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  مقدمة  -أوالً 

 ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       ) ه(٥للفقرة   هذا التقرير مقدم وفقاً     -١
 . إنشاء جملس حقوق اإلنسان واملتعلق ب٢٠٠٦أبريل /نيسان ٣ املؤرخ

غريه من التقارير اليت    وء  ض، وينبغي تقييمه يف     ٢٠٠٩-٢٠٠٢ويغطي التقرير الفترة      -٢
إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أن قدمتها   مهورية أنغوال   سبق جل 

 . املرأةجلنة حقوق الطفل وجلنة حقوق و

 املنهجية املستخدمة يف إعداد التقرير  - لفأ  

 هذا املنظور،   منتقرير  عد هذا ال  وقد أُ .  ومحايتها أنغوال بتعزيز حقوق اإلنسان   تلتزم    -٣
 تضم ممثلني عـن مؤسـسات الدولـة         مشتركة بني القطاعات  جلنة  نسقتها  عملية  يف إطار   

الرابطة الدولية للدفاع   و منتدى املنظمات غري احلكومية   ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك       
  . )١(مجعية التنمية ودعم احلمالتوعن حقوق اإلنسان والبيئة 

 ووكاالت  )٢( حلقوق اإلنسان  اإلقليميةصاالت واملشاورات مع اللجان     االتويف إطار     -٤
مـن   ئيةإحـصا معطيات  معلومات و املشتركة بني القطاعات    لجنة  مجعت ال األمم املتحدة،   

 .  ومحايتهاالوكاالت اليت تنفذ سياسات تعزيز حقوق اإلنسان

 هذا التقريـر،    وبالنظر إىل العدد احملدود من الصفحات والكلمات املسموح هبا يف           -٥
بالتأكيد صورة عامة عن حالة حقوق اإلنـسان يف         تعطي  قمنا باختيار مواضيع ذات أولوية،      

         إىل الـيت قدمتـها الدولـة       خـرى   األتقـارير   ميكن استكمال هذه املعلومـات بال     و. البلد
 . املعاهداتهيئات 

  اجلغرايف والوضع الدميغرايفاملوقع   - باء  
الشمال، من  فريقيا اجلنوبية بني مجهورية الكونغو      الساحل الغريب أل  وال على   غأنتقع    -٦

الشرق ومجهوريـة   من  الشمال الشرقي، ومجهورية زامبيا      من   ومجهورية الكونغو الدميقراطية  
بلـدان أفريقيـا    كرب  أخامس    هي احمليط األطلسي وأنغوال اليت تقع على     . اجلنوبمن  ناميبيا  

مـصب  ويفصل  .  كيلومتر مربع  ١ ٢٤٦ ٧٠٠اإلمجالية  بلغ مساحتها   إذ ت جنوب الصحراء،   
          .بقيـة البلـد  وهنر الكونغو وجزء من مجهورية الكونغو الدميقراطية بني مقاطعـة كابينـدا     

          عـدد سـكان   ويبلـغ   . مجاعة ٥٤٧ و  بلدية ١٦٣ مقاطعة و  ١٨ إىل )٣(إدارياًالبلد  وينقسم  
 .  املربعالكيلومتريف  نسمة ١٣,٢فيها السكانية نسمة، وتبلغ الكثافة  ١٦ ٥٢٦ ٠٠٠ أنغوال
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  املعاهدات الدولية  - جيم  
الدولة األنغولية طرف يف عدد من املعاهدات الدولية اهلامة املتعلقة حبقوق اإلنـسان               -٧
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         : الصكوك التالية االنضمام إىل   هي يف صدد    و

ناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو          الدولية مل ة  ، واالتفاقي )١٩٧٠(العنصري  
ماية حقـوق مجيـع     حل، واالتفاقية الدولية    )١٩٨٨(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

عرب الوطنيـة   أسرهم، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة        أفراد  العمال املهاجرين و  
 مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء          انلق املتع ان اإلضافي هاوبروتوكوال

الرامي إىل  قوق املدنية والسياسية    للعهد الدويل اخلاص باحل   واألطفال، والربوتوكول اإلضايف    
 . األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياريحقوق ، واتفاقية عقوبة اإلعدامإلغاء 

  ومحايتهاإلنسان دستوري لتعزيز حقوق االيكل اهل  -دال   
 : اهليكل على مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةيقوم هذا   -٨

 رئيس الدولة والقائد العام للقوات املسلحة األنغولية؛ وهو رئيس اجلمهورية،  •

 ؛ تعمل على اعتماد القواننياهليئة املمثلة للشعب، واليت وهي اجلمعية الوطنية،  •

 أمـام   هي مسؤولة سياسياً  يف اإلدارة العامة، و   العليا  اهليئة التنفيذية    وهي ،احلكومة •
 ؛الوطنيةرئيس اجلمهورية واجلمعية 

 الشعب؛ باسم هيئات ذات سيادة مسؤولة عن إقامة العدل هي  و،احملاكم •

الذي يراقـب احتـرام     جهاز إقامة العدل،     وهو للجمهورية،   مكتب املدعي العام   •
 ؛  بصورة عامةالقوانني

املواطنني هيئة عامة مستقلة هتدف إىل الدفاع عن حقوق       ووه،  مكتب املدعي العام   •
 املقدمة هلم؛الضمانات وحرياهتم وعن 

  ومحايتهاخرى لتعزيز حقوق اإلنسان األليات اآل  - هاء  
وطين لـشؤون األسـرة،     اللس  حلقوق اإلنسان كما أنشئ اجمل    إقليمية  أنشئت جلان     -٩
  .  ومحايتهاسرية وشبكات لتعزيز حقوق الطفلاملشورة األ ومراكز ،ولةوطين للطفاللس اجملو
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  احلقوق املدنية والسياسية  - ثانياً  

 احلق يف عدم التمييز  - لفأ  

بوصفهما عدم التمييز   يف   من القانون الدستوري احلق يف املساواة و       ١٨املادة  تصون    -١٠
على أن القانون يعاقب بشدة     تبني  ، و  ولدولة القانون  دميقراطيةاللدولة  لاملبادئ األساسية   من  

إجياد التمييز ويف إىل التسبب  االنسجام االجتماعي أو إىل اليت ترمي إىل اإلساءةعمال األمجيع 
قـانون  ال مـن  ٧ أساس قانوين يف املادة ذا املبدأ أيضاًوهل. امتيازات على أساس هذه العوامل   

منـاطق  ماعي والثقايف بني مجيـع      لتضامن االقتصادي واالجت  الذي يشجع على ا    الدستوري
 . يف البلد بأكملهالتنمية املشتركة من حيث أنغوال، 

 إىل  املنتمنيواملسنني واملرضى أو    لذوي اإلعاقة    ةاملتخصصاملعاملة الفردية أو    دخل  وت  -١١
السياسية واالجتماعية واحلماية اخلاصـة الـيت        ضمن سياسات املساعدة     جمموعات األقليات 

، ومنائـه  تهومحاياإلنسان  الشاملة لضمان بقاء    تها  على تنفيذها كجزء من رؤي    تعمل احلكومة   
 . عليه القانونينص على أساس ما 

 احلق يف احلياة  - باء  

سبتمرب على حظر عقوبـة اإلعـدام،   /أيلول ١٦ املؤرخ  ٢٣/٩٢القانون رقم   ينص    -١٢
 مـن قـانون     ٣٥٨ة  املادوحتظر  . آليات لرصد وضمان احلق يف احلياة     وضع  أحكامه  تتيح  و

قـد  ومع ذلك،   . احلمل من   بدءاًإلنسان  ا كوسيلة حلماية وصون حياة      اإلجهاضالعقوبات  
عندما تكون حياة   معينة،  يف ظروف سريرية وعالجية      وضع حد للحمل     حملّييقرر فريق طيب    
، علـى أن     على النمو الطبيعي للطفـل     حاالت عدم توافق تشكل خطراً    يف  األم يف خطر أو     

ألن أي إهناء للحمل بعد ذلـك       من احلمل،   انتهاء األسبوع الثاين والعشرين      قبل   يكون ذلك 
 . جرمية يعاقب عليها القانونُيعترب 

 نسيةاجلسم والاحلق يف ا  - جيم  

أكتـوبر علـى    / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   ١٠/٨٥ من القانون رقم     ١تنص املادة     -١٣
عمليـة  ومثة  . خصي واالسم العائلي  االسم الش : تشكيل االسم الكامل للمواطن حتت عنوان     

لحصول علـى   متهد الطريق ل   الوثيقة اليت    و، وه دفتر األحوال الشخصية  وإلصدار  تسجيل  لل
وكان مئات اآلالف من األطفال قد حرمـوا يف         . ملواطننيواحلفاظ على هوية ا   بطاقة اهلوية   

 ١٩٩٨ يف عامي  اًجمانتسجيل املواليد   محلتني ل احلكومة  وقت ما من هذا احلق، ولذلك نفذت        
تـسجيل  كما أن   .  على التوايل   نسمة ٢ ٢٠٠ ٠٠٠ونسمة   ٦٥٨ ٦٢٠ مشلت،  ٢٠٠١و

 . ألمراض الوفيات وامعدلللتمكن من معرفة  جماينالوفيات 
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ال ُتدفع أية رسـوم علـى        ،مايو/أيار ١٤ املؤرخ   ٣١/٠٧املرسوم رقم   ومبوجب    -١٤
كما ُيعفـى مـن الرسـوم       نوات،   س ٥و صفرالذين تتراوح أعمارهم بني     تسجيل األطفال   

قـد  ، و ة سـن  ١١و  سنوات ٨الذين تتراوح أعمارهم بني     لألطفال  ات اهلوية   بطاقاستصدار  
 ومـصحات املستـشفيات   يف  تسجيل  الخدمات  لتأمني  الظروف الالزمة   أوجد هذا املرسوم    

  وكـذلك  ،جتري عمليات الوالدة  اليت  املراكز  وغريها من   ومراكز صحة األم والطفل     الوالدة  
جملتمعـات احملليـة    يف ا نظـام   ال توسيع    حالياً ري، وجي واجلماعات احمللية  البلديات   يف إدارات 

 . التمتع هبذا احلقمن طفال األمجيع لتمكني 

اجلنـسية  من  للطفل أب أو أم     إما أصلية عندما يكون     : اجلنسية األنغولية وقد تكون     -١٥
طفل تكون ممنوحة ل  عندما  أو مكتسبة   رج؛   يف اخلا  ميف أنغوال أ   أكان الطفل مولوداً  األنغولية  

خيتار جنـسية   وهلذا الطفل أن    على اجلنسية األنغولية،    قاصر أو عاجز حصل والده أو والدته        
ممنوحة لشخص منحدر من أصل أنغويل ولد على األراضـي          أو  ،  يصبح راشداً أخرى عندما   

 ألبـوين   ي األنغوليـة  األراضاألنغولية وليست لديه أية جنسية أخرى، أو لطفل مولود على           
 هذه املسألة تطورات أخرىتشهد أو ال جنسية له، وسجمهولني أو لطفل غري معروف اجلنسية 

ه مـا زال حيتـاج إىل       لكنمتت صياغته   ي  ذ، عند املوافقة على قانون اجلنسية اجلديد، ال       قريباً
  .)نسية قانون اجل-يوليه / متوز١ املؤرخ ١/٠٥القانون رقم (موافقة اجلمعية الوطنية 

  نظام إقامة العدل  - الد  
وهـو   ؛ العدل يف أنغـوال    تقيميتألف النظام القضائي من جمموعة من األجهزة اليت           -١٦

 من القـانون  ٢القانون، املنصوص عليها يف املادة      الدميقراطية ودولة   دولة  الطبيعة  مستمد من   
 . احملاكممن الدستوري، ويتكون 

  السائدالنظام القضائي   -١  
 العليا؛ القضائية الدستورية اهليئة وهي ، احملكمة الدستورية  )أ(  

؛ وهـي   ، اليت متارس واليتها القضائية يف مجيع أحناء البلـد         احملكمة العليا   )ب(  
            يـتعني علـى كـل     املواد الـيت    حبسب تنوع     مقسمة إىل أقسام   الدوائر و دوائرمقسمة إىل   

 ؛ تهامعرفقسم 

هي متارس  و١٩ ذات االختصاص القضائي العام وعددها ،اإلقليمية احملاكم  )ج(  
 أقسام؛ إىل الدوائر وتنقسم دوائر  وتنقسم إىل ؛ ذات الصلةاألقاليميف هذا االختصاص 

 يف البلـديات ذات الـصلة،        القضائية متارس واليتها وهي   ية،اكم البلد احمل  )د(  
عاقـب  ُياليت  تفصل يف املنازعات    هي خمتصة يف املسائل اجلنائية، و     و.  أيضاً ١٩ عددها ويبلغ  
 يف  املسائل املدنيـة  خمتصة ب  بل هي أيضاً  . غراماتما يقابلها من    بعقوبات إصالحية أو    عليها  

 كوانزا؛ الدعاوى اليت تصل قيمتها إىل مئة ألف 
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ضمن اهليكـل   ،   اليت تنظر يف اجلرائم العسكرية أساساً      ،احملاكم العسكرية   )ه(  
احملـاكم العـسكرية    و ؛احملكمة العسكرية العليـا   و ؛قضاء العسكري اجمللس األعلى لل  : التايل

            املنصوص عليها   يف اجلبهة  حماكم املناطق واحلاميات العسكرية؛ واحملاكم العسكرية      و ؛اإلقليمية
 . يف القانون

  والبلديات األقاليميف توزيع احملاكم والقضاة 

  القضاة  اكماحمل البلدية  القضاة  احملاكم  اإلقليم  الرقم
 ١ ١  بوكوزاو ٣ ١  كابيندا 
 ٢ ١  سويو ٢ ١  زائري 
 ٤ ١  نيغاغي ٣ ١  وجيي 
 ٢ ---- ----- ٣ ١  بنغو 

 ١  إنغومبوتا
 ١  فيانا

 ٤٨ ١  لواندا 

 ١  كاكواكو
٢٣  

 ١ ---- ----- ٣ ١  لواندا نوريت 
 ٦ ---- ----- ٣ ١  لواندا سول 
 ٣ ١  كاكوسو ٣ ١  ماالجني 

 ٣ ١  زا نوريتكوان  ١ ١  كامباميب
 ١ ١  غولونغو ألتو

 ١ ١  غابيال
 ١ ١  ليبولو

 ٤ ١  كوانزا سول 

 ١ ١  بورتو أمبومي
 ١ ---- ----- ٤   موكسيكو 
 ٢ ---- ----- ٥ ١  بييه 
 ٩ ١  كأال ٦ ١  هوامبو 

 ١٣ ٢ بنغويال - لوبيتو  ١  كوبال
 ١  بايا فارتا

٥ 

  ٣ ----- ------ ٣ ١ كواندو كوبانغو 
 ٤ ١ ماتاال ٨ ١ ويال 

 ٥ ١ نامبييب  ١ ١ تومبوا
 ١ ١ بيباال

 ٤ ١ كاهاما ٣ ١  كونيين 
 ٧٧ ١٩  ١٢٩ ١٩  اجملموع

  
  القضاة املتقاعدون

  يف البلديات  األقاليميف 
٢ ٧ 
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              علـى الـصعيد الـوطين،      ٢٣٦فإن عددهم يبلـغ     ،  دعني العامني املبفيما يتعلق     -١٧
 . امرأة ٥٧ و رجال١٧٩ًبينهم 

 اللجوء إىل القضاء  -٢  

يف وذلـك  متييـز،  أن يتعرضوا ألي دون  إىل احملاكم   ن  واملواطنيلجأ  عند الضرورة،     -١٨
كما أن الـدعم    . رفع الدعاوى وواجبهم يف املثول أمام احملاكم       تهم يف أو سلط  همإطار حق 

               حملـامني أو  ا أتعـاب قـضائية املعفـاة مـن       الاملساعدة  القضائي مضمون هلم وتتوفر هلم      
 . ضرائب احملاكم

 أكثـر   ؤهماستقالل القضاة وأدا  بات  ،  همرووأجالقضاة  مع حتسن ظروف عمل     و  -١٩
 . من أي وقت مضى وضوحاً

بديلة الشكال  ال بد من ذكر األ    ،  صالح العدالة والقانون  اجلارية إل عملية  الويف إطار     -٢٠
العدالة دون احلاجة   حصول املواطنني على    وية الرتاعات، واليت توفر إمكانية      من الوساطة وتس  

 عددها  عبء الدعاوى يف احملاكم، واليت تسبب     ، وذلك هبدف تقليص     إىل اللجوء إىل احملاكم   
 . يف حاالت من تأخري النظر فيها الكبري

ام الذي يراقـب احتـر    جهاز إقامة العدل،     ووه،   للجمهورية مكتب املدعي العام   •
 ؛ بصورة عامةالقوانني 

هيئة عامة مستقلة هتدف إىل الـدفاع عـن احلقـوق            وهو،  مكتب املدعي العام   •
 واحلريات والضمانات للمواطنني؛ 

 لعادات وتقاليد كل منطقـة      تطبق قواعد القانون العريف، وفقاً    : السلطات التقليدية  •
 . البلديف  ثقافية - جغرافية واجتماعية

 يةاإلصالحات القضائ  -٣  

جمموعة من النصوص   اليت تقوم بوضع    أنشأت احلكومة جلنة إصالح العدالة والقانون         -٢١
قدمت هذه اللجنة   الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، و      بتكييفها مع   و القانونية
شركات احملـامني؛   ؛ قانون   )متت املوافقة عليه بالفعل   (قانون اجلمارك   : تتعلق مبا يلي  مشاريع  

قانون الوساطة  و؛  واحلجزقانون عمليات التفتيش واملصادرة     و؛  االحتياطيوقانون االحتجاز   
للمـوظفني  لنظام األساسـي    لالقانون العضوي   ومرسوم إنشاء مراكز الوساطة؛     ووالتوفيق؛  
والقانون  للجمهورية؛  مكتب املدعي العام  العام و ملكتب املدعي   العضوي  والقانون  ؛  القضائيني
قـانون  و؛  اهليكل التنظيمي ألقـالم احملـاكم     مرسوم تعديل   و؛  القضائيةاكم  لمحلالعضوي  

 تنقيح القوانني املتعلقة بالقـضاء العـسكري واملـساعدة           حالياً وجيري. اإلجراءات اجلنائية 
القانون كما جيري تنقيح    . للعاملني يف جمال القانون   مرسوم التدريب املهين    كذلك  القانونية، و 

 . ١٩٩٢الدستوري لعام 
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  الوضع يف السجون  - هاء  
 على نقطة   مع التركيز أساساً  ،  هنظام السجون يف أنغوال وتطوير    جيري اآلن حتديث      -٢٢

كـانون  حـىت   و. احملـروم مـن حريتـه     اإلدماج االجتماعي للفرد    إعادة  مشتركة تتعلق ب  
               غـري املوجـودين يف احلجـز        سـجيناً  ٥ ٠٨٣كـان يف البلـد      ،  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 السجناءوصل عدد   ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /لولويف أي . شخصاً ٩ ٨٢٩ليصبح اجملموع    االحتياطي
وأصـبحوا   االحتياطي   االحتجاز  جتاوزوا مرحلة  شخصاً ٧١١بينهم  ،  اًشخص ١٦ ١٨٣إىل  

 . يف املرحلة القضائية

  السجناءمعاملة   -١  
وذلك يف  ،  ق هبا  تتعل  لظروف حمددة  قوق حمدودة نظراً  تصبح بعض احل  أثناء احلبس،     -٢٣

 احلق يف احليـاة   بشكل خاص ب  للفرد  مصلحة الفرد واجملتمع، ومع ذلك، فإن الدولة تعترف         
شـكل مـن    ي  وباحلق يف عدم التعرض أل    ،   الشخصية وحتترم هذا احلق    سالمةالكرامة و وال

ـ التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف عدم    أشكال ال  ز، تميي
عوامل حامسة مـن    هي   احترام احلياة اخلاصة واألسرية، واليت       يفحرية الفكر والدين، و   يف  و

ريـة يف   احلاحلق يف   ويكمن  . يف اجملتمع  تأهيله وإدماجه  وإعادة    الفرد من جديد   انبعاثأجل  
 من قـانون    ٣٩١ ما يليها واملادة   و ٣٢٨املادة   من القانون الدستوري، يف حني أن        ٢٠املادة  
مؤسـسة   ٣١وتوجد يف البلـد     . هابات تنص على فرض عقوبات على كل من خيالف        العقو
 مل ُتنب أصـالً   مؤقتة  توجد يف منشآت    و، بينها أربع تعاين من هشاشة بنيتها التحتية،         سجنية

 ). وسويوكونغو  - نبانزا( وزائري ندا نوريتلووال سيما يف مقاطعات بنغو، و، لتكون سجوناً

 -  مستـشفى  أي على تشخيص خاص يف     الرعاية الصحية،    علىوحيصل السجناء     -٢٤
املستـشفى العـسكري    لجأ عند الضرورة إىل طلب املساعدة من        الذي ي  باولو،   سانسجن  

وفيمـا يتعلـق    . أو مركز صـحي   مؤسسة عقابية مركز طيب     كما يوجد يف كل     املركزي،  
 . مياًثالث وجبات يو، على الصعيد الوطين، على السجناءحيصل مجيع ، بالتغذية

ـ   درجات واملقصورات   العلى  السجناء أو توزيعهم    تصنيف  ويتم    -٢٥ سب املختلفـة حب
 للمبادئ املنصوص عليهـا يف       وفقاً ية،رضاحلالة امل اجلنس والعمر والوضع القانوين واجلنسية و     

 يف العهد الـدويل اخلـاص       ة، الوارد "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      "
ناسبة املؤسسات امل  قانون السجون يف أنغوال الذي حيدد أيضاً      يف  ق املدنية والسياسية، و   باحلقو

علـى الـسجناء    إلشراف  حلاالت ا عقوبات السجن، مع إعطاء األولوية      لالحتجاز ولقضاء   
 يف خمتلف أنشطة وبرامج العالج والتعليم       ٢١-١٨ و ١٨-١٦من الفئتني العمريتني    الشباب  

           أو احلوامـل    الـسجينات وتـستفيد   . فيـد للمجتمـع   املعمل  والهين  والتدريب التقين وامل  
           هلن باالحتفـاظ بأطفـاهلن حـىت        تسمحمعاملة خاصة،   اللوايت ُيحتجزن مع صغارهن من      

 .  سنوات٣سن 



A/HRC/WG.6/7/AGO/1 

9 GE.09-17291 

. نوملواطناليت حيظى هبا ا   عاملة  ويلقى السجناء الذين حيملون جنسيات أجنبية نفس امل         -٢٦
  اخلاص والعفوالعام  اختاذ تدابري مثل العفو     د عدد السجناء، اضطرت الدولة إىل       ويف ظل تزاي  

 .  احمللياجملتمعالعقوبة إىل أداء عمل لصاحل  وختفيفالعقوبة، إبدال و

 إضفاء الطابع اإلنساين عليه نظام السجون وإصالح  -٢  

سلسلة بتنفيذ  الدولة األنغولية   تقوم  من أجل حتقيق إصالح حقيقي لنظام السجون،          -٢٧
الـسجون   يندرج يف إطارها إنفاذ قانون    ،  فينتشريعي وهيكلي و  ذات طابع   من اإلجراءات   

نظام املهـن اخلاصـة خبـدمات       و ،)أغسطس/آب ٢٩املؤرخ   ٨/٠٨القانون رقم   (اجلديد  
تنظيم العمل يف   وقانون  ،  )ديسمرب/ كانون األول  ٢٤  املؤرخ ٤٣/٩٩املرسوم رقم   (السجون  
مـدراء  تدريب  أعمال  ، و )أكتوبر/تشرين األول  ١ املؤرخ   ٦٤/٠٤ رقم   املرسوم(السجون  
وحراس السجون، وذلك بتمويل من مدريب موظفي العمل االجتماعي يف السجون السجون و

 البلدان األفريقية   - املسمى برنامج اإلرشاد اإلقليمي   لتعاون  ابرنامج  إطار  االحتاد األورويب يف    
يف سـيما   ال سجون جديـدة،  ستة بنيت ،أيضاً ويف هذا االجتاه   .اليت لغتها الرمسية الربتغالية   

 كونغـو   نبانزاو،  كاكسيتوولوندا نوريت،   يف مناطق   و) عمل بالفعل وهو ي  (كاكيالكابيندا و 
 ).  وباتت يف مرحلة التجهيز العمل هبا أيضاًاليت انتهى(وسويو 

  نظام حمكمة األحداث  -٣  
قواعـد  "(  شؤون قضاء األحداث   إلدارةالنموذجية  قواعد األمم املتحدة الدنيا     تشري    -٢٨
تـشرين   ٢٩املـؤرخ   ،  ٤٠/٣٣رقـم   األمـم املتحـدة     ، واملعتمدة مبوجب قرار     )"جنيبي

هناك سـلطة خمتـصة     تكون  ضرورة أن   إىل   ،١رقم  ال،  ١٤يف املادة   ،  ١٩٨٥ نوفمرب/الثاين
             ويـنص  .توصية عززهتا اتفاقيـة حقـوق الطفـل       وهي  ،  اجلاحنني من األحداث  حاكمة  مب

اإلقليميـة  اكم  احمل على أن    ٢٧ديسمرب يف املادة    / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ١٨/٨٨القانون  
وقـد أدت  . حلركة القضائيةا الحتياجات وفقاًذات اختصاص حمدد، وُتنشأ  دوائر  تتألف من   

 ٣ فقرةالكما أن اإلنفاذ اجلنائي منصوص عليه يف         ،حمكمة األحداث اختفاء  إىل  الفرضية  هذه  
ألحكام اجلزائية املتعلقـة     الذي يأمر بوضع قانون خاص ل      ١٨/٨٨ من القانون    ٣٣املادة  من  

 .  اإلقليميةكمةاحملرئيس العام لختصاص تندرج ضمن االهذه القضايا ألن باألحداث، 

ـ ،  ٩/٩٦القانون   على   ١٩٩٦ومتت املوافقة يف عام       -٢٩ ؛ أبريـل / نيـسان  ١٩ؤرخ  امل
والية قـضائية   تتمتع ب  هيئة قضائية    يقضاء األحداث، وه  دائرة  ص   هذا الن   مبوجب وأنشئت

 من أجل التخفيف من     "قضاء األحداث "تسمى  واإلقليمية  كمة  احملوهي جزء من    متخصصة،  
تدابري محاية اجتماعية للقصر من     وهي تطبق   ". احملكمة" مصطلحطابع العقوبة الذي يوحي به      

،  عامـاً ١٦و ١٢اث الذين تتراوح أعمارهم بـني  مجيع األعمار وتدابري وقاية جنائية لألحد 
هيئة دائمة ومستقلة، هي القصر، والوصاية على قضاء األحداث جلنة وتستكمل عمل . حصراً
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، بالتعاون الوثيق مع قضاء      وميكن هلا  أعضاءمخسة  وتتألف من    وال تتمتع بأي والية قضائية،    
 . اتهوالتعاون يف تنفيذ قراريصال األحداث إليه األحداث، إ

أي مـن   يف  يـتم إرسـاؤه     رغوب فيه ألنه مل     على النحو امل  هذا النظام   وال يعمل     -٣٠
والنقص يف عـدد    رافق  فنقص امل . ٢٠٠٦منذ عام   به  عمل  خارج لواندا، حيث يُ   املقاطعات  

األسباب الكامنة   متثل   أمور أخرى و،  االحتجاز أو شبه االحتجاز   لقضاة وعدم وجود هياكل     ا
 . وراء هذه احلالة

  السكانهجرة حالة   -واو  
واملتعلق ،  يناير/كانون الثاين  ١٤املؤرخ   ٢/٩٤يف أنغوال القانون    اهلجرة  حالة  حيكم    -٣١
 . اهلجرة أعمالب

   اللجوءون وطالبوالالجئ  -١  
، وكوانزا نـورت    )٣ (لواندا : التالية األقاليم تقع يف    مستوطنة ١٤وال  غأنتوجد يف     -٣٢

     ،)١(ولونـدا سـول     ،  )٣(، ولونـدا نـوريت      )١(جني  مـاال و،  )٣ (كوانزا سول و،  )١(
 .  جلوءملتمس ٣ ٩٣٦ و الجئا١٠ً ٥٣٧ُوضع فيها ، واليت )١( موكسيكوو

 العمل والتعليم والصحةيما يتعلق بأوالدهم فحالة   -٢  

املقيمني والقوى العاملة   غري  األجانب  العمال   إىل توظيف    ٥/٩٥املرسوم رقم   يشري    -٣٣
يناير / كانون الثاين  ١٩ املؤرخ   ٠٦/٠١املرسوم رقم    ، يف حني أن   املنشآت يف   الوطنية املؤهلة 

 . قيمللعامل األجنيب غري املهين املنشاط اليضع معايري ممارسة 

 احلريات األساسية  - زاي  

إىل احلقوق األساسية وال يستبعد احلقوق األخرى املستمدة        القانون الدستوري   شري  ي  -٣٤
 . من القانون الدويل

  اجلمعياتحرية تكوين   -١  
الذي أعيـدت   مايو،  / أيار ١١ املؤرخ   ١٤/٩١معيات القانون رقم    حيكم تكوين اجل    -٣٥

  تعمـل قوق اإلنسان،   وفيما يتعلق باملسائل اخلاصة حب    . عملية إصالح العدالة  إطار  صياغته يف   
                   ، أي  غـري حكوميـة    دوليـة  منظمـة    ١٣٣وغري حكومية   وطنية  منظمة   ٣٢٩يف أنغوال   

التنمية، مثـل التعلـيم     قطاعات  يف القطاعات االجتماعية و   منظمة تنشط    ٤٦٢ما جمموعه   
املدنية وتثقيـف النـاخبني والثقافـة    والتربية  املؤسسي،  الدعم  ، و اإلنسانوالصحة وحقوق   
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وحظي حوايل ستة منها بـاعتراف      ،  األقاليميف  يف املائة منها ممثلون      ٣٠    لويوجد  والزراعة،  
 .  الدولة بأهنا ذات منفعة عامةمن

  جتماعاال حرية  -٢  
والتظاهر وتكـوين   االجتماع   من القانون الدستوري حرية التعبري و      ٣٢املادة  تكفل    -٣٦

الذي ، ١٦/٩١القانون رقم على وافقة وقد متت امل. اجلمعيات، ومجيع أشكال التعبري األخرى 
ترفض الـسلطات   ومع ذلك،   . ه احلقوق ذمجيع املواطنني هل  على وجه التحديد ممارسة     ينظم  

الشروط القانونية املنصوص عليهـا يف      ال يتم الوفاء جبميع      هذا احلق، عندما     أحياناًاملختصة  
 .  من هذا القانون٦املادة 

  التعبريحرية   -٣  
. والتظاهرواالجتماع حرية التعبري على ضمان  ٣٢القانون الدستوري يف املادة   ينص    -٣٧

وتتماشـى  . هذا احلق األساسـي   ،  مبا يف ذلك قانون األسرة    نية خمتلفة،   وحتمي نصوص قانو  
القوانني وتشمل  . حبقوق اإلنسان اخلاصة  أسس هذه الشروط القانونية مع املعاهدات الدولية        

أعاله القضايا املتصلة حبرية التعبري، وتنظم وظيفة الـسلطات املختـصة، وحتـدد             املذكورة  
 . املظاهراتلالجتماعات أو املخصصة عامة  األماكن الالسلطات املختصة بتعيني وحتديد

  الصحافةحرية  -٤  

 ك حقوق اإلنسان  انتهاقضايا  إثارة   يف    هاماً  شريكاً االتصال االجتماعية وسائل  متثل    -٣٨
العنف العائلي واجملتمعي واملؤسسي، حاالت  على ربأكبقدر التركيز واإلبالغ عنها من خالل 
 بشأهنا أو اختذت بشأهنا إجراءات غري السلطات أي إجراءمل تتخذ  واإلبالغ عن احلاالت اليت  

اسـتقبال  الرامي إىل حتسني    الدعم املؤسسي   تقدمي  ، و حدوث هذه االنتهاكات  ، ومنع   كافية
حريـة  وحيكـم   . املواطنني الذين حيتاجون إىل الرعاية أو الذين وقعوا ضحايا ألعمال العنف          

تعزيـز  امها يف جمـال     ممارسة مه االتصال  وسائل  ليح  ، الذي يت  ٧/٠٦الصحافة القانون رقم    
من خـالل نـشر   وإعالمهم وتنبيههم  ، و  الناس تدريبمن خالل   ،   ومحايتها حقوق اإلنسان 

 ١٢القطـاع العـام و  من  كاالت  مخس و يف هذا اجملال    تعمل  و. التشريعات الوطنية والدولية  
 . اخلاصوكالة من القطاع 

الشعيب األنغويل ببث الـربامج اإلذاعيـة       والتلفزيون  لية  الوطنية األنغو اإلذاعة  وتقوم    -٣٩
 . البلديف مجيع أحناء والتلفزيونية 

  حرية الوجدان والعبادة والديانة  -٥  
الوجـدان  حرية  وتصان فيها    ،فصل بني الكنيسة والدولة    فيها   وال دولة علمانية  غأن  -٤٠

 واألشياء ئف الدينية وأماكن العبادةمجيع الطوااحترام ومحاية   الدولة  وتكفل  . والديانةوالعبادة  
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ال تتعارض وتنظمها حىت  انة وتضمنها والديالوجدان  رية  حب، وتعترف   اخلاصة بالطقوس الدينية  
 ١٩٨٧بني عـامي    و).  من القانون الدستوري   ٤٥املادة  (املصلحة الوطنية    و مع النظام العام  

 ١٩، املؤرخ  ٤٦/٩١فيذي رقم   لمرسوم التن  ل وفقاًدينية،  طائفة   ٨٣    بمت االعتراف   ،  ٢٠٠٠و
مـايو، الـذي    / أيار ٢١املؤرخ  ،  ٢/٠٤وأقرت اجلمعية الوطنية القانون رقم      . أغسطس/آب

 . الوجدان والديانة والعبادةلتنظيم ممارسة حرية ُوضع 

 جلنة مشتركة بني الـوزارات لدراسـة وعـالج        ، مبوجب مرسوم رئاسي   وأنشئت  -٤١
بالدين املتعلقة قضايا للتعددة التخصصات املعاجلة وجلة الاملعاالظواهر الدينية، من أجل ضمان    

حول مسائل من بينها ما يتعلق ، ازعماء الكنائس املعترف هب اللقاءات مع   يف أنغوال، وتشجيع    
 لتصدي الهتامات ممارسة السحر ضـد األطفـال       ا، ودراسة تدابري    ات على اإلدارة  الصراعب

اإلطار القانوين الستعراض واستكمال القـانون      اح  اقتر، و واقتراح هذه التدابري على احلكومة    
 .  والعبادةانةالديالوجدان ومارسة حرية املتعلق مب

   يف املائـة   ٧٠، بينـهم    )يف املائـة   ٩٠(سكان أنغـوال    ويشكل املسيحيون غالبية      -٤٢
هناك أكثـر مـن   و. خرىيف املائة من الطوائف األ   ٥ و بروتستانت،يف املائة    ١٥وكاثوليك  

 خمالفـة لألخـالق والعـادات    ات عباداكثري منهارس مي غري معترف هبا،  ة دينية   طائف ٩٠٠
عـري  ت، وال  األعضاء التناسلية  ، وتشويه واالحتيالاحلميدة والنظام العام، مثل تدنيس املقابر،       

 .  من املمارساتأثناء العبادة، وغريها

 احلرية النقابية   -٦  

جلمعيات املهنية  حرية تأسيس ا   احلق يف    علىالدستوري  قانون  ال من   ٣٣املادة  تنص    -٤٣
 النقابات العماليـة  ة هذا احلق كما تضمن تشكيل       ضمن للمواطنني أشكال ممارس   تووالنقابية  

 اإلكراه   املنتخبني ضد كل أشكال     العمال ، وتوفري احلماية الكافية ملمثلي    وحرية التسجيل فيها  
، النقابـات رية تكوين   حبأنغوال  ع  وتتمت. أو القيود على ممارستهم ملهامهم    أو فرض الشروط    

 ويف  صعوبات يف التسجيل والتوثيـق    بعلى الرغم من أنه ال تزال هناك بعض القيود املتصلة           
العوائق أكرب داخل   فإن الصعوبات و  ومع ذلك،   . نشطة والضغط أثناء تنفيذ املشاريع    تنفيذ األ 

 . لوانداالبلد منها يف 

، معـايري   أغـسطس / آب ٢٨املؤرخ  ،  D/92-21قانون نقابات العمال رقم     ويضع    -٤٤
تكون دميقراطية و ال تستند إىل املبادئ  عمالية  النقابات  الأو احتادات   /وعمالية  النقابات  التشكيل  

مجيع املنظمـات   وعن   ،أرباب العمل ومنظمات  الدولة واألحزاب السياسية     عن   مستقلة متاماً 
الل التـصويت يف اجتمـاع عـام        انتخاب هيئاهتا من خ   إىل  تنظيمها  يستند   و ؛غري النقابية 

 .  على القوانني العضوية اليت حتكمهاأيضاًيوافقون لألعضاء، الذين 
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  حرية التظاهر  -٧  
بيد أن األحزاب السياسية املعارضة     .  يف مرحلة تعزيز قيمتها    التظاهر حالياً حرية  متر    -٤٥

 االحتجاج  إىلألحيان  بعض ا متيل يف   واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقابات العمالية       
الشراكة اليت  إطار   يف االعتبار يف      ال تؤخذ دائماً   اهلا، حبجة أن مبادراهت   املنظمة   للقوانني   وفقاً

 . والتنمية الوطنيةوالسالم  مع أجهزة الدولة واحلكومة من أجل الوئام ةكون موجودتجيب أن 

 مشاركة املواطنني يف احلياة العامة  -حاء  

أحد احلقـوق األساسـية     ملواطنني يف احلياة العامة واحلياة السياسية       مشاركة ا متثل    -٤٦
          الـذين ليس هلا حدود إال فيما يتعلق باألشـخاص         املنصوص عليها يف القانون الدستوري و     

بناء على  الذين صدرت حبقهم أحكام     اجملانني والسجناء   (ال ميلكون القدرة االنتخابية النشطة      
يف االنتخابات فيما يتعلق    شاركة  يقيد امل القانون االنتخايب   وال يزال   . )قوة الشيء املقضي به   
 واملـوظفني القـضائيني   نيشبه العـسكري املوظفني  وني مثل العسكريببعض فئات املوظفني، 

ن السلطة السياسية   واملواطنوميارس  . مكتب املدعي العام  وموظفي  اإلدارات العامة،   موظفي  و
املـشاركة  أخرى مـن    أشكال  وبواسطة  ري الختيار ممثليهم    من خالل االقتراع العام الدو    

 . الدميقراطية يف حياة األمة

 ممارسة حق املواطنة  -١  

 من خالل االستفادة من حرية تكوين اجلمعيات والتجمع         تهمن مواطن واملواطنميارس    -٤٧
ظـاهر  احلريـة النقابيـة وحريـة الت   ، و انةوالديوالعبادة  التعبري والصحافة والوجدان    حرية  و

واحلصول على اخلدمات االجتماعية العامة واملشاركة يف انتخابات دورية الختيار ممثليهم يف            
 . متييزأيِّ دون وظروف متساوية، صنع القرار، وذلك يف هيئات 

  االنتخابات  -٢  
أثريت  ١٩٩٢يف عام   انتخابات تشريعية ورئاسية    إجراء  االتفاقات السياسية   أتاحت    -٤٨

مقدمـة  مما شكل   ،  أعوام ١٠بعد   انتهىئجها بسبب الرتاع املسلح الذي      تاالشبهات حول ن  
 .  بشأن احلالة يف كابيندا٢٠٠٧ يف عام اناميبياتفاق ، و٢٠٠٢لسالم يف عام لوينا لالتفاق 

يف ودجمها لمتمردين التابعة لالقوات العسكرية بدأ تفكيك   ،  ما ذاهت نيمبوجب االتفاق و  -٤٩
اجملال أمام اجملتمعات احمللية األكثـر    وإتاحة  السكان  وإعادة توطني  القوات املسلحة األنغولية،  

،  هـذه األحـزاب     برامج تها لدعم  وتعبئ هاتنظيم هبدف   األحزاب السياسية  لالخنراط يف    بعداً
ـ  ٢٠٠٨سـبتمرب   /اليت جرت يف أيلول   التشريعية  وتعزيز احلكومة لعملية االنتخابات       يت، وال

  . ة الفاعلةمجيع اجلهات السياسيشاركت فيها 
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  األحزاب السياسية  -٣  
املـشاركة  اهلدف االجتماعي من تشكيل األحزاب السياسية وعملها هو كفالـة             -٥٠

 يف تـشكيل اإلرادة الـشعبية     حبرية  املسامهة  من خالل   الدميقراطية يف احلياة السياسية للبلد،      
 األحزاب السياسية   حل مبوجبه    ميكن ، الذي ٢/٠٥، على حنو ما يكفله القانون       والتعبري عنها 
 .  الرمسية املسؤولة ومبوجب قرار قضائياتبقرار من اجله

وهلا . املسائل الدستورية والقانونية  أن تقيم العدل فيما يتعلق ب     محكمة الدستورية   للو  -٥١
عندما ال حيـصل     للقانون أو    تثالًممذلك احلزب   تقرر حل حزب سياسي عندما ال يكون        أن  

علـى  التشريعية  من جمموع األصوات املدىل هبا يف االنتخابات        ألقل   يف املائة على ا    ٠,٥على  
 . املستوى الوطين

  مشاركة املرأة  -٤  
اجلمعيـة  : صنع القرار على النحو التايل    هيئات  املساواة بني الرجل واملرأة يف      تظهر    -٥٢

يف  ٢٤( نـساء    ٨، بينهم    وزيراً ٣٣و ؛)يف املائة  ٣١(امرأة   ٨١بينهم  ،   نائباً ٢٢٠: الوطنية
يف  ٥٠(امرأة   ووزيرا دولة، بينهما   ؛)يف املائة  ١٦( نساء   ٩، بينهم   يروزنائب   ٥٥ و ؛)املائة
 ٩بينهم إقليمي   نائب حاكم٢٩ و؛)يف املائة  ١٧( نساء   ٣ بينهمإقليمياً   اًحاكم ١٨ و ؛)املائة

 مـديراً  ٥٢٩و؛  )يف املائة  ١٣( امرأة   ٢١  بينهم اًبلدي مسؤوالً ١٦٣و ؛)يف املائة  ٢٣(نساء  
: يف احملكمة العليـا : وفيما يتعلق باملوظفني القضائيني).  يف املائة ٠,٣(امرأة   ١٧بينهم  ،  بلدياً
؛ ويف احملكمة الدستورية ثالث نـساء؛ ويف        ) يف املائة  ١٤( بينهم امرأتان     مستشاراً  قاضياً ١٤

؛ ) يف املائـة   ٢٦(ة   امرأ ٣٤، بينهم    قاضياً ١٢٩اإلقليمية  اكم  احملديوان احملاسبة امرأتان؛ ويف     
  ). يف املائة١٦( امرأة ١٢، بينهم  قاضيا٧٧ً البلديةويف احملاكم 

  االجتار بالبشر  - طاء  
الدستوري محاية واحترام   القانون   من   ٤٦ و ٣٠و ٢٥و ٢٣و ٢٢و ٢٠تضمن املواد     -٥٣

وتتـيح  ظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية،        حت اإلنسانية، و  تهالشخص وكرام 
وال يـصنف   . احلق يف العمل  نص على   ماية الطفل وت  املطلقة حل األولوية  تعطي  حرية التنقل، و  

النص املنقح  أنه جرمية، لكن    على   االجتار بالبشر    ١٨٨٦عام  املعمول به منذ    قانون العقوبات   
 . هذه اجلرميةعلى مرتكيب عقوبة فرض ضمان من هذا القانون يتناول هذه املسألة، من خالل 

سيما  األشخاص، والكم حركة إجراءات حتتخذ احلكومة تدابري وقائية من خالل     تو  -٥٤
  إعالمية ومحالتمالتتقوم احلكومة حبو.  إداريةاألطفال، عن طريق وضع معايري وإجراءات     

شـبكات  كما تنشئ رجال القانون، أنشطة إعالمية لفائدة توعية من خالل أنشطة تدريب و  
ر القـصَّ ُيضبط  ارجية، حيث   اخلداخلية و على احلدود ال  فتيش   نقاط ت  تقيم، و األطفالماية  حل

ُيشترط تقدمي دليل على العالقة الـيت    وثائق سفر، وحيث    وغري احلائزين على    غري املصحوبني   
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وأنشأت احلكومة  . نوالديالسفر من   الاملصاحبة، وإذن    بالشخص البالغ يف حالة      الطفلتربط  
خطة عمـل اسـتراتيجية     وضعت  االجتار بالبشر، و   مبسألةُتعىن  جلنة مشتركة بني القطاعات     

 .  يف هذا الشأناً وطنياًمرصدوأنشأت وطنية 

 ومها تدابري مكافحة مجيع أشكال العنف املرتبطة باالجتار بالنساء واألطفال      ومت تعزيز     -٥٥
االستغالل اجلنسي التجـاري    مكافحة  هلذه الظاهرة، وخباصة يف حالة      عرضة   األكثر   الفئتان
 . وغريها من احلاالتالعمل القسري ونزع األعضاء وء والعبودية والبغا

 االستغالل اجلنسي التجاري    

  اجتماعات االستغالل اجلنسي والترويج لدعارة األطفال على نطاق واسع يف        نوقش    -٥٦
خرى، يف إطار تشخيص احلالة يف هذا البلد،        األافل  احملاملستديرة وحلقات العمل و   الطاوالت  

 هبدف وضع استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ضـد          ،٢٠٠٨يف أواخر عام    الذي أجري   
الذي يشتمل على اجلوانب الواردة يف خطة العمل الوطنيـة          و،   والتخفيف من حدته   األطفال

وهتـدف هـذه    ). ٢٤/٩٩القـرار رقـم     (ملناهضة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال      
اإلفـالت مـن    ملنع  واملعلومات، ووضع قوانني    االستراتيجية إىل حتسني نظام مجع البيانات       

للحيلولـة دون تـدهور     برامج حمددة   وضع  رتكيب جرائم االغتصاب و   فيما يتعلق مب  العقاب  
  . للوضع

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ثالثاً  

  محاية األسرة والفئات الضعيفة  -ألف   
اير قانون األسرة بوصفه أداة تعمل      فرب/ شباط ٢٩ املؤرخ يف    ١/٨٨يقر القانون رقم      -٥٧

على حتقيق النهضة السياسية واالقتصادية واالجتماعية احلقيقية وإضفاء طابع مؤسسي علـى            
محاية األطفال املولودين ضمن إطار الزواج أو خارجه وتقسيم عادل للمهام واملـسؤوليات             

  . داخل األسرة

  الطفل  -١  
 إياهم الفئة األضعف من بني      طلقة لألطفال معترباً  يويل القانون الدستوري األولوية امل      -٥٨

             يفومبوجب هذا املبدأ القانوين القائم، تعمل احلكومة علـى النـهوض بتنميتـهم              . السكان
           مع وكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـا          بشراكة ٢٠٠٧ يف عام     قراراً ١١واختذت  وئام  

            التشاور االجتماعي املتواصـل ومتابعـة الـسياسات        حنو   وسعياً. من الشركاء االجتماعيني  
اجمللس الوطين للطفل الذي نظم وأجنز      احلكومة  اليت تشملها تلك القرارات ومراقبتها، أنشأت       
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الذي حلل نتائج تطبيق الـسياسيات      و ، املنتدى الرابع حول الطفل    ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 
  :مستديرة مواضيعيةطاوالت خالل أربع 

ا أجنز من تقدم هام يف جماالت تتصل        استفاد مم  : سنوات ٥ إىل   ٠طفل من سن    ال •
بالعمر املتوقع واألمن الغذائي وتسجيل املواليد وتعليم األطفال الـصغار بفـضل            

ـ                           ا مـن   الزيادة املتدرجـة يف النفقـات يف جمـال الـصحة والتعلـيم وغريمه
  السياسات االجتماعية؛

 تسيطر على هذه املرحلة مسائل      : سنة ١٨ إىل   ٦ره من   الطفل الذي يتراوح عم    •
تتعلق بالتعليم االبتدائي الذي يتميز بنمو ملحوظ يف املعدل اإلمجـايل لاللتحـاق             

      يف املائـة يف    ١١٨,٢بلغ   و ،٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١١٨,١باملدارس حيث بلغ    
 يف املائـة  ١٢٧,١ارتفع إىل  و٢٠٠٦ يف املائة يف عام   ١٢٢,١بلغ   و ،٢٠٠٥عام  

  ؛٢٠٠٧يف عام 
 أثر  املسائل املتعلقة بالوقاية والتخفيف من    املرحلة   تتناول هذه    :الطفل بشكل عام   •

اإليدز يف أوساط األسر واألطفال، والوقاية من العنف        /فريوس نقص املناعة البشرية   
ضد األطفال واحلد منه، واختصاصات األسرة، واستمرارية التطـور، وموضـوع      

ل االجتماعي، والطفل يف امليزانية العامة للدولة، ونظام املؤشـرات          الطفل والتواص 
  .املتعلقة بالطفل األنغويل

  النساء  -٢  
تطبق احلكومة مع الشركاء االجتماعيني االستراتيجية الوطنية واإلطار االستراتيجي           -٥٩

ـ  باالستناد إىل منهاجي عمل بيجني وداكـار ال        ، املساواة بني اجلنسني   تعزيزمن أجل    ذين ل
  .٢٠٠١وافقت عليهما اللجنة الدائمة جمللس الوزراء يف عام 

 إىل منع استمرار أعمال العنف املرتيل ومكافحتها، أنشأت احلكومة مراكـز            وسعياً  -٦٠
) علماء نفس وعلماء اجتماع وحمامون    (لالستشارة األسرية يعمل فيها موظفون متخصصون       

             مـن   مواطنـاً  ٣ ٢٧١   ، حـصل  ٢٠٠٦ومنذ عـام    . ويقومون بأنشطة لفائدة الضحايا   
وأما املقاطعـات الـيت     . على املشورة لدى هذه املراكز    ) ة يف املائ  ٨٩(امرأة   ٢ ٩١٩بينهم  

وبيـي  )  يف املائة  ٢٠(يال  وغوبن)  يف املائة  ٣١(ت فهي لواندا    حيدث فيها أكرب عدد من احلاال     
 تنفيذ العملية الراميـة  ومبوازاة ذلك، جيري حالياً).  يف املائة١(ولواندا الشمالية  )  يف املائة  ٨(

؛ ومن شأن ذلك القانون أن يشكل أداة مهمة للغاية والتوفيقساطة إىل اعتماد قانون بشأن الو   
ومن أجل ضمان املساعدة القانونية لضحايا العنف       . ملنع وقوع الظاهرة والتخفيف من حدهتا     

أو لألشخاص الذين لديهم عالقة مباشرة أو غري مباشرة بأعمال العنـف، جتـري صـياغة                
مني يف أنغوال هبدف تعـيني حمـامني يف مراكـز           بروتوكول تعاون بني احلكومة ونقابة احملا     

  .االستشارة األسرية املنشأة يف مجيع املقاطعات
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ويكفل قانون العمل العام للعاملة حق املساواة يف املعاملة وعدم التمييـز يف مكـان           -٦١
 وحظر تشغيلها يف    املشروطةالعمل ومحاية األمومة واحلماية فيما يتعلق باألعمال احملظورة أو          

وظيفة   على  أو حمتمالً   فعلياً كافة األعمال اليت متثل خطراً    ويف   ،مال مضرة بالصحة وخطرة   أع
. ووضعت جمموعة من احلقوق اخلاصة اليت يتعني على أصحاب العمـل احترامهـا            اإلجناب  

  . األسر ومكافحتهبنيويشمل هذا املسار صياغة قانون للحماية من العنف 

  ةاألشخاص ذوو اإلعاق  -٣  
 ٢٠٠٥شخص يف عـام      ١٧٠ ٠٠٠ يف أنغوال،    ةإلعاق عدد األشخاص ذوي ا    بلغ  -٦٢

وكان .  يف املائة من الذكور    ٥٦ سنة ومنهم    ٤٤ إىل   ٢٥ينتمي أغلبهم إىل الفئة العمرية من       
 يف املائة   ١٠ يف املائة بإعاقة حسية و     ٢٨ يف املائة من بني هؤالء مصابني بإعاقة حركية و         ٦٢

 أجهزةخاص ذوي اإلعاقة احلركية بسبب بتر ناجم عن انفجار          وبلغ عدد األش  . بإعاقة عقلية 
.  يف املائة منهم يعاين من شلل األطفال       ٢٢ يف املائة بينما كان      ٧٥متفجرة وال سيما األلغام     

 فهـي كـوانزا   اإلعاقةوأما املقاطعات اليت سجلت فيها أعلى معدالت من األشخاص ذوي     
ولوانـدا  )  يف املائـة   ٨,٦٥ (وبنغويال)  يف املائة  ٩,٥٥(ولواندا  )  يف املائة  ١١,٧٥ (اجلنوبية

  ). يف املائة٧,١(وهوامبو )  يف املائة٧,٨١(الشمالية 
 بالتوجـه   ةماية اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاق    وتقدم السياسات العامة خدمات احل      -٦٣

املتابعة حنو إعادة التأهيل اجلسمي والتعليم املدرسي والتكوين التقين املهين والتوجيه الوظيفي و           
 ٢٠ ٨٧٧واسُتقبل  . النفسية واالجتماعية القائمة على إدماجهم يف اجملتمع دون متييز أو وصم          

 يف املائة من األهـداف      ٣٠، مبا ميثل    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي   خالل   من ذوي اإلعاقة   شخصاً
  . املذكورينالعامنياملتوقعة يف 

  املسنون والعسكريون السابقون  -٤  
 مأوى؛ وخالل الفترة    ١٥ يف   مسنا١ً ٢٨٣  استقبال ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مت بني عامي      -٦٤

  . تأهيل مأويني يقع أوهلما يف مقاطعة هويال والثاين يف مقاطعة بييأُعيدذاهتا 
 وتلقى أفراد القوات املسلحة املسرحني يف إطار اتفاقات لوزاكا ولوانا ونامييب دعماً             -٦٥

  .هين هبدف إعادة إدماجهم يف اجملتمعمتثل يف مساعدات مالية ومادية ويف جمال التكوين امل

  حماربة الفقر والتفاوت االجتماعي  -باء   
 اسـتراتيجية   ٢٠٠٣ حنو احلد السريع والدائم للفقر، تطبق احلكومة منذ عام           سعياً  -٦٦

 الفقر اليت تأيت يف سياق توطيد دعائم السالم ويف إطار السعي حنو حتقيق األهـداف         مكافحة
 الربامج احلكومية بغية حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد من واألولويات احملددة يف

الجـئ   ٤٥٠ ٠٠٠ شخص مـشرد و ماليني ٣,٨إدماج  : أجل الوصول إىل الغايات التالية    
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؛ ٢٠٠٦ حبلول عـام      واألشخاص الذين يعيلوهنم يف اجملتمع     اً مسرح اًعسكري ١٦٠ ٧٨٣و
 وغريها من األجهزة املتفجرة على كامـل األراضـي          وإبطال مفعول األلغام املضادة لألفراد    

؛ وزيـادة   ٢٠٠٦لول عام   حبالوطنية ذات اإلمكانيات الزراعية والقريبة من املناطق السكنية         
اإلنتاج الزراعي احمللي بشكل دائم للوصول إىل مستوى يكفل األمن الغذائي لكافة السكان؛             

 اإليدز وأشكال انتقاله  /البشرية املناعة    يف املائة من السكان بفريوس نقص      ٨٥وضمان معرفة   
 حبلـول   ؛ وضمان حصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي اإلجباري        ٢٠٠٦عام  حبلول  

؛ والقضاء على   ٢٠١٥عام   حبلول    يف املائة من معدل الوفيات     ٧٥؛ واحلد بنسبة    ٢٠١٥عام  
 بالتلقيح ضد األمراض    ؛ وضمان التغطية الشاملة   ٢٠١٥عام   حبلول   األمية يف صفوف البالغني   

 )احلصبة واخلناق والشهاق والكزاز، والسل وشلل األطفـال       (الرئيسية اليت تصيب األطفال     
 يف املائة من معدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم          ٧٥؛ واحلد بنسبة    ٢٠١٥عام  حبلول  

لول  حب  يف املائة من معدل الوفيات     ٧٥؛ واحلد بنسبة تفوق     ٢٠١٥عام   حبلول    سنوات ٥عن  
؛ وإعادة تأهيل شبكة الطرقات الوطنية وإجراء أشغال دورية لصيانتها من أجـل          ٢٠١٥عام  

؛ وإعادة تأهيل السكك احلديدية؛ وحتسني الوصول       )كلم١٥ ٥٠٠(السماح بسري العربات    
إىل املاء الصاحل للشرب لكافة املواطنني؛ وزيادة إتاحة نظم الصرف الـصحي األساسـية يف           

 والريفية؛ وزيادة نسبة األسر اليت حتصل على الطاقة الكهربائية يف املـرتل؛             املناطق احلضرية 
وإتاحة املساكن االجتماعية لألسر اليت تعيش يف أوضاع مزرية؛ وضمان تـسجيل املواليـد              

؛ وختفيض معدل التـضخم املتوسـط       ٢٠١٥عام   حبلول   وإعداد بطاقة هوية لكل املواطنني    
  .تثبيتهوالعمل على 

   مسكن الئقاحلق يف  -١  
  من القانون الدسـتوري أساسـياً      ٢١يعد احلق يف املسكن الذي تنص عليه املادة           -٦٧

وباعتباره قاعدة دستورية، يعتمد إعماله على آليات وسياسـات         . بالنسبة إىل كافة املواطنني   
  .التشجيع اليت تطبقها الدولة يف جمال اإلسكان

 النامجة عن الرتاع املسلح وما متثلـه        وبسبب تدفقات هجرة سكان الريف حنو املدن        -٦٨
، عملت الدولة على هتيئة الظـروف       من ضغط الحق على املساكن املعروضة احملدودة أصالً       

  . السياسية واإلدارية واملالية من أجل التشجيع على إتاحة املساكن احلكومية
يدة وسيلة  وتعد إمكانية االستجابة الفعالة للطلبات وإنشاء مناطق حضرية الئقة جد           -٦٩

لنيل السالم مما ميكن احلكومة من استخدام الصكوك القانونية اليت حتدد مبادئ التوسع الذي              
يتميز بالفوضى يف املدن الكبرية والصغرية إىل حد ذلك الوقت واليت تنظمه بطريقـة متكـن                
املواطنني من احلصول على مساكن سواء عن طريق الشراء أو االستئجار حبسب اإلمكانيات             

  .القتصادية لكل مواطنا
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وأما القوانني اليت حتدد مبادئ توسيع املدن الكـبرية والـصغرية وتنظمـه فهـي                 -٧٠
 ٣يناير ، السلسلة األوىل رقـم       / كانون الثاين  ١٧ املؤرخ يف    ١/٩٧القانون رقم   ) أ(:كالتايل

 ٣ املـؤرخ يف     ٣/٠٧القانون رقم   ) ب( .حول تبسيط السجل التجاري والعقاري وحتديثه     
. ، قانون أساسي فيما يتعلق بتعزيز إتاحة املـساكن       ١٠٦سبتمرب، السلسلة األوىل رقم     /لولأي
 قـانون  ُيقـر  الذي   ١٩٨٧مارس  / آذار ٢٨املؤرخ يف    ٤٧ ٦١١ رقم   قانوينالاملرسوم  ) ج(

املرسوم ) ه( . بشأن التأجري يف املناطق احلضرية     ٤٣٥٢٥املرسوم رقم   ) د(. السجل العقاري 
 حول املنازعات بشأن    ٤يناير، السلسلة األوىل رقم     / كانون الثاين  ٢٤   املؤرخ يف  ٦/٩٢رقم  

 ٩ املـؤرخ يف     ٩٢/ألف -٤٦  املرسوم رقم  ضرية واملباين ذات الطراز القدمي    شغل املباين احل  
 حق املساحة يف األراضي اليت      إقليميةسبتمرب الذي ينص على إمكانية إنشاء حكومات        /أيلول

      املـؤرخ   ،٥٨/٩٧٨املرسوم رقـم    ) ز(. يعيني أو االعتباريني  متتلكها لفائدة األشخاص الطب   
ولية إدارة كافة املباين املرتبطة بوزارة الدولة املكلفة        ؤ مس تفويضأغسطس بشأن   / آب ٢٥يف  

فربايـر بـشأن    / شباط ١٣ املؤرخ يف    ،٧/٠٤املرسوم رقم   ) ح(. بالتعاون إىل اهليئة املختصة   
 ،١٢/٠٤املرسـوم   ) ط(). احلياة اجلديدة (ا فيدا السكين    التسوية القانونية ملشروع جممع نوف    

. ، الذي ينشئ املعهد الوطين لإلسـكان      ٢٠مارس، السلسلة األوىل، رقم     / آذار ٩املؤرخ يف   
 ،٦٠/٠٦القرار رقـم    ) ك(.  الذي يأذن بتحديث أقسام التسجيل     ،٣٩/٠٦القرار رقم   ) ي(

الذي يقر سياسة احلكومة فيما يتعلق       ١٠٧سبتمرب، السلسلة األوىل رقم     / أيلول ٤املؤرخ يف   
يونيه / حزيران ١٥ املؤرخ يف    ،٥/٠٤القرار الرئاسي رقم    ) ل(. بالتشجيع على بناء املساكن   

  القـرار ) م(. مل املعين بالنصوص القانونية اليت تنظم سوق العقارات       افريق الع الالذي ينشئ   
 ،١٠/٠٤القـرار   ) ن(. لدولةاأمالك   بيع   جلنةمايو بشأن   / أيار ٢٥ املؤرخ يف    ،١٠/٩١رقم  

       لدولـة إىل وزارة    العقاريـة ل  األمـالك   سبتمرب بـشأن نقـل إدارة       / أيلول ٢٨املؤرخ يف   
  .العمران والبيئة

 يتميز بعقارات ال تفي بالغرض ومشاكل يف تنظيم          فوضوياً  عمرانياً ونالحظ توسعاً   -٧١
بة على تفكك وتدين مـستوى املنـاطق        امللكية يف املناطق احلضرية باإلضافة إىل اآلثار املترت       

 الستخدام األراضي واملرافق البـشرية      السيءاحلضرية واملساحات شبه احلضرية، والتخطيط      
وبالتايل االستمرار يف متيز السياسة العمرانية والتخطيط احلضري واإلدارة احلضرية باالختالل           

  .جتماعية والبيئيةوما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على التنمية االقتصادية واال
احلضرية واملرافق االجتماعية اجلماعية تشهد إعادة بناء       اهلياكل األساسية   وإن كانت     -٧٢

 القصورعلى مستوى الكم والكيف باإلضافة إىل بعض كبري واضحة فإهنا ال تزال تعاين نقص 
اضـي  مع ديناميات االحتالل الفوضوي لألر    اهلياكل األساسية   يف ترابط وانسجام شبكات     

ونالحظ أنه مثة مضاربة على األسعار يف مرحلة    . واالقتصادي واالجتماعي الدميغرايف  والتطور  
وقد بدأ  . نقل األراضي وذلك حىت يف املساحات اليت تتميز مبستوى معني من النظام العمراين            

اد هذا الوضع أثناء الرتاع املسلح وخلق لدى السكان ثقافة الفوضى اليت مت التصدي هلا باعتم              
احلكومة تدابري قانونية وتنظيمية مثلما ذكر أعاله؛ ويف كثري من األحيان، ال يفهم الـسكان               
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تلك التدابري وال يقبلون هبا مما يقودهم إىل خمالفة القوانني؛ وعندما حيـدث ذلـك، تتخـذ                 
  .احلكومة التدابري اجلزائية املناسبة

املوجودين بصورة غري قانونية    وتعمل احلكومة على توفري مساكن جديدة للمواطنني          -٧٣
وبالنظر إىل طبيعة اجملموعة    . يف املناطق اخلطرة وغري املستقرة أو املناطق املعدة للتطور العمراين         

وكان اهلـدف   . املستهدفة وحجمها، ارتكب بعض املوظفني جتاوزات عند القيام بواجباهتم        
لربنامج احلكومي بصورة غري    يتمثل يف فرض النظام على السكان الذين حيتلون أراضي معدة ل          
  . قانونية ويتم منع ارتكاب التجاوزات ومعاقبتها بطريقة رادعة

ومل توجد حلول مناسبة يف جمال اإلسكان وإعادة التوطني كذلك ملواجهة التحوالت   -٧٤
اليت تتعلق بتكوين األسر والشركات واإلدارة واحتياجاهتا مبا أنه ال يزال مثة نقص يف املساكن            

           مـسكن بـالرغم مـن إجنـاز مـشروعات سـكنية لفائـدة               ١ ٧٠٠ ٠٠٠إىل  يصل  
  .املوظفني واخلواص

 ملا حيدث ألغلبية السكان يف املراكز احلضرية، تعطي الشركات اخلاصة اليت            وخالفاً  -٧٥
متلك أراض مزودة مبرافق، األولوية للطبقات املتوسطة والعليا يف حني أن املضاربة على أسعار              

ومبا أن التعاونيات ال تزال يف بـداياهتا،        . ساكن مستمرة بفعل استمرار الزيادة على الطلب      امل
فإهنا مل حتلّ مشكلة اإلسكان إال ألقلية من العمال يف الشركات العامة الكربى دون أن يؤثر                

 من احلكومة للحد من الطلب املتنـامي        وسعياً. ذلك على وضع الطبقات الضعيفة اقتصادياً     
 هبـدف  ٢٠١٣مسكن إىل حد عام  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ساكن، وافقت على برنامج بناء  على امل 

 ١١٥ ٠٠٠ شخص وكلف القطاع العام بتوفري       ٦ ٠٠٠ ٠٠٠توفري مساكن ملا يقرب من      
             مـسكن وكلفـت التعاونيـات      ١٢٠ ٠٠٠مسكن وكلف القطـاع اخلـاص بتـوفري         

           كن علـى برنـامج اإلسـكان       مس ٦٨٥ ٠٠٠ مسكن بينما يعتمد توفري      ٨٠ ٠٠٠بتوفري  
  .الذايت املوجه

  احلق يف العمل والضمان االجتماعي  -٢  
 يف قانون العمل العام على شروط التوظيف مع احلرص          ٩٥ إىل   ٨٥تنص املواد من      -٧٦

  .على أن تنظم نصوص قانونية أخرى املسائل اخلاصة بالنظر إىل سعتها وتنوعها
 يف املائة   ٤ بنسبة    يف املائة مبا ميثل حتسناً     ٢٥,٢البطالة  ، بلغ معدل    ٢٠٠٦ويف عام     -٧٧

 يف املائة ويرجع الفضل يف ذلك ٢٩,٢ الذي قدر فيه معدل البطالة بنسبة    ٢٠٠٥مقارنة بعام   
 عمل يف قطاعات البناء والصيد البحـري واخلـدمات غـري            منصبإىل دينامية استحداث    

  .ملالتجارية مبا يكفل للمواطنني حق احلصول على ع
 العمـل باألسـاس   منصبويف جمال الزراعة واحلراجة وتربية احليوانات، استوعبت          -٧٨

األشخاص الذين أفرزهتم عملية إعادة توطني وإعادة االندماج االقتصادي واالجتماعي الـيت            
                والعسكريون الـسابقون حيـث بلـغ عـدد املـوظفني     والالجئوناستفاد منها املشردون  
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          وهذا ما أدى إىل حد كبري إىل توسيع نطـاق املـساحة املزروعـة               موظفاً ٧٢ ٢٣٠اجلدد  
  . يف املائة تقريبا٢ًبنسبة 
ومل يسجل يف قطاع الصيد البحري أي تغيري يـذكر بـسبب أداء االسـتثمارات                 -٧٩

 ٢٠٠٥يف عام  صياداً ٤١ ٥٠٠،  حبجم التوظيف، بلغ عدد الصيادين وفيما يتعلق . املخصصة
  . بفضل بدء تشغيل مخس سفن ساحليةصياداً ٤ ٩٤٤ إليهم انضم
ويربر .  يف املائة من الوظائف    ٥، أتاح القطاع النفطي ما يقرب من        ٢٠٠٦ويف عام     -٨٠

  .هذا النمو بتزايد النشاط الصناعي الناجم عن االستثمارات املخصصة يف السنوات السابقة
 اجلمع بني األموال العامة واخلاصة ويالحظ يف جمال املاس، ظهور شركات نامجة عن       -٨١

 وشركة  ، وشركة شيتوتولو  ،.أم. دي.  وشركة أس  ،مثل شركة سوسيداد مينريا دو كاتوكا     
 ومؤسسة بريلهانيت اليت سامهت بشكل رائـع        ، وشركة بروجيتو مينريو لواندا نورديستا     ،ليوا

  .يف منو األنشطة اإلنتاجية وترتب على ذلك بالتايل زيادة يف الوظائف
 ١ ٨٢٧ومكنت االستثمارات املخصصة للصناعات التحويليـة مـن اسـتحداث             -٨٢

  ، بلـغ عـدد    ٢٠٠٦وبإضافة هذا العدد إىل املناصب القائمة إىل حد عـام           .  عمل منصب
  . ٢٠٠٧ يف عام عامالً ٣٤ ٣٦٠العاملني 

 عمل وبإضافة   منصب ٣٠ ٥٢١وأدت زيادة اإلنتاج يف قطاع البناء إىل استحداث           -٨٣
 ٢٠٦ ٥٢١، يبلغ العدد اإلمجايل للعمال ٢٠٠٥ يف عام ةالعدد إىل عدد الوظائف املسجلهذا 
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٧ مبا ميثل نسبة منو بلغت عامالً
منصب  ٤ ٦٩٠وبفضل االستثمارات املخصصة لقطاع الطاقة واملياه، مت استحداث           -٨٤

  .عمل جديد
 الربيـد واالتـصاالت الـسلكية        عمل يف قطـاع    منصب ٣ ٢٥٧ومت استحداث     -٨٥

             وهو ما يتطابق مع مـستوى االسـتثمار يف         والالسلكية بفضل الشركات اليت تعمل حالياً     
  .٢٠٠٦عام 
             وأدى حجم االسـتثمارات املـسموح بـه يف قطـاع الفنـادق والـسياحة إىل                 -٨٦

  .ئة يف املا٣٧٤ عمل مبا ميثل منوا بنسبة منصب ٢ ٢٧٧استحداث 
ويف قطاع شركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية، مكنت الزيادة امللحوظـة             -٨٧

يف عدد شركات التأمني والشركات الوسيطة أو عدد السماسرة يف جمال التـأمني وإعـادة               
   مليـون دوالر أمريكـي يف  ٢٧١,٩التأمني باإلضافة إىل حجم املدفوعات اليت ارتفعت من     

  .، من زيادة عدد الوظائف٢٠٠٥مليون دوالر أمريكي يف عام  ٣٧٧,٦ إىل ٢٠٠٣عام 
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 ٧ ٥٠٠ بنحو   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤  يف الفترة ما بني    ومت تسجيل زيادة يف قطاع التعليم       -٨٨
حيـث ازداد عـدد املدرسـني       ) التعليم االبتدائي والثانوي  (وظيفة على مستوى التدريس     

  .٢٠٠٦يف عام  ٧٥ ٥٦٩ إىل ٢٠٠٤يف عام  ٧٣ ٠٠٦بالتدريج من 
ويف قطاع الصحة، أدت زيادة املرافق الصحية إىل زيادة يف عدد املتخصصني يف جمال   -٨٩

  . يف النظام الوطين للصحةموظفاً ١٤ ٠٧١الصحة حيث بلغ عدد املوظفني اجلدد 
           ٢٠٠٣خالل الفتـرة مـن      ف ؛ملهين بدور هام يف سياسة التوظيف      ا التدريبويقوم    -٩٠
املـصرح هلـا   واجلهات  زيادة كبرية يف عدد املؤسسات والشركات   ، مت تسجيل  ٢٠٠٦إىل  

 مراكـز   ٣٠٤املهين  التدريب  تأهيل حيث بلغ عدد مراكز      الوإعادة  التدريب  بتنظيم دورات   
 يف املائة   ١٢,٢يف السنوات السابقة نسبة     لوحظ وقوع زيادة    ومقارنة بذلك،   . عامة وخاصة 

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٨و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥,٥ و٢٠٠٤يف عام 
أكتوبر احلد األدىن لألجر    / تشرين األول  ٢٧ املؤرخ يف    ٧٩/٠٦ويعدل املرسوم رقم      -٩١

            ابتـداء مـن      أمريكيـاً   دوالراً ٨٢يعـادل   الوطين بتحديد مبلغ بالعملة الوطنية الكـوانزا        
جور يف الوظيفـة    ، على أساس التضخم املرتقب؛ وقد تزامن ذلك مع تعديل األ          ٢٠٠٦عام  

  .العمومية بفضل أوجه أداء االقتصاد

  احلق يف احلصول على غذاء كاف  -٣  
 عملية إعـادة    تنشيطتنفذ حكومة أنغوال جمموعة من السياسات الرامية إىل ضمان            -٩٢

 حنـو   وسعياً.  الفقر يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية      مكافحةبناء االقتصاد الوطين وإحيائه و    
 اإلمكانية املادية واالقتصادية لكل الناس ويف مجيع األوقات، للحـصول علـى             ضمان توفر 

 استراتيجية وطنية إضافية لألمن يف جمال الغذاء والتغذية        وضعُ من املهم بشكل أساسي   الغذاء،  
بوصفها إحدى األدوات احملورية لتحقيق األهداف وااللتزامات اليت تعهدت هبا الدولة أثنـاء             

  . واليت وردت يف األهداف اإلمنائية لأللفية١٩٩٦للغذاء لعام القمة العاملية 
 بفضل االسـتثمارات     تدرجيياً حتسناًاألساسية   الغذائيةويسجل إنتاج املواد الزراعية       -٩٣

وبسبب الكوارث الطبيعية، شهد اإلنتاج الوطين للحبوب       . اليت ختصصها احلكومة وشركاؤها   
 يف املائة مقارنة باملوسم الزراعـي       ٢٣,٥ بنسبة    اخنفاضاً ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف املوسم الزراعي    
  . إىل االسترياد لتغطية احتياجات البلداللجوءالسابق وكان يتعني 

تيسري منح أراض صاحلة للزراعة     ) أ(: وتنفذ أنغوال سياسات من أجل حتقيق ما يلي         -٩٤
ومكننة ات السقوية تنويع الزراعات الغذائية باالعتماد على الزراع     ) ب(لفائدة أسر املزارعني؛    

إنتاج أصـناف   ) ج(الزراعة والتشجيع على استخدام اجلرارات الزراعية يف أنشطة احلرث؛          
إىل حتسني املـساعدة التقنيـة املقدمـة       ) د(البذور احملسنة والعمل على تكاثرها وانتشارها؛       

د؛ وإنـشاء   توسيع نطاق إعادة التوطني والتشجيع على تربية احليوانات يف البل         ) ه(ملنتجني؛  ا
تسويق اإلنتـاج الزراعـي     ) و(خمزون من األغذية والعمل على استقرار سعر الشراء والبيع؛          
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املطـاحن  (إعادة تنشيط الصناعات الزراعيـة      ) ز(وإنتاج الصيد البحري وإبراز قيمتيهما؛      
) ح(؛  )وصوامع الغالل واملذابح وحظائر الطيور واملخازن وأجهزة سلسلة التربيد والكهرباء         

تيسري احلصول على القـروض املـصرفية       ) ط(زيز االنضمام إىل اجلمعيات والتعاونيات؛      تع
  .وضع خطة عمل وطنية لفائدة املرأة الريفية) ي(وتسويق اإلنتاج؛ 

   قـانون األراضـي    ) أ(: وتنظم القوانني التالية السياسات اليت تصاغ يف هذا القطاع          -٩٥
رب الذي حيدد األسس العامـة للنظـام القـانوين          نوفم/ تشرين الثاين  ٩ املؤرخ يف    ،٩٤رقم  

 الـيت ميكـن أن تـشمل        العقارية من أمالك الدولة وحيدد احلقوق       لألراضي اليت تعد جزءاً   
ها وبالتايل صون ئوإنشاء هذه احلقوق وممارستها وانقضالنقل األراضي املذكورة والنظام العام  

         .لـسكان يف املنـاطق الريفيـة      حقوق املواطنني، ال سيما حقوق الفئات الـضعيفة مـن ا          
 الذي حيـدد    ٤٠:٠٤٠واملرسوم رقم   ) نظام الغابات  (١٩٦٢/٤٤٥٣١املرسوم رقم   ) ب(

القواعد املخصصة حلماية التربة والنباتات واحليوانات والطرائد وذلك بضمان احملافظة علـى            
فـاظ علـى الظـروف      البيئات احليوية اليت يرتبط هبا بقاء أنواع احليوانات والنباتات واحل         

الضرورية لوجود البيئات احليوية البدائية اليت مل يطرأ عليها تغيري وجتنب القضاء على مناطق              
ويزرع العشرات من اآلالف من املـزارعني الـصغار الـذين           . الغابات اليت تعد منفعة عامة    

احة إىل   هكتار لكل أسرة يف املتوسط ويقع تقسيم املـس         ١,٤يعملون بنظام االكتفاء الذايت     
  .وتزداد املساحة املزروعة يف كل سنة بنسبة بسيطة. قطعتني أو أكثر

  احلق يف الصحة واملاء والصرف الصحي األساسي  -جيم   
 من  ١الفقرة  ،  )٤(٤٧املادة  (تعد الصحة إحدى حقوق اإلنسان األساسية للمواطنني          -٩٦

 الوطنية الصحية، جلميـع      املتعلق باخلدمات  ٩/٧٥ويكفل القانون رقم    ). القانون الدستوري 
ومت توسيع نطاق املساعدة الطبيـة      . املواطنني احلصول على الرعاية الصحية الشاملة واجملانية      

، وهي استراتيجية جسدهتا الشبكة الصحية، بفضل بناء الوحدات واملراكز الصحية           والعالجية
  .وتوظيف املوارد البشرية الوطنية والدولية يف خمتلف املناطق يف البلد

             يف املائـة مـن الـسكان يف أنغـوال           ١٠وال حيصل على املاء الصاحل للشرب إال          -٩٧
 يف املائة من الـسكان      ٨٠الذي يهدف إىل تغطية     " املاء للجميع "بينما جيري وضع مشروع     

جتميع املياه ومعاجلتها وشبكات    (وجيري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل نظام املياه         ٢٠١٢ حبلول
اإلقليميـة  ومن املتوقع إعادة تأهيل كافة نظم املياه الصاحلة للشرب يف العواصـم             ). داإلمدا

 علـى  وجتدر اإلشارة إىل أن اجلانب التجاري غري مستغل حالياً. ٢٠١٠عام حبلول  الرئيسية  
النحو الواجب بسبب أوجه النقص يف تنظيم القطاع ويستفيد بعض املواطنني من ذلك بغري               

ن املياه بواسطة خزانات متأل يف األهنار والبحريات مما يسبب مـشاكل            وجه حق حيث يبيعو   
  .خطرية على الصحة العامة
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وتسبب اشتداد احلرب يف إفشال مجيع اجلهود املبذولة وأدى إىل احلد من حـصول                -٩٨
وأسفر .  يف املائة تقريباً   ٧٠السكان على الرعاية الطبية وغريها من اخلدمات األساسية بنسبة          

وفـاة   ١ ٧٠٠وضع عن ارتفاع معدل وفيات األمهات الذي بلغ حسب التقديرات           هذا ال 
 ١ ٠٠٠ لكـل    ١٥٠) سنة واحـدة  (وتبلغ وفيات األطفال    . مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠لكل  

حالة  ٢٥٠مولود حي واخنفضت نسبة الوفيات بني األطفال يف سن مخس سنوات لتصل إىل              
وتتمثـل األسـباب    .  سنة ٤٢    ب لوالدةويقدر العمر املتوقع عند ا    . مولود حي  ١ ٠٠٠لكل  

الرئيسية يف األمراض التنفسية احلادة وأمراض اإلسهال وغريها من األمراض النامجة عن قلـة              
احلصول على املاء الصاحل للشرب ونقص الوسائل املناسبة للقضاء على الفضالت، وال سيما             

 ٧٥ملاء الصاحل للشرب وُيحرم  يف املائة من األسر ال حتصل على ا٦٠حيث  يف املناطق الريفية
 املؤرخ  ٩٢/باء -٢١أما القانون رقم     .يف املائة من األسر من وسائل القضاء على الفضالت        

أغسطس وهو قانون أساسي يف النظام الوطين الصحي، فهو يـدعم املبـادرات             / آب ٢٨يف  
اسطة إنشاء بوالقدرة يف جمال الصحة   اخلاصة يف جمال الصحة وذلك بإسهامه يف زيادة حتسني          

  .مراكز صحية جديدة

  احلصول على الرعاية الصحية األساسية    
         يف املائـة يف     ٨,٣ يف املائـة و    ٢متت زيادة امليزانية العامة للدولة بنسبة تتراوح بني           -٩٩
        وحـدة صـحية يف     ٩٦٥ مما مكن من منو الشبكة الصحية اليت انتقلت مـن            ٢٠٠٩عام  
اهلياكـل األساسـية     كنتيجة إلعادة تأهيل     ٢٠٠٨دة يف عام    وح ١ ٩٨٦ إىل   ٢٠٠٣عام  

وشـهد عـدد    . القائمة وبناء وحدات جديدة يف املناطق اليت يتم إعادة توطني السكان فيها           
 وحدة صحية   ٦٩٦وحدات الرعاية الصحية األولية والثانوية زيادة هائلة إذ ارتفع عددها من            

 ٥٢ ومـن     مركـزاً  ٣١٧ إىل    صحياً  مركزاً ١٦٢وحدة ومن    ١ ٤٨٥ إىل   ٢٠٠٣يف عام   
  .)٥(٢٠٠٨ يف عام ١٣٢ إىل مستشفى بلدياً

.  كليات، إحداها كلية خاصـة     ٦ إىل   ١وارتفع عدد كليات الطب احلكومية من         -١٠٠
فتح سبع مدارس عليا يف تكنولوجيا الصحة يف سـبع منـاطق            لظروف  الوهيأت احلكومة   

خصصة من أجل إعمال حق املواطن يف الصحة        أكادميية هبدف ضمان توفر املوارد البشرية املت      
ويف إطار اتفاقات التعاون لضمان تقدمي الرعاية الصحية اجليدة، يوجد يف           . على أرض الواقع  

 متخصص يف جمال الصحة من أصل كويب هبدف سد الثغرات وضمان تكـوين              ٨٠٠أنغوال  
  .املوظفني الوطنيني

     :)٦(ىل أربعـة اجتاهـات اسـتراتيجية      وتستند السياسة الوطنية الصحية للحكومة إ       -١٠١
. إعادة هيكلة النظام الوطين للصحة هبدف حصول اجلميع على الرعاية الصحية األوليـة    ) ١(
 عـن معـدالت     تقليص نسبة الوفيات يف صفوف األمهات واألطفال والشباب فضالً        ) ٢(

 لتـصنيف   الوفيات واالعتالل جراء األمراض ذات األولوية الـواردة يف اجلـدول الـوطين            
 األشخاص  تدريب) ٤(تعزيز إطار عام وبيئة مواتية للصحة واحملافظة عليهما؛         ) ٣(األمراض؛  
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ومكن برنامج حتسني اخلـدمات يف      . واألسر واجملتمعات يف جمال النهوض بالصحة ومحايتها      
املستشفيات من إنشاء أقسام متخصصة يف املستشفيات من املستوى الثالث مثلما هو احلـال       

بة إىل أقسام غسيل الكلية وجراحة القلب واألوعية الدموية وجراحة اخلاصـرة وزرع             بالنس
     ، TAC(صمامات بواسطة استسقاء الرأس باإلضافة إىل زيادة القـدرة علـى التـشخيص              ال

  ).وما إىل ذلك
  ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام       ٣٥وقامت احلكومة بزيادة التغطية بالتطعيم الروتيين من          -١٠٢
 أي  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ومل تسجل يف الفترة املمتدة بني عامي        . ٢٠٠٨يف املائة يف عام      ٨٠إىل  

حالة شلل أطفال ولكن املرض ظهر بعد ذلك من جديد بواسطة ساللة فريوس برّي يـشبه                
وأجنزت احلكومة محالت تطعيم مـن      . الفريوس املوجود يف البلدان اآلسيوية اليت يتوطن فيها       

وتقوم احلكومة بنشاطات ترمي إىل التسريع يف وترية        . ألطفالأجل وقف دورة انتقال شلل ا     
برامج التطعيم وتوفري اللقاحات الروتينية والفيتامني ألف ومعدات لدعم التطعيم الروتيين ضد            
السل واحلصبة واخلناق والشهاق والكزاز وشلل األطفال واحلمى الصفراء لفائدة األطفـال            

، لفائدة النـساء يف الفئـة   للكزاز اللقاحات املضادة الذين يقل سنهم عن سنة واحدة وتوفري    
 تـدريب  العاملني يف قطاع الصحة على التطعـيم و        وتدريب سنة   ٤٥ إىل   ١٥العمرية من   

التقنيني املتخصصني يف سلسلة خمازن التربيد ودعم اجملتمعات مبتابعة الدولة لتطعيم األطفـال             
 وإعداد محالت وبلورهتـا     الكزازضد   الفتيات يف املدارس ووضع خطة تطعيم        تدريبودعم  

 األمراض املتوطنة مثل املالريا والسل وداء املثقبيات واألمـراض          ومكافحةحلشد دعم اجملتمع    
 املنجلي  السكري والسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية وفقر الدم       (غري القابلة لالنتقال    

  ).والعيوب اخللقية وغريها
اإليدز يف أنغوال ما يقرب     /البشريةوس متالزمة نقص املناعة     ويبلغ عدد املصابني بفري     -١٠٣
 يف املائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة مبتوسط النسبة املسجلة يف اجلنوب األفريقي الذي           ٢,١من  

 اإليدز واألمراض السارية الكـربى الـيت        ملكافحةوتعتمد اللجنة الوطنية    . يعد مركز املرض  
يت ينفذها املعهد الوطين ملكافحة اإليدز علـى أسـاس          يرأسها رئيس اجلمهورية، الربامج ال    

  .٤٣/٠٣ واملرسوم رقم ٨/٠٤أحكام القانون رقم 
، مل تسجل أية حالة شلل أطفـال        ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ عاميوخالل الفترة الواقعة بني       -١٠٤

ولكن املرض ظهر بعد ذلك من جديد بواسطة ساللة فريوس بري يشبه الفريوس املوجود يف               
         ودفعت احلاالت املبلغ عنها خالل الفتـرة الواقعـة بـني          . وية اليت يتوطن فيها   البلدان اآلسي 

             إىل تكثيف التـدابري املتخـذة هبـدف القـضاء عليـه وذلـك              ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ عامي
                    طفل فوق اخلامـسة مـن العمـر وتقـدمي فيتامينـات تكميليـة              ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ بتطعيم

  .فل خالل احلمالتط ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل
ومت تعديل اخلطة االستراتيجية للتعجيل باحلد من وفيات األمهات ووفيات األطفال             -١٠٥

 لتتماشى مع الفترة الواقعة     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ عامييف أنغوال املطبقة خالل الفترة الواقعة بني        
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حها  بغية توسيع نطاق التغطية وحتسني جودة اخلدمات اليت تتي         )٧(٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ عاميبني  
 يف املائة من وفيات األطفال فوق اخلامسة من العمر ٣٥ املالريا نسبة وحتدث. الشبكة األولية

 يف املائة مـن احلـاالت الـيت تـدخل         ٦٠ يف املائة من وفيات األمهات ونسبة        ٢٥ونسبة  
  يف املائة من احلاالت اليت تدخل املستشفيات من النساء احلوامل فضال١٠ًاملستشفيات ونسبة 

معدل استخدام الشبكة الصحية اخلارجية؛ ويقدر معدل انتشار املرض         تسببها يف ارتفاع    عن  
  . )٨( ماليني حالة إصابة سريرية٦ يف أنغوال بنحو سنوياً
 خطة استراتيجية وطنية مخسية     ٢٠٠٣ووضع الربنامج الوطين ملكافحة املالريا لعام         -١٠٦

 يف املائة علـى     ٥٠الت الوفاة بنسبة     هبدف احلد من انتشار حا     ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨متتد من   
األقل بواسطة تدابري وقائية ذات أولوية للمراقبة املوجهة املتكاملـة وبتوزيـع الناموسـيات              

ويف إطار الشراكة، مت تنفيذ الربنامج الوطين للتغذية        .  ورش املواد الباقية داخل املنازل     املعالَجة
           ٢٠٠٧وبينت النسب املقـدرة لعـام       .  من أجل معاجلة سوء التغذية احلاد      ٢٠٠١منذ عام   

: من األطفال دون مخس سنوات يعانون من أحد أنواع سـوء التغذيـة             ٥ ٧١٠ ٤٦٣أن  
.  يف املائة من سوء التغذيـة احلـاد        ١٢ يف املائة منهم من سوء التغذية املتوسط و        ٤٠ويعاين  

 ٣بب يف وفـاة     ويؤثر سوء التغذية على نصف سكان أنغوال دون سن مخس سنوات ويتس           
  . يف هذه الفئة العمرية٤ لمن أصأطفال 
           حبلـول  يف املائـة     ٣٠وتنفذ األنشطة الرامية إىل احلد من سوء التغذيـة بنـسبة              -١٠٧
، بواسطة مجلة من الوسائل ومنها برامج األمن الغذائي وحتسني اخلدمات الصحية           ٢٠٠٩عام  

  .الصحي األساسيةوتوفري املاء الصاحل للشرب وخدمات الصرف 

  احلق يف التعليم  -دال   
ديسمرب واملتعلق بأسس النظام    / كانون األول  ٣١ املؤرخ يف    ١٣/٠١يرسخ القانون     -١٠٨

التعليمي، املبادئ العامة لنظام التعليم وهي الرتاهة والعلمانية والدميقراطية والتعلـيم اجملـاين             
دئ وال سيما ما يتعلق ببعض العادات       وحتول بعض العوامل دون إعمال تلك املبا      . واإللزامي

والتقاليد السلبية اليت متنع الفتيات من الذهاب إىل املدارس أو حتد من إمكانيـة مواصـلتهن                
وتعد املسافات الطويلة اليت تفصل بني املدارس وأماكن الـسكن          . التعليم بعد املستوى الرابع   

 حنو التصدي هلذه العوامل، ننظم وسعياً. وارتفاع مؤشرات احلمل املبكر عوامل معيقة كذلك      
 عن اجملتمع بشأن أمهية وضـرورة       محالت لتوعية األولياء واملسؤولني عن قطاع التعليم فضالً       

التحاق كافة األطفال باملدارس دون متييز وهو مبدأ ساهم يف القضاء التدرجيي على املظـاهر               
  .الثقافية القدمية

على سبيل  و: ناطق احملرومة من البلد على القلق     وتبعث السلبيات املسجلة يف أكثر امل       -١٠٩
املثال، جمتمعات األقليات العرقية، مثل جمموعة خوي سان اليت تستفيد من الربامج اخلاصـة              
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لالندماج االجتماعي اليت تنفذ خالل فصول الرعي التقليدي املتنقل هبدف ضمان حـصول             
  .يال وكونيينأطفال السكان الرحل على التعليم يف مقاطعات نامييب وهو

ووضعت احلكومة اخلطة الوطنية إلعادة بناء النظام التعليمي على ثالثة مراحل هبدف    -١١٠
إعادة تأهيل النظام وتوطيده وتوسيع نطاقه والسعي حنو الوصول إىل معدل صاف للتسجيل             

يف  ٥٩ واحلد من معدل األمية بنـسبة        ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦٧يف املدارس االبتدائية يبلغ     
ويشهد الربنامج الوطين لتقييم أنشطة     . ، ال سيما بالنسبة إىل النساء     ٢٠١٥املائة إىل حد عام     

  . يف مواد اللغة الربتغالية والرياضيات ودراسة البيئةالتعلم تقدماً
من الـسنة األوىل إىل الـسنة       (ويبلغ املعدل الصايف للتسجيل يف املدارس االبتدائية          -١١١

ا ووجتدر اإلشارة إىل أن النسبة املئوية للسكان األميني الذين جتـاوز          . ئة يف املا  ٥٩) السادسة
             ومنـذ  .  يف املائة وأن نصف األميني هم مـن النـساء          ٣٠اخلامسة عشرة من العمر تفوق      

 يعملون على حمو األمية     مدرساً ٦ ٦٩٨، جيري تنفيذ برنامج حمو األمية مبشاركة        ٢٠٠٩عام  
  .فني مشر١٠٩ومن بينهم 

وجيري كذلك تنفيذ برنامج حمو األمية واستدراك التأخر الدراسي والذي يهدف إىل              -١١٢
التسريع يف وترية التعلم باللجوء إىل طريقة التعلم الذايت وإصـدار الـشهادات للمهـارات               
           املكتسبة يف خمتلف األطر التعليمية سواء كانت رمسية أم غري رمسية اليت تسمح ملـا يقـرب                

  . يف املائة من الطالب بتعلم القراءة والكتابة يف غضون ثالثة أشهر فحسب٦٠من 
وقدمت خمتلف منظمات اجملتمع املدين واهليئات املتعددة األطراف ومنـها منظمـة              -١١٣

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واالحتاد األورويب وغريها            
غري احلكومية مسامهة مثينة إىل قطاع التعليم؛ وتـشجع احلكومـة املنظمـات     من املنظمات   

  . يف جمال حمو األميةمشاريعاألخرى على إعداد 
 يف قطاع التعليم املوجه إىل ذوي االحتياجـات اخلاصـة           مدرساً ٣ ١٨٢ويعمل    -١١٤

          مولة وخيضعون للتكوين املستمر؛ وبالرغم من ذلك، فإن الفئة الـسكانية املـستهدفة مـش             
           وكـان مـن    طالبـاً  ١٦ ٣٩٣ مت اسـتقبال     ٢٠٠٧ويف عـام    .  يف املائة فقط   ٥٠بنسبة  
 طالباً ٨ ١١٠: اإلعاقة السمعية : أما أكثر أنواع اإلعاقات فهي التالية     . طالبة ٧ ٣٣٢بينهم  

:  التاليـة  املشاريع جيري تنفيذ    وحالياً. ٣ ٢٦١: واإلعاقة البصرية  ٥ ٠٢٢: واإلعاقة الذهنية 
توحيد لغة اإلشارات؛ وإنشاء املركز الوطين للتـشخيص ومتابعـة الطـالب مـن ذوي               
 االحتياجات التعليمية اخلاصة؛ وتكييف الربامج ووضع دليل حول الصمم والقاموس الرقمي          

  .٢ والنسخة ١النسخة 
. م الـوطين  ة املدرسية يف كامل أحناء اإلقلي     د تنفيذ الربنامج الوطين للم    حالياًوجيري    -١١٥

 يف طفـالً  ٩٤٤ ٧٢١، استفاد أكثر مـن  ٢٠٠٨ و٢٠٠٥وخالل الفترة الواقعة بني عامي    
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ويهدف الربنامج إىل منع زيادة نسبة التـسرب مـن          . التعليم االبتدائي من الربنامج املذكور    
  .املدارس وإىل حتسني القدرة على التعلم

هبدف منع اإلقصاء اللغـوي يف      وأُدرجت بعض اللغات الوطنية يف النظام التعليمي          -١١٦
 ٢٤٠طالـب يف     ١٢ ٠٠٠التعليم واحملافظة على اهلوية الثقافية؛ وينطبق هذا الربنامج على          

  . وهو يف املرحلة التجريبيةفصالً
 ٩٠ ٠٠٠وجتمع هذه املعاهـد     :  للفنون التطبيقية يف العمل     جديداً  معهداً ١٣وبدأ    -١١٧
  .وسط واألساسي هبدف إدماجهم يف دروس مهنية من التعليم املتطالباً
 جامعات إضافية موزعة على مناطق الشمال والوسط        ٦ التعليم العايل العام     ويشمل  -١١٨

 . جامعات خاصة٩واجلنوب و
Notes 
1 FONGA: Forum des organisations non-gouvernementales angolaises;  LIDDHA: Ligue 

internationale de défense des droits de l'homme et de l'environnement; ADAC: Association pour 
le développement et le soutien aux campagnes.  

2 Le Comité provincial des droits de l'homme, organe coordonné par le Ministère de la justice et 
composé de représentants d'institutions de l'Etat, de la société civile, des églises et des partis 
politiques.   

3 Source: Administration locale - MAT. 
4 Lei Constitucional, artigo 47º, ponto 1: O Estado promove as medidas necessárias para assegurar 

aos cidadãos o direito à assistência médica e sanitária, bem como o direito à assistência na 
infância, na maternidade, na invalidez, na velhice e em qualquer situação de incapacidade para o 
trabalho.   

5 Ministério da Saúde: Relatório de 2008. 
6 GOV de Angola: Plano Nacional de 2009  
7 Plan stratégique pour la réduction de la mortalité maternelle et enfantine en Angola, 2005-2009. 

Investissant dans le développement humain. MINSA, Direction nationale de la santé publique, 
en partenariat avec l'OMS, l'UNICEF et le FNUAP. 

8 “Plano Estratégico Nacional de Controlo da Malária 2008 – 2012”: Direction nationale 
de la santé publique, Programme national de contrôle du paludisme. Ministère de la 
santé, Angola. 

        


