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  اجلمعية العامة

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

من ) ج(١٥فقرة  موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً لل           
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أنغوال    

 إىل عملية   )١(مقدمة من أحد عشر من أصحاب املصلحة      لورقات  هذا التقرير موجز      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

فوضية األمـم   ملوجهات نظر أو اقتراحات     وال يتضمن التقرير أية آراء أو       . حقوق اإلنسان 
وقـد  . حمددةزاعم  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل مب           

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر ومل تغيَّـر                
عدم ت عن مسائل حمّددة أو      وقد ُيعزى االفتقار إىل معلوما    . النصوص األصلية قدر املستطاع   

. لتركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل احملددة   ا
وقد أُعّد  . والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على الشبكة          

  .التقرير مع مراعاة وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض

__________ 

 .ه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدةمل ُتحرر هذ  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بأن أنغـوال مل تـصدق بعـد علـى           "رابطة العدل والسلم والدميقراطية   "أبلغت    -١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، واالتفاقيـة            
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن          الدولية للقضاء على مجيع     

ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق          
أحد البلدان  وأشارت أيضاً إىل أن أنغوال، بوصفها       . )٢(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

العملية والتصديق على   بتسريع  ،  ٢٠٠٧مايو  /يف أيار نسان، التزمت   املرشحة جمللس حقوق اإل   
 علـى الربوتوكـول     إال ٢٠٠٧منذ عام   مل توقع وتصدق    عدد من هذه املعاهدات، ولكنها      

وكانت اجلمعية الوطنية قـد     . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
والحظت الرابطة أيضاً أن أنغوال مل      . )٣(٢٠٠٧م  عرقلت عدداً من الصكوك الدولية منذ عا      

توقع بعد على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أو بروتوكوهلا االختياري، أو االتفاقية             
  .)٤(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -باء   
نص التشريع علـى   يو. توفري موارد كافية ألمني املظامل    أشارت الرابطة إىل أنه ينبغي        -٢

يف ال توجد حالياً فروع متثيليـة إال  مني املظامل فروع متثيلية حملية، ولكن  ألأن يكون   وجوب  
، مع وجود معلومات تشري إىل أن من املمكن أن ُيفتح عما قريـب فرعـان متثيليـان      الواند

 بعض إدارات أمني املظامل حالياً يف مرافق وزارة وتعمل. إضافيان يف مقاطعيت هوامبو وكونيين
  .)٥(العدل واملدعي العام

، ٢٠٠٨وأبلغت الرابطة أيضاً بأن وظيفة وزير حقوق اإلنسان أُنشئت يف هناية عام               -٣
  .)٦(ولكن هذا اجلهاز مل يتخذ أي إجراء

  التدابري السياساتية  -جيم   
 أنغوال بأن تكثف إدماج منظور "شعوباللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وال"أوصت   -٤

جنساين يف مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية؛ وتـشرك النـساء يف          
  .)٧(عملية السالم ويف تنفيذ الربامج الوطنية
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  ج معهـد تـدريب الـشرطة       العدل والسلم والدميقراطية بأن منها    وأبلغت رابطة     -٥
ويف املاضي، كانت تربط مقـر الـشرطة        . ل حقوق اإلنسان  ال يشمل أي مسألة من مسائ     

 هذه  مع بعض منظمات اجملتمع املدين لتدريب ضباط الشرطة، ولكن        تعاون  الوطنية اتفاقات   
دربني تدريباً كافياً على االستخدام الصحيح      وضباط الشرطة ليسوا م   . االتفاقات مل تعد قائمة   

  .)٨(باستمرار ودون مربر لتسوية أي نزاعلألسلحة النارية، مما جيعلهم يلجأون إليها 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  اإلجراءات اخلاصةالقائمني على التعاون مع   -١  
العدل والسلم والدميقراطية بأن الزيارة األخرية مت القيام هبا يف إطـار            أبلغت رابطة     -٦

وأوصت أنغـوال بـأن     . ٢٠٠٧اخلاصة إىل أنغوال كانت يف عام       إحدى آليات اإلجراءات    
تواصل توجيه الدعوة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لتعزيز حقوق اإلنسان           

  .)٩(ومحايتها على الصعيد احمللي

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -٢  
مـن  هو   ٢٠٠٨مايو  /إغالق املكتب القطري للمفوضية يف أيار     أن  الرابطة  ذكرت    -٧

بني اإلجراءات غري املطابقة ملبدأ التعاون بني حكومة أنغوال واألمم املتحدة فيما يتعلق حبماية              
  .)١٠(حقوق اإلنسان

حـدة  توأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل أن السلطات أغلقت مكتب األمم امل             -٨
، رغم أهنا تعهدت قبل ذلك بـسنة بالعمـل          ٢٠٠٨مايو  /إلنسان يف أنغوال يف أيار    حلقوق ا 

  . )١١(مع هذا املكتببشكل أوثق 

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن حقوق اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إىل أنه على الرغم من           أشارت    -٩

املرأة مضمونة من الناحية املؤسسية وبواسطة الصكوك الوطنية، فإهنا غالباً ما ُتنتهك وما زال              
والحظت أن قانون األسرة ما زال كما كان خالل فتـرة           . مثة حاجة إىل توطيد وضع املرأة     

وأوصت أنغـوال بـأن تـشرع يف    . )١٢(االستعمار وأنه ال يعترف حبق املرأة يف إرث املتوىف       
  .)١٣(انون األسرة واإلرثإصالح ق
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ود خطة استراتيجية وبرنامج لتعزيز املساواة بني اجلنـسني         ـوجاللجنة  والحظت    -١٠
، وضعتهما وزارة شؤون األسرة والنهوض باملرأة، ولكنها أشارت إىل         ٢٠٠٥-٢٠٠٠للفترة  

أن تنفيذمها واجه مشاكل خطرية بسبب حالة احلرب اليت سادت خالل عدة أعوام يف البلد               
الحظت أن املرأة بقيت ممثلة متثيالً ناقصاً يف احلكومة والربملـان،           كما  . وبطء عودة السالم  

العـدل يف    وأوأوصت بتعزيز املساواة    . )١٤(وكذلك يف اهلياكل اإلدارية لألحزاب السياسية     
ة صنع القرارات، واختاذ تدابري تصحيحية وإجيابية حيثما ُوجد التمييـز           ـمتثيل املرأة يف عملي   

  .)١٥(د املرأةض

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
 متمـرداً مـشتبهاً فـيهم    ٣٨ إىل أن ما ال يقل عن        "مرصد حقوق اإلنسان  "أشار    -١١

ن لدى مسؤويل اجليش واملخابرات األنغوليني يف كابيندا تعرضوا للتعذيب يف الفتـرة             يحمتجز
لـدى  يف احلبس االنفـرادي     انوا  ، بينما ك  ٢٠٠٩مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧سبتمرب  /من أيلول 

املرصد أن ضابطني عسكريني    يعتقد  و. اجليش، قبل مثوهلم أمام قاضٍ ونقلهم إىل سجن مدين        
كانا متورطني يف قضايا تعذيب يف كابيندا ُنقال إىل مقاطعات أخرى، ولكن ليس هناك بعد               

ملرصد جبملة أمور منها    وأوصى ا . )١٦(ما يشري إىل اختاذ أية إجراءات تأديبية أو قضائية ضدمها         
اختاذ خطوات لكفالة أال ُيحاكم املدنيون أبداً أمام قضاة عسكريني، وال ُيعتقلوا يف مراكـز               
االحتجاز العسكرية، وبالسماح بفحص مستقل ملرافق االحتجاز اليت يزعم احملتجزون أهنـم            

  .)١٧(فيها بشكل غري قانوين وتعرضوا للتعذيب على يد قوات األمنحتجزوا ا
أن انعدام األمن ما زال مصدر      اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب      والحظت    -١٢

قلق شديد يف البلد، معربة عن خشيتها من احتمال تفاقم الوضع مع تسريح جنود االحتـاد                
الذين سيعودون إىل احلياة املدنية بعد أن تعودوا على         ) يونيتا(الوطين لالستقالل التام ألنغوال     

  .)١٨(األسلحةاستخدام 
 إىل أن كالً من احلكومـة، ويونيتـا   "اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم "وأشارت    -١٣

خالل احلرب األهلية، اعتمد كثرياً من الناحية العملية على غارات التجنيد القسري، املعروفـة              
 آلخـر يف    من مـرتل  إجراء عمليات تفتيش    ويتمثل النمط املعتاد يف     ". الروسغاس"حملياً باسم   

يف سن التجنيد من مغادرة البلد وبقيـود        شخص  الصباح الباكر، مدعومة يف الغالب مبنع أي        
أنه يتم، أثناء الغارات، كسر األبواب واالعتداء يف كـثري مـن   وُيزعم . على التنقل داخل البلد 

حني حيان على سكان املنازل اخلاضعة للتفتيش، وارتكاب اعتداءات جنسية على اإلناث من             ألا
  .)١٩(وُتطلق النار فوراً يف بعض األحيان على اجملندين احملتملني الذين حياولون الفرار. آلخر
من كال اجلنسني بشكل اجلنود وأشارت اهليئة إىل أن كال اجلانبني استخدما األطفال       -١٤

 عاماً؛  ١٤ال يتجاوز   غارات  وكان سن بعض اجملندين يف ال     . مكثف خالل احلرب ضد يونيتا    
ويف عـام   . إىل امليدان سناً  من املعروف أن القادة العسكريني أعادوا إرسال أطفال أصغر          بل  
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تتسببان يف وجود   مستان   عاماً، ولكن هناك     ١٨ بللتجنيد الطوعي   لدنيا  ، ُحددت السن ا   ١٩٩٦
استمرار االعتمـاد   : من حني آلخر على األقل    كبرية بأن يتواصل جتنيد األحداث عملياً،       خماطر  
ممـا   - املائة  يف ٥ ب املقدر   -للتجنيد، ومعدل تسجيل الوالدات املنخفض جداً       ارات  الغعلى  

  .)٢٠(ال ميلكون أية وسيلة إلثبات سنهمغارات يعين أن العديد ممن يقبض عليهم يف ال
 "املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املماَرسة ضد األطفـال          "وأبلغت    -١٥

وينص قانون األسرة على أن السلطة األبوية تشمل التزام     . دنية يف البيت قانونية   بأن العقوبة الب  
محاية السالمة البدنية واملعنوية لألطفال، ولكن هذا احلكم وأحكاماً قانونية أخرى ضد العنف 

وأضـافت  . وسوء املعاملة يف القانون ال ُتفسر على أهنا حتظر العقوبة البدنية يف تربية األطفال       
ائيـة أو يف    زيس هناك أي حظر صريح للعقوبة البدنية كتدبري تأدييب يف املؤسـسات اجل            أنه ل 

  .)٢١(مراكز الرعاية البديلة
ال توجد أية تشريعات حمددة     اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إنه       وقالت    -١٦

ت بشأن العنف   انتشاراً واسعاً، وأوصت بإنشاء نظام بيانا     املنتشر  ملكافحة العنف ضد املرأة،     
  .)٢٢(ضد املرأة

أنغوال بأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا لتحسني ظـروف االحتجـاز           اللجنة  وأوصت    -١٧
وتركز اهتمامها على حالة احملتجزين؛ وتعزز املراقبة القضائية والنظام املايل للسجون؛ وتكثف            

 احملتجزين  معاملةتطابق طريقة   تدريب حراس السجون على مسائل حقوق اإلنسان؛ وتكفل         
  .)٢٣(ملعايري الدوليةع ام

إن عقود احلرب األهلية نشرت الدمار يف البلد، وتسببت يف مجلة أمور            لجنة  وقالت ال   -١٨
  .)٢٤(ر وأطفال الشوارع، وبغاء القصَّ،احلربمن جراء األطفال تشرد منها نشوء ظواهر مثل 

  لقانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة ا  - ٣  
، ٢٠٠٨سـبتمرب  /وفقاً ملرصد حقوق اإلنسان، أدانت حمكمة عسكرية، يف أيلـول       -١٩

 عامـاً جلـرائم    ١٢مراسالً سابقاً، هو فريناندو ليلو، وحكمت عليه بالسجن ملـدة           ومدنياً  
وتعرض ستة جنود متهمني إىل جانب هذا املدين لتعذيب شديد          . مزعومة تتعلق بأمن الدولة   

وراقب املرصد  .  عاماً ١٣لعسكري وُحِكم على مخسة منهم بالسجن ملدة        أثناء احتجازهم ا  
 حمكمة عسكرية  قمم ت فل: أهنا غري عادلة بشكل واضح    رأيا  ومنظمة العفو الدولية احملاكمات و    

املتهمون إىل جانـب املـدين      كل غري قانوين فحسب، بل تعرض اجلنود        مبحاكمة مدين بش  
وتوضـح  . أيـضاً ،  )٢٥(م أي إثباتات ضدهم إىل احملكمة     املدين ومل ُتقد  للتعذيب كي ّجيرموا    

منظمة العفو الدولية أن ليلو كتب خالل املدة اليت قضاها كمراسل مقـاالت ينتقـد فيهـا       
وقالت منظمة العفو الدولية أيضاً . مذكرة التفاهم للسالم واملصاحلة يف كابيندا وعملية السالم

على دوافع سياسية ويبدو أنه أُدين فقط لتعبريه غـري      إنه يبدو أن التهم املوجهة إىل ليلو تقوم         
 احلكومـة   وقال املرصـد إن   . )٢٦(العنيف عن آرائه، مبا يف ذلك انتقاده للحكومة األنغولية        
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مركز احتجاز غـري    بإغالق  ،  ٢٠٠٩يونيه  /منذ أن أبلغ عن هذه القضايا يف حزيران       قامت،  
سراح ليلو بعد حكم أصدرته احملكمـة        أنه مت إطالق  رمسي يف املقر العسكري يف كابيندا، و      

العليا العسكرية، ولكن أحكام السجن اليت صدرت حبق اجلنود اخلمسة الذين أُدينـوا معـه               
  .)٢٧( عاما٢٤ً و٢٢زادت إىل 

 بأن اللوائح التأديبية للشرطة الوطنية األنغولية تقتضي        "منظمة العفو الدولية  "وأبلغت    -٢٠
 للوائح، إذا رأى املرؤوس أن الطاعة ميكن أن تسفر عن شكل            ووفقاً. الطاعة الكاملة لألوامر  

وإذا أصر الضابط . من أشكال الضرر، فإن بإمكان الضابط أن يذكر ذلك لرئيسه على انفراد           
األعلى رتبة، جيب على املرؤوس أن ينفذ العمل، ولكن ميكنه أن يطلب نسخة مـن األمـر                 

 إزاء كون هذا احلكم منافياً للقانون واملعـايري  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها    . كتابة
. أنه ينبغي لضباط الشرطة أال ينفذوا أوامر غري قانونية        تنص على   اليت  الدولية حلقوق اإلنسان    

أن استخدام الشرطة لألسلحة مسموح به عند الضرورة        على  اللوائح عالوة على ذلك     تنص  و
[...] شرطة أنفسهم أو على مكان عملهم أو        القصوى لرد اعتداء أو أو حماولة اعتداء على ال        

وُيسمح . العتقالبغية احلفاظ على النظام العام أو تنفيذ عمليات ا        الرؤساء  كلما طلب ذلك    
بسوء معاملة احملتجزين أو شتمهم أو ممارسة العنف ضدهم يف حالة املقاومـة أو الفـرار أو                 

ن، اليت تقتضي أن يكون اسـتخدام       حماولة الفرار، على عكس املعايري الدولية حلقوق اإلنسا       
  .)٢٨(حلماية احلياةإال األسلحة النارية وأال تستخدم القوة استثنائياً ومتناسباً، 

وأوصت منظمة العفو الدولية باختاذ تدابري لكفالة إجراء حتقيقات فوريـة ونزيهـة               -٢١
ء معاملـة    من إعدام خارج القانون وتعـذيب وسـو        ،وكاملة يف مجيع القضايا املشتبه فيها     

واستخدام مفرط للقوة ووفيات أثناء االحتجاز وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت             
آليـات  تكون   وأن ُيحال مرتكبو هذه االنتهاكات إىل العدالة؛ وكفالة أن           ،ترتكبها الشرطة 

مساءلة الشرطة فعالة وشفافة وتستجيب الحتياجات اجلمهور، ال سيما ضحايا انتـهاكات            
أو أسرهم؛ وكفالة اجلرب، مبا يف ذلك التعويض العادل         /نسان اليت ترتكبها الشرطة و    حقوق اإل 

  .)٢٩(أو ألسرهم/والكايف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشرطة و
ال بأن تشرع يف إصـالح      اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أنغو     وأوصت    -٢٢

يع أصحاب املصلحة؛ وتويل اهتماماً وثيقاً للحاجـة إىل         قانوين وجنائي وقضائي مبشاركة مج    
تقدمي مساعدة قانونية إىل من هم حباجة إليها وهتيئة الظروف الالزمة لذلك؛ وتنشئ حمـاكم               
لألحداث وتعزز آليات حمددة لتسوية الرتاعات، مثل الوساطة واملصاحلة يف جمال املنازعـات             

الوقائي؛ وتنشئ آليـة متعـددة      االحتجاز  بة فترات   املتعلقة بالعمل؛ وحتسن وتعزز نظام مراق     
العامني، ورؤسـاء املؤسـسات     املدعني  االختصاصات ملراقبة الشرعية يف احملاكم، وفيما بني        

  .)٣٠(وغريها من مراكز االحتجاز
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  احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  
ـ  (أفادت ورقة مشتركة قدمتها مخس منظمات         -٢٣   بـأن أنغـوال    ) ٢شتركة  الورقة امل

ما زالت متارس جزاءات جنائية ضد النشاط اجلنسي املثلي بني الراشدين املتراضني، فتفـرض       
، "منافية لنظـام الطبيعـة     "الًتدابري أمنية ضد األشخاص الذين يرتكبون بشكل اعتيادي أفعا        

 ٢تركة  وأوصت الورقة املش  . يرسلون إىل معسكرات العمل   وتشري إىل أن هؤالء األشخاص      
أنغوال بأن تعدل تشريعاهتا لتصبح مطابقة اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغـاء              

  .)٣١(مجيع األحكام اليت جترم النشاط اجلنسي بني الراشدين املتراضني من نفس اجلنس
 أيـضاً أن مـن الـضروري وضـع     "اتركين أعيش بسالم"ورأت املؤسسة العاملية     -٢٤

ملنع جترمي املثلية اجلنسية، وأن تعترف أنغوال حبق املثليني يف الزواج وتبين            ضل  استراتيجيات أف 
  .)٣٢(األطفال كطريقة للمطالبة حبقوق اإلنسان هلذه الفئة املستبعدة تارخيياً

  حرية التنقل  -٥  
 إن القوانني املتعلقة باألملاس متنع حرية تنقـل         "اجملمع املتعدد القطاعات للتنمية   "قال    -٢٥
. شخاص والسلع وامتالك حمل إقامة وأي نوع من األنشطة االقتصادية يف مقاطعيت لونـدا             األ

وهبذا املنع، حترم حكومة أنغوال شعوب مقاطعيت لوندا من حق التمتع مبواردها الطبيعية، وجتد      
وأوصى اجملمع، على اخلصوص، بأن     . الشعوب األصلية نفسها جمردة من كل خرياهتا الطبيعية       

الـسرعة   األضرار املسببة هلا؛ وتشرع على وجه        نمة شعوب مقاطعيت لواندا ع    تعوض احلكو 
يف تنقيح القوانني املتعلقة باألملاس والقانون املتعلق باألراضي؛ وحتدد النسبة املئوية اليت جيـب             

ندا من استغالل مواردها الطبيعيـة؛ وتنـشر بـشكل دوري    اأن تتلقاها شعوب مقاطعيت لو 
من األملاس؛ وتشرك املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية وحقوق اإلنسان          اإليرادات املتأتية   
  .)٣٣(يف هذه األنشطة

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 أن املنظمات الدينية مطالبة بالتسجيل  إىل"دين والسياسة العامةالاملعهد املعين ب"أشار   -٢٦
ورغم أن قـوانني    . للحصول على املركز القانوين كشرط مسبق لبناء دور العبادة واملدارس         

أهنـا صـعبة بالنـسبة إىل       قد ثبت   مشكلة للمنظمات الدينية الكربى، ف    ال تشكل   التسجيل  
ر املوافقة على طلبات     منظمة دينية تنتظ   ٨٠٠، كان مثة    ٢٠٠٨ويف عام   . اجملموعات الصغرية 

  .)٣٤(٢٠٠٤تسجيلها، مبا فيها املنظمات اإلسالمية يف أنغوال، اليت التمست التسجيل منذ عام 
أن احلكومة مارست التمييز ضد العديد من النظم العقائدية للـشعوب       بوأبلغ املعهد     -٢٧

لكنائس املنشقة  األصلية، اليت تستخدم الشامانات ومتارس طقوس القرابني احليوانية، وكذلك ا         
وتـشري احلكومـة إىل أن      . اليت تسعى إىل اجلمع بني املعتقدات التقليدية واملسيحية اإلجنيلية        
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وكنتيجة لذلك،  . محالهتا ضد هذه اجلماعات تقوم على القلق إزاء سلوكها التعسفي أحياناً          
  .)٣٥( مجاعة دينية يف مقاطعة كابيندا١٧حظرت الدولة 

 مـن قـانون اخلدمـة       ١٠ة لضريبة الضمري والسالم بأن املادة       وتفيد اهليئة الدولي    -٢٨
العسكرية الذين يستنكفون ضـمريياً     العسكرية تنص على أن األشخاص اخلاضعني للخدمة        

تصدر سيؤدون خدمة مدنية مناسبة تكون موضوع لوائح تنفيذ حمددة، ولكن هذه اللوائح مل              
  .)٣٦(بديلةكف ضمريي أنغويل خدمة مدنية نقط، ومل يؤد أي مست

ائي العسكري ينص على أن أولئك الذين ال ميثلون        زوتفيد اهليئة أيضاً بأن القانون اجل       -٢٩
 معرضون للسجن ملدة عامني تليها      - مبن فيهم املستكنفون ضمريياً      -ألداء اخلدمة العسكرية    

وُزعم أن هؤالء األشخاص، بعـد إلقـاء        . خدمة عسكرية ملدة تساوي ضعف املدة العادية      
ملـدة  لقبض عليهم، عوقبوا أحياناً بإرساهلم إىل اخلدمة الفعلية دون تـدريب أو بتـدريب               ا

وجيوز احلكم على اهلاربني من     . فقط، مما يزيد خماطر املوت العنيف     إىل أربعة أسابيع    أسبوعني  
 ١٢ومثاية أعوام   بني  اجلندية بالسجن ملدة تتراوح بني عامني ومثانية أعوام يف أوقات السلم و           

ويف املمارسة، ُيزعم أن اهلاربني من اجلندية خالل احلرب األهلية كانوا   . ماً يف وقت احلرب   عا
  .)٣٧(إىل خط املواجهةيرسلون إما ُيعدمون فوراً أو 

، ١٨ لاوقال مرصد حقوق اإلنسان إن املواطنني، يف معظـم مقاطعـات أنغـوال                -٣٠
كنهم الوصول إال إىل أجهزة اإلعالم      باستثناء العاصمة لواندا وبعض عواصم املقاطعات، ال مي       

وهناك انتشار واسع للرقابة والرقابة الذاتية، مما       . اخلاضعة لسيطرة احلكومة واملوالية هلا بشدة     
ومنذ . ٢٠٠٨قيد بشدة وصول اجلمهور إىل املعلومات املستقلة قبل االنتخابات الربملانية لعام    

ة للكنيسة الكاثوليكية من البـث خـارج        ، منعت احلكومة إذاعة إكليسيا التابع     ٢٠٠٣عام  
خيوهلـا  ويدعي مؤمتر األساقفة الكاثوليك يف أنغوال أن اإلذاعة حتوز ترخيصاً صاحلاً            . لواندا

ويبلغ الصحفيون املستقلون يف املقاطعات عن عدد من حـاالت          . لبث على الصعيد الوطين   ا
 يف أنغوال، وخباصة أولئـك      وقالت منظمة العفو الدولية إن الصحفيني     . )٣٨(التخويف الرمسي 

 يف لواندا، واجهوا مضايقة ويف بعض احلاالت ُسجنوا كنتيجـة لقـضايا التـشهري               نياملقيم
وأوصى املرصد جبملة أمور منها سـن       . )٣٩(املرفوعة ضدهم من جانب املسؤولني احلكوميني     

لـة  تشريعات لوضع إجراءات ترخيص عادلة وشفافة لإلذاعة والتلفزيون اخلاصـني، وكفا          
إشراف هيئة مستقلة، كما ينص على ذلك قانون الصحافة، ملنـع التمييـز يف ممارسـات                

  .)٤٠(الترخيص وتعزيز تنوع املعلومات يف مجيع أحناء البلد
 ما يكون   شدوأبلغت منظمة العفو الدولية بأن قمع حرية التعبري وتكوين اجلمعيات أ            -٣١

واحتجاز تعـسفي  اعتقال وأبلغت املنظمة بأهنا تلقت تقارير عن حاالت    . يف مقاطعة كابيندا  
تعـيني اإلسـقف يف     لألولئك الذين يعربون بطريقة سلمية عن معارضتهم لعملية السالم أو           

، احُتجز أولئك املشتبه يف انتمائهم جلبهة حتريـر دولـة            القليلة ويف بعض احلاالت  . كابيندا
واسُتخدمت هتـم اجلـرائم     . بيندا دون أن توجه إليهم هتم أو دون حماكمة لفترات طويلة          كا
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املرتكبة ضد الدولة حيال أولئك الذين يعربون سلمياً عن معارضتهم لعملية السالم أو املشتبه              
  .)٤١(يف انتمائهم جلبهة حترير دولة كابيندا

ن سكان كابيندا قاتلوا للحصول علـى       ين والسياسة العامة بأ   لدوأبلغ املعهد املعين با     -٣٢
، مت التوصل إىل اتفاق  ٢٠٠٧ويف عام   . االستقالل خالل أربعني عاماً منذ إدماجهم يف أنغوال       

على مركز  املنتدى  سالم رمسي بني دولة أنغوال ومنتدى كابيندا للحوار، ولكن رغم حصول            
ال السكان الذين يعيشون يف     خاص من احلكومة األنغولية، فإن احلالة مل تتحسن كثرياً وما ز          

. كابيندا يواجهون خماطر حدوث انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان على يد اجليش األنغويل           
ومن بني املستهدفني أولئك املنخرطون مع الكنيسة الكاثوليكية يف كابيندا الـيت أدت دوراً              

وواجه أعـضاء   . كبرياً وصرحياً يف غالب األحيان يف دعم نضال كابيندا من أجل االستقالل           
الكنيسة الذين ما زالوا يشاركون يف معارضة أنغوال املضايقة وحىت االعتقال مـن جانـب               

  .)٤٢(السلطات األنغولية
 قانونـاً جديـداً     ٢٠٠٦بأن الربملان أصدر يف عـام       حقوق اإلنسان   وأبلغ مرصد     -٣٣

ديـد يتـضمن    للصحافة ينطوي على إمكانيات لتحسني البيئة اإلعالمية، ولكن القانون اجل         
العديد من مواطن الضعف، ومل يتم بعد إصدار القوانني الداخلية الالزمـة لتنفيـذه، مثـل                

وليس (وما زال التشهري يعترب جرمية جنائية       . إجراءات الترخيص لإلذاعة والتلفزيون اخلاصني    
سـوء اسـتعمال حريـة    "وهناك جرائم غامضة أخرى قابلة للتالعب الرمسي، مثل     ). مدنية
، الحق املسؤولون احلكوميون بشكل متزايد حمرري وصحفيي        ٢٠٠٧ومنذ عام   ". فةالصحا

ويدمي هـذا   . وسائط اإلعالم اخلاصة بتهمة القذف وجرائم ذات صلة ألسباب مشكوك فيها          
النوع من التقاضي ثقافة رقابة ذاتية واسعة النطاق يف أنغوال ويهدد قابلية استمرار وسـائط               

  .)٤٣(اإلعالم املطبوعة اخلاصة
وأبلغت منظمة العفو الدولية عن عدد من حاالت مضايقة وختويف املدافعني عـن               -٣٤

 حبظر منظمة حقوق اإلنسان الوحيدة اليت       ٢٠٠٦حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القيام يف عام         
تعمل يف مقاطعة كابيندا وتوثق انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها كل مـن احلكومـة               

رضة، أي جبهة حترير دولة كابيندا؛ وهتديدات املدير العام للوحدة التقنية           وأعضاء مجاعة املعا  
، متـهماً   ٢٠٠٧لتنسيق املساعدة اإلنسانية حبظر أربع منظمات غري حكومية بارزة يف عام            

إياها باستخدام حقوق اإلنسان لتربير أنشطتها بينما حترض الناس على العنف؛ واإلجراءات            
 إلغالق منظمة غـري حكوميـة بـدعوى أن     ٢٠٠٨ستورية يف عام    القانونية يف احملكمة الد   

وكانت املنظمة قائمة منـذ عـام       . وثائقها التأسيسية تتضمن أحكاماً منافية للقانون الوطين      
مشروعة قامـت بتـدريب     مجعية   وحظيت باالعتراف العام من السلطات بوصفها        ٢٠٠٠

ق اإلنسان شاركت فيهـا     الشرطة على حقوق اإلنسان ونظمت حلقات دراسية بشأن حقو        
  .)٤٤(السلطات احلكومية بصفتها الرمسية
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وقالت رابطة العدل والسلم والدميقراطية إن هناك حماوالت من الوحـدة التقنيـة               -٣٥
 ملراقبـة   )٤٥(لتنسيق املساعدة اإلنسانية وغريها من األجهزة احلكومية مثل الشرطة الوطنيـة          

وأوصت اللجنة األفريقيـة حلقـوق      . ها على الطاعة  أعمال اجملتمع املدين واحلد منها وإجبار     
اإلنسان والشعوب أنغوال بأن تدعم وتسهل عمل املنظمات غري احلكومية وخمتلف الرابطات،            

  .)٤٦(ال سيما املنظمات النسائية، من أجل تعزيز متكينها الفعلي
ورقـة  ال( من منظمات اجملتمع املدين يف أنغـوال         ١٠وأفادت ورقة مشتركة قدمتها       -٣٦

.  وبطيئـة  اجلمعيات غري مناسبة  بأن العمليات القانونية اليت تنظم عملية تشكيل        ) ١املشتركة  
وقد أُسست الوحدة التقنية لتنسيق املساعدة اإلنسانية يف سياق احلرب لتنـسيق املـساعدة              
اإلنسانية، ولكن دورها مل ُيحدد من جديد منذ هناية احلـرب؛ وتنفيـذ القـانون املتعلـق                 

وقالت رابطة العدل والسلم والدميقراطية إن      . )٤٧(موحداً يف مجيع املقاطعات   يات ليس   معباجل
ىل إجراء سياسي وإداري يستند إىل جمعيات إاحلكومة حولت اكتساب الشخصية القانونية لل   

واملنظمات اليت تدعو إليها احلكومة هي الوحيـدة        . مبدأ املالءمة والذاتية، وليس إىل الشرعية     
حـاالت  وتـؤثر   . ع أن تكتسب بسهولة الشخصية القانونية واحلق يف التسجيل        اليت تستطي 

التأخري اليت حتدث يف عملية التشكيل الرمسي للجمعيات املدنية، أساساً، يف أولئـك الـذين               
  .)٤٨(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانيعملون 

القانونيـة  كجزء من اإلصالحات    ه جيري تنقيح قانون اجلمعيات      وأبلغت الرابطة بأن    -٣٧
وأوصت الورقة املشتركة   . )٤٩(اجلارية، مع وجود خماوف من احتمال تقييد احلق يف التجمع         

معيات  بتعزيز مشاركة منظمات اجملتمع املدين على نطاق أوسع يف عملية تنقيح قانون اجل             ١
حقـوق  (مجعيـات   وصياغة اللوائح املتعلقة به، وكذلك توحيد اإلجراءات اإلدارية إلنشاء          

  . )٥٠(واالعتراف هبا، مبا يف ذلك التكاليف الضرورية) ساناإلن
 أيضاً إنشاء آليات لتسهيل حصول مجيع املواطنني على         ١واقترحت الورقة املشتركة      -٣٨

التأخري يف احلصول على بطاقة اهلوية والتكاليف اليت ينطوي عليها تسببتا           بطاقات اهلوية، ألن    
حيـازة البطاقـة   ل وأشارت إىل أن من اإللزامـي  يف عدم تيسرها لنصف السكان على األق 

  .)٥١(للحصول على عمل رمسي أو فتح حساب مصريف

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
قالت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إن الفقر املعمم وآثار البطالـة              - ٣٩

تحملن حبكم الواقـع العـبء الكامـل        بدآ يلحقان خسائر فادحة بني النساء اللوايت ي       
وأوصت بوضع مؤشرات للربامج املتعلقة بالقضاء علـى الفقـر          . للمسؤوليات األسرية 
ال سيما تلك املتصلة باملسائل اجلنسانية، وإعداد ميزانيات وطنيـة           وغريها من الربامج،  

  .)٥٢(سنوية مواتية للمنظور اجلنساين
  .)٥٣( نظام الضمان االجتماعيوأوصت اللجنة أنغوال بتحسني وضمان  -٤٠
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ورغم زيادة  .  بأن الصحة ال ُتعترب أولوية من األولويات       ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤١
 ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٥املبالغ الصافية، فإن امليزانية املخصصة للصحة اخنفضت من حوايل          

صتان للتعليم والـصحة،    وما زالت امليزانيتان املخص   . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤إىل أقل من    
وهناك نقص يف اهلياكل األساسية، واملعدات،      . ، تقالن عن ميزانية الشرطة أو اجليش      نيجمتمعت

املؤهلني للعمل مـع األشـخاص   افتقار إىل العاملني واألدوية، وأخصائيي الصحة املؤهلني، و 
تمعيـة يف تقـدمي   وأوصت بزيادة االستثمار يف الصحة، مع مراعاة االحتياجات اجمل    . املعوقني

  .)٥٤(اخلدمات الصحية؛ وإعادة فتح املعهد الوطين إلعادة تأهيل األشخاص املعوقني
إن السيطرة على األمراض املنقولة     األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     وقالت اللجنة     -٤٢

 متالزمة نقص املناعة املكتسب، تبقى    /باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري       
وأوصـت  . )٥٥(حتدياً كبرياً للحكومة ألن حالة الفقر السائدة تسهل انتشار هذه األمـراض           

بوضع سياسة وطنية، وصياغة استراتيجيات حمددة وخطة عمل متسقة بشأن فريوس نقـص             
وقدمت املؤسسة العاملية اتركين    . )٥٦(اإليدز مع هنج موات للمنظور اجلنساين     /املناعة البشري 

  .)٥٧(ت مماثلةأعيش بسالم توصيا
 يف املائة مـن سـكان لوانـدا يعيـشون يف            ٧٥وقدر مرصد حقوق اإلنسان أن        -٤٣

وأفادت الورقة املشتركة   . )٥٨(سند مللكية األرض  أن يكون لديهم    مستوطنات غري رمسية دون     
، ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠١ ألف شخص أُخرجوا من منازهلم من عام         ٣٠ بأن ما يزيد على      ١

والعديد من احلاالت اليت أُحيلـت إىل       .  قدمتها املنظمات الوطنية والدولية    وفقاً للبيانات اليت  
إن احلكومة تقـوم، يف حـاالت       حقوق اإلنسان   وقال مرصد   . )٥٩(احملكمة ما زالت معلقة   

اإلخالء القسري، هبدم املنازل وتدمري املمتلكات، تاركة العديد من األشخاص دون مـأوى             
وأعمال " مشاريع التجميل" بعض املناطق املأهولة من أجل وقد استولت احلكومة على  . مالئم

. البناء العامة أو اخلاصة، ولكنها مل تقدم تعويضاً كافياً أو تعد توطني العديد ممن مت إخالؤهم               
وأفـادت  . )٦٠( مرتل يف ضواحي لوانـدا     ٣ ٠٠٠ده، مت هدم    ـ وح ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز 

جاورتـان ذواتـا    تني للوبيتو وبنغيال، ومها مدينتان م      بأن اإلدارتني احملليت   ١الورقة املشتركة   
، عن إزالة ستة أحياء     ٢٠٠٩فرباير  /إمكانيات سياحية عالية على الساحل، أعلنتا، يف شباط       

.  شخص لبناء فنادق وجممعات سـكنية فـاخرة        ٣٥ ٠٠٠ إىل   ١ ٠٠٠فقرية تؤوي حوايل    
ن شردهتم احلـرب وأعـادت      ، كان معظم األشخاص املتأثرين مم     ١ووفقاً للورقة املشتركة    

. )٦١(اإلدارة نفسها توطينهم يف هذه املناطق، دون متكينهم من احلصول على الوثائق القانونية            
وأُعيـد  . وقالت منظمة العفو الدولية إن عائالت قليلة فقط حصلت على تعويض خلسائرها           

لبية الـساحقة    كيلومترا من املدينة؛ غري أن األغ      ٤٠ إىل   ٣٠إسكان بعضها على بعد حوايل      
ووقع العديد منها ضحية لعمليات إخالء قسري متكررة ومـا زالـت      . ُتركت لتعيل نفسها  

وأُعـرب يف الورقـة     . )٦٢(املئات من األسر دون مأوى، تعيش على أنقاض بيوهتا الـسابقة          
زيادة يف عدد عمليات اإلخالء القسري يف الـسنوات         حدوث   عن التخوف من     ١املشتركة  

 من مجلتها حتديد املستحفظات العقارية اليت ستكون املناطق الوحيدة اليت ُيعترب            املقبلة ألسباب 
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جلميع املوارد املعدنية؛ والعديد    مقيدة  فيها البناء قانونياً؛ وقانون تعدين جديد سيحدد مناطق         
  .)٦٣(اهلائلة" اإلمنائية"من االستثمارات واملشاريع 

 لبنـاء   ٢٠٠٨كومية صدرت منذ عـام       عن بيانات ح   ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٤٤
. سكن يف أربعة أعوام، ولكن شروط احلصول عليها ليـست واضـحة حـىت اآلن        ممليون  

.  دوالر٢٢ ٠٠٠إىل قد تـصل   للبناء الذايت، ولكن كلفتها ُعددوكانت هناك وعود بتقدمي   
 إليه كان وُيفترض أنه مت إطالق برنامج خاص للبناء واالئتمان لفائدة الشباب، ولكن الوصول

. )٦٤(متوقفاً على العمل الرمسي، يف حني يعيش معظم السكان من االقتـصاد غـري الرمسـي    
كـرس  ي مع عنصر ، مجلة أمور منها وضع خطة رئيسية للسكن      ١واقترحت الورقة املشتركة    
وينشر معلومات عامة واضحة    ) السياسات املراعية ملصاحل الفقراء   (ألكثر األشخاص حرماناً    

صول على السكن؛ وبناء منازل كافية لألسر ضحايا عمليات اهلدم؛ وإدماج           عن شروط احل  
  .)٦٥(احلق يف السكن الالئق للجميع يف الدستور اجلديد

وأبلغت منظمة العفو الدولية بأنه رغم تعهد أنغوال باختاذ اخلطوات التشريعية املناسبة              -٤٥
 ال تقـدم  ٢٠٠٤ مت سنها يف عـام  للنهوض بضمان حيازة امللكية، فإن القوانني الوطنية اليت      

؛ والواقع أن هذه القوانني ختفض مستوى احلمايـة مـن عمليـات             ضمانات من هذا القبيل   
وينص القانون املدين على إمكانية اكتـساب       . اإلخالء القسري اليت كانت قائمة قبل سنها      

اضي اجلديـد  ؛ غري أن قانون األر إذا مت شغل هذه األراضي ملدة طويلة      احلقوق على األراضي    
األرض مـن   يشغلون  وأولئك الذين   . جيعل من غري القانوين اكتساب األراضي هبذه الطريقة       

دون سند معرضون لإلخالء إذا مل يقدموا، يف غضون ثالثة أعوام من نـشر اللـوائح ذات                 
وعالوة على ذلك، ال تنص هـذه القـوانني         . األرضشغل  الصلة، طلباً للحصول على حق      

وأوصى مرصد حقـوق    . )٦٦(انتظار الرد على الطلب   يف  ماية من اإلخالء    بالتحديد على احل  
وينبغي أن تنظم هـذه     . اإلنسان جبملة أمور منها سن تشريعات حمددة ضد اإلخالء القسري         

حتديد عملية معقولة وميكن    : التشريعات بدقة الظروف اليت ميكن فيها تنفيذ اإلخالء، ال سيما         
هذا التعويض ومبالغه؛   أشكال  ويض، وكذلك آلية لتحديد     الوصول إليها للحصول على التع    

إخالؤهم بشأن مواقع إعادة التوطني قبل اإلخالء       املراد  وكفالة استشارة وإخطار األشخاص     
وأوصت . )٦٧(بكثري وتزويد هذه املواقع باخلدمات األساسية الكافية منذ تاريخ إعادة التوطني          

دعوة إىل املقررة اخلاصة    بصورة عاجلة   منها أن توجه    منظمة العفو الدولية أنغوال جبملة أمور       
املعنية باحلق يف السكن لزيارة البلد ومتكينها من املساعدة يف وضع التشريعات الالزمة بشأن              

  .)٦٨(هذه املسالة
 أيضاً إىل أن قانون األراضي ليس صرحياً فيمـا يتعلـق    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦

هو احلال بالنسبة إىل املزارعني ومريب املاشـية الـذين يعتمـد         بوجود قطاع تقليدي، مثلما     
وكانت هناك زيادة يف حاالت . بقاؤهم ومنوهم على اعتراف الدولة الصريح هبم ومحايتها هلم

الرتاع اليت تسبب فيها قيام رجال أعمال باحتالل األراضي التابعة جملتمعات املزارعني ومريب             
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، وباملثل، ليس لدى املـزارعني ومـريب املاشـية        . قانوينبشكل غري ال  ، كمجموعة،   املاشية
ال سيما يف جنوب أنغوال، أي إمكانية للحصول على ائتمانات مصرفية، خاصة            كمجموعة،  

 مجلة أمور منها وضع تشريع خـاص        ١واقترحت الورقة املشتركة    . )٦٩(من املصرف اإلمنائي  
 ومريب املاشية، وإنشاء آلية خاصة      جمتمعات الفالحني من  عترف بوجود أقاليم سكان أصليني      ي

حلماية الدولة حلق جمتمعات املزارعني ومريب املاشية يف األرض واألقاليم؛ وإنشاء سلة أغذية             
خاصة ألفقر األسر واحملرومني يف جمتمعات املزارعني ومريب املاشية، بغية ختفيـف اجلـوع               

  .)٧٠(املتوطن املتفاقم من جراء نقص األمطار وقلة األغذية

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
واإلملـام  االلتحاق باملدارس    بأن هناك تزايداً يف معدالت       ١أبلغت الورقة املشتركة      -٤٧

بعد من مل يصبح   بالقراءة والكتابة يف أنغوال، ولكن اجلهود املبذولة ليست كافية بعد والتعليم            
 يف املائة من امليزانية السنوية للدولـة يف         ٧,١٤ للتعليم نسبة    وقد ُخصصت . أوىل األولويات 

، وتصل هذه   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥,٦١، و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٣,٨٢، و ٢٠٠٤عام  
ورغم أن نظام التعليم ينص على جمانية التعليم االبتدائي،         .  يف املائة  ٥النسبة حالياً إىل حوايل     

املالئمة يف املـدارس،    األوضاع  عات الدراسة، وعدم توافر     قامل يتحقق ألن نقص     فإن ذلك   
. أن معظم التالميذ يدفعون رسوماً شهرية، وكذلك رسـوماً لالختبـارات          والفساد تستتبع   

وأوصت بإنشاء آليات لرصد الرسوم اليت تفرضها املدارس وتقدمي الدعم إىل أكثر األطفـال              
  .)٧١(والراشدين حرماناً لكفالة حصوهلم على التعليم

 يف املائـة    ٠,٠٣، و )٢٠٠٤( يف املائـة     ٠,٠١ بـأن    ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٤٨
من امليزانية العامة للتعليم    ) ٢٠٠٧( يف املائة    ١,١٥، و )٢٠٠٦( يف املائة    ٠,٢٨، و )٢٠٠٥(

معدالت أميـة الراشـدين     كبح  ُخصِّصت حملو األمية بني الراشدين؛ وهي نسب غري كافية ل         
  .)٧٢(اعاملستمرة يف االرتف

جلنة التنسيق من أجل إدماج حقوق اإلنـسان يف         " بأن   ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩
واقترحت إدماج  . )٧٣( مل تقدم بعد خطة وطنية لتعليم حقوق اإلنسان        "النظم الفرعية للتعليم  

موضوع حقوق اإلنسان يف املنهاج األكادميي لكل مستوى دراسي، وإنشاء اختـصاصات            
  .)٧٤(ان يف اجلامعاتبشأن حقوق اإلنس

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
إجراء تعداد سكاين على وجه السرعة من أجل تيـسري           ١اقترحت الورقة املشتركة      -٥٠

  .)٧٥(البيانات املتعلقة مبختلف اجلماعات العرقية وحتديثهامتييز 
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  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
إذ والسياسة العامة بأن اإلسالم وصل حديثاً إىل أنغوال،          دينأبلغ املعهد املعين بال     - ٥١

ودخل . أتى به األفارقة الغربيون الذين هاجروا إىل البلد بعد هناية احلرب األهلية يف أنغوال             
العديد من هؤالء املهاجرين إىل البلد بشكل غري قانوين، مما جعل العديد مـن األنغـوليني              

وأسفرت االختالفات الثقافية الكبرية بـني  . ونية واجلرمية يربطون اإلسالم باهلجرة غري القان    
وأبلغ بأن احلكومة ال تفعل . األنغوليني ونظرائهم األفارقة الغربيني عن صورة سلبية لإلسالم

أي شيء للمساعدة على هتدئة شواغل مواطنيها بشأن اإلسالم، بل إهنا يف الواقع تزيد من               
  .)٧٦(مشاعر اخلوف

  ات وأفضل املمارسات والتحديات والقيوداإلجناز  -ثالثاً   
  غري متاح

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  غري متاح

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  غري متاح

Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full 
texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes 
a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social 
Council.) 
Civil society 

AI Amnesty International, London*, United Kingdom. 
AJPD Associação Justiça, Paz e Democracia, Luanda, Angola. 
CMDI Collectif Multisectoriel pour le Développement, Angola. 
CPTI Conscience and Peace Tax International *, Geneva, Switzerland. 
FMDVP Fundación Mundial Déjame Vivir En Paz, San José, Costa Rica. 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. 
HRW Human Rights Watch *, New York, United States of America. 
IRPP Institute on Religion and Public Policy, Washington D.C., United 
 States of America. 
JS1 Joint submission by 10 Angolan civil society organisations (Joint 

submission) :Associação Construíndo Comunidades – ACC; 
Centro Cultural Mosaiko;  Associação Omunga; Acção Angolana 
Para o Melhoramento e Apoio ao Meio Rural – AMMAR; 
Kitomavo Comunidades; Conselho de Coordenação dos Direitos 



A/HRC/WG.6/7/AGO/3 

15 GE.09-16947 

Humanos – CCDH ; Organização de Ajuda ao Desenvolvimento 
Comunitário – OADEC; Visão Angolana Para Protecção e 
Assistência Popular –VAPA; Associação para o Desenvolvimento 
da Saúde em Angola – ADSA; Centro Nacional de 
Aconselhamento – NCC. 

JS2 Joint submission by 5 organisations (Joint submission ) : ILGA 
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association); ILGA-Europe; Pan Africa ILGA; International Gay 
and Lesbian Human Rights Commission; ARC International. 

Regional intergovernmental organization 
         ACHPR       African Commission on Human & Peoples’ Rights, Banjul, Gambia. 
2 AJPD, pp. 1-2. 
3 AJPD, p. 2. 
4 AJPD, p. 3. 
5 AJPD, pp. 4-5. 
6 AJPD, p. 4. 
7 ACHPR, p. 5. 
8 AJPD, p. 5. 
9 AJPD, p. 4. 
10 AJPD, p. 4. 
11 AI, p. 5. 
12 ACHPR, pp. 3-4. 
13 ACHPR, p. 5. 
14 ACHPR, p. 4. 
15 ACHPR, p. 5. 
16 HRW, p. 2. 
17 HRW, p. 4. 
18 ACHPR, p. 4. 
19 CPTI, p. 3. 
20 CPTI, p. 3. 
21 GIEACPC, p. 2. 
22 ACHPR, p. 5. 
23 ACHPR, pp. 5-6. 
24 ACHPR, p. 3. 
25 HRW, p. 2. 
26 AI, p. 7. 
27 HRW, p. 2. 
28 AI, pp. 3-4. 
29 AI, p. 9. 
30 ACHPR, pp. 5-6. 
31 JS2, pp. 1-3. 
32 FMDVP, p. 2. 
33 CMDI, pp. 2-3. 
34 IRPP, p. 2. 
35 IRPP, p. 3. 
36 CPTI, p. 3. 
37 CPTI, p. 2. 
38 HRW, p. 3. 
39 AI, p. 6. 
40 HRW, p. 5. 
41 AI, p. 6. 
42 IRPP, pp. 3-4. 
43 HRW, p. 3. 
44 AI, pp. 5-6. 
45 AJPD, p. 3. 
46 ACHPR, p. 6. 
47 JS1, p. 8. 
48 AJPD, p. 3. 



A/HRC/WG.6/7/AGO/3 

GE.09-16947 16 

49 AJPD, p. 3. 
50 JS1, p. 9. 
51 JS1, pp. 8-9. 
52 ACHPR, pp. 4-5. 
53 ACHPR, p. 6. 
54 JS1, p. 6. 
55 ACHPR, p. 4. 
56 ACHPR, p. 5. 
57 FMDVP, p. 2. 
58 HRW, p. 3. 
59 JS1, p. 3. 
60 HRW, pp. 3-4. 
61 JS1, p. 3. 
62 AI, p. 4. 
63 JS1, p. 3. 
64 JS1, p. 3. 
65 JS1, p. 4. 
66 AI, p. 3. 
67 HRW, p. 5. 
68 AI, p. 8. 
69 JS1, p. 7. 
70 JS1, p. 8. 
71 JS1, p. 5. 
72 JS1, p. 5. 
73 JS1, p. 5. 
74 JS1, p. 6. 
75 JS1, p. 8. 
76 IRPP, p. 2. 

        
  


