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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

) ج(١٥وضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املف      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١لس اجمل

  *مجهورية أنغوال    
 عمليـة  من مثاين جهات صاحبة مـصلحة إىل         )١(هذا التقرير موجز للورقات املقدمة       

دئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس        وهو يّتبع هيكل املبا   . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات  . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل                
نص مراجع املعلومات الواردة    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية ال       . بادعاءات حمددة 

بقـرار    وعمـالً . يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري            
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١ اجمللس

امـل مببـادئ   حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الك      
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت            . باريس

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات         . املعلومات الواردة  تتضمن مجيع 
 .خالل تلك الفترةاليت طرأت 

__________ 
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  علومات املقدمة من أصحاب املصلحةامل    

  األساسية واإلطارمات املعلو  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية   -١  
قبلت التوصيات الـيت    ) أنغوال(أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مجهورية أنغوال           -١

 )٢()٢٠١٠استعراض عام  (٢٠١٠قُّدمت أثناء االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا يف عام 
ويف هذا السياق، رحبت . )٣( عليها بعدبالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تصّدق       

منظمة العفو الدولية بالتوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص            
إلغاء عقوبة اإلعدام، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه        باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل    

 إنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال       
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري امللحق   

وأوصت منظمة العفـو    . )٤(ادية واالجتماعية والثقافية  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص    
لتعهـداهتا يف   اً  الدولية بأن تستكمل أنغوال عملية التصديق على مجيع االتفاقيات املوقعة وفق          

ن رايتس ووتش بأن توقيع تلك االتفاقيـات    اوأفادت منظمة هيوم  . )٥(٢٠١٠استعراض عام   
  . )٦(ا فوراًكان خطوة إجيابية وهي تتطلع إىل التصديق عليه

وأفاد التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام بأن أنغـوال قبلـت التوصـيات يف                -٢
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل           ٢٠١٠استعراض عام   

وكانت أنغوال قـد    . )٧(إلغاء عقوبة اإلعدام   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل     
. )٨(، بيد أهنا مل تصدق عليه بعد      ٢٠١٣سبتمرب  /  أيلول ٢٤على هذا الربوتوكول يف     وقعت  

  . )٩(وحث التحالف أنغوال على التصديق على هذا الصك
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أنغوال قبلت التوصيات بالتصديق على االتفاقيـة              -٣

قية الدولية حلماية حقوق مجيـع      واالتفا الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  . )١٠(بيد أهنا مل توقع على هاتني االتفاقيتني العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 بأنه ينبغي ألنغوال أن تنظر يف التصديق على االتفاقيـة           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤
التفاقيـة  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعـذيب وا           

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري الثـاين            
إلغاء عقوبة اإلعـدام،     امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل        
  .)١١(كخطوة أخرى يف سعيها حنو متتع أفراد شعبها الكامل حبقوق اإلنسان
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   الدستوري والتشريعياإلطار  -٢  
فقـط  يعتـرف   ) الدستور(أفادت منظمة العفو الدولية بأن دستور مجهورية أنغوال           -٥
حبق كـل   "بيد أنه ال يعترف     " باحلق يف الرعاية الصحية   "و" باحلق يف العيش يف بيئة صحية     "

، علـى النحـو     "إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغـه           
نصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي تعترب            امل

ـ        اً  وال يتضمن الدستور أيض   . فيهاً  أنغوال طرف  اً حظر الطرد اجلماعي لغـري املـواطنني، وفق
  . )١٢(لألحكام ذات الصلة يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

إىل حق احلصول علـى      ي حلرية اإلعالم بأن الدستور ال يتطرق      وأفاد املركز األفريق    -٦
املعلومات املوجودة يف حوزة الدولة، على الرغم من تصديق أنغوال على املعاهدات الدوليـة              

  . )١٣(واإلقليمية الرئيسية اليت تعترف هبذا احلق
 تكفل  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل نقص التشريعات يف كثري من األحيان اليت             -٧

. إعمال حقوق اإلنسان املعترف هبا يف الدستور ويف املعاهدات اليت صدقت عليهـا أنغـوال              
 من الدستور اليت حتظر التعذيب وسوء املعاملـة،         ٣٦ كمثال على ذلك، إىل املادة       ،وأشارت

وباإلضافة إىل ذلك، مل تلغ     . )١٤(بيد أن أنغوال مل تسن بعد هذا احلظر يف التشريعات الوطنية          
  . )١٥(حكام الواردة يف التشريعات الوطنية اليت ميكن أن تشجع على سوء املعاملة والتعذيباأل
وأفاد املركز األفريقي حلرية اإلعالم بأن قانون حرية اإلعالم ال يفي مبعايري احلصول               -٨

؛ )١٦(ملشروع القانون النموذجي للدول األعضاء يف االحتـاد األفريقـي         اً  على املعلومات وفق  
  . )١٧( بتعديل هذا القانونىوأوص

وأوصى بإنشاء  . )١٨(على حنو متسق  وأضاف املركز أن قانون حرية اإلعالم ال ينفَّذ           -٩
  . )١٩(جلنة مراقبة لإلشراف على تنفيذ هذا القانون

وأشارت هيئة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان إىل الشواغل النامجة عن عدم اتـساق               -١٠
ويبدو أن  . اجلنائي مع التزامات أنغوال يف جمال حقوق اإلنسان       بعض أحكام مشروع القانون     

. )٢٠(هذه األحكام تكشف عن نية احلكومة يف مواصلة قمع نشاط مجاعات حقوق اإلنسان            
وأوصت مبراجعة شاملة ملشروع القانون اجلنائي، مبشاركة اجملتمع املدين، مبا يكفل امتثالـه             

  . )٢١(للقانون الدويل

  سي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤس  -٣  
أوصت هيئة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،             -١١
وينبغي أن تكون هلذه املؤسسة جهة وصل للمـدافعني عـن حقـوق             . ملبادئ باريس اً  وفق

  . )٢٢(اإلنسان
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 اليت قدمت   ١١٠ و ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦لتوصيات   إىل ا  ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٢
ن عن حقوق اإلنسان ومنظمات     واليت تتصل بأمور منها املدافع    و ٢٠١٠أثناء استعراض عام    

اجملتمع املدين، وأفادت بأنه ال يوجد توحيد يف تنفيذ قانون اجلمعيات ومبواجهة املنظمات يف              
 وال توجد . خيص هلا يف لواندا   بعض حمافظات البلد صعوبات بسبب لزوم تسجيلها وإصدار ترا        

إرادة من جانب السلطات ملنح منظمات حقوق اإلنسان ورابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
  .)٢٣(صفة املرافق العامة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  
أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن أنغوال قبلت غالبية التوصيات اليت تلقتـها               -١٣

  . )٢٤(يذكر يف تنفيذهااً ، بيد أهنا مل حترز تقدم٢٠١٠عراض عام أثناء است

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة     
أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لرفض أنغوال التوصيات األربع اليت قـدمت               -١٤

  . )٢٥( بشأن توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة٢٠١٠خالل استعراض عام 

 الدويل اإلنساين    الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون       االلتزامات  -جيم  
  الواجب التطبيق

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -١  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن الشرطة وقوات األمن األخرى اسـتخدمت القـوة               -١٥

ني، وغري املواطنني وأساءت معاملتهم،     املفرطة يف لواندا ضد الباعة املتجولني واملتظاهرين املسامل       
 ١٩وتلقت، باإلضافة إىل ذلك، تقارير عن قتـل الـشرطة           . من البالد اً  يف سياق طردهم قسر   

 يف ظروف   ٢٠١٣ديسمرب عام   / إىل كانون األول   ٢٠١٠على األقل يف الفترة من عام       اً  شخص
  . )٢٦(غري قانونية على ما يبدو

ن أنطونيو ألفيس كاموالنغي وإيـساياس كاّسـويل        وأفادت هيومان رايتس ووتش بأ      -١٦
 ٢٩ و ٢٧اختطفا كل واحد على حدة من جانب رجال أمن يرتدون مالبس مدنيـة يـومي                

يف لواندا للحـرس الرئاسـي الـسابق    اً ، على التوايل، بعد أن نظما احتجاج ٢٠١٢مايو  /أيار
وأفـاد تقريـر    . اعديـة وقدماء احملاربني بشأن شكاوى من عدم دفع رواتبهم ومعاشاهتم التق         

 بأهنما تعرضا للتعذيب وقتال أثناء احتجازمها       ،٢٠١٣نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ،حكومي داخلي 
، ُعزل رئيس   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ويف  . من جانب الشرطة ومسؤويل االستخبارات    

وقيـف أربعـة    دوائر املخابرات الداخلية، سيباستياو مارتيرت، وأعلن مكتب املدعي العام عن ت          
  .)٢٧( يف هذه القضية، بيد أهنم مل حياكَموا بعد ادعاءات بتورطهممسؤولني بسبب
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 أثبتت أن أفراد قـوات      ٢٠١١وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن األحباث يف عام           -١٧
األمن، مبن فيهم شرطة احلدود وشرطة التدخل السريع ومسؤولو اهلجرة، دأبوا على ارتكاب             

 عادية ضد املهاجرات يف عدد من مرافق السجون حيث حيتجزن قبـل             أعمال العنف بصورة  
واسـتهدفت االنتـهاكات    . ترحيلهن، وخباصة يف حمافظيت كابيندا ولوندا نوريت احلدوديتني       

املوثوقة النساء، ومشلت االغتصاب واإلكراه اجلنسي والضرب واحلرمان من األكل والشرب،           
وأفادت هيومان رايـتس    . ل وغريهم من السجينات   االعتداء اجلنسي حبضور األطفا   اً  وأحيان

وأوصت . )٢٨(مل لالنتهاكات وحماكمة املسؤولني   ووتش بأهنا مل تبلغ بأي حتقيق موثوق وشا       
 يف مجيع مزاعم االنتهاكات اخلطرية      ونزيهةحتقيقات شاملة وموثوقة    إجراء  املنظمة بأمور منها    

الشرعيني والالجئني وملتمسي اللجـوء     على أيدي أفراد من قوات األمن ضد املهاجرين غري          
وغريهم خالل عمليات الطرد السابقة، ونشر النتائج؛ وتأديب املسؤولني أو مقاضاهتم، مبـن             

سياسة عدم التـسامح    " يتحملون مسؤوليات اإلشراف، واعتماد وتنفيذ       ممنفيهم الرمسيون   
  .)٢٩(إزاء العنف اجلنسي من جانب قوات األمن" مطلقاً
بتكثيف اجلهود ملنع تقضي يومان رايتس ووتش بأن أنغوال قبلت توصيات      وأفادت ه   -١٨

االحتجاز التعسفي والتحقيق يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على االعتقال التعسفي واالحتجاز        
حسب االدعاءات  بيد أن قوات األمن استمرت      . والتعذيب وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة     

ر حركة حرب العصابات االنفصالية جبهة حترير منطقة كابنـدا          يف االعتقال التعسفي ألنصا   
احملصورة، واللجوء إىل التعذيب أثناء االحتجاز العسكري إلجبار املعتقلني على االعتـراف            

وتلقَّى هتديدات متكررة بالقتل من مسؤولني يف االستخبارات حمامو الدفاع . إدانة اآلخرين  أو
ق باألمن الوطين، مثل آراو تيمبو، احملامي واملمثل احمللي لنقابة          الذين ميثلون موقوفني بُتهم تتعل    

  . )٣٠(احملامني األنغولية
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الشرطة وقوات األمن استمرت يف تنفيـذ عمليـات                -١٩

. التوقيف واالحتجاز التعسفي وكذلك أعمال التعذيب وسوء املعاملة ضد األفراد قيد االحتجـاز            
من لقطات فيديو مسربة حـراس      إثنتان  ، أظهرت   ٢٠١٣أغسطس  /يناير وآب /نون الثاين ففي كا 

وهم يضربون بوحشية الـسجناء يف       السجن والشرطة، ويف إحدى املناسبات، مسؤويل اإلطفاء،      
ومنذ ذلك احلني ُعزل عدد من املسؤولني أو أوقفـوا عـن            . سجن فيانا وسجن لواندا املركزي    

ومـع ذلـك،    . ت تأديبية يف أعقاب صدور لقطات الفيديو املـسربة        العمل أو تعرضوا إلجراءا   
  . )٣١(غري الواضح ما إذا اتُّخذت إجراءات جنائية ضد أي من هؤالء األشخاص فمن
القبض على تسعة رجال ينحدرون من أصـول أجنبيـة           وأبلغت املنظمة عن إلقاء     -٢٠
. فرادي وإساءة معاملتـهم   ، واحتجازهم يف احلبس االن    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ يف

وعلى الرغم من رفع احلبس االنفرادي عنهم، ُيزعم أهنم ما زالـوا رهـن االحتجـاز دون                 
  .)٣٢(حماكمة، لالشتباه يف حماولتهم زعزعة استقرار حكومة بلد ثالث

وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن قانون الطفل              -٢١
وجعل القانون . )٣٣( مل حيظر العقاب البدين يف املرتل أو يف أي مكان آخر  ٢٠١٢عام  الصادر  

أمـراً   العقاب البدين الذي يكتسي بعض الـشدة         ٢٠١٠الصادر عام   املتعلق بالعنف املرتيل    
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كانـت خفتـها، يف   اً  قانوين بيد أنه مل مينع بشكل فعال مجيع أشكال العقاب البدين، أي            غري
ومل يرد يف الدستور تأكيد صريح حلق األطفال يف عدم التعرض           . )٣٤(ربيتهمتنشئة األطفال وت  

حظر صريح جلميع أشكال العقاب البدين      اً  ومل يرد أيض  . )٣٥(للعقاب البدين بأي شكل كان    
  . )٣٦(يف أماكن الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية واملدارس واملؤسسات العقابية

  قانونإقامة العدل وسيادة ال  -٢  
 اللتني قدمتا أثناء استعراض     )٣٧(٧٢ و ٧١أشارت منظمة العفو الدولية إىل التوصيتني         -٢٢

ز ، وأفادت بأن أنغوال مل تف بالتزامها بالتحقيق يف عمليات االعتقال واالحتجا           ٢٠١٠عام  
  . )٣٨(ني والتعذيب ووضع حد هلايالتعسف
 املوقوفني، يف العديـد مـن       وأفادت هيومان رايتس ووتش بعدم استفادة احملتجني        -٢٣

اإلجراءات القانونية الواجبة، حيث ظلوا يف احلبس االحتياطي لفترات طويلـة           من  احلاالت،  
  .)٣٩(ام بالسجن يف حماكمات جائرةدون توجيه هتم إليهم، أو أُنزلت حبقهم أحك

 العامـة  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة       -٣  
  اسيةوالسي
 أثنـاء اسـتعراض     ،أفادت هيئة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان بأن أنغوال قبلـت           -٢٤
، ثالث توصيات تتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، والتزمت بضمان شرعيتهم ٢٠١٠ عام

 جنح  بإهناء جترمي اً  والتزمت أنغوال أيض  . عن مواصلة احلوار مع اجملتمع املدين       ومحايتهم، فضالً 
، مل تتخذ أنغـوال خطـوات       من دواعي األسف  و. الصحافة والعمل على محاية الصحفيني    

جديدة على  اً  ملموسة لتنفيذ تلك التوصيات، بل شنت جمموعة من اهلجمات ووضعت قيود          
  . )٤٠(٢٠١٠املدافعني عن حقوق اإلنسان منذ استعراض عام 

وق اإلنسان بأن املدافعني عن حقوق      وأفادت املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حق        -٢٥
 خمـاطر اإلنسان الذين ينظمون محالت ضد الفساد املتفشي يف دوائر الدولة والشرطة يواجهون      

  . )٤١(ما يكون ذلك على أساس هتمة اإلساءة إىل سلطات الدولةاً  واملقاضاة، وغالبةجسيم
 عن حقـوق اإلنـسان      وأفادت هيئة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان بأن املدافعني         -٢٦

الوافدين من أنغوال والذين أدلوا ببيانات يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة األفريقية حلقوق             
 اإلنسان والشعوب، اليت جرى خالهلا استعراض حالة حقوق اإلنسان يف أنغوال، كانوا خيشون            

  . )٤٢(التهديدات اليت وجهها إليهم بعض أعضاء وفد أنغوال العودة إىل بلدهم عقب
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات واصلت فرض قيود على حرية الصحافة،     -٢٧

 واالعتقال التعسفي والضرب، وكذلك مصادرة ممتلكاهتم       املضايقاتحيث يواجه الصحفيون    
. )٤٣(بشكل خاص يف سياق املظاهراتاً وكان ذلك واضح. أو تدمريها أثناء تغطيتهم األخبار
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 التشهري اجلنائي لتقييد احلق يف حرية التعبري، إىل جانـب إنـزال أحكـام               وتستخدم قوانني 
  .)٤٤(بالسجن على الصحفيني بتهمة التشهري باملوظفني العموميني

وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن احلق يف حرية التعبري مقيد بشدة بسبب القوانني               -٢٨
، والرقابة احلكومية على وسائط اإلعالم      اليت حتد من بث اهليئات اإلذاعية والتلفزيونية اخلاصة       

. )٤٥( وترهيب الصحفيني، مما يشجع على الرقابة الذاتيـة      املستفحلةاململوكة للدولة، واملراقبة    
تعزيز محاية  "و" إلهناء جترمي جنح الصحافة   "، قبلت أنغوال توصيتني     ٢٠١٠وأثناء استعراض عام    

 بيـد أن احلكومـة مل تـسجل       ". التعسفيالصحفيني من املضايقات واالعتداءات واالحتجاز      
  . )٤٦(تقدم يف تنفيذ التوصيتني أي
ففي السنوات األخرية،   . وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن التشهري يعترب جرمية جنائية          -٢٩

. حوكم عدد من الصحفيني بتهمة التشهري اجلنائي يف قضايا قدمها كبار املسؤولني احلكوميني            
ونية حلماية حرية اإلعالم والوصول إىل املعلومات وضعت بـشكل          والعديد من األحكام القان   

، مبا حيد من قدرة الصحفيني علـى        ٢٠٠٦غامض يف القانون املتعلق بالصحافة يف أنغوال لعام         
وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن مفوضة األمم       . دون خوف من العواقب   اً  انتقاد احلكومة علن  

املتعلقـة بالتـشهري     ، األحكام القانونية  ٢٠١٣، يف عام    املتحدة السامية حلقوق اإلنسان نعتت    
ينبغي أال تقـوض حريـة       ال"، وأضافت أنه    "للصحافة االستقصائية اً  هتديد" أنغوال بصفتها  يف

التحقيق وفضح االنتهاكات احملتملة اإلجراءات ثقيلة الوطأة والتهديدات والترهيب من جانـب          
ة أنغوال بإلغاء قوانني التشهري اجلنائي، وال سـيما         وأوصت منظمة العفو الدولي   . )٤٧("السلطات

تلك اليت تعاقب بصورة خاصة على التشهري املزعوم لرئيس الدولة أو غـريه مـن املـوظفني                 
إىل إلغاء قوانني التـشهري وإىل      اً  ودعت هيئة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أيض      . )٤٨(العموميني

 الذين يستخدمون جهاز الدولة أو نظـام العدالـة          تكفل أنغوال عقاب املوظفني العموميني     أن
  . )٤٩(لتقييد األنشطة ذات الصلة حبقوق اإلنسان والصحافة وجترميها واملعاقبة عليها

أعـضاء  وأفادت املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن الصحفيني و            -٣٠
للترهيـب  عرضـة   اً  أيضهم  و. من القيود اليت تعوق حرية التعبري     هيئات التحرير أخضعوا لكثري     

وقد بذلت حماوالت عديدة من جانب املوظفني العمـوميني         . واالعتداءات واالعتقاالت التعسفية  
عرقلة حرية التعبري والتجمع القـانون      زيد من   وي. إلسكات ومنع نشر مقاالت مناهضة للحكومة     

  . )٥٠(رئيس الدولة هتدد أمن الدولة"  كرامةجرائم االعتداء على"الذي يؤكد أن 
وأبلغت املؤسسة عن ارتكاب جرائم يف مقاطعة كابيندا، ضد املدنيني من جانـب               -٣١

مـا تـستخدم    اً  وغالب. اجليش األنغويل ومجاعات حرب العصابات االنفصالية على السواء       
قل مـسؤولو األمـن     وبذريعة األمن، اعت  . السلطات الرتاع لتربير انتهاكات حقوق اإلنسان     

ن علـى هـذه     العسكري بشكل تعسفي أنصاَر احلركة االنفصالية واحملامني الذين يـشهدو         
  .)٥١(االنتهاكات ويوثقوهنا
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وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات استمرت يف اعتقال واحتجاز أفراد على              -٣٢
. أنغوالبكابيندا  إحلاق  رائهم بعدم وجوب    آكابيندا بسبب التعبري السلمي عن      حنو تعسفي يف    

ونفذت اعتقاالت مماثلة يف حمافظيت لوندا نوريت ولوندا سول ضد أعضاء جلنة البيان القانوين              
  .)٥٢(تشوكفي - السوسيولوجي حملمية لوندا

وأفادت املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن املظاهرات الـسلمية          -٣٣
. رطة وبإجراءات التخويف من قبيل احتجاز املتظاهرين وهتديـدهم        تواَجه باستخدام القوة املف   

عدد من احلاالت، ُيزَعم أن املتظاهرين املعتقلني تعرضوا للضرب والتعذيب لدى احتجـاز              ويف
  منـذ  ،وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن موظفي الشرطة واألمن استخدموا        . )٥٣(الشرطة هلم 

القوة املفرطة لقمع االحتجاجات السلمية اليت تنظمهـا        الترهيب و اً  وتكراراً  ، مرار ٢٠١١ عام
جمموعات الشباب وقدماء احملاربني، وكذلك العديد من إضرابات نقابات املدرسني والعـاملني            

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن معظم      . وغريها من االحتجاجات   يف قطاع الرعاية الصحية   
  . )٥٤(س اليوم دون توجيه هتم إليهماملتظاهرين اعتقلوا بشكل تعسفي وأفرج عنهم يف نف

، ٢٠١١مارس  /آذار ٧وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الشباب يسعون بانتظام، منذ            -٣٤
ادواردو دوس  جوزيـه   باسـتقالة الـرئيس     اً   لتنظيم مظاهرات تطالب سلمي    اً،يف لواندا أساس  

بادر الشرطة خـالل  فت. ، ويثريون شواغل بشأن حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية      سانتوس
ولكمهم وركلهم وإطالق   اً  اعتقال املتظاهرين املساملني واحتجازهم تعسف    إىل   هذه املظاهرات 
  .)٥٥(الكالب عليهم

وأفادت املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن الشرطة اعتقلت،             -٣٥
 ومنظمي االحتجاجات   ، العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان،      ٢٠١٣مارس  / آذار ٣٠يف  

. )٥٦(واملتظاهرين املساملني وآخرين كثريين، وفرقتهم، قبل انطالق مظاهرة يف لواندا بقليـل           
  . )٥٧(ودعت املؤسسة إىل منح السلطات األولوية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

" اسكانـش "وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن األفراد املعروفني بالعامية باسـم              -٣٦
"Kaenches"             يعتقد أهنم أعضاء يف دوائر استعالمات وأمن الدولة، ينفذون بانتظام أعمـال ،

ويواجه منظمو املظـاهرات    . ختريب وعنف ضد املتظاهرين، يف كنف اإلفالت من العقاب        
، هوجم العديد مـن املـنظمني مـن جانـب           ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . التخويف واملضايقة 

 اختطـف أفـراد     اً، أيض ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . مرتل خاص خالل اجتماع يف    " كانشاس"
، أكدت النيابة العامة    ٢٠١٣ نوفمرب/ويف تشرين الثاين  . اثنني من منظمي مظاهرة    "كانشاس"

  . )٥٨(أن أربعة عمالء تابعني لدوائر الدولة اعتقلوا بتهمة االختطاف والقتلاً علن
نتخابات هلا يف ظـل الدسـتور،   وأبلغت هيومان رايتس ووتش عن عقد أنغوال أول ا      -٣٧
أثنـاء احلملـة االنتخابيـة      اً  نتخابات سلمية عموم  الوكانت ا . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ يف

فقد كانت حلبـة    . االقتراع، بيد أهنا مل تف باملعايري الدولية واإلقليمية النتخابات نزيهة          ويوم
ستفادة من موارد الدولة؛    األحزاب السياسية املتنافسة غري متساوية، بسبب احليف السائد يف اال         
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وهيمنة احلركة الشعبية لتحرير أنغوال على اإلعالم إىل حد كبري ووقوف هيئة الرقابـة علـى                
. احلزب احلاكم بعدم اختاذ أي إجراء عندما ينتهك القوانني االنتخابيـة          إىل جانب   االنتخابات  

خري يف اعتماد املراقبني    الشديدة بسبب التأ  عرقلة  وتعرضت مراقبة االنتخابات بصورة مستقلة لل     
  . )٥٩(احملليني والدوليني والصحفيني الدوليني وبسبب القيود اهلائلة اليت فُرضت عليهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي مناسب   -٤  
الء القسري متواصلة، وبأن أحـدثها،  جأفادت منظمة العفو الدولية بأن عمليات اإل   -٣٨

 يف بايرو أ ريزيستنـشا،      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣نظمة ورقتها، كانت يف     عند تقدمي امل  
 واسعة النطاق   إجالءوباإلضافة إىل ذلك، ُنفّذت عمليات      .  عائلة ٢٢مقاطعة كابيندا اليت طالت     

 ،٢٠١٣فربايـر   / أسرة يف لواندا يف شـباط      ٧٠٠، مبا يف ذلك طرد      ٢٠١٠منذ استعراض عام    
يـذكر  اً  ومل تفعل السلطات شيئ   . ٢٠١٠ مارس/هويال يف آذار   أسرة يف مقاطعة     ٣ ٠٠٠و

  . )٦٠(ملساعدة من باتوا يف عداد املعوزين بسبب هذه العمليات
الء القسري ووقـف  جوأوصت منظمة العفو الدولية أنغوال بوقف مجيع عمليات اإل      -٣٩

ـ         ريثما  الء اجلماعي   جعمليات اإل  سان تضع سياسةَ إسكان شاملة قائمة على حقـوق اإلن
       كما أوصت أنغوال بأن تقدم املـساعدة الفوريـة،         . يتيح سبل انتصاف فعالة   اً  قانونياً  وإطار

بالقوة وبقوا بال مأوى، وتعويض مجيع الـضحايا        من طردوا   مبا يف ذلك السكن املالئم، إىل       
  . )٦١(على حنو كاف

، ٢٠١٠م   يف اسـتعراض عـا     ،وأشارت هيومان رايتس ووتش إىل أن أنغوال قبلت         -٤٠
الء إال كمالذ أخـري، واعتمـاد       جتوصيات باختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم اللجوء إىل اإل        

تشريعات ومبادئ توجيهية حتدد بدقة الظروف والضمانات ذات الصلة عندما جتـري علميـة         
كما قبلت أنغوال توصيات لتقدمي املساعدة الالزمة لألشخاص الذين طردوا، وخباصة           .  ما إجالء
 القسري اجلمـاعي    جالءومع ذلك، واصلت احلكومة عمليات اإل     . ضاء اجلماعات الضعيفة  أع

، ٢٠١٢ففي عـام    .  يف املناطق اليت تدَّعي أهنا كانت حمجوزة لالستخدام العام         العشوائياتمن  
فأثرت هـذه اإلجـراءات يف أشـد        . كثفت احلكومة جهودها إلزالة جتار الشوارع يف لواندا       

وأفادت هيومان رايتس ووتش بأن القوانني     . يث ُنفِّذت بوحشية ال داعي هلا      ح اً،اجملموعات فقر 
  . )٦٢( القسريجالءذات الصلة ال توفر محاية كافية للناس من اإل

 القسري اجلماعية قد حـدثت      جالءوذكرت هيومان رايتس ووتش أن عمليات اإل        -٤١
الستخدام املفرط للقوة من    ما متت يف جو من ا     اً  من دون إشعار مسبق مناسب، وكثري     اً  عموم

ويف مجيع احلاالت، مل تكن املساكن البديلة واملدارس والبنيـة التحتيـة        . جانب قوات األمن  
 خـالل موسـم     جـالء ونفذت بعض عمليات اإل   . الصحية يف مناطق إعادة التوطني كافية     

  . )٦٣(الؤهاجاألمطار، فضاعفت من مشقة اجلماعات اليت جرى إ
بـشأن عمليـات    اً   بأن اجلمعية الوطنية اعتمدت قـرار      ١شتركة  وأفادت الورقة امل    -٤٢
  . )٦٤( القسري، على الرغم من عدم وجود إشراف على تنفيذهجالءاإل
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 يف السنوات املقبلة ألسباب تشمل      جالءوأضافت أنه يرّجح أن يرتفع عدد عمليات اإل         -٤٣
ـ     التخصيص املستمر لالحتياطيات من األراضي يف مجيع أحناء البالد           اً واليت سوف تـضع جانب

، جـالء  ويفتقر البلد إىل املبادئ التوجيهية لعمليات اإل       .اًاألراضي اليت ُيعترب البناء فيها مشروع     
  . )٦٥(ولبدائل مناسبة ألماكن اإليواء والتعويض والوصول إىل سبل االنتصاف القانونية

ء صندوق خاص   وأشارت الورقة إىل التخطيط لعدد من مشاريع اإلسكان وإىل إنشا           -٤٤
ـ           اً  يقدم قروض  أن اً  للشباب، بشرط العمل يف وظائف رمسية تؤهلهم للحصول عليهـا، علم

  . )٦٦(غالبية الناس يكسبون دخلهم يف القطاع غري املنظم
 أن تعد خطة ، أوالً،وأضافت الورقة أنه من أجل حتسني حالة السكن، ينبغي ألنغوال      -٤٥

لفقراء، ونشر معلومات واضحة لعامة اجلمهـور       رئيسية للسكن تتضمن سياسات مناِصرة ل     
 بناء مساكن الئقة لألسر املشردة نتيجة عمليـات         اً،بشأن شروط احلصول على السكن؛ ثاني     

ـ             جالءاهلدم واإل   اً، القسري يف مواقع تتيح هلم احلصول على خدمات التعليم والـصحة؛ ثالث
ص الذين تتم إعادة توطينهم؛     متكني إصدار سندات ملكية دائمة لألرض بالنسبة إىل األشخا        

 كل السياسات والربامج وامليزانيات احلكوميـة املتعلقـة باإلسـكان           اشتمال ضمان   اً،رابع
الفقراء، وذلك للبدء يف عكس     على مكون خيدم    واستخدام األراضي تشمل بصورة منهجية      

سكن، وكذلك مجيع  معاجلة احلق يف الاً،اجتاه انتشار عدم املساواة االجتماعية يف البلد؛ وأخري
  . )٦٧(حقوق اإلنسان األخرى، يف املراسيم واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف

  احلق يف الصحة  -٥  
 املخصصة للقطاع   ٢٠١٤ بأن نسبة ميزانية احلكومة لعام       ١أفادت الورقة املشتركة      -٤٦

 يف املائة؛ وبـأن     ٦,٣االجتماعي، واليت مشلت الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية، بلغت         
امليزانيات املخصصة للتعليم جمتمعة والصحة كانت أقل من امليزانيات املخصـصة للـدفاع             

ودعت الورقة إىل زيادة االستثمار يف القطاع الصحي، مع مراعاة احتياجات           . )٦٨(والشرطة
  . )٦٩(اجملتمعات احمللية يف تقدمي اخلدمات الصحية

يف املعدات واألدوية واملهنـيني  اً  كافية وأن هناك نقصوأضافت أن البنية التحتية غري     -٤٧
  . )٧٠(املؤهلنيالصحيني 

عن املعدات اليت تتكيف مـع        يف العاملني الصحيني املختصني فضالً    اً  كما أن هناك نقص     -٤٨
  .)٧٢(ودعت إىل تفعيل املعهد الوطين لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة. )٧١(احتياجات ذوي اإلعاقة

   التعليماحلق يف  -٦  
 بأنه على الرغم من أن القانون املتعلق بالتعليم ينص علـى  ١أفادت الورقة املشتركة    -٤٩

لالمتحانـات  اً  دراسية ورسوم اً  جمانية التعليم االبتدائي، توجد حاالت لتالميذ يدفعون رسوم       
ئمـة  وأضافت الورقة بأن املدارس تفتقر إىل الظروف املال       . )٧٣(اًكذلك ولصيانة املدرسة أيض   

  . )٧٤(للتدريس، مبا يف ذلك نقص القاعات وتفشي الفساد أيضاً
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ودعت الورقة إىل تنفيذ آليات ملراقبة الرسوم اليت تتقاضاها املدارس ولدعم األطفال              -٥٠
  . )٧٥( فرص التعليممن أجل االستفادة منوالكبار احملرومني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

بار والشباب أو إدارة داخل وزارة التربية والتعليم        واقترحت إنشاء مكتب لتعليم الك      -٥١
وأضافت . )٧٦(ملعاجلة مشاكل حمددة تتعلق بتعليم الشباب والبالغني واألشخاص ذوي اإلعاقة         

تنفيذ آليات تسمح بزيادة التفاعل بني اجملتمع املدين واهليئات العامـة املعنيـة             اً  ينبغي أيض  أنه
  . )٧٧(بتعليم الكبار والشباب

أن جلنة التنسيق إلدماج حقوق اإلنسان يف األنظمة الفرعية للتربيـة      الورقة   جاء يف و  -٥٢
ب التعليم االبتدائي واألساسـي  توق اإلنسان موجهة للتعليم، وأن ك تقدم خطة وطنية حلق    مل
ودعت إىل إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسـية يف مجيـع             . )٧٨(تصدر بعد  مل

  . )٧٩(وإقامة دورة متخصصة يف جمال حقوق اإلنسان على املستوى اجلامعياملراحل الدراسية، 

  األقليات  -٧  
 بأنه على الرغم من التقدم الكبري احملرز، فإن القانون غـري  ١أفادت الورقة املشتركة      -٥٣

واضح بشأن حقوق اجلماعات التقليدية، وخباصة اجملتمعات الزراعية الرعوية، اليت تعتمد يف            
وال حيصل املزارعون ومربـو     . وها على اعتراف احلكومة الصريح هبا والدفاع عنها       بقائها ومن 

املاشية كمجموعة، وخاصة اجلماعات الزراعية الرعوية يف جنوب البالد، علـى القـروض             
  . )٨٠( القروض املتاحة عن طريق مصرف التنمية األنغويلسيما  والاملصرفية،

أن تتبىن تشريعات حمددة تعترف بوجود أراض       وأضافت الورقة أنه ينبغي للحكومة        -٥٤
تابعة للمجتمعات الزراعية الرعوية األصلية وتنفيذ آليات ملموسة حلماية اقتصادها القائم على 

  .)٨١(الثروة احليوانية والزراعة وتعزيزه
وأشارت الورقة إىل زيادة الصراع الناجم عن االحتالل غري القـانوين لألراضـي               -٥٥

تمعات الرعوية من جانب الشركات، وإىل أن ذلك يهدد األمـن الغـذائي             اململوكة من اجمل  
ودعت إىل تنفيذ نظام يستوجب     . )٨٢(عن بقاء تلك اجملتمعات     واالستقرار االجتماعي، فضالً  

مسؤولية الشركات االستخراجية عن مناطق جمتمعات السكان األصليني، واحترام حقـوق           
  . )٨٣(صول هذه اجملتمعات إىل سبل االنتصاف القانونيةاإلنسان واحلفاظ على البيئة، وحرية و

  حلق يف التنميةا  -٨  
أفادت هيومان رايتس ووتش بأن احملسوبية السياسية وسوء إدارة أمـوال الدولـة               -٥٦

املستمدة من النفط يعنيان أن موارد أنغوال تفيد أقلية صغرية فقط من السكان وجتعل البلـد                
  .)٨٤(يف أفريقيايعاين أفقر مؤشرات التنمية 
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