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  منهجية إعداد التقرير  -أوالً  
 ١٦/٢١ لإلجراءات املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق اإلنـسان        وفقاًأعد هذا التقرير      -١
)A/HRC/RES/16/21 (١٧/١١٩ واملقرر يه،ومرفق) A/HRC/DEC/17/119(.  
اللجنة املشتركة بني القطاعات املكلفة بإعداد تقـارير         التقرير   وتولت تنسيق إعداد    -٢

حقوق اإلنسان، باالستناد إىل املسامهات املقدمة من مؤسسات حكومية خمتلفة ومن منظمات  
  .اجملتمع املدين، اليت ميثلها منتدى املنظمات غري احلكومية األنغولية

مؤسسات عامة خمتلفة ومنظمـات  وقبل أن يقدَّم التقرير، كان موضوع مناقشة بني    -٣
  .اجملتمع املدين خالل حلقة دراسية عقدت يف لواندا

  التطورات الرئيسية منذ االستعراض الدوري الشامل األول  -ثانياً  
          هامـاً   حـدثاً  ،٢٠١٠فربايـر   / يف شباط  ،لقد شكل إقرار دستور مجهورية أنغوال       -٤

كفل الدستور احلقـوق واحلريـات الفرديـة        وي. فيما خيص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
  . كان شكلهبشكل تام، وحيظر التمييز املباشر وغري املباشر أياً واجلماعية

من الدستور، جيب على احملاكم األنغولية تطبيق الـصكوك         ) ٣(٢٦ومبوجب املادة     -٥
 حلقوق اإلنسان  القانونية الدولية، وال سيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي         

  .والشعوب، واملعاهدات األخرى اليت انضمت إليها أنغوال
 املناسبة املتعلقة من الصكوك الدولية     املستقاةويتضمن الدستور جمموعة من األحكام        -٦
، وخاصة احلق يف امللكية، واحلق يف املياه والسكن والتعلـيم           تهاومحايتعزيز حقوق اإلنسان    ب

 واملبـادرة   املـشاريع احلـرة   تساوي للنساء والرجال، واحلق يف      والصحة والعمل واألجر امل   
  .من بني حقوق أخرىاخلاصة، 

 عملية إصالح واسعة النطاق لقطاع العدالة، هتدف إىل تعزيز اآلليـة            وجتري حالياً   -٧
  . األشخاص إىل نظام العدالةجلوءالقانونية من أجل حتسني إمكانية 

إلصالح العدالة والقـانون، مكلفـة بـصياغة        ولتحقيق هذا اهلدف، أنشئت جلنة        -٨
أدى وقـد  . تشريعات وطنية ومبواءمتها مع الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان        

حملامني، وقـانون   احتاد ا قانون اجلمارك، وقانون    وتنفيذها، منها    إىل إقرار قوانني  ذلك بالفعل   
 قانون اإلطاري ال، و هيئة القضاة  مبركز تعلقاملالوساطة وتسوية الرتاعات، والقانون اإلطاري      

ـ  ب املتعلـق قانون اإلطاريالمكتب املدعي العام للدولة، و العامة و باالدعاءات املتعلق  اكماحمل
  .أمانات احملكمةي املتعلق بقانون اإلطارلل املعدِّلرسوم املوالقانونية، 
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 قطاع العدالـة  وظفيمجدول أجور يناسب نظام العدالة، متت املوافقة على   تعزيز  لو  -٩
  .لقضاة وموظفي احملاكم هيئة اصاحلل

تـب  احملكمة الدستورية ومك  وحملكمة العليا    با اًخاص اًمبىن جديد احلكومة  وشيدت    -١٠
  .املدعي العام للدولة

الوسـاطة  ينص علـى    ي س ذمناقشة قانون الوساطة ال   جتري  وباإلضافة إىل ذلك،      -١١
  .ما أمكن ذلكحيث إىل احملاكم لجوءاعات دون الرتاألشكال البديلة لتسوية الشكل من ك

التدابري والقرارات املعتمدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف            -اًثالث  
  ٢٠١٠أنغوال منذ عام 

  )٣٢-٢٧التوصيات  (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاتقوية النظام الوطين   -ألف  
يت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان هي وزارة        إن املؤسسة الوطنية الرئيسية يف أنغوال ال        -١٢

 من خالل دمج وزارة العدل الـسابقة        ٢٠١٢العدل وحقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف عام        
  .ومكتب وزير الدولة حلقوق اإلنسان

وتقترح إدارات وزارية أخرى، حسب جماالت مسؤوليتها، سياسات عامة وتنفذها            -١٣
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهـذه اإلدارات      فيما يتصل باحلقوق املدنية والسياسية      

األسرة واملرأة، ووزارة إعادة اإلدماج االجتماعي عـن طريـق املعاهـد     شؤون  وزارة  : هي
  .الوطنية املختلفة، ووزارة الداخلية، ومكتب أمني املظامل، ومؤسسات وطنية أخرى

  اهليئات االستشارية  -باء  
تضم واملرأة، و  األسرة    شؤون يئة استشارية تابعة لوزارة   اجمللس الوطين لألسرة هو ه      -١٤

  .تشكيلته منظمات اجملتمع املدين
       /نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠/٠٧وأنشئ اجمللس الوطين للطفل مبوجـب املرسـوم           -١٥
 االجتماعي، وملمارسة اإلشراف والرقابة على تنفيذ السياسات         للتحاور  كهيئة ٢٠٠٧ أبريل

  .قوق الطفل ومحايتهاالرامية إىل تعزيز ح
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  اللجان  -جيم  
        يف للجنة املشتركة بني القطاعات املكلفة بإعداد تقارير حقـوق اإلنـسان          أنشئت ا   -١٦

 لرصد تنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين،            ٢٠٠٩عام  
  .ولصياغة التقارير

املعنية حبقـوق اإلنـسان     ) الربملان(لوطنية   للجمعية ا   التابعة  العاشرة للجنةوأنشئت ا   -١٧
 ٦ املـؤرخ    ٥/١٠ مـن القـانون      ٧٦و) ١(٦٧والتظلمات والدعاوى مبوجب املـادتني      

 ١٣/١٢، والقانون اإلطاري لإلجراءات التشريعية يف الربملان، والقانون         ٢٠١٠ أبريل/نيسان
  .، من أجل معاجلة قضايا حقوق اإلنسان٢٠١٢ مايو/أيار ٢املؤرخ 

  املؤسسات املستقلة  -دال  
مكتب أمني املظامل هيئة عامة مستقلة ويتمثل دوره يف الدفاع عن حقـوق الفـرد                 -١٨

وحرياته والضمانات املتوفرة له، باستخدام قنوات غري رمسية لضمان عدالـة اإلدارة العامـة              
ويتقيد املركز القانوين ملكتب أمني املظـامل مببـادئ بـاريس فيمـا يتعلـق               . ومشروعيتها

  .اختصاصاته ومسؤولياته ومركزه الدستوريب
  أو كتابيـاً    يف املائة من الشكاوى اليت يتلقاها املكتب شفوياً        ١٤ويف املتوسط، فإن      -١٩

 يف املائة منـها لإلجـراءات       ٤٢تسجَّل كشكاوى ال أساس هلا من الصحة، يف حني ختضع           
ويتعلـق  غيال وكابينـدا،    بنو ويأيت العدد األكرب من الشكاوى من مقاطعات لوندا       . العادية

  .العملقضايا ن وحقوق السجناء وحقوق األجانب وسكلقضايا ملكية األراضي واب
ويف الوقت نفسه، جيري النظر يف إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان من شـأنه أن                 -٢٠

 للحكومة يف معاجلة القضايا املتصلة بتعزيز حقوق         أساسياً  ملبادئ باريس، شريكاً   يكون، وفقاً 
 ٢٠١٣مستديرة يف عام مائدة ويف هذا الصدد، ُعقد مؤمتر دويل واجتماع       . نسان ومحايتها اإل

مبشاركة أخصائيني من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل مناقشة إنشاء             
  .هذه املؤسسة

عنيـة   احملامني األنغولية مؤسسة أساسية يف إقامة العدالة، ولديها جلنة م         نقابةوتشكل    -٢١
  . إىل العدالة تضطلع بدور هام يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاواللجوءحبقوق اإلنسان 
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      ١٣٤ و ٤٥-٣٤التوصـيات   (التعاون التقين مع آليـات األمـم املتحـدة            -هاء  
  )١٦٦-١٦٤و

تعمل وزارة العدل وحقوق اإلنسان بشكل وثيق مع فريق األمم املتحدة القطري من               -٢٢
مع آليات األمم   ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إطار تعاون البلد املستمر          أجل تعزيز امل  

  . حلقوق اإلنساناملتحدة
 على اتفاق مـع برنـامج األمـم     ٢٠١٢ويف هذا الصدد، وقعت احلكومة يف عام          -٢٣

املتحدة اإلمنائي بشأن وضع برنامج لبناء القدرات يرمي إىل مواءمة اإلطار القانوين التنظيمي             
 مع الصكوك الدولية واإلقليمية األساسية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،           ين وجعله متسقاً  الوط

وتعزيز القدرات التقنية والوظيفية لوزارة العدل وحقوق اإلنسان والشركاء من املؤسـسات            
لتأثري يف تنفيذ اإلطار املذكور ومحايـة       على ا يف هذا اجملال، وقدرات منظمات اجملتمع املدين        

  .ان ورصدمهاحقوق اإلنس
السيدة نايف بيالي، أنغوال وقد زارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     -٢٤
، وناقشت حالة حقوق اإلنسان يف أنغوال مع املؤسـسات الوطنيـة          ٢٠١٣ أبريل/نيسانيف  

ومنظمات اجملتمع املدين، وحبثت مع عدة جهات صاحبة املصلحة التقدم احملرز والتحـديات             
  .واجه التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف البلداليت ت
وخالل زيارة املفوضة السامية، اغتنمت أنغوال هذه الفرصة لدعوة املقرر اخلـاص              -٢٥

غـري  املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق إىل زيارة البلد،             
  .ألسباب تتعلق جبدويل أعماهلماأهنما مل يزوراه 

 ة حبقوق املرأة يف أفريقيا التابعة املعنية اخلاصة، استقبلت أنغوال املقرر٢٠١٠ويف عام   -٢٦
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، مما مسح بإجراء تقييم حلالة حقوق املرأة والطفـل          

  .يف أنغوال

  )٢٤-١التوصيات (التصديق على االتفاقيات الدولية   -واو  
ري الشامل األول ألنغوال، وقعت احلكومة وصـدقت علـى          منذ االستعراض الدو    -٢٧

  :الصكوك الدولية التالية يف جمال حقوق اإلنسان

  الصكوك املصدق عليها  -١  
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا؛  )أ(  
 وبروتوكوالهتـا   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة     اتفاقية األمم املتحدة      )ب(  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء          اإلضافية، وبالتحديد   
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بروتوكـوال   (مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو        وبروتوكول   واألطفال،
  ).بالريمو

   واليت هي يف طور التصديق عليها عليهاوقعالصكوك امل  -٢  
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية امللحق بالالربوتوكول اإلضايف   )أ(  

  ؛واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
  ؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    )ب(  
             اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية               )ج(  

  توكوهلا االختياري؛وبرو  أو الالإنسانية أو املهينة
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛  )د(  
 االقتـصادية   لـدويل اخلـاص بـاحلقوق     الربوتوكول االختياري للعهد ا     )ه(  

  .واالجتماعية والثقافية

                  ٢٦ التوصــيات(، ونظــام الــسجون، واالجتــار بالبــشر العــدلإقامــة   -زاي  
  )٢٥ و٩٨-٨٣ و٨١ و٨٠ و٧٨-٧٢ و٣٣و

  واإلصالح القضائيالعدل واللجوء إىل القضاء إقامة   -١  
 من التحديات اليت تؤثر يف الوظائف الكاملة للجهاز القـضائي،           تواجه أنغوال عدداً    -٢٨

  .مبا يف ذلك قلة اهلياكل األساسية، واملوارد البشرية املؤهلة، وبناء القدرات املؤسسية
ت اليت اختذهتا احلكومة للتصدي هلذه التحديات إنشاء جلنة إلصالح          ومن بني اخلطوا    -٢٩

  .العدالة والقانون قُّسم عملها على ثالث مراحل
ومشلت املرحلة األوىل حتديد تشخيصٍ للنظام القضائي، ُتبحث يف إطاره اجلوانـب              -٣٠

  .املؤسسية والتشريعية واملوارد البشرية واملعدات التقنية واملادية
قت املرحلة الثانية بصياغة مقترحات بشأن صكوك تـشريعية خمتلفـة، تتـاح            وتعل  -٣١

ن املدين واجلنائي   ، ومن هذه الصكوك باألخص القانونا     للجمهور من أجل حتليلها ومناقشتها    
  .والتشريعات املتعلقة باحملاكمة العادلة

قانونية السالفة  وقد بلغت العملية اآلن مرحلتها الثالثة، اليت تتعلق بتقييم الصكوك ال            -٣٢
 بشأن نظام العدالـة  ١٩٨٨ لعام ١٨وسيسمح هذا بتعديل القانون   . الذكر من أجل إقرارها   

 املوحد، من أجل تعزيز اختصاصات احملاكم البلدية، وإنشاء جهة مكلفة باإلدارة القـضائية،            
  أيـضاً   عن هذا، سُتعدَّل   وفضالً. تكون مسؤولة عن إدارة الشؤون اإلدارية واملالية للمحاكم       

  . التشريعات املتعلقة بالقضايا العمالية واإلجرائية وبالتسجيل والتوثيق لدى كاتب العدل



A/HRC/WG.6/20/AGO/1 

7 GE.14-09853 

 إىل حتديث تطبيقات حاسـوبية وتنفيـذها يف احملـاكم،           وسيؤدي اإلصالح أيضاً    -٣٣
  .وتدريب املوظفني على تكنولوجيات املعلومات

 على البنية األساسية لوزارة     طرأتاليت  ، ال بد من توجيه االنتباه إىل التغيريات         وأخرياً  -٣٤
العدل، اليت ُتعرف اآلن باسم وزارة العدل وحقوق اإلنسان، واليت هتدف إىل املواءمة بـني               

  . قضايا العدالة وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  نظام السجون واألشخاص مسلوبو احلرية  -٢  
ة أنغوال خطة لتطوير نظام      إىل حتديث نظام السجون وتطويره، أعدت مجهوري       سعياً  -٣٥

          وتتنـاول اخلطـة   . السجون من أجل معاجلة العدد املفرط حلاالت االحتجاز قبل احملاكمـة          
ها؛ وحتسني الظـروف املعيـشية      ل األساسية للسجون وتوسيعها وبناؤ    صيانة اهلياك : ما يلي 

عليم األكـادميي   فرص الت إلتاحة  للسجناء؛ وتشغيل مراكز صناعية وزراعية؛ وإنشاء مدارس        
  .واملهين والتدريب والتطوير الوظيفي للحراس واملوظفني واملسؤولني العاملني يف السجون

وحلل مشكلة العدد املفرط حلاالت االحتجاز قبل احملاكمة، بنيت حمـاكم جديـدة            -٣٦
وأنشئ معهد وطين للدراسات القضائية من أجل تدريب القضاة اجلـدد والـسماح هلـم               

  .اجلهاز القضائي ومكتب املدعي العاملتحاق بباالباستمرار 
وفيما خيص التدابري الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف السجون وحتسني الظـروف                -٣٧

الصحية فيها لضمان احترام احلقوق املنصوص عليها يف الدستور والـصكوك الدوليـة ذات              
هرة تتعدى نطاق عمل نظام     الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ترى مجهورية أنغوال أن هذه الظا         

  .السجون
ويف الوقت احلايل، جيري تنفيذ جمموعة من التدابري القضائية واإلدارية واالجتماعيـة              -٣٨

 بتنقيح قانون العقوبات األنغويل، ومن أجل وضع قضاة         تكلّفاملتكاملة من أجل إنشاء جلنة      
اجملالس البلدية والبلديات    على مستوى املقاطعات و    مناصب قيادية من مكتب املدعي العام يف      

بغية التحقق من مشروعية حاالت االحتجاز وإجناز حتقيق إجرائي؛ وإنشاء مراكـز طبيـة              
           وجتهيز املراكز الطبية احلالية يف مجيع املؤسسات؛ وبناء سجون جديدة، ال سيما يف منـاطق              

سـول،  . ك -  كونغو لواندا، وواكو  - هوامبو، وكامبيمبيا  - مالنج، وكامبيوت  - دامبا
ديد ملستشفى األمـراض    اجلبىن  املوكيندوك ويج، و   لواندا، - سول، وكاقيال .  ل - ولوزيا

وقد ُجدِّدت عدة مرافق حالية يف السجون يف مناطق خمتلفة على           . العقلية التابع لسجن لواندا   
  .منح اإلفراج املشروطمستوى البلد؛ وُحسِّنت ديناميات إعداد مقترحات و

هـو  تخفيف من اكتظاظ السجون، كان البديل الرئيسي للسجن         تشجيع على ال  للو  -٣٩
؛ وجيري هذا يف الوقت      من قانون العقوبات   ١٢٠اإلفراج املشروط، املنصوص عليه يف املادة       

الذي يصدر فيه احلكم أو ُيقرَّر فيه اإلفراج املشروط؛ ويسمح هذا النظام للسجني بأن يقضي            
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، بشروط يفرضها    مشروطاً اإلفراج عنه إفراجاً  وذلك ب م هبا عليه    يف السجن نصف املدة احملكو    
  . القانون وبقرار القاضي

لوم املسجل للموظف الضالع يف      على عقوبات تتراوح بني ال     ٣٣/٩١وينص املرسوم     -٤٠
وحيق . أعمال انتزاع أموال من السجناء وأفراد أسرهم، وإنزال رتبته وطرده من اخلدمة املدنية            

تهمني تلقي زيارات من حماميهم وأفراد أسرهم وأصدقائهم وممثلـي الـديانات            للسجناء امل 
 واحلكـم   ٦٣من املادة   ) ه(والتراسل معهم، بغض النظر عن احلكم الوارد يف الفقرة الفرعية           

  . من دستور مجهورية أنغوال١٩٤ من املادة ٣الوارد يف البند 
يت تنص على احلـق يف الـتظلم        دستور مجهورية أنغوال، ال     من ٧٣ومبوجب املادة     -٤١

والشجب ورفع الدعاوى والشكاوى، أُنشئت أنظمة لرصد هذا النوع من تصرفات موظفي            
السجون والشرطة ولرصد ظروف االحتجاز وللتحقيق فيها، وهي أنظمة ختضع ملـسؤولية            

د من  إجراء حتقيقات للتأكمكتب املفتش العام واملكتب القانوين لنظام السجون، املخولني معاً
  .صحة املعلومات وحتديد املسؤولية

  منع االجتار بالبشر ومكافحته  -٣  
 من الدستور مكافحة االجتار اإلجرامي بالبشر، وحتظـر اجلـرائم           ٦٠تكفل املادة     -٤٢

  . البشعة والعنيفة
جلمعية الوطنية األنغولية،   الذي اختذته ا   ٢١/١٠ مبوجب القرار    ،وقد صدقت أنغوال    -٤٣
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،     ، على اتفاقية األمم املتحدة      ٢٠١٠ ونيهي/حزيران ٢٢يف  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص،       الثالثة، ال سيما    اإلضافية  وبروتوكوالته  
 مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو        وبروتوكول   وخباصة النساء واألطفال،  

  ).موبروتوكوال بالري(
 املتعلق بتجرمي املخالفات اليت     ٣/١٤وفيما خيص التشريعات العادية، يتضمن القانون         -٤٤

  .تنطوي على غسل األموال معايري ملكافحة االجتار بالبشر
شراكة مع املنظمة الدولية للـهجرة، تـدابري   يف إطار الوقد اختذت وزارة الداخلية،     -٤٥

            وهنـاك سلـسلة   . أنغوال وملنعـه ومحايـة ضـحاياه      للتوعية والتثقيف باالجتار بالبشر يف      
           من التحقيقات يف حاالت االجتار بالبشر املزعومة يف أنغوال، الـيت حتقـق فيهـا هيئـات                

  .قضائية خمتصة
 مع جمموعات الالجئني وملتمسي اللجوء فيما خيـص االجتـار           وجرى العمل أيضاً    -٤٦

يا االجتار احملتملني، ال سيما على طول احلدود الـشمالية          بالبشر وعملية مجع مشل أسر ضحا     
  .واجلنوبية ألنغوال
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وتوجد داخل جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية جلنة عاملة ملؤمتر هـذه اجملموعـة               -٤٧
وضـع   أهداف هذه اللجنة العاملـة       ومن. اخلاص بوزراء العدل من أجل منع االجتار بالبشر       

  .عمل ملكافحة االجتار بالبشر  وخطةمنسقةمقترحة استراتيجية 

  )١١٠-١٠١التوصيات (حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع وحرية التظاهر   -حاء  
             القـانونني  وهـو ينـدرج ضـمن   إن حرية التعبري حق مكفول مبوجب الدستور،       -٤٨

 مـن   ٤٤وتضمن املادة   .  بشأن اجلمعيات  ١٤/٩١ بشأن حرية الصحافة ورقم      ٧/٠٦رقم  
 إخـضاعها    جواز كفالة حرية الصحافة، وعدم   ) ١(: دستور مجهورية أنغوال استدامة ما يلي     

كفالة الدولـة لتعدديـة     ) ٢(ألي رقابة مسبقة سواء كانت سياسية أو أيديولوجية أو فنية؛           
 كفالة الدولـة لوجـود    ) ٣(تصال وتنوع صيغها التحريرية؛     الرأي وتنوع ملكية وسائل اال    

حتديـد القـانون    ) ٤(للخدمة اإلذاعية والتلفزيونية العامـة؛        وتنافسية نوعياً  ة مستقلة وظيف
  .ألشكال ممارسة حرية الصحافة

 ساً جييز أو يوفر أس    وعند قراءة الشروط القانونية السالفة الذكر، ال يوجد أي حكم           -٤٩
افة الصح كانوا من  تهم على يد السلطات، سواء     أو مضايق  بهمترهي و أ سجن الصحفيني تبيح  

وبالتايل، ليست هنـاك أي     ". االستخدام غري القانوين حلرية الصحافة    "أو  ،  العامة أو اخلاصة  
  . هذه احلريةيصادرأسس تسمح بأي فعل 

ويف أنغوال، كل مواطن حر يف التعبري عن معتقداته وأفكاره وآرائه، لكن ال جيوز أن               -٥٠
وهلذا السبب، هنـاك قـوانني   . تتعارض ممارسة هذه احلقوق مع حقوق أخرى من فئة مماثلة   

 مـن خـالل   ،تنظم ممارسة هذه احلقوق، ويف حال خرق هذه القوانني، تتدخل دولة أنغوال           
  . الستعادة الشرعية العامة والسلم واألمن، فهذه عناصر أساسية لوجود الدولة نفسها،هيئاهتا

  اإلطار القانوين للمنظمات غري احلكومية/حرية التجمع   -طاء  
ُتكفل جلميع املواطنني   ) ١: ( من دستور مجهورية أنغوال على ما يلي       ٤٧ملادة  تنص ا   -٥١

 حرية التجمع والتظاهر السلمي غري املسلح، دون شرط للحصول على أي تصريح، ووفقـاً             
 بالتجمعات واملظاهرات الـيت     ُيشترط إخطار السلطة املختصة مسبقاً    ) ٢(ألحكام القانون؛   

  . ألحكام القانون ولألغراض اليت ينص عليها القانونجتري يف األماكن العامة، وفقاً
ونالحظ أن هذه املادة ال تتضمن أي حكم قانوين يقيد حرية التجمع والتظـاهر يف                 -٥٢

  .أي مكان يف البلد
 ١٤/٩٢وينظَّم تسجيل املنظمات غري احلكومية وحلها من خالل القـانون رقـم               -٥٣

 ١٨ املـؤرخ  ٦/١٢، الذي ألغاه القانون رقـم       قانون اجلمعيات وهو  ،  مايو/أيار ١١املؤرخ  
وجيري التسجيل األويل، بإصدار    . قانون اجلمعيات اخلاصة  وهو  ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
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شهادة املقبولية، عن طريق املكتب القانوين لوزارة العدل وحقوق اإلنسان، الـذي يـشكل              
املكتب الوطين للطباعة من     للتسجيالت العامة يف سجل توثيق السندات، ويرسل إىل          أساساً

ومبجرد نشره، ترسل نسخة منه إىل املكتب القـانوين الـذي   . أجل نشره يف اجلريدة الرمسية   
   . مع دستور اجلمهوريةيرسله بدوره إىل مكتب املدعي العام متاشياً

  مكافحة الفساد  -ياء  
. افحتـه لقد اعتمدت احلكومة تدابري تشريعية وإدارية من أجل منع الفـساد ومك             -٥٤

قت اجلمعية الوطنية على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد،          ولتحقيق هذا اهلدف، صدّ   
ووافقت على قانون غسل األموال وكذلك على قانون الرتاهة يف الوظيفة العامـة، الـذي               

  .يقتضي من كبار املوظفني احلكوميني تقدمي بيان مبمتلكاهتم إىل مكتب املدعي العام
إحدى اآلليات اجلديدة يف تدخل ديوان احملاسبة، وهو اهليئة الـيت تراقـب             وتتمثل    -٥٥

  .احلسابات العامة للدولة، من خالل املوافقة على مجيع العقود اليت توقعها كيانات عامة
ت احلكومة  قدم و .تنفيذ امليزانية العامة للدولة   يف   اجلمعية الوطنية    ، تنظر  كل عام  ويف  -٥٦
  .د اقتصاد البليف اً كبرياً تأثريالذي يؤثر منع الفساد يف جمالميني لموظفني العمول اًتدريب
اخلطوات املهمة األخرى حتسني شفافية العمليات املالية واملعامالت االقتصادية         ومن    -٥٧

 بـني   ٢٠٠٩من خالل اعتماد تدابري جديدة بشأن تنفيذ االتفاق االحتياطي املربم منذ عام             
والبنك الدويل، مما أدى إىل تنقيح قانون العقـود يف القطـاع            أنغوال وصندوق النقد الدويل     

  .العام، وتقوية آليات املراقبة فيما خيص املوافقة على مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية

  )٦٦-٥٥ و٥٣-٤٧التوصيات (املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة   -كاف  
 بـشأن   ٢٠١١ يوليـه /متوز ١٨ املؤرخ   ٢٥/١١اعتمدت حكومة أنغوال القانون       -٥٨

العنف املرتيل ملنع أعمال العنف املرتيل ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيهـا، ولـضمان حقـوق              
 مـع   ويتماشى هذا أيضاً  . الضحايا فيما خيص الدعم النفسي واالجتماعي والطيب والقانوين       

  . فيهاأحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت أنغوال دولة طرفاً
ولضمان تطبيق قانون العنف املرتيل يف الواقع العملي، اعتمدت احلكومة الـصكوك              -٥٩

  : القانونية التالية
 الذي أقر خطة العمـل      ٢٠١٣ مايو/أيار ٨ املؤرخ   ٢٦/١٣املرسوم الرئاسي رقم     •

، واإلطـار الـزمين املتـصل       ٢٠١٧-٢٠١٣املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل للفترة      
لرامية إىل منع حدوث العنف املرتيل، ومحايـة الـضحايا، واعتمـاد            باإلجراءات ا 

إجراءات متعددة القطاعات وتطويرها لضمان الرعاية التامة واإلنـسانية واجليـدة           
 لضحايا حاالت العنف؛
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 الذي ينظم تنفيذ    ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٨ املؤرخ   ١٢٤/١٣املرسوم الرئاسي رقم     •
ليات موحدة على املؤسسات االستشارية     قانون العنف املرتيل، من خالل تطبيق عم      

 األسرية ومؤسسات اإليواء، ورصد مؤشر العنف املرتيل؛

 الذي أقر   ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٢٢٢/١٣املرسوم الرئاسي رقم     •
السياسة العامة الوطنية للمساواة بني اجلنسني الرامية إىل املسامهة يف احلد من أوجـه    

 الرجال  يات والتشجيع على التغيري التدرجيي لعقليات وسلوك      التفاوت بني اجلنسني،  
 .والنساء على حد سواء

ويف إطار قانون العنف املرتيل، اعُتمدت تدابري إلعمال مبدأ منـع العنـف املـرتيل                 -٦٠
وتشمل هذه التدابري   .  عن تدابري ملساعدة ضحايا العنف وضمان حقوقهم       ومكافحته، فضالً 

 الوعي، والوقاية، والتثقيف، واالهتمام بالضحايا، وحترير املـرأة،         جوانب اجتماعية، وإذكاء  
 عن املساواة بني اجلنسني، واحترام كرامة       ومكافحة اجلرائم اليت تؤثر يف البيئة األسرية، فضالً       

  .اإلنسان وحرية الفرد
، بيد أن أنغوال تقر بوجود بعض املمارسات الضارة         مبدأ املساواة الدستور  ويكرَّس    -٦١
، املستمدة من ممارسات ثقافيـة تـؤدي إىل         الب النمطية، وال سّيما يف املناطق الريفية      لقووا

  .كرامة الفرد وحيظر الدستور هذه املمارسات اليت حتط من. التمييز ضد النساء والفتيات
غريها من اجلهات   فضالً عن   وملواجهة هذه املمارسات، تنظم وزارة األسرة واملرأة،          -٦٢

وتـشمل اإلجـراءات    . مية محالت لإلعالم وإذكاء الوعي يف مجيع أحناء البلد        املعنية احلكو 
  :املتخذة ما يلي

 حلقة دراسية ومحلة إلذكاء الوعي بشأن العنـف،         ٣٨٢عقد ما جمموعه      )أ(  
         يف مجيـع  ) من قادة اجملتمعـات احملليـة باألسـاس        (فرداً ١٤٣ ٨٥٤حضرها ما جمموعه    

  أحناء البلد؛
 تتضمن رسائل بشأن املواضيع املتـصلة حبقـوق         ومطوياتكتيبات  توزيع    )ب(  

الطفل ومكافحة العنف يف املدارس واجلامعات ووحدات الشرطة الوطنية، واملستـشفيات،           
واملكاتب البلدية، واجملتمعات احمللية، واملؤسسات التجارية العامة واخلاصة، واجملتمع املـدين،           

  واملنظمات وغريها من اجلهات؛
            تح خطوط للمساعدة اهلاتفية من أجل اإلبـالغ عـن العنـف ودعـم             ف  )ج(  

  ضحايا العنف؛
خلق مناصب مستشارين أسريني وقانونيني يف كـل مقاطعـة يف البلـد               )د(  

  .وتدريب هؤالء املستشارين
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ساعدة النساء ضحايا العنف ومحايتهن، أنشأت احلكومة عشرة مراكز لالستشارة          ملو  -٦٣
وهذه املراكز مفتوحة أمام أي ضحية ليس لديها ال أسرة وال أصـدقاء             . حلهنواإليواء لصا 

  .ميكنهم تقدمي احلماية هلا، وحيثما كانت حياة الضحية يف خطر
ويف الوقت نفسه، ولضمان التحقيق بشكل شامل يف قضايا العنف ضد املرأة، أنشئ               -٦٤

              اجلنـائي، ملعاجلـة شـكاوى     قسم معين بالعنف املرتيل داخل املديرية الوطنيـة للتحقيـق           
  .العنف املرتيل

وجتدر اإلشارة إىل أن زيادة عدد حاالت العنف املـرتيل يف أنغـوال يف الـسنوات                  -٦٥
  :األخرية مرتبطة باألسباب التالية

 زيادة توافر مراكز اإليواء وخدمات اإلبالغ عن العنف املرتيل يف مجيع أحناء البلد؛ •

 عالمية ملكافحة العنف املرتيل؛تعزيز احلمالت اإل •

 حتسني التغطية اليت تضطلع هبا املؤسسات املعنية مبعاجلة هذه احلاالت؛ •

 رية ال سيما فيما خيص اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل؛مبزيد من احلمتتع املرأة  •

  .نظام القضاء وحقوق اإلنسانيف زيادة ثقة األفراد  •

   باملرأة التدابري الرامية إىل النهوض   -الم  
اختذت احلكومة عدة تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني واحلد من أوجه التفاوت بني               -٦٦

وعند تنفيذ هذه السياسات، ُيوىل اهتمام خاص للنساء     . الرجال والنساء وصون القيم األسرية    
فعـالً  ن يف املناطق الريفية، والنساء املعيالت ألسر معيشية، والنساء ذوات اإلعاقة لكي حيصل    

على الرعاية الصحية والتعليم واألرض والسكن والقروض البالغة الصغر ملمارسة أنشطة مدرة            
  :وتشمل هذه السياسات. للدخل

الربنامج الوطين لدعم املرأة يف املناطق الريفية، الذي أقره املرسوم الرئاسـي            )أ(  
ز التنمية الريفية املتكاملة ، استجابة للحاجة إىل تعزي   يونيه/حزيران ٢٠، املؤرخ   ١٣٨/١٢رقم  

  ومكافحة اجلوع والفقر؛
الربامج املتعلقة بالتنمية الريفية البلدية املتكاملة واحلد من الفقر، اليت تشمل             )ب(  

جمموعة متنوعة من املشاريع اخلاصة باملناطق الريفية، وترصد هذه الربامج اللجنة الوطنية للحد  
  من الفقر؛
، الذي يرمي إىل توفري مياه الشرب للسكان يف املناطق          برنامج املاء للجميع    )ج(  

  شخص؛مليون  ١,٢استفاد منه حوايل سبق أن الريفية والذي 
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الربنامج الوطين إلعادة اإلسكان، الذي ُينجز مبوازاة البناء الذايت املُراقَـب،             )د(  
الربنـامج  ار ويف إط. ويف إطار هذا الربنامج ُشيِّدت أحياء جديدة ومساكن منخفضة التكلفة         

الفرعي للسكن املنخفض التكلفة، تويل احلكومة األولوية إلصالح القرى من أجـل تـوفري              
ويتمثل اهلدف العام للربنامج يف توفري السكن وتطـوير         . ظروف معيشية كرمية لألسر الريفية    

 ماليني  ٣,٣أسرة، مكونة من حوايل      ٥٦٤ ٠٠٠السكن منخفض التكلفة لصاحل ما جمموعه       
  شخص؛
الربنامج املتعلق بتسليم اخلدمات الصحية للسلطات البلدية، والرامـي إىل            )ه(  

 على إدارة اخلدمات الصحية على املستوى البلدي مبا يسمح ملديري           ةإضفاء طابع الالمركزي  
  اخلدمة الصحية البلدية ومقدميها بتحسني إدارة اخلدمات وتسيريها؛

من أجل تـشجيع املـشاريع      برنامج دعم الشركات الصغرية الذي صمم         )و(  
  ؛النظامياألسرية املدرة للدخل وهيكلة قطاع االقتصاد غري 

 ٤٣٥ ٣٩٨الربنامج الوطين للقروض البالغة الصغر، الذي يـستفيد منـه             )ز(  
 يف  ٨٠ بشكل غري مباشر، وشكلت النـساء        شخصاً ٢ ١٧٦ ٩٩٠ بشكل مباشر و   شخصاً

  ؛٢٠١٣املائة من هؤالء يف عام 
م التجارة الريفية، الذي ُصمم لتشجيع إنشاء شركات جتاريـة          برنامج دع   )ح(  

ومتاجر لتجارة اجلملة وجتارة التجزئة يف املناطق الريفية، أو توسيع نطاقها، مع التركيز على              
علـى   تلبية طلب السكان الريفيني      بفضلاإلنتاج الزراعي واحلد من الفقر يف املناطق الريفية         

  .ستهالكية األساسية الزراعية والسلع االتإلمداداا

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة  -ميم  
لقد اختذت تدابري ملموسة لتغيري أمناط اجتماعية وثقافية والقضاء علـى القوالـب               -٦٧

  :النمطية، تشمل ما يلي
  محالت دائمة حملو األمية؛تنظيم   )أ(  
  رفع مستوى التعليم يف مجيع أحناء البلد؛  )ب(  
املدرسة ومنـع   الذهاب إىل   الوجبات املدرسية للتشجيع على     وضع برنامج     )ج(  

  التالميذ من االنقطاع عن الدراسة؛
  إنشاء تعاونيات يف املناطق الريفية لصاحل النساء؛  )د(  
  تنفيذ برنامج القروض البالغة الصغر، مع التركيز على املرأة القروية؛  )ه(  
الل عقد مؤمترات بـشأن     محالت وطنية دائمة إلذكاء الوعي من خ      تنظيم    )و(  

  املساواة بني اجلنسني؛
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  ).تثقيف اجلميع(محالت إعالمية على اإلذاعة والتلفزيون تنظيم   )ز(  
وفيما خيص املساواة بني اجلنسني يف األدوار القيادية، يكفل قـانون االنتخابـات               -٦٨

، وال سيما   ماً القرار على مجيع املستويات عمو     صنعاألنغويل زيادة مشاركة املرأة يف مناصب       
 لتحقيـق   اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي   حددهتا   يف املائة اليت     ٣٠من أجل بلوغ حصة     

  .املساواة بني الرجال والنساء
 ٢٢٠ امرأة بني أعضاء الربملان البالغ عددهم        ٧٣ونتيجة لذلك، انُتخب ما جمموعه        -٦٩

بعض هؤالء النساء مل يـشغلن   لكن  . ٢٠١٢عام  اليت جرت   خالل االنتخابات العامة     عضواً
ويبشر اجتاه تويل املرأة مناصب قيادية يف       .  مناصب حكومية  مقاعدهن ألهنن كن يشغلن أيضاً    
  .عدة فروع حكومية بآفاق جيدة

  )٩٨ و٨٢ و٧٩ و٧١-٦٧ و٥٤التوصيات (حقوق الطفل   -نون  
ز رفـاه   ومن أجل تعزي  . يكفل دستور مجهورية أنغوال محاية حقوق الطفل األساسية         -٧٠

 اجمللس  ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠/٠٧ مبوجب املرسوم    ،الطفل، أنشأت احلكومة  
الوطين للطفل، وهو اآللية املعنية بتنسيق ورصد السياسة العامة للنهوض بالطفل ومحايته على             

، ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٨، املؤرخ   ٥/٨ويقبل القرار   . املستويني الوطين والبلدي  
  . محاية الطفل ومناءه الكاملمات األحد عشر اليت تدَعم االلتزا
، ُسن القانون املتعلق حبماية الطفل ومنائه الكامل، الـذي يؤكـد            ٢٠١٢ويف عام     -٧١

 فيما خيص الطفل من خالل خطة عمل ينـسقها          مسؤولية تنفيذ احلكومة لألحد عشر التزاماً     
  .اجمللس الوطين للطفل ويشرف عليها ويقيمها

، اعتمدت احلكومة استراتيجية ملنع العنف ضد األطفال ومكافحته،         ٢٠١١ عام   ويف  -٧٢
  :كرد منها على مجيع أشكال العنف املوجودة يف البلد، واعتمدت املبادرات التالية

إنشاء املرصد الوطين، الرامي إىل تنسيق أساليب مجع البيانات اإلحـصائية املتعلقـة     •
 اً ملساعدة األطفال متاح   ياً هاتف اًساليب خط ، وتشمل هذه األ   بوضع الطفل ومعاجلته  

 للربوتوكـول   لألشخاص من أجل اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال وفقـاً          
 ؛بإجراء تقدمي البالغاتاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 

توسيع نطاق شبكات املقاطعات والبلديات واجملالس البلدية والشبكات احمللية املعنية           •
قوق الطفل وتعزيزها وتقوية هذه الشبكات، ووضع آليـات للتنـسيق،           حبماية ح 

 .وحتديد اإلجراءات الالزمة ملنع العنف ضد األطفال ومكافحته

مراكز جمتمعية  ( مؤسسة عامة معنية بالطفولة املبكرة       ٤٦٧ويف الوقت احلايل، هناك       -٧٣
  . السادسةطفل حىت سن ٩٢ ٥٠٠تساعد ) للطفولة ومراكز للطفولة
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وتشكل شبكات تعزيز حقوق الطفل ومحايتها آليات مفيدة بشكل خاص يف تنفيذ              -٧٤
    استراتيجية منع العنف ضد األطفال ومكافحته، وميكن رؤيتها يف أشكال خمتلفـة يف مجيـع              

  .أحناء البلد

  تسجيل الوالدات  -سني  
 للصعوبات لكن، نظراً. يشكل التسجيل املدين أولوية من أولويات احلكومة األنغولية      -٧٥

املواجهة يف عملية التسجيل املدين التقليدي يف السنوات األخرية، ُنظمت محـالت خاصـة              
بيد أن هذه احلمالت مل حتقق النتائج املتوقعة بسبب عدة عوامل منها انعدام             . للتسجيل املدين 

األمـاكن   الوصول إىل    وصعوبةاهلياكل األساسية، والقيود التقنية واملتعلقة باملوارد البشرية،        
    النائية، من بني عوامل أخرى سامهت يف ارتفاع عدد املواطنني الذين ليس لـديهم سـجل               

  .احلالة املدنية
 عن العوامل السالفة الذكر، جتدر اإلشارة إىل أن بعض العوامل الثقافية أدت             وفضالً  -٧٦
ففي بعض املناطق، على سبيل املثال، ال ميكن لآلبـاء     .  إىل عرقلة عملية التسجيل املدين     أيضاً

منح اسم لطفل دون موافقة غريهم من أفراد العائلة، باملفهوم األوسع لنـسب األم واألب،               
وميكن أن تستغرق هذه العملية سنوات يف بعـض         . الذين جيتمعون الختيار اسم متفق عليه     

               بتـسجيل الطفـل قبـل      الـصارم اطق أخرى، ال يسمح املعتقد الثقـايف        ويف من . احلاالت
  .اخلامسة بلوغه
وبالنظر إىل مجيع هذه العوامل وقلة املعلومات املوثوق هبا عـن عـدد املـواطنني                 -٧٧

 احلالة املدنية، قررت احلكومة تنظيم محلة خاصة للتسجيل         غري املسجلني يف سّجل   األنغوليني  
وتتوقـع احلكومـة   .  مع اإلعفاء من الرسوم٢٠١٦  عام إىل٢٠١٢  عام الفترة من املدين يف 

  . ماليني مواطن يف مجيع أحناء البلد٨تسجيل ما يصل إىل 
 تنفيذ هذا الربنامج بفضل االستثمار الضخم يف العـشرات مـن مرافـق              وسيتيّسر  -٧٨

ة متديد ساعات فتح مراكز     وباإلضافة إىل ذلك، قررت احلكوم    . التسجيل يف مجيع أحناء البلد    
 املـصاحل   رغم أن ساعات دوام    مساًء   ٣٠/٨ إىل الساعة     صباحاً ٣٠/٧التسجيل من الساعة    

  . بعد الظهر٣٠/٣ إىل الساعة  صباحا٣٠/٨ًالعامة تبدأ من الساعة 
. وبفضل اعتماد التدابري املذكورة أعاله، زاد عدد التسجيالت اجلديدة بشكل كبري            -٧٩

، ٢٠١٤يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠١٣سبتمرب  /ذلك أنه يف الفترة من أيلول     ى  علمثلة  األومن  
  وأشخاصاً  جديد للحالة املدنية ويشمل هذا العدد أطفاالً        قيد ٧٠٠ ٠٠٠ُسجِّل ما جمموعه    

  . يف مجيع أحناء البلدبالغني معاً
وهلذا . شتات املواطنني املوجودين يف ال    ويشمل برنامج التسجيل املدين اجلماعي أيضاً       -٨٠

اجلماعة اإلمنائية للجنوب    يقوم بتسجيل املواطنني األنغوليني يف       الغرض شكلت احلكومة فريقاً   
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 يف املرحلة األوىل وبعد ذلك سيغطي الربنامج املواطنني الذين يعيـشون يف منـاطق           اإلفريقي
  .أخرى

  مساعدة األطفال املعرضني للخطر  -عني  
وعة من التدابري حلمايـة األطفـال ومـساعدهتم،         اعتمدت احلكومة األنغولية جمم     -٨١

 ٢٥/١٢ يف القـانون     املدرجةباالستناد إىل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية،        
  .تشريعات أخرى متعلقة هبذه املسألةضمن بشأن محاية الطفل ومنائه الكامل، 

ألسر احملتاجـة الـيت      لتقدمي الدعم االجتماعي إىل ا     اًووضعت حكومة أنغوال برناجم     -٨٢
اإليـدز  /لديها أطفال وأطفال ضعفاء، مبن فيهم املتأثرون بفريوس نقص املناعـة البـشرية            

  . الشباب واأليتامواجلاحنون
 بشأن اخلدمة اجملتمعية كبـديل لـسجن        ١٨/٠٨تنفيذ املرسوم التنفيذي املشترك     ول  -٨٣

 ١٩ املـؤرخ    ٩/٩٦نون  مـن القـا   ) د(١٧املنصوص عليها يف املـادة      ( الشباب،   اجلاحنني
، ُعقدت حلقات دراسـية لتعزيـز بنـاء         ) األحداث باجلاحنني واملتعلق   ١٩٩٦ أبريل/نيسان

  . وغريها من اجلهات املعنيةالعدلالقدرات يف مؤسسات خمتلفة إلقامة 
وتطبق حماكم األحداث تدابري احلماية االجتماعية على القصر من مجيع األعمـار،              -٨٤

وتكمـل  .  سنة ١٦ و ١٢الذين تتراوح أعمارهم بني     نائية على األحداث    وتدابري الوقاية اجل  
وبالتعاون الوثيق مـع   . عمل هذه احملاكم اللجنة املستقلة الدائمة وغري القضائية املعنية بالقصر         

حماكم األحداث، يضطلع أعضاء اللجنة اخلمسة مبسؤولية رصد القصر اخلاضعني لوالية هذه            
  . قرارات احملاكماحملاكم ويساعدون يف تنفيذ

وال يعمل النظام املذكور بصورة تامة بسبب االفتقار إىل اهلياكل األساسية املناسـبة              -٨٥
  .وقلة املوارد البشرية يف هذا اجملال

واعتمدت احلكومة إجراءات باالستناد إىل القانون العام للعمل والقانون اإلطـاري             -٨٦
 سـنة،   ١٧بالنسبة إىل من تقل أعمارهم عن       للحماية االجتماعية الذي حيظر عمل األطفال       

وقد أنشئت جلان متعددة    . والعمل اجلربي وغريمها من املمارسات اليت تنتهك حقوق الطفل        
          القطاعات بشأن عمل األطفال واالجتار باألطفال وممارسة العنـف اجلـسدي واالعتـداء            

  .اجلنسي عليهم

  محاية األطفال املتهمني بالشعوذة  -فاء  
يشكل اهتام األطفال بالشعوذة ظاهرة مثرية للقلق تنشأ يف أنغوال باألخص يف املناطق               -٨٧

وتتألف الظاهرة من سوء املعاملة؛ وختلـي أفـراد األسـرة     . الريفية خالل السنوات األخرية   
. واجملتمعات احمللية عن األطفال املتهمني بالشعوذة مما جيعلهم عرضة جلميع أشكال االستغالل           



A/HRC/WG.6/20/AGO/1 

17 GE.14-09853 

هؤالء األطفال، بعد اهتامهم، صعوبات يف االندماج من جديد يف األسرة واجملتمـع             ويواجه  
  .احمللي بسبب الوصم والتمييز

مع اليونيسيف ومنظمات اجملتمع املدين للقـضاء       يف إطار الشراكة    وتعمل احلكومة     -٨٨
 األطفال  داء على على هذه املمارسة الضارة، بإطالق محالت للتوعية من أجل التنبيه إىل االعت           

  .، وتقدمي الدعم النفسي وأسر حاضنة للضحايا يف بعض احلاالتومنعه، وفتح مآوٍ
  .ومن جهة أخرى، وضعت احلكومة آليات قانونية حملاسبة مرتكيب هذه االنتهاكات  -٨٩

  )١٥٧-١٤٧ و١٤٠التوصيات (احلق يف التعليم   -صاد  
، والقـانون   ٢٠٠١ديسمرب  /ول كانون األ  ٣١ املؤرخ   ١٣/٠١اعتمدت احلكومة القانون      -٩٠

) ٢٠١٥-٢٠٠١للفتـرة   (اإلطاري املتعلق بنظام التعليم، وخطة العمل الوطنية لتعمـيم التعلـيم            
هبدف ضمان حـصول مجيـع   ) ٢٠١٥-٢٠٠١الفترة (واستراتيجية متكاملة لتحسني نظام التعليم  
  .األطفال على التعليم األساسي واإللزامي

 وخطة العمل الوطنية لتعميم التعلـيم تـدابري         ٢٠٢٥عام  وحتدد استراتيجية أنغوال ل     -٩١
، ومرحلـة   )٢٠٠٢-٢٠٠١الفترة  ( مرحلة االستعجال    - وخطط عمل على ثالث مراحل    

 - )٢٠١٥-٢٠٠٧الفترة  (، ومرحلة التوسيع والتطوير     )٢٠٠٦-٢٠٠٣الفترة  (االستقرار  
األميـة والتعلـيم    لكل نظام تعليمي فرعي، حسب مستوى التعليم ونوعه، مبا يف ذلك حمو             

  .املستمر والتعليم املهين
ويستفيد النظام التعليمي من املسامهة القيمة اليت تقدمها بعض الربامج والوكـاالت              -٩٢

وتركز هذه الربامج على    . املتخصصة ومنظومة األمم املتحدة اليت تضع برامج تكميلية متنوعة        
حلصول علـى التعلـيم االبتـدائي       املدارس املالئمة لألطفال من أجل حتسني فرص ا       مبادرة  

وجودته يف مجيع أحناء البلد، وتضع جمموعة من القواعد واملبادئ التوجيهية لبنـاء اهلياكـل               
األساسية وكذلك مرافق املياه والصرف الصحي وإصالحها يف املدارس املالئمة لألطفال يف            

  .املناطق الريفية عرب البلد
مي الوطين وحتسينه واالستجابة لألهداف اإلمنائيـة  ومن أجل تعزيز أداء النظام التعلي       -٩٣

، وتشمل  ٢٠٠١منذ عام    لأللفية، تنفذ احلكومة عملية إصالح واسعة للنظام التعليمي الوطين        
  .هذه العملية تدابري تشريعية وإدارية

واهلدف الرئيسي من إصالح النظام التعليمي هو ضمان إجراء التغيريات االستراتيجية     -٩٤
م يف تعميم التعليم بشكل عادل، والقضاء على التفاوت بني اجلنسني، وحتسني أداء             اليت تساه 

  .املدرسني، وإعادة تصميم املنهاج الدراسي، وحتسني اهلياكل األساسية املدرسية وتوسيعها
وبفضل عدة برامج وسياسات ُنفّذت يف إطار إصالح النظام التعليمـي، زاد عـدد         -٩٥

  . ٢٠١٣ ماليني تلميذ يف عام ٧,٤ إىل ٢٠٠١لميذ يف عام  مليوين ت٢,٢التالميذ من 
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 ٢٠١٥-٢٠٠٦ويف نطاق إصالح التعليم، اعتمدت احلكومة استراتيجيتها للفتـرة            -٩٦
وهناك تدابري أخرى تكمـل هـذه       ". حمو األمية واستدراك سنوات الدراسة الضائعة     "بشأن  

 ١ ٦١٠ ٢٠٣الذي تسجل فيـه     " نعم أستطيع "برنامج حمو األمية املعنون     االستراتيجية مثل   
  . منهم وحدات الربنامج الثالث مجيعهاشخصاً ١٤٠ ٠٠٠أنغوليني، استكمل 

 األمية وتنفيذ اسـتراتيجية حمـو   احلّد منوقد ُسجلت مؤشرات مشجِّعة فيما خيص     -٩٧
ويسعى الربنامج  . شراكة مع اليونيسيف  يف إطار ال  األمية واستدراك سنوات الدراسة الضائعة      

 املهـارات سريع وترية التعليم باستخدام أساليب التعليم الذايت ومنح شـهادات علـى             إىل ت 
  .املكتسبة يف خمتلف سياقات التعليم النظامي وغري النظامي

عالية يف عـدد املؤسـسات العامـة        وفيما خيص التعليم العايل، فقد سجل زيادة          -٩٨
 ،٢٠١٣يف عـام     و .عة خاصة  جام ١٢ة و عام جامعات   ٨ البلدتوجد يف    ،حالياًو. واخلاصة
  .يف هذه اجلامعاتطالب  ١٨٠ ٧٠٠ ُسجل
وتنفذ احلكومة الربنامج والسياسة الوطنيني للتكنولوجيا واالبتكار، إىل جانب النظام            -٩٩

  .الوطين ملعاهد البحث العلمي والتكنولوجي العامة واخلاصة
لـى تكنولوجيـات    ويف السنة املاضية، سجلت أنغوال زيادة كبرية يف احلـصول ع            -١٠٠

 االجتماعي والـسياسي املالئـم واخنفـاض تكلفـة          املناخاملعلومات واالتصاالت، نتيجة    
 ما زالت هناك أوجه قصور فيما خيص املهـارات          غري أنه . السلكية والالسلكية االتصاالت  

واحملتوى واالبتكار، األمر الذي حيد من إمكانية االستفادة من هذه التكنولوجيات وحيد أكثر             
تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت يف    ن ذلك من خلق قيمة مضافة عن طريق استخدام        م

  .تنمية البلد
 تـاليف اخلطة الوطنية جملتمع املعلومات، هبدف      على حتديث    احلكومة   تعكف وحالياً  -١٠١

أوجه القصور فيها وتعزيز أثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على التنمية االقتـصادية            
 لـى عصول املـواطنني   حتسهيل  بو،  ال يفرق بني مواطنيه    بلد ماعية، مبا يسمح بدعم   واالجت
  . ومهاراهتم اخلاصة واملتعلقة بالعملهمأفكار وفرص لتطوير  التعليم والصحةخدمات
ويف هذا السياق، ُحددت سياسات ملموسة للمساعدة على منو أنغـوال يف جمتمـع          -١٠٢

تعزيز احلكومة اإللكترونية وتقوية قـدرة  : ئز أساسية هي املعلومات، باالستناد إىل ثالث ركا    
ـ      ارت ال اخلدمة العامة لصاحل كافة السكان، وإرساء      د، وتطـوير   بط الرقمي يف مجيع أحناء البل

 يفالتنافسية  أنغوال  قدرة  مات واالتصاالت اجلديدة لتعزيز     تكنولوجيا املعلو  املتعلقة ب  هاراتامل
  .البعيد مداأل

ن االستثمارات اهلامة للحكومة يف هذا اجملال، ما زال البلد يفتقر إىل            وعلى الرغم م    -١٠٣
           سـواء علـى املـستوى احلكـومي        مات واالتصاالت تكنولوجيا املعلو اهلياكل األساسية ل  

  .أو اخلاص، واملعدات األساسية والربجميات واملهارات التكنولوجية يف صفوف السكان
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ن مكتبات الوسائط املتعددة اليت هتدف باألسـاس إىل   وقد أنشأت احلكومة شبكة م      -١٠٤
تزويد البلد هبياكل أساسية حديثة تقدم املعلومات واالتصاالت وأكرب جمموعة ممكنـة مـن              

 احلصول على املعـارف     حىت يكون التكنولوجيات املتاحة من أجل تقاسم املعارف والتعلم،        
  . يف متناول السكانأمراًبسهولة العاملية 
بنغـيال  و ات لوانـدا  قاطعماملتعددة يف    مرحلة أوىل أنشئت مكتبات الوسائط    ويف    -١٠٥

 مرحلة ثانية إنشاء مزيد من      ستشهد،  ٢٠١٥ويف عام   . ندا سول اري وهوامبو ولو  يوهويال وزا 
وسـتغطي  كونني وبيي،    و ماالجني و أوجيوكابيندا  املتعددة يف مقاطعات     مكتبات الوسائط 

 مكتبة مـن    ٢٥، ُيتوقع أن تنشئ احلكومة      ٢٠١٧لول عام   وحب. مرحلة ثالثة باقي املقاطعات   
 بعد مكتبة مبنية من مكتبـات       ال متتلك وتستفيد املقاطعات اليت    . املتعددة مكتبات الوسائط 

  .املتعددة املتنقلة الوسائط
صـيغ  عرض حمتوى املعلومـات يف      املتعددة للسماح ب   وُصممت مكتبات الوسائط    -١٠٦
ومكتبـة  املكتبة الصوتية،   :  شكل ة لكل عينمأماكن    ختصيص ع، م ومطبوعة يةفيديو و يةصوت

 حمفوظـات    وهناك أيـضاً   ). الصور الفوتوغرافية  حمفوظات(مكتبة الصور   و الفيديو،   أشرطة
وهناك مكتبات  . إلكترونية بشأن مواضيع عديدة تتعلق بالتدريب على تكنولوجيا املعلومات        

  .تقليدية تكمل املكتبات الوسائط املتعددة
 التعليم الـوظيفي والـتقين       القانون اإلطاري املتعلق بالنظام التعليمي أيضاً      ويشمل  -١٠٧

، مـن   فعـالً  ويبحثون عن عمل، وأولئك الذين يعملون        الدراسةللشباب الذين هم يف سن      
ويف . خالل حتضريهم للتدريب املهين بغية تلبية احتياجات البلد ومواكبة التغيري التكنولوجي          

  .احلكومة على صياغة اخلطة الوطنية للتوظيف والتدريب الوظيفيهذا الصدد، تعكف 

  التثقيف حبقوق اإلنسان   -قاف  
بيد أن  .  بشكل حمدد   املدرسي نهاج يف امل  مدرجة غريحقوق اإلنسان كموضوع    إن    -١٠٨

 جلنـة   ،أخرى ومنظمات اجملتمـع املـدين      كيانات عامة بالتعاون مع   ،  أنشأتالتعليم  وزارة  
وقد وضعت هذه   .  الفرعية لتعليم االبتدائي والثانوي  ا نظمحقوق اإلنسان يف     إلدماج   يةتنسيق

 االبتـدائي والثـانوي  اللجنة مبادئ توجيهية منهجية حلقوق اإلنسان خاصة مبدرسي التعليم         
  .هبدف تعميم التثقيف حبقوق اإلنسان

 ، شرعت احلكومة يف تدريب املدرسني على قضايا حقوق اإلنسان         ٢٠١٣ويف عام     -١٠٩
  .من أجل إدراج هذا املوضوع يف املنهاج املدرسي

والستكمال هذه اجلهود، تنظم احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين حلقـات عمـل              -١١٠
فئـات   على  هذه احللقات التدريبيةوتركّز. تدريبية بشأن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد 

لتقليدية، والنساء، واملـسؤولون    سكان املناطق الريفية، والسلطات ا    : معينة من السكان هي   
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وتغطي احللقات التدريبية عدة مواضيع تتعلـق بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             . القانونيون
  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )١٤٦ و١٤٠ و١١٧ و١١٥-١١٣التوصيات (احلق يف الصحة    -راء  
ائية لأللفية، ال سيما تلك      كبرية من أجل حتقيق األهداف اإلمن      بذلت احلكومة جهوداً    -١١١

املتعلقة بالصحة، من خالل حتسني إمكانية حصول األشخاص على خدمات صحية متكاملة            
  .على مستوى اجملتمع احمللي

ووضعت احلكومة جمموعة من الربامج إلصالح الوحدات الصحية القدميـة وبنـاء              -١١٢
ية املعنية بالرعاية الصحية    أخرى جديدة، مبا يؤدي إىل حتسن كبري يف شبكة املؤسسات الصح          
  :العامة، من أجل تعزيز الصحة العامة، وتشمل هذه الربامج ما يلي

  شبكة اجملاري؛حتسني الصرف الصحي و  )أ(  
  تطبيق تدابري الصحة والسالمة يف مكان العمل، بالتعاون مع النقابات؛  )ب(  
يما تلك اليت قـد   ومراقبتها، ال س الساريةتطبيق تدابري الوقاية من األمراض        )ج(  

  تكون وبائية بطبيعتها؛
  .حتسني األمن الغذائي وجودة مياه الشرب  )د(  
اخلدمات لكي يكون احلصول على     ولكي تكون هذه اإلجراءات فعالة ومستدامة و        -١١٣

 اخلدمات الصحية علـى مـستوى   تقدمي وضعت احلكومة برنامج الصحية يف متناول اجلميع   
احلد من األمراض الوبائية الرئيسية يف البلد مبا فيها املالريـا           ، هبدف   ٢٠١٠البلديات يف عام    

  .والسل
ويقوم على تقـدمي اخلـدمات الـصحية        . والنظام الصحي البلدي هو نظام جماين       -١١٤

 واملعلومـات   واهلياكل األساسـية  من حيث املوارد البشرية     األساسية يف إطار منظَّم وعملي      
، وسيسمح بتوسيع تغطية اخلدمة واستدامتها على       املاليةواخلدمات اللوجستية وأنظمة اإلدارة     

  .اجملتمع احمللي، بتعاون السكان احملليني ومشاركتهم بشكل أساسي مستوى
وكنتيجة مباشرة لربنامج توفري اخلدمات الصحية على مستوى البلديات، سـجلت             -١١٥

  . يف خمتلف مؤشرات الصحة تدرجيياًأنغوال يف السنوات األخرية حتسناً
 ارتفـاع  ، باألخص،وقد نتج حتسن مؤشرات الصحة عن عدة عوامل مشتركة منها   -١١٦

عدد الوحدات الصحية اليت تقدم اخلدمات اخلاصة باألمهات والرضـع، وحتـسني تغطيـة              
 محالت، والتحسينات اليت أدخلت علـى  يف إطارعمليات التحصني العادية وتلك اليت جتري       

بناء قدرات املوظفني اجملتمعيني، واالستثمار يف تـدريب         خاللنظام املعلومات الصحية من     
  . ذلكوما إىلاملهنيني يف جمال الرعاية الصحية وبناء قدراهتم، واالستثمار يف املعدات 
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وعلى الرغم من التقدم احملرز يف السنوات القليلة املاضية، ما زالت أنغـوال تواجـه                 -١١٧
ؤثر باألخص يف األطفـال والنـساء بـسبب         العديد من التحديات يف قطاع الصحة، اليت ت       

 السنوات القليلة املاضية زيـادة      ومن جهة أخرى، شهدت   . طفيليةأمراض معدية و  إصابات ب 
  .الساريةاألمراض املزمنة غري حدوث هائلة يف 
وملواجهة هذه التحديات، وافقت احلكومة على اخلطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة             -١١٨

ترمي إىل إصالح نظام الصحة الوطين لزيادة وحتسني إمكانيـة           اليت   ٢٠٢٥-٢٠١٢للفترة  
  .حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية

  فريوس نقص املناعة البشرية  -شني  
 يف املائة وهي    ٢,٥يقدر معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف أنغوال بنسبة             -١١٩

 على   اللوايت يترددن  من النساء يانات اجملمَّعة   لكن الب . أدىن نسبة يف املنطقة اجلنوبية من أفريقيا      
 تشري إىل أن شدة وباء فريوس نقص املناعة البشرية ختتلف اختالفـاً            رعاية احلوامل عيادات  

يف املقاطعات الواقعـة    فريوس  الأعلى معدالت اإلصابة ب   حيث تسجَّل   ت،  قاطعا بني امل  كبرياً
  ). يف املائة١أقل من ( يف وسط أنغوال ة اإلصابمعدالت، وأدىن ) يف املائة٩ (على احلدود

 من األولويات الرئيسية     أولوية طفلهاالوقاية من انتقال العدوى من األم إىل        وتشكل    -١٢٠
وذلك من أجـل    فريوس نقص املناعة البشرية،     ملكافحة  يف خطة أنغوال االستراتيجية الوطنية      

  .صابات بالفريوسللنساء احلوامل امليف املائة  ٨٠  معدل تغطية بنسبةحتقيق
 يف ٣ للنساء احلوامل املصابات بـالفريوس   وحسب التقديرات، تبلغ النسبة اإلمجالية        -١٢١

 الشابات اللـوايت تتـراوح      احلوامل يف املائة يف صفوف      ٢املائة، مع تسجيل نسبة أدىن هي       
ت إىل  ، تشري التقديرا  طفلهاوفيما خيص انتقال الفريوس من األم إىل        . ٢٤ و ١٥أعمارهن بني   

 مصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       مهات  أل املولودين   ل يف املائة من األطفا    ٢٥أن  
  .يصابون باملرض

ومع ذلك، ال بد من إجراء دراسات استقصائية بشأن فئات ضعيفة أخـرى مثـل                 -١٢٢
املدمنني على حقن املخدرات، واملشتغلني باجلنس، والسجناء، من بني فئات أخرى، من أجل             

  .امل لديناميات انتقال فريوس نقص املناعة البشريةفهم ش
وتشكل الوقاية أحد أهم جماالت تدخل احلكومة، ويشارك فيها القطـاع اخلـاص               -١٢٣

واملعهد الوطين ملكافحة اإليدز هو اهليئة التنظيميـة        . ومنظمات اجملتمع املدين مشاركة فعالة    
.  من فريوس نقص املناعة البشرية ومكافحته      والتقنية املكلفة بتنفيذ الربنامج احلكومي للوقاية     

وقد وضع هذا املعهد عدة مبادرات هتدف إىل اإلسراع يف التصدي للفريوس وحتسني جودة              
على املستوى الوطين وعلى مـستوى املقاطعـات        (تقدمي اخلدمات على خمتلف املستويات      

  ).والبلديات
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الت تلفزيونيـة وإذاعيـة     وجرت أهم التدخالت للوقاية من الفريوس عن طريق مح          -١٢٤
، والتعريف  نوتظاهرات وحلقات عمل تدريبية مع جهات معنية خمتلفة للترويج للسلوك اآلم          

  . ذلكوما إىلبكيفية انتقال الفريوس والوقاية منه، وتوزيع الرفاالت 

  )١٤١ و١٣١ و١٣٠ و١٢٠ التوصيات (السكن الالئق  -تاء  
،  أنغـوال  مجهوريةواطنني مبوجب دستور    ي جلميع امل  احلق يف السكن حق أساس    إن    -١٢٥
يعتمـد  و". ة احلياة جودلكل مواطن احلق يف السكن و     "أن  على  منه   ٨٥ ةادامل يف   ينّصالذي  

 تضعها احلكومة من أجل زيـادة عـدد       دستوري على آليات وسياسات     تنفيذ هذا احلكم ال   
  .ساكنامل

قـد حـددت    فة إىل املدن،     من املناطق الريفي   لسكانلماعي  اجلرتوح  الوبالنظر إىل     -١٢٦
الـسكان  لسّد حاجة   جديدة وبناء مساكن الئقة     احلكومة مبادئ لتعزيز مساحات حضرية      

         تلفـة،  خم اًصـكوك يف هذا الصدد، اعتمدت احلكومـة       و.  لقواعد ومبادئ التخطيط   وفقاً
  :تشمل ما يلي

  نظام التخطيط اإلقليمي الوطين؛جدول أعمال   )أ(  
  ها؛ املناطق احلضرية وجتديدحتسنيبرنامج   )ب(  
  ؛ ملكية األراضينظيمبرنامج ت  )ج(  
  ؛لتخطيط احلضري واإلسكان للربنامج الوطينا  )د(  
  .صندوق التنمية السكنية  )ه(  
 بنـاء    على لتخطيط احلضري واإلسكان   ل ربنامج الوطين لللتركيز الرئيسي   وينصب ا   -١٢٧

لسكان أنفسهم يف   ويساهم ا  .لتعاونيات احلكومة والشركات اخلاصة وا    املدعومة من املساكن  
هلذا  ومتاحة   مسبقاً جمهزة   يةقطع أرض  املسترِشد بتوجيهات، على   الذايت    من خالل البناء   البناء

  .الغرض
 ٢١٧ ٧١٠ مساحتها اإلمجاليـة  بلغ  ت منطقة للبناء  ٢١٤  صممت يف هذا اإلطار،  و  -١٢٨
العمليات اإلدارية  ُبسِّطت  ،  يضالتيسري حصول الناس على األر    و.  يف كل مقاطعة   اتهكتار

تنظم آليات القروض قانونية  أحكام ت أيضاًوأُقّر .وتسجيل املساكن لتسجيل ملكية األراضي    
  . مرتلشراءنظم اعد القانونية اليت ت، والقوالمتالك املنازلاملصرفية 
صل العـدد  يلكل بلدية يف البلد، مسكن يف  ٢٠٠ويشمل الربنامج احلايل لإلسكان      -١٢٩
شيِّدت  ويف إطار هذا الربنامج      .كن على الصعيد الوطين    مس ٣٥ ٠٠٠ إىل   مجايل للمساكن اإل

 ةشق ٨٠ ٠٠٠ ضملكي تاليت ُصممت  يف لواندا،    كيالمبا كياكسي مدن جديدة، مثل مدينة     
  .اً مربعاً كيلومتر٥٤  تبلغ مساحتهموقععلى 



A/HRC/WG.6/20/AGO/1 

23 GE.14-09853 

ىل حتسني الظروف املعيشية     يف أنغوال إ   وترمي برامج اإلسكان اجلاري تنفيذها حالياً       -١٣٠
  .للسكان، ال سيما األشد فقراً

 ١١٩ و ١١٦ و ١١٢ و ٤٦التوصـيات   (التنمية املستدامة ومكافحة الفقـر         -ثاء  
  )١٤٥ و١٤٤ و١٣٩ و١٣٣ و١٣٢ و١٢٩-١٢١و

           يشكل برنامج البلديات املتكامـل بـشأن التنميـة الريفيـة ومكافحـة الفقـر                -١٣١
 مع بني جي ه احمللي، ألن  ستوى ملكافحة الفقر على امل    عاماً و  شامالً اًصك ٢٠١٧-٢٠١٢ للفترة

  .وال سيما تلك اليت تتناول أشد األسر ضعفاًخمتلف السياسات االجتماعية احلكومية، 
برنـامج املـاء    "، و "استراتيجية مكافحة الفقر  : "وللربنامج أربعة حماور أساسية هي      -١٣٢

االستراتيجية الوطنية لألمن   "، و "تسويق املنتجات الريفية  برنامج اإلرشاد الريفي و   "، و "للجميع
يـشمل إجـراءات   هو وينفَّذ الربنامج املتكامل يف كل بلدية يف البلد، و ". الغذائي والتغذوي 

إمدادات املياه والطرق ومشاريع يف جماالت الصحة والتعليم والصرف الصحي والطاقة احمللية و
  .ة والتجارة الريفيواشياعة وتربية املاألساسية لالتصاالت والزرياكل واهل

واألهداف الرئيسية للربنامج هي إدماج الفئات السكانية الـضعيفة يف االقتـصاد؛              -١٣٣
جملتمعات احمللية ا وحتفيزوحتسني إمكانية حصول السكان على املساعدة االجتماعية األساسية؛         

يز القدرة املؤسـسية؛ وتوليـد       على املستوى احمللي؛ وتعز    عال يف صنع القرار   لتضطلع بدور ف  
الدخل لألسر املعيشية من اإلنتاج الزراعي يف التعاونيات أو رابطـات عمـال األرض ويف               

  .املنشآت الزراعية األسرية

  )١١٨ و١٠٠ و٩٩ و٤٢ و٢٤التوصيات  (حقوق الفئات الضعيفة   -خاء  

  األشخاص ذوو اإلعاقة    
لة وتكفل مجيع التدابري الالزمة لضمان احلق       الدوتعزز  ،   أنغوال مجهورية لدستور   وفقاً  -١٣٤

  للعمل وفقاً  هلية يف أي حالة من حاالت عدم األ       عاقةملرض واإل ا بسببيف املساعدة   الكامل  
  .للقانون
ذوو ن  وملواطن ا عأن يتمت : "، اليت تكمل هذا احلكم الدستوري، على      ٨٣وتنص املادة     -١٣٥

باسـتثناء أي    الدستور،    املكرسة يف  الواجباتيهم  أن تنطبق عل   باحلقوق و   كامالً اإلعاقة متتعاً 
                      عجـزاً  عـاين ي ألنـه  قيـود  بالواجبـات ته للحقوق أو وفائه      على ممارس  شخص ُتفرض 

لـصاحل  لوقاية والعالج وإعادة التأهيل واإلدمـاج       ل وتعتمد الدولة سياسة وطنية    ؛اً قصور أو
كمـا تعتمـد     اليت متنع تنقلهم؛  م وإزالة العوائق    املواطنني ذوي اإلعاقة من أجل دعم أسره      

 إزاءاالحترام والتـضامن     و بواجبات اإلدماج وعي اجملتمع   إذكاء   إىل   ترميسياسات  الدولة  
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 اخلاص والتدريب التقين واملهين     التعليم بتطوير ودعم    الدولةضطلع  تواملواطنني ذوي اإلعاقة؛    
  ."ملواطنني ذوي اإلعاقةااملقدمني إىل 

 أنغوال على اتفاقية حقوق األشـخاص       ، صدقت ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول  و  -١٣٦
قانونية صكوك  قد دخلت   وبالتايل، ف  . الربوتوكول االختياري امللحق هبا    وعلىذوي اإلعاقة،   

 تكفل احلماية يف ظل ظروف متساوية بني األشخاص ذوي اإلعاقة           ، وهي حيز النفاذ بالفعل  
 ٣٠ املـؤرخ    ٢١/١٢، على النحو املبني يف القانون رقم        واألشخاص اآلخرين غري املعوقني   

   ٠٧/٠٤أغـسطس، والقـانون رقـم       / آب ٧ املؤرخ   ٦/٩٨القانون رقم   ويونيه،  /حزيران
يونيه، / حزيران ١ املؤرخ   ١٠٥/١٢األمر التنفيذي رقم    وأكتوبر،  / تشرين األول  ١٥املؤرخ  

مـن   هذه الصكوك القانونية     تنفيذوُيدعم   .أبريل/ نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢١/٨٢واملرسوم رقم   
 ، املـصاحبة هلـا    الوطنيـة  والسياسة   محاية األشخاص ذوي اإلعاقة    تنفيذ استراتيجية    خالل

 ٣٠ ني املـؤرخ  ٢٣٨/١١ و ٢٣٧/١١ رقـم    نيالتنفيـذي  املعتمدتني مبوجـب األمـرين    
 واجبات املؤسسة املـسؤولة عـن مـنح         ٤/٠٣األمر التنفيذي رقم    وينظم  أغسطس؛  /آب

أي متـنعهم مـن أداء      دائم  الذين يعانون إعاقات وحاالت عجز      للمواطنني   تعويضات مالية 
لمساعدة االجتماعية، والذين   ل أي ترتيبات أخرى     والذين ال تغطيهم   بالعمل،   متصلةأنشطة  
  .أغسطس/ آب٧ املؤرخ ٦/٩٨ للقانون رقم وفقاًوذلك ،  هبمخاصة موارد مالية لكونال مي
 ٨٨ ٥٠٤شخاص ذوي اإلعاقة، قُدِّم الـدعم إىل        ومن خالل تنفيذ برامج دعم األ       -١٣٧

أشخاص يف هذه الفئة املستهدفة بربامج توفري وسائل النقل واملساعدة التقنية وإعادة التأهيـل         
 مـن ذوي    شخصاً ٧٣ ٧٣٠وهكذا، قدم هذا الربنامج خدمات إىل       .  اجملتمع احمللي  يف إطار 
 متحّركـاً  كرسـياً  ٦ ٢٩٠ يف شكل  وسائل النقل،  العديد من األدوات و    كما قدم  اإلعاقة
           ت،عجـال بـثالث     يدويـة   مركبـة  ٢٠٠٤و لألطفال،   متحرك كرسي ٢٠٠، و للبالغني

 مـن   اًزوج ٣٢ ٥٣١و،  كيزعكاال  من اًزوج ٣ ٦٩٨و،  املكفوفنيب خاصاً دليالً ١٦ ٥٦٠و
ـ  ي مـن عـص    اًزوج ٨ ٢٥٤ولكبار،  ل  املشي عصي ـ  ٢ ١٥٥ و شي لألطفـال،  امل           صاع

 ٢٤٠بـضائع، و النقـل   ل  دراجة نارية بثالث عجالت    ٤٢٨مشاية، و  ١ ٣٧٠،  مكفوفنيلل
  .لركابنقل ادراجة نارية بثالث عجالت ل

الربوتوكـول  و تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اومنذ أن صدقت أنغوال على        -١٣٨
، اختذت احلكومة عدة مبـادرات لتعزيـز مـشاركة          ٢٠١٢ يف عام    االختياري امللحق هبا  

دعم  عن   فضالً،  االقتصاديةووالثقافية  العامة   يف اجملاالت     ومسامهتهم ألشخاص ذوي اإلعاقة  ا
محاية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اعتماد السياسة الوطنية لألشخاص             

اجمللـس  إنـشاء   تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و      استراتيجية  وإلعاقة،  ذوي ا 
مكلفة برصـد   تعددة القطاعات   مالذي يشكل هيئة     األشخاص ذوي اإلعاقة     الوطين حلماية 

  .تنفيذ السياسات املعتمدة
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لصاحل األشخاص ذوي   املتخذة  جراءات  ، ومن خالل اإل   يف السنوات القليلة املاضية   و  -١٣٩
امج  عن طريق برن   مستفيداً ٧٣ ٧٣٠مبن فيهم    أشخاص، ٨٨ ٥٠٤ ، قدم الدعم إىل   اإلعاقة

يف  عن طريق برنامج إعادة التأهيل       مستفيداً ١٤ ٧٧٤ونات التقنية،   وتنقل واملع منح وسائل ال  
  .، يف مجيع أحناء البلد احمللياجملتمع إطار
 شخصاً ١٤ ٧٧٤ احمللي ما جمموعه     اجملتمع يف إطار برنامج إعادة التأهيل    وقد أدمج     -١٤٠

ياجات اخلاصة وإعادة   من ذوي اإلعاقة يف سوق العمل يف جماالت الصحة وتعليم ذوي االحت           
  .التأهيل البدين والتعليم والدوائر القضائية

اتفاقية أللغام األرضية، ويف ضوء تنفيذ  من اأكثر البلدان تضرراًأنغوال من وملّا كانت   -١٤١
، فإن احلكومة   حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام          

ستقصائية لتحديد احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا األلغـام          تنظيم دراسة ا   بصدد
  .كافية هلمالساعدة املتقدمي لضمان املضادة لألفراد 

ساعدة ضـحايا األلغـام املـضادة       مليف البلد   مراكز طبية متخصصة    ، توجد   وحالياً  -١٤٢
لغام املـضادة    ضحايا األ  يستفيد،  القتصادي وا االجتماعي إطار إعادة اإلدماج     يفو. لألفراد

  .لدخلل مدرة مشاريع  إلقامةبالغة الصغرقروض من لألفراد 

  التمييز ضد أشخاص بسبب ميلهم اجلنسي  -ذال  

احلريـة،    علـى محايـة    ٣٢واملادة  ) ٢(٢٣ادة   يف امل   أنغوال مجهوريةدستور  ينص    -١٤٣
 أمـراً   بني البالغني وتشكل العالقات احلميمة    . حياة الشخص احلميمة  احترام  واخلصوصية، و 

        متييـز علـى أسـاس    أو قانوينحاالت حظر لحكومة بأي   ل  علم  وال ،احلرية الفردية ب يتعلق
  .امليل اجلنسي

  املسنون    
 األمن االقتـصادي     يف املسنني من الدستور على حقوق األشخاص       ٨٢تنص املادة     -١٤٤

 من  اً نشط عنصراًميثلون    وترى احلكومة أن املسنني    .اجملتمعيةاحلياة  السكن واحلياة األسرية و   و
 املتراكمة متثل مسامهة قيمة يف عملية املصاحلة الوطنية،         هممعارفو مخرباهت أناجملتمع و عناصر  

  .لبلدلصادية واالجتماعية والثقافية  التنمية االقتويف
ويف هذا الصدد، اعتمدت احلكومة برنامج مساعدة املسنني الذي يتضمن جمموعـة              -١٤٥
  . إىل حتسني نوعية حياهتماهلادفة املة الش املبادراتمن

 يف عـدة     املسنني مراكز رعاية وجددت   احلكومة   نشأت هذه املبادرات، أ   ويف إطار   -١٤٦
  . املعيشيةهمظروفمقاطعات من أجل حتسني 
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  الالجئون وملتمسو اللجوء    
 من الدستور األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية احلقوق واحلريات         ٢٥املادة  متنح    -١٤٧

يف حني ال تزال هناك قيـود علـى         ، مبا يف ذلك محاية الدولة،        نفسها والضمانات األساسية 
  . املدنية والسياسيةهمقوقح

وضع الالجئني أحكـام    شأن   ب ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٦ املؤرخ   ٨/٩٠ القانون   وجيسد  -١٤٨
استقبال   وقد اعُتمدت تدابري من أجل     .االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا اإلضايف     

  .هتم ومساعدتهمومحاي الالجئني على األراضي األنغولية
 األمم املتحدة    مفوضية تعاونمن  احلماية واملساعدة لالجئني    تقدمي  برنامج  ويستفيد    -١٤٩
 وباإلضافة  .واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمة الدولية للهجرة        لشؤون الالجئني  السامية

  أيضاًمتاحةالندماج واحلماية االجتماعية واحلد من الفقر يف البلد إىل ذلك، فإن برامج إعادة ا
  .لالجئني
، ٢٠٠٢ع املسلح يف عـام      رتا انتهاء ال  عدب ،بدأتلالجئني األنغوليني،   اوفيما خيص     -١٥٠

             / حزيـران  ٣٠ واسـتمرت حـىت      إىل الـوطن   لالجئني الـسابقني  عملية العودة الطوعية    
  عن  يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      الواقعة البلدانلنت  أع، عندما   ٢٠١٢يونيه  
  . املفوضية السامية لشؤون الالجئنيتوصية لألنغوليني، بناء علىالجئ صفة منح هناية 
 إىل  أنغويل الجئ ألف   ٣٠٠أكثر من   ، عاد    العودة الطوعية إىل الوطن    وخالل عملية   -١٥١

 يف البلـدان     الجئ أنغويل   ألف ١٠٠ زال أكثر من     ومع ذلك، ما  . ٢٠٠٢ديارهم منذ عام    
  .لالجئني السابقني عملية إعادة إدماج ا وجتري حالياً.املضيفة
ألشخاص الذين بقوا يف اخلارج، أنشأت احلكومة جلنة مشتركة بـني           وفيما خيص ا    -١٥٢

 الذين فقدوا   ألنغولينياملناسبة ل  االستراتيجيات واحللول    يفالوزارات للنظر مع البلدان املضيفة      
واللجنة الدولية    لشؤون الالجئني  السامية  وحتظى هذه العملية بدعم املفوضية     . الالجئ وضع

  .للصليب األمحر واملنظمة الدولية للهجرة

  وآفاق املستقبلالتحديات   -رابعاً  
 خطوة أخرى صـوب توطيـد       ٢٠١٢ اليت جرت عام   االنتخابات العامة    شكلت  -١٥٣

قدرات منظمات اجملتمع   ليات الوطنية حلقوق اإلنسان، و    ارية وتعزيز اآل  العملية الدميقراطية اجل  
  .املدين على املسامهة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

اليت تبـدأ دورة    ،  ٢٠١٧-٢٠١٣حكومة أنغوال خطة التنمية الوطنية للفترة       وتنفذ    -١٥٤
فترة بالغة األمهيـة    لية  اخلطة احلا وتغطي  . يف أنغوال ته  وجتربنظام التخطيط    تاريخ   يفجديدة  

 األمد  يف االستراتيجية الوطنية للتنمية      من  يف املرحلة املتوسطة   وهيمستقبل البلد،   بالنسبة إىل   
  ."٢٠٢٥عام  أنغوال لاستراتيجية"الطويل 



A/HRC/WG.6/20/AGO/1 

27 GE.14-09853 

 ت عقود من احلرب، دخل    ي دمرته ذ يف إعادة بناء البلد ال     املبذولاجلهد الكبري   بعد  و  -١٥٥
 املنفذة، نظمـت  ر الربامج والسياسات    تقييم أث ول. التنمية املستدامة أنغوال مرحلة التحديث و   

 ةن من مجع معلومات موثوق    مكِّذي سي ، ال ٢٠١٤مايو  /العام يف أيار  السكاين  تعداد  الكومة  احل
  .لتصدي للتحديات املطروحةمن أجل ا

  االستنتاجات   -خامساً  
وق اإلنـسان واحلريـات     حقتثقيف والتدريب يف جمال     المجهورية أنغوال أن    ترى    -١٥٦

 .تـها ومحاي  يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      اً أساسي اًعنصر يشكالن   األساسية
            حقوق اإلنسان، نعتقـد أنـه      يف جمال  التثقيفية العديدة بادرات  املعلى الرغم من األنشطة و    و

قـصارى   أنغوال بـذل     كومة مجهورية حيتعني القيام به، وستواصل     مما  ال يزال هناك الكثري     
  .يف حتسني النظام الوطين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها قدماًللمضي جهدها 
ألمـم املتحـدة    ا مجهورية أنغوال تعزيز التعاون الدويل مع آليات         ستواصلوباملثل،    -١٥٧
  .سيادة البلداحترام  يقوم على وواضحقوق اإلنسان من خالل حوار صريح حل

        


