط جتاوزن السنة الرابعة         يف امل  ١٨وأن  )  يف املائة  ٤٣(مل يذهبوا قط إىل املدرسة      )  سنة ١٩عن  

  ).املائة عند الرجال

 يف املائة من تالميذ املستوى األول مـن التعلـيم           ٤٨، كانت البنات ميثلن     ١٩٩٤/١٩٩٥ويف السنة الدراسية      - ٢٥١
 ٩انات اليت ُجمعت عن      يف املائة من املستوى الثالث، حبسب البي       ٤٨,٥ يف املائة من املستوى الثاين، و      ٤٩,٦األساسي، و 

وكون لواندا تستأثر جبزء كبري من هذه اجملاميع وكوهنا تشهد تسجيل عدد أكـرب مـن                . )٣٣(١٨طعات من أصل    مقا
  .يشكل مبالغة طفيفة يف نسبة تسجيل اإلناث)  يف املائة من البنني٤٩,٩ يف املائة من البنات مقابل ٥٠,١(البنات 

ية إجيابية مقارنة باملعدالت املتوسطة ألفريقيا جنوب الصحراء، حيث ال متثل           ومع ذلك، فإن هذه النسب املئو       - ٢٥٢
  . يف املائة من عدد املسجلني يف السنوات الست األوىل٤٥,٦البنات سوى 

                                                      

  . املتعلق بالتعليم٢٤انظر املرفق رقم   )٣٢(
  .دا سول وماالجني وموشيكوبينغو وبيي وهويال وكوانزا نوريت ولواندا ولون  )٣٣(
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ويزداد التباين بني اجلنسني يف بعض مقاطعات الداخل، مقارنةً باملقاطعات الساحلية أو اجملاورة، وهي مشكلة                 - ٢٥٣
  . جغرافية يف االستثمار يف التعليم ويف التنمية بوجه عامتعكس تباينات

 يف املائة من الكبـار يف       ١٨ففي حني أن    . وتوجد أيضاً تباينات على صعيد التعليم بني املناطق احلضرية والريفية           -٢٥٤
  .املائة يف املناطق الريفية يف ٤١ سنة مل يذهبوا قط إىل املدرسة، فإن هذه النسبة ترتفع إىل ١٩ا واملناطق احلضرية ممن جتاوز

  )٣٤( االلتحاق باملدارس ومعدل التسرب أو الرسوب املدرسي- طاء 

بالنظر إىل أحدث الدراسات اليت أجريت، ومبراعاة عدم وجود إحصاء للسكان، تشري التقديرات إىل أن مـا                   - ٢٥٥
  . طفل ليسوا مشمولني بالنظام التعليمي١ ٠٠٠ ٠٠٠ و٨٨٠ ٠٠٠بني 

وترتفع نسبة .  سنة مل يذهبوا إىل املدرسة قط١١ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣٤و وهناك حن  - ٢٥٦
)  يف املائـة   ٢٤(عنها يف األوساط احلضرية     )  يف املائة  ٤٢(األفراد الذين مل يذهبوا قط إىل املدرسة يف األوساط الريفية           

  .لفئات االجتماعية االقتصادية األشد فقراً يف املائة يف حالة األطفال املنتمني إىل ا٥٠وتصل إىل 

والنسبة املئوية لألطفال الذين هم يف سن املرحلة االبتدائية واملسجلني يف مدارس، أو املعدل الصايف لاللتحـاق                   -٢٥٧
واملعدل الصايف لاللتحاق باملـستوى األول مـن        . باملدارس، هي مؤشر آخر على إمكانية االستفادة من التعليم النظامي         

ومنطقة العاصمة واملناطق احلـضرية األخـرى       .  يف املائة  ٥٦يبلغ حنو   ) السنوات من األوىل إىل الرابعة    (التعليم االبتدائي   
 يف املائة ٣٥والتفاوت بني أشد الناس فقراً وأكثرهم ثراًء تفاوت شاسع، إذ إن   . خمدومة على حنو أفضل من املناطق الريفية      

  . يف املائة لدى األسر ذات الدخل العايل٧٧إىل املدرسة، بينما ترتفع هذه النسبة إىل من أطفال األسر الفقرية يذهبون 

وترتفع نسب التسرب املدرسي ونسب النجاح الضعيفة اليت يتسم هبا النظام املدرسي العام يف املدن أكثر مـا         - ٢٥٨
نه حيرم األجيال الشابة من إحدى آليـات        وهلذا األمر تبعات يف إفقار هذه األسر، أل       . ترتفع بني الطبقات األكثر فقراً    

االرتقاء االجتماعي، أال وهي احلصول على التعليم، وحيرمها بالتايل من فرصة احلصول على فرص عمل أفضل ودخل                 
ومؤشر النسبة املئوية لألطفال الذين يدخلون يف نظام التعليم ويبلغون السنة اخلامسة أو السادسة أو السابعة هو                 . أعلى

وتتميز منطقة العاصمة عـن  . كلي جيد على فرص االستفادة من نظام التعليم، وعلى الظروف املعيشية لألسر مؤشر هي 
 يف املائة من األطفال فيها السنة السابعة، بينما يبلغ هذا العدد يف املناطق احلضرية األخرى ويف                 ٧٨بقية املناطق إذ يبلغ     

ويكاد الفارق بني املناطق الريفية واملناطق احلـضرية األخـرى          . ى التوايل  يف املائة عل   ٦٤ يف املائة و   ٦٥املناطق الريفية   
 يف املائة فقط من األطفال الفقراء يبلغون السنة ٣٣إذ إن : بيد أن الفارق بني األسر املتباينة الدخل كبري. يكون معدوماً

  .اء يف املائة بني أطفال األسر األكثر ثر٨١السابعة، يف حني تصل هذه النسبة إىل 

 تلميذ مسجل يف السنة األوىل، ١٠٠فمن أصل كل . ومستوى النجاح املدرسي متدن جداً هو أيضاً يف أنغوال  - ٢٥٩
ويتجاوز معدل الرسوب يف الـسنة      .  منهم ١٥ منهم وال ينهي السنة السادسة سوى        ٣٠ال ينهي السنة الرابعة سوى      

  . يف املائة٣٠األوىل 

                                                      

  . املتعلق بالتعليم٢٦انظر املرفق رقم   )٣٤(
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  للمواطنني توافر التعليم باللغة األم - ياء 

أضيفت اللغات الوطنية إىل النظام التعليمي بغية حتسني توفري التعليم ونوعيته وبغية احليلولـة دون االسـتبعاد       - ٢٦٠
وقد أضيفت يف املرحلة احلالية اللغات الست األكثـر        . اللغوي لألطفال الذين ختتلف لغتهم األم عن لغة التعليم الرمسية         

  .مبوندو والكيكونغو واألومبوندو والكوكوي والكوانياما والبونداالكي: تداوالً يف أنغوال، وهي

ارك ـ، ويش ٢٠٠٧ويسمح تنفيذ هذا الربنامج بتجريب اللغات الوطنية يف التعليم االبتدائي، اعتباراً من عام                - ٢٦١
 خمتلف املناطق ، واختريت مدارس يف"االبتكار للقراءة والكتابة "BTL مدرساً ُدربوا على منهجية ١٢٠ مشرفني و٨فيه 

  :اللغوية يف البلد، كما اختريت مواد تعليمية بست لغات وطنية وبالربتغالية، وهذه املواد هي

  أدلة املدرس؛  ‘١‘
  كتب التلميذ؛  ‘٢‘
  ملصقات وألواح احملادثة؛  ‘٣‘
  سطح رأسي؛  ‘٤‘
  ألواح اللفظ؛  ‘٥‘
  س؛قواعد تركيب اجلمل للتلميذ واملدرِّ  ‘٦‘
  .ةعشرة كتب للقراء  ‘٧‘

وبتنفيذ هذا الربنامج تسعى احلكومة إىل تقليص الفجوة القائمة بني الطلبة الذكور واإلناث يف املناطق الريفية،                  - ٢٦٢
  .باعتبار أن العامل اللغوي يشكل هو أيضاً عقبة يف احلصول على التعليم، وال سيما يف مناطق البلد النائية

  بة االلتحاق هباصعو:  عدد املدارس اخلاصة للتعليم العام- كاف 

؛ ٢: ؛ لوندا نوريت٤: ؛ لوندا سول٣: ؛ لوانزا٤: ؛ هوامبو٥: ؛ كابيندا١٣: ؛ هويال٨: ؛ بنغويال٣٢١: لواندا  - ٢٦٣
  .١: ؛ كونيين٣: ؛ نامييب١: ؛ زائري٢: ؛ كوانزا نوريت٤: موشيكو

رسوم التسجيل الشهرية املرتفعة اليت وتكمن الصعوبة الكربى يف االلتحاق بالتعليم اخلاص يف التنافر القائم بني    - ٢٦٤
  . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة والدخل األساسي ألسر التالميذ١٥٠ و٥٠تتراوح بني 

  إصالح الربامج. )٣٥(بناء املدارس وتصليحه:  شبكة املدارس احلالية- الم 

ويقوم هذا اإلصالح . النظام التعليميمن أجل حتسني حصول مجيع املواطنني على التعليم، جيري حالياً إصالح           - ٢٦٥
  .على إعادة تنظيم الربامج، ومناهج التعليم، وكتب الطالب، وأدلة املدرس، وإعادة تأهيل وبناء مؤسسات التعليم

                                                      

  . املتعلق بالتعليم٢٨انظر املرفق رقم   )٣٥(
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ففي مرحلة أوىل،   . وال سبيل إىل بلوغ هدف تعميم التعليم األساسي للجميع إال بإصالح الربامج على مراحل               - ٢٦٦
  :تدابري اجلذرية، من أجل ضمان العالقة بني الطفل واملدرسة وضمان تغطية واسعةجيب تنفيذ بعض ال

اعتماد مفهوم أهداف التعلم األساسي من أجل التدريب السريع للمدرسني، ومن مث تغطية عدد أكرب           ‘١‘
  من األطفال؛

تني يف سنة تقومييـة     إضفاء املرونة يف األجل القصري على السنة الدراسية للسماح بإهناء سنتني دراسي             ‘٢‘
  ).تعجيل التعلم(واحدة 

ومن املقترح تنفيذ اإلصالحات اهليكلية التالية، من أجل التحسني التدرجيي لنوعية التعليم وصوالً إىل إجيـاد                  - ٢٦٧
  :موارد بشرية متلك القدرات الالزمة للتعاون يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

ام الفرعي للتعليم ما قبل املدرسي وصياغة برنامج يركز على االحتياجات           وضع الئحة تنظيمية للنظ     ‘١‘
  التعليمية ملرحلة الطفولة املبكرة؛

  اعتماد اللغات الوطنية يف خطة الدراسات كعنصر من عناصر اهلوية والتنمية االجتماعية الثقافية؛  ‘٢‘

  ساسي؛تطبيق وتطوير الربجميات احلاسوبية يف خطط دراسات التعليم األ  ‘٣‘

وضع برامج تربوية ذات طابع وقائي، مع التركيز على الرعاية الصحية األولية ومكافحة األمـراض                 ‘٤‘
املتوطنة الرئيسية، وال سيما فريوس ومرض اإليدز، على أن تستهدف هـذه الـربامج املدرسـني                

  واملسؤولني عن التعليم والتالميذ؛

مح والتفاهم ومنع العنف واملنازعات، يف منظور توطيد وضع برامج تربوية هتدف إىل نشر روح التسا   ‘٥‘
  .املصاحلة والوحدة الوطنية

   اإلدارة والتنظيم والتفتيش- ميم 

  :ُبرجمت التدابري التالية بوصفها تدابري دعم لتطوير القطاع  - ٢٦٨

، وكـذلك   حتسني الوسائل والطرائق واإلجراءات القائمة يف ختطيط شؤون التعليم وإدارهتا ومراقبتها            ‘١‘
  وضع أدوات جديدة مكيفة مع سياسة الالمركزية اليت تنتهجها احلكومة؛

تعزيز القدرة املؤسسية يف خمتلف مستويات إدارة التعليم، عن طريق اعتماد تدابري للتنظـيم واإلدارة                 ‘٢‘
  واإلشراف تدعم توسيع نظام التعليم وحتسني نوعيته؛

  يط واإلدارة، فضالً عن مبادرات اإلطار الوطين؛دعم املبادرات احمللية يف جمال التخط  ‘٣‘
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حتسني البيئة التربوية للمؤسسات املدرسية للتعليم األساسي، عن طريق النهوض بالظروف البـشرية               ‘٤‘
  واملادية والتعليمية واالجتماعية؛

  قائمة؛إعادة تنظيم الشبكة املدرسية وتدعيمها من منظور تصحيح التباينات اجلغرافية اخلطرية ال  ‘٥‘

  .تطوير وتنفيذ اخلطة الوطنية لتوفري التعليم للجميع  ‘٦‘

   األهداف املنشودة- نون 

  :٢٠١٥حددت حكومة أنغوال األهداف التالية من أجل ضمان تعميم التعليم حبلول عام   - ٢٦٩

 ة الكاملة على صعيد البلد جلميع األطفال، مبا يف ذلـك مرحلـة            ـضمان التغطية واملساعدة التربوي     ‘١‘
  الطفولة املبكرة؛

  خفض معدل األمية يف صفوف الكبار؛  ‘٢‘

  خفض معدل األمية يف صفوف النساء؛  ‘٣‘

تغطية مجيع األطفال املنتمني إىل فئة عمرية معينة يف فئات مناظرة يف التعليم االبتدائي ويف اجلـزأين                   ‘٤‘
  لى الصعيد الوطين؛األول والثاين من التعليم الثانوي، من أجل تعميم االلتحاق باملدارس ع

   يف املائة؛١٠٠زيادة املعدالت اإلمجالية والصافية اللتحاق البنات باملدارس وصوالً إىل نسبة   ‘٥‘

عن طريق الرعاية واملساعدة التربوية الرمسية وغـري الرمسيـة،    " أطفال الشوارع "القضاء على ظاهرة      ‘٦‘
  ي؛باالعتماد على املؤسسات العامة وعلى التضامن االجتماع

  حتسني كفاءة التعليم باحلد من معدل التسرب؛  ‘٧‘

  . يف املائة١٠٠زيادة معدل استبقاء البنات وتقدمهن وصوالً إىل نسبة   ‘٨‘

  .ولتحقيق هذه األهداف الثالثة األخرية، ُوضع برنامج لتقدمي وجبات غذائية خفيفة يف املدارس  - ٢٧٠

لواندا وبنغويال وبيي وكابينـدا وهـويال       ( مقاطعة   ١٢ يف   ٢٠٠٦وبدأ تنفيذ برنامج الوجبات اخلفيفة يف عام          -٢٧١
، هبدف القضاء على التسرب املدرسي، وزيادة )وكواندو كوبانغو وكوانزا سول ولوندا سول وماالجني وموشيكو وأوجيي

 ٣٠٠ يف حنو    تلميذ إمجاالً  ٥٩٠ ٠٠٠ويستفيد من هذا الربنامج     . القدرة على التعلم وحتسينها، ومكافحة الفقر واحلد منه       
  .مدرسة ابتدائية
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   التعليم الفين واملهين الثانوي واألساسي- سني 

يكمن أحد أبرز املعوقات يف نوعية وكمية املوارد البشرية، ويف نقص املدارس املخصصة لطلبة التعليم الثانوي،   - ٢٧٢
  .نهون مرحلة التعليم االبتدائيذلك أن اهلياكل األساسية القائمة غري قادرة على استيعاب مجيع الطلبة الذين ي

ين مبستوى املدارس الثانوية وللمراهقني الذين ـدريب املهـآت التـع منشـوأُخذت يف االعتبار مسألة توسي  - ٢٧٣
وجيري بناء ثالث عـشرة     . مل يلتحقوا قط باملدرسة أو الذين تسربوا منها قبل إمتام تعليمهم، ومبراعاة املناطق اجلغرافية             

وباإلضافة إىل دورات املستوى املتوسط ستقدم هذه املدارس . للعلوم التطبيقية، ومن املقرر افتتاحها قريباًمدرسة جديدة 
  .دورات يف التدريب املهين األساسي، من أجل تيسري إدماج الفئات املعنية

 ٦٥ ٠٠٠مـوعهم   وال ميكن اجلزم بأن هذا التعليم متاح للجميع، ولكن الطلبة امللتحقني به حالياً يبلـغ جم                 - ٢٧٤
 طالب، بعد إمتام بنـاء املـدارس        ٨٠ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٨طالب؛ ومن املتوقع أن يبلغ عدد الطلبة امللتحقني حبلول عام           

  .الثالث عشرة املذكورة أعاله

ع سنوات، إال أن اثنني منها ـة فيها أربـ معهداً متوسطاً فنياً، تبلغ مدة الدراس      ٨٠ويوجد يف الوقت احلاضر       - ٢٧٥
 معهداً بينما يوجد يف كل من املقاطعات ٣٠ويوجد يف لواندا، أكثر املراكز احلضرية كثافة بالسكان، . ن حالياًال يعمال

  . معاهد يف املتوسط٣األخرى ما بني معهدين و

ين تتراوح مدته ـي مهـويوجد مبوازاة التدريب الفين املتوسط تدريب أساس. والتعليم الثانوي جماين هو أيضاً      - ٢٧٦
  . ستة أشهر وسنتنيما بني

ولوزارة اإلدارة العامة والعمل والضمان االجتماعي برامج يف جمال الفنون واملهن من أجل التـدريب املهـين                   - ٢٧٧
ويشمل التدريب جماالت الربجميات احلاسوبية، والنجارة، وكهرباء األبنية، والـسمكرة،    . للشباب يف مجيع أرجاء البلد    
  .السيارات، واخلياطة، والزراعة، وامليكانيك، وتصليح هياكل السيارات، واحلرف اليدويةوالقفالة، والبناء، وكهرباء 

 قسماً للتـدريب    ٥٢وستقوم احلكومة، عن طريق وزارة اإلدارة العامة والعمل والضمان االجتماعي، بإنشاء              - ٢٧٨
ا املشروع ضـمن الربنـامج      ويدخل هذ . ٢٠٠٧ديسمرب  /على الفنون واملهن يف كافة أرجاء البلد حىت كانون األول         

وحال بدء العمل يف مجيع األقسام، سيتم يف كل سـنة           . الوطين للتدريب على الفنون واملهن، الذي بدأ تنفيذه حديثاً        
واهلدف من الربنامج هو تزويد الشباب يف الضواحي احلضرية واملنـاطق           .  ختصصاً ١١ شخصاً على    ١٥ ٥٥٢تدريب  

تيسرياً إلدماجهم يف سوق العمل، وذلك بالترويج للتدريب املهين يف صفوف السكان،            الريفية ببدائل للتدريب املهين،     
وتشجيع املهن احلرة والرابطات املهنية، واحلد من نزوح الشباب من األرياف إىل املدن، وخفض مؤشرات اإلجـرام،                 

  .وتوفري فرص عمل أكثر، ومكافحة الفقر

ومع قبول مدرسني جدد عن طريق مـسابقة        . ٢٠٠٦لوية يف عام    وشكل التدريب التقين يف جمال الفنون أو        - ٢٧٩
 ٢٠٠٦إال أن سنة    . عامة، تسىن ضمان االستمرار يف التدريب يف جمال املسرح واملوسيقى والرقص والفنون التشكيلية            

التسجيل متيزت بتراجع كبري يف عدد الطلبة، بسبب نقص اهلياكل األساسية القائمة لتردي حالتها، فتقرر عدم فتح باب 
  .للطلبة يف السنة التاسعة يف املدارس الوطنية للرقص واملوسيقى
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 Construindo Talentos com a História das تنفيـذ مـشروع  ٢٠٠٦وبدأت وزارة التعلـيم يف عـام     - ٢٨٠

profissões.  

ار املدرسي وهو مشروع خارج اإلط.  طالباً يف مخس مدارس٢٥٠واملشروع حالياً قيد التجريب ويشارك فيه   - ٢٨١
ويف مرحلة ثانية،   . يتناول جماالت حمددة للتدريب املهين األساسي، مبقترحات تقنية وتربوية وافقت عليها وزارة التعليم            

وسيستفيد من املشروع   .  شاب يف سبع مقاطعات يف البلد، باإلضافة إىل لواندا         ٤ ٥٠٠من املقرر أن يشمل املشروع      
التعليم الثانوي، وهو يرمي إىل إثارة اهتمامهم باملهن التقنية، وتطـوير الكفـاءات             شباب اعتباراً من اجلزء األول من       

  .املهنية، وتشجيع التوجه املهين للشباب من منظور احلصول على عمل، أي من منظور سوق العمل

  )٣٦( التعليم العايل يف أنغوال- عني 

  :التعليم العايل منظم كما يلي  - ٢٨٢

  دراسات الدرجة؛  )أ(  

  .راسات علياد  )ب(  

  :ودراسات الدرجة منظمة كما يلي  - ٢٨٣

  البكالوريا؛  )أ(  

  .اإلجازة  )ب(  

  :والدراسات العليا منظمة يف فئتني مها  - ٢٨٤

  الدراسات العليا األكادميية؛  )أ(  

  .الدراسات العليا املهنية  )ب(  

  :وتنقسم الدراسات العليا األكادميية إىل مستويني  - ٢٨٥

  املاجستري؛  )أ(  

  .الدكتوراه  )ب(  

  .وتشمل الدراسات العليا املهنية التخصص  - ٢٨٦

                                                      

  .. .انظر املرفق رقم  )٣٦(
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  :وتتوىل تقدمي التعليم العايل اهليئات التالية  - ٢٨٧

  اجلامعات؛  )أ(  

  األكادمييات؛  )ب(  

  املعاهد العليا؛  )ج(  

  .املدارس العليا  )د(  

يونيه، / حزيران٢٢لصادر يف ، ا٢/٠١من املرسوم بقانون رقم     ) االلتحاق (٨ من املادة    ٢ و ١وتنص الفقرتان     - ٢٨٨
  :واملتعلق باملعايري العامة للنظام الفرعي للتعليم العايل، على ما يلي

أو ما يكافئه أن يلتحق بالتعليم العايل       ) العام أو التقين أو العادي    (لكل من أمت بنجاح التعليم املتوسط         ‘١‘
  .ارة املعنيةإذا أثبت قدرته على متابعته، وفقاً للمعايري اليت حتددها الوز

دليل أو أدلة إثبات القدرة املذكورة يف الفقرة الفرعية السابعة حمددة يف كل دورة أو جمموعة دورات              ‘٢‘
  .وتشرف عليها وزارة التعليم والثقافة

  ملخص  - ١  

 التحتية  يتبني من املمارسة العملية أن املبادئ الواردة يف الفقرات السابقة غري مطبقة بسبب التضارب بني البىن                 - ٢٨٩
  .للتعليم املوجودة يف البلد والعدد املتكاثر للمرشحني الذين يرغبون يف االلتحاق بنظام التعليم الفرعي هذا

ويقتضي احترام ما سبق إنشاء بىن حتتية مؤسسية وتربوية للنظام الفرعي للتعليم العايل يف كافة أرجاء اإلقليم                   - ٢٩٠
  .من احتياجات بالنسبة لعدد املترشحني الذين ميكنهم االلتحاق بالتعليم العايلالوطين، على حنو يسمح بتغطية ما ينشأ 

وتوجد خطة لتطوير التعليم العايل، هتدف إىل بناء مؤسسات أخرى للتعليم العايل، من أجل زيـادة فـرص                    - ٢٩١
 ISPRAاجلامعـة العامـة و  : وتوجد حالياً مؤسسات التعليم العايل التاليـة . التعليم العايل اليت يعرضها القطاع العام

PIAGET         والتعليم يف اجلامعة   . )٣٧(، واجلامعة املستقلة، واجلامعة امليثودية، وجامعة باالنكا العامة، واجلامعة الكاثوليكية
ويف اجلامعة العامة، يبلغ الرسم الشهري      . العامة جماين فيما خيص التعليم النظامي ومدفوع األجر فيما خيص التعليم املسائي           

 دوالراً  ٢٥٠ويف اجلامعات اخلاصة، يبلغ الرسم الشهري املتوسط        .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١٥٠وسط  املت
  .من دوالرات الواليات املتحدة

 ٢ و ١تنص الفقرتان   ) املعايري الناظمة للنظام الفرعي للتعليم العايل     (ويف إطار الوثيقة املعيارية املذكورة أعاله         - ٢٩٢
  :على ما يلي) البحث العلمي (١٠من املادة 

                                                      

 . املتعلق باملعلومات٢٩انظر املرفق رقم   )٣٧(
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تشجع الدولة وتدعم مبادرات التعاون بني الكيانات العامة واخلاصة، هبدف حفز تطـوير العلـوم                 )أ(  
  والتقنيات والتكنولوجيا؛

هتيئ الدولة الشروط الالزمة لتعزيز البحث العلمي والقيام بأنشطة البحث يف إطار التعليم العايل ويف                 )ب(  
  .ت ذات األهداف املماثلةسائر املؤسسا

  ملخص  - ٢  

استناداً إىل السياق احلايل للتعليم العايل يف أنغوال، ميكن اجلزم بأن نظام التعليم الفرعي هـذا ال تتـوافر لـه                       - ٢٩٣
الوسائل الالزمة للقيام بالبحث العلمي، كما ال يتوافر له إطار معياري ينظم أنشطة البحث العلمي سواء على صـعيد                   

وتقترح خطة تطوير التعليم    .  العامة أو اجلامعات اخلاصة، مبا فيها مراكز الدراسة والبحث املوجودة يف البلد            اجلامعات
، هبدف هتيئـة    "تعزيز النشاط األكادميي والتربوي   "العايل املذكورة أعاله إجراءات لتوجيه العمل اجلامعي حتت مسمى          

  .الشروط املناسبة لترسيخ مناخ موات للبحث العلمي

املعـايري الناظمـة    (وفقراهتا الفرعية من املرسوم بقانون املذكور أعاله        ) مبادئ حمددة  (٣وأخرياً، تنص املادة      - ٢٩٤
  .على ما يلي) للنظام الفرعي للتعليم العايل

 رهناً باملبادئ العامة املنصوص عليها يف القانون األساسي لنظام التعليم، تنطبق على النظام الفرعي للتعلـيم               "  - ٢٩٥
  :العايل املبادئ احملددة التالية

  حرية تعلم عناصر الثقافة والفكر والفن والعلم والتكنولوجيا وتعليمها والبحث فيها ونشرها؛  )أ(  

  اإلدارة الدميقراطية ملؤسسات التعليم؛  )ب(  

  ضمان معيار اجلودة يف التعليم ومن مث يف تدريب الكوادر ويف أنشطة البحث املضطلع هبا؛  )ج(  

  حرية البحث العلمي والتكنولوجي؛  )د(  

  ".العالقة بني التربية والتعليم، وبني العلم والتكنولوجيا، وبني العمل واملمارسات االجتماعية  )ه(  

  ملخص  - ٣  

ُيقصد مبفهوم احلرية املعرب عنه يف القانون جمموعة عوامل مترابطة فيما بينها، اهلدف منها السماح ملؤسـسات               - ٢٩٦
  . يف أنغوال مبمارسة أنشطتها ممارسة كاملة دون أي قيدالتعليم العايل

   خمصصات امليزانية الوطنية- فاء 

مع هناية الرتاع املسلح وبدء تنفيذ برنامج االستثمارات العامة يف قطاع التعليم ووضع اخلطة الوطنية لتـوفري                   - ٢٩٧
  .خمصصات ميزانية قطاع التعليم زيادة كبريةالتعليم للجميع واالستراتيجية املتكاملة لتحسني نظام التعليم، زادت 
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  :وتطورت النسبة املئوية مليزانية التعليم خالل السنوات اخلمس األخرية كما يلي  - ٢٩٨

وخالل هذه السنة األخرية، بلغت     . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٩,٨ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٦من    )أ(  
ـ   ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ميزانية التعليم باألرقام املطلقة      ة ـمليـار وسبعمائ

  ).مليون دوالر

برنامج حتسني اخلـدمات االجتماعيـة      (وُرصدت حلكومات املقاطعات مبالغ للقطاع االجتماعي بوجه عام           - ٢٩٩
  .وزيدت ميزانية االستثمار لوزارة التعليم) للسكان

  لتعليم املساعدة الدولية ملمارسة احلق يف ا- صاد 

أمام واقع ما بعد احلرب، عربت عدة منظمات حكومية أو خاصة عن تضامنها بصور شىت، مـن التمويـل                     - ٣٠٠
  .املدعوم إىل التمويل على سبيل اهلبة

فعلى سبيل املثال، أمكن يف قطاع التعليم تدريب الكوادر وبناء املدارس وتوسيعها وتنظيمها على حنو أمشـل                   - ٣٠١
  .ارجيبفضل أوجه الدعم اخل

وجيدر بالذكر يف إطار الدعم الثنائي املقدم من عدة بلدان لتدريب الكوادر األنغـوليني مـشاركة اليابـان                    - ٣٠٢
والربتغال يف بناء املدارس وتوسيعها بتمويل على سبيل اهلبة، ومشاركة إسبانيا يف بناء وحدة تصميم شكلي، كما جيدر      

كو واليونيسيف واالحتاد األورويب ومنظمات غري حكوميـة يف تـدريب   بالذكر الدعم املقدم من منظمات مثل اليونس  
  .املدربني ويف بناء املدارس وجتهيزها

وأسهمت أوجه الدعم املذكورة، على تواضعها، يف سد بعض الثغرات اليت كان سيستغرق سدها وقتاً طويالً                  - ٣٠٣
  .لو تصرفت الوزارة وحدها، نظراً لشح املوارد املتاحة

جهة نظر اجتماعية، مسحت املساعدة اخلارجية أساساً يف خفض عدد األطفال غري املشمولني بالنظام،              ومن و   - ٣٠٤
مما يسهم يف خفض مؤشر جنوح األحداث، ويف زيادة عدد الفنيني املدربني يف جماالت متنوعة، وهو ما سـيؤدي إىل                    

  .خفض مؤشرات البطالة

سني جودة العمل وكفاءة نظام التعليم وفعاليتـه، بعـد تكييـف    وأتاح تبادل اخلربات الناجم عن التعاون حت     - ٣٠٥
  .املعارف املكتسبة مع واقع احلياة يف أنغوال

  .ومن وجهة نظر ثقافية، يالَحظ وجود تعايش ثقايف يف جمال املعرفة، بسبب تدريب الكوادر يف اخلارج  - ٣٠٦

، أي حبسب البلد الذي درس فيه كل فين         وإمكانية االضطالع بنفس النشاط باستخدام تكنولوجيات متنوعة        - ٣٠٧
  .متثل قيمة مضافة وعامل إثراء ثقايف
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   احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية- عاشراً 
  التدابري التشريعية

، تبني املؤشرات املتاحة تطوراً بطيئاً، سواء على صعيد إقامة البىن التحتيـة أو علـى                )٣٨(الثقايفعلى الصعيد     - ٣٠٨
ويف املقابل، تطور عدد الطلبة املسجلني يف املـدارس الوطنيـة           . ء يف املكتبات العامة وزوار املتاحف     صعيد عدد القرا  

  .للمسرح والرقص واملوسيقى تطوراً إجيابياً للغاية

من فرق املسرح والـرقص  ) خمرجون مسرحيون ومديرو رقص   ( فنياً   ١٢٠وعلى الصعيد الثقايف أيضاً، شارك        - ٣٠٩
سول يف حلقة دراسية إقليمية حول أنشطة الثقافة واملسرح والرقص           -  نوريت ولوندا  -  لوندايف مقاطعات موشيكو و   

ويف الفترة نفسها، ُنظمت يف كابيندا حلقة تدريبية ملديري التراث الثقايف على صعيد البلديات، مبـشاركة                . واملوسيقى
 اً من موظفي مقاطعات ماالجني وكوانزا      موظف ٥١ويف ماالجني، شارك    . ف بلديات املقاطعة  ـدوا من خمتل  ـفنيني وف 

ويف جمال املكتبات، مت تدريب موظفني خمتصني بتـرويج         . نوريت وبيننغو يف حلقة دراسية إلدارة وتنظيم احملفوظات        - 
  .القراءة أتوا من املكتبات العامة ومن بعض املشاريع الثقافية يف لواندا ومن املكتبة الوطنية

، وبصرف النظر عن النتائج املمتازة احملرزة يف خمتلف املسابقات الوطنية والدوليـة،             )٣٩(وفيما يتعلق بالرياضة    - ٣١٠
  .٢٠٠٦جيدر باملالحظة تزايد عدد ممارسي الرياضية وإقامة بعض البىن التحتية، وهي عملية من املقرر تكثيفها يف عام 

السياسة الثقافية ألنغوال وبرنامج التنميـة       الندوة الثالثة للثقافة الوطنية وُبحثت فيها        ٢٠٠٦وُعقدت يف عام      - ٣١١
ويشار . ، وسبقته مراحل على صعيدي البلديات واملقاطعات"٢٠٠٦نسخة "وُنظم املهرجان الوطين للموسيقى . الثقافية

 شخصاً، وهي أرقـام تؤكـد أن   ١٣٥ ٢٣٠ فرقة مؤلفة من ١ ٤٠٠ شاركت فيه ٢٠٠٦أيضاً إىل أن مهرجان عام    
ويف جمال تشجيع اللغات الوطنية، ُنظمت يف لوبانغو حلقة دراسية ُوضـعت            . تفال شعيب يف البلد   املهرجان هو أكرب اح   
  .هوميب -  فيها أجبدية للغة نيانيكا

، العدد املرتفع للمستفيدين من إجراءات ختفيـف منـاخ          )٤٠(وجيدر باملالحظة يف الربنامج التنفيذي للشباب       - ٣١٢
  .بينهمالالتسامح بني الشباب وتشجيع التعاون 

                                                      

  . املتعلق بالثقافة٣٠انظر املرفق رقم   )٣٨(
  .ة املتعلق بالرياض٣١انظر املرفق   )٣٩(
  . املتعلق بالثقافة٣٢انظر املرفق   )٤٠(
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   اجملتمع املدين- حادي عشر 
، خيضع تطوير أنشطة اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميـة يف          ١٩٩٢وباإلضافة إىل القانون الدستوري لعام        - ٣١٣

  :أنغوال لثالثة نصوص تشريعية هي كما يلي

كومية ون اجلمعيات، حيدد أساس عمل اجلمعيات واملنظمات غري احل        ـ، أو قان  ١٤/٩١القانون رقم     )أ(  
  يف أنغوال؛

، حتكم عمل املنظمات غري )٨٤/٠٢املرسوم بقانون رقم (الالئحة التنظيمية للمنظمات غري احلكومية   )ب(  
  ؛"اجملموعات التشاركية"احلكومية اليت ُيطلق عليها اسم 

مجعية ات القانونية الالزمة لتمكني     ـدم أو ينشئ اآللي   ـ، خي )٥/٠١القانون رقم   (قانون النفع العام      )ج(  
  أو منظمة غري حكومية من اكتساب صفة منظمة ذات نفع عام؛

ال يوجد أي نص بعينه ينظم عمل املنظمات غري احلكومية العاملة على صعيد إقليمي أو حملي أو على    )د(  
  .صعيد املقاطعات

مية اليت تقوم مقام حلقة     وتنتهي هذه السنة والية الوحدة التقنية لتنسيق املساعدة اإلنسانية، وهي اهليئة احلكو             - ٣١٤
 والتـشريع   ١٤/٩١وكانت قد بدأت واليتها بتنقيح القـانون رقـم          . الوصل بني املنظمات غري احلكومية واألجنبية     

وكان اهلدف من التنقيح تصحيح بعض الثغرات املوجودة، لتحويل مجيع املنظمات العاملة يف القطاع مـن                . التكميلي
  .ئ إىل منظمات إمنائيةمنظمات للمساعدة يف حاالت الطوار

وجيدر باملالحظة أنه يوجد أيضاً يف عداد التشريعات السارية يف أنغوال بشأن منظمات اجملتمع املدين، تـشريع     - ٣١٥
  .حمدد ومنفصل يوجه وينظم أنواعاً معينة من اجلمعيات، مثل جلان اآلباء، ومجعيات القرويني، وجلان السكان وغريها

ات العامة املتعلقة باجلمعيات معروفة نسبياً لدى هذه اجلمعيات فإن املعرفة بالتشريع احملدد             وإذا كانت التشريع    - ٣١٦
  .هلذا القطاع حمدودة للغاية

منظمات اجملتمع املدين األنغولية والعاملة يف أنغوال مشاركة متزايدة يف أنشطة /وتشارك املنظمات غري احلكومية  - ٣١٧
وعليه، ميكن تأكيد وجود جمتمـع مـدين        . ئمة يف كل قطاع من قطاعات النشاط      الترويج، بطرق أمهها الشبكات القا    

  .تعددي يف أنغوال

وباإلضافة إىل الشبكات الرمسية، توجد أيضاً مناقشات نشطة بني منظمات اجملتمع املدين حول مواضيع متصلة                 - ٣١٨
 واملسائل العقاريـة، واملـسائل اجلنـسانية،        باستراتيجية مكافحة الفقر، وحماربة الفساد، والشفافية واإلدارة الرشيدة،       

وفريوس ومرض اإليدز، وحقوق الطفل، وجنوح األحداث، والبطالة، وتوفري التعليم للجميـع، وإعـادة اإلدمـاج                
وتوجد مؤشرات على أن عمل املنظمات غري احلكومية بدأ يفعل . واملصاحلة الوطنية، واالنتخابات، وغريها من املواضيع

 على ذلك التغيريات املعتمدة يف قانون األراضي وقانون الصحافة واالقتراحات الواردة بـشأن قـانون                فعله؛ والدليل 
  .اجلمعيات اجلاري تنقيحه
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وعلى النحو نفسه، بدأ احترام حقوق اإلنسان للمحتجزين وغريهم يشهد حتسناً نتيجة اجلهود الـيت تبـذهلا                   - ٣١٩
  .ين لدى السلطات احلكومية والقضائية والشرطية وغريهامنظمات اجملتمع املد/املنظمات غري احلكومية

منظمات اجملتمع املدين، فقد آن األوان إلعداد ووضع مشروع دراسـي           /ونظراً ملكانة املنظمات غري احلكومية      - ٣٢٠
لإلصالح الضرييب ومشروع دراسي آخر إلنشاء مركز توثيق متخصص يف املسائل التقنية والعلمية، تكون مهمته نشر                

  .راسة املشاكل أو املسائل أو الظواهر الضريبية أو االجتماعية، من أجل التأثري يف السياسة اخلاصة هبذا القطاعود

وما زالت التشريعات احلالية يف بـداياهتا فيمـا خيـص اإلدارة واملـسؤولية الداخليـة للمنظمـات غـري                      - ٣٢١
املنظمات بطريقة مناسبة وشـفافة بيانـات عـن         منظمات اجملتمع املدين، وهذا ال يضمن أن تكشف هذه          /احلكومية

  .مسؤوليتها وإدارهتا ألعضائها وللجمهور املهتم وملؤسسات الدولة وملاحنيها الوطنيني واألجانب ولغريهم

منظمات اجملتمع املدين يف مرحلة ما بعد الرتاع، باتت البيئة أكثـر            /وفيما خيص متويل املنظمات غري احلكومية       - ٣٢٢
ن نفدت أموال الصناديق اإلنسانية اليت كانت موجودة أثناء الرتاع، مما محل أغلب اجلهات املاحنة إلعمـار        تقييداً بعد أ  

ومع ذلك، كان االجتاه الغالب يف الفترة األخرية حنو تناقص األموال املتاحـة،             . أنغوال على تغيري توجهها االستراتيجي    
  .يةبينما أخذت توجَّه أموال أخرى صوب الوكاالت احلكوم

منظمات اجملتمع املدين األنغولية كثرياً من اخلربة يف مجع األمـوال، لعـدم             /وال متلك املنظمات غري احلكومية      - ٣٢٣
حصوهلا على تدريب ُيذكر من مثيالهتا األجنبيات، اليت تنافسها يف الوقت نفسه منافسة غري نزيهة لتشويه مسعتها أمام                  

  .ة الرئيسية والقويةالرأي العام وإبعادها عن اجلهات املاحن

 -  - - -  -  

 


