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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

ـ     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السام          اًـية حلقوق اإلنـسان وفق
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان  من مرفق) ب(١٥للفقرة 

  أنغوال    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة              
ذات مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية                

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . الصلة الصادرة عن األمم املتحدة    
. جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية             

قد ذُكرت بـصورة  و. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان 
وقد روعي يف إعداد التقرير أن      . منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         

ويف حال عدم وجود معلومـات حديثـة،        . وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       
 وملا كـان هـذا      . صاحلة إن كانت ال تزال   أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة         

التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات 
أو تدين مستوى   /أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و              

  .انالتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنس
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 أو اخلالفة
  /اإلعالنـات
 التحفظـات

االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

قتـصادية  العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق اال      
 واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠

الشكاوى املتبادلة بني  ال يوجد ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١املادة (الدول 

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل       
  والسياسيةاخلاص باحلقوق املدنية 

 - ال يوجد  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠

 - ال يوجد ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

تان املاد(إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١
  نعم): ٩ و٨

 - ال يوجد ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٥ اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك املتعلق 

اإلعالن امللزم مبوجب  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١١
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

قوق الطفـل   الربوتوكول االختياري التفاقية ح   
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل    

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري للعهد: طرفاً فيها  أنغوالليست  املعاهدات األساسية اليت    
، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،)٣(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   الدويل اخلاص   

واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد
م، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايةأسره

  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال ملعاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وا
 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكوالت اإلضافية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 )٦(امللحقة هبا

  اإلضافيني الثاين والثالثنعم، باستثناء الربوتوكولني

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أنغوال، كما شـجعتها            ٢٠٠٤يف عام     -١
، علـى النظـر يف      ٢٠٠٨ية يف عـام     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     

، واتفاقية مناهـضة    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       على  التصديق  
كمـا  . )٨(التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      

التصديق ة بأن تنظر أنغوال يف      أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      
، ٢٠٠٨ويف عـام    . )٩(على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري       

دعا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أنغوال إىل النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة              
  .)١٠(التعذيب وبروتوكوهلا االختياري

  لتشريعياإلطار الدستوري وا  -باء   
القـانون  أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عملية تنقـيح           ،  ٢٠٠٩يف عام     -٢

 ، احلالية تتيح فرصة لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل ومكافحة التمييز ضد الطفل            يالدستور
وتوطيد التشريعات املتعلقة حبماية فئات من بينها األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعـة           

يدز، وضحايا االجتار بالبـشر، والالجئـون، وملتمـسو اللجـوء، والعمـال             اإل/ريةالبش
، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات        ٢٠٠٩ويف عام   . )١١(املهاجرون

أن التشريعات الوطنية ال حتظر على      ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (العمل الدولية   مبنظمة  
  .)١٢(طفال واالجتار هبم سواء ألغراض جتارية أم جنسيةما يبدو بيع األ

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
، مل تكن لدى أنغوال مؤسسة وطنيـة        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢حىت تاريخ     -٣

     جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة           حلقوق اإلنسان معتمدة من     
  . )١٣(سانحقوق اإلن

  تدابري السياسة العامة  -دال   
، اعتمدت أنغوال خطة عمل تركز على نظام التعليم املدرسي الوطين           ٢٠٠٥يف عام     -٤
كما . )١٤(يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         )٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  (

 التثقيف بصورة جذرية    أعادت أنغوال، يف سياق اإلصالحات، صياغة اإلطار املفاهيمي هلذا        
  . )١٥(وضّمنته أهدافاً ومضامني تتعلق بنماء الشخص وتعزيز املواطنة
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )١٦(املعاهدةهيئة 
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة حظات ختاميةآخر مال وُنظر فيه

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

ىل اخلـامسإ الرابع   ينحيل موعد تقدمي التقرير    - ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٨
 ٢٠١٣يف 

 ١٩٩٣ام تأخر تقدمي التقرير األويل منذ ع - ال يوجد  ال يوجد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

على التمييزاللجنة املعنية بالقضاء    
 ضد املرأة

 ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير السادس منذ عام  - ٢٠٠٤يوليه /متوز  ٢٠٠٤

حل موعد تقدمي التقارير الثاين إىل الرابـع يف - ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٤ جلنة حقوق الطفل
 وقُّدمت بالفعل يف موعدها، ومن٢٠٠٨عام  

 ٢٠١٠نظر فيها عام املقرر ال

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
شراك األطفالإاالختياري املتعلق ب  
  يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٩حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام   -  ال يوجد  

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل األطفال

  اإلباحيةيف املواد 

  ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام     ال يوجد  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال وجهت دعوة دائمة

، املقررة)٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧-١٧(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٠(ين أو املعتقد اخلاصة املعنية حبرية الد

املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
مناسب، وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف

  بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريالتعليم، واملقرر اخلاص املعين

 )٢٠٠٨طُلب إجراء الزيارة يف عام (املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

لحكومة على ما لقيـهأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن امتنانه ل         التعاون أثناء البعثات/التيسري
وأعربت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد عن رغبتـها يف. )١٧(من تعاون 

 . )١٨(ما لقيته من تعاون أثناء زيارهتاشكر احلكومة على دعوهتا وعلى 
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  متابعة الزيارات

 بالغا ختص يف مجلة مـن ختـص١٧عراض، أُرسل   خالل الفترة املشمولة باالست     والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
وردت احلكومة على مخسة بالغات منها، مـا ميثـل. فئات حمددة وامرأة واحدة   

 . يف املائة من البالغات املرسلة٢٩ردودا على ما نسبته 

كلفون بواليـاتياناً أرسلها امل   استب ١٦ردت أنغوال على استبيان واحد من أصل         )١٩(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 . )٢١(، ضمن املهل احملددة)٢٠(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، ٢٠٠٨أوقفت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أنشطتها يف أنغوال عام              -٥

امل لتعزيز ومحاية أنشطة حقـوق      وذلك بعد أن أبلغتها السلطات بقرارها عدم توقيع اتفاق ش         
ويف . )٢٢( مبوجبه عادةً يف البلدان األخـرى      اإلنسان يف أنغوال، على النحو الذي تعمل املفوضية       

، ركزت املفوضية جهودها يف أنغوال على إذكاء الوعي         ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٣الفترة من عام    
نية حلقـوق اإلنـسان؛     بقضايا حقوق اإلنسان يف أعقاب احلرب األهلية؛ وإنشاء مؤسسة وط         

ومساعدة وزارة العدل يف جهودها الرامية إىل االعتراف بآليات بديلة إلقامة العـدل؛ وتعزيـز       
إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية االبتدائيـة والثانويـة؛ ومـساعدة       

دعمت املفوضـية   كما  . منظمات اجملتمع املدين على تعزيز تفاعلها مع آليات حقوق اإلنسان         
، وال سيما   )٢٣(احلكومة يف إعداد تقاريرها املقدمة إىل خمتلف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان          

  .املوحدةعن طريق استخدام املبادئ التوجيهية لتقدمي الوثيقة األساسية 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء        املعنية ب لجنة  ال، أعربت   ٢٠٠٤ يف عام   -٦

مواقف السلطة األبوية والقوالب النمطية املتجذرة املتعلقة بدور ومسؤوليات كلٍ من           استمرار  
وقد حثت اللجنة أنغوال، يف مجلـة       . )٢٤(املرأة والرجل يف اجملتمع واملتسمة بالتمييز ضد املرأة       

 املسارعة إىل اختاذ تدابري، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين واجملموعات النسائية            أمور، على 
والقيادات اجملتمعية، وكذلك مع املدرسني ووسائل اإلعالم، من أجل تغـيري أو استئـصال              
املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت متيز ضد املرأة وأن تكفل سيادة حقوق املـرأة يف               

  . )٢٥(وعدم التمييزاملساواة 
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تقدماً كبرياً قد أُحرز يف             ٢٠٠٩ويف عام     -٧

بيـد  . ميدان املساواة بني اجلنسني، وذلك على صعيد مشاركة املرأة يف الربملان ويف احلكومة            
لوصـول إىل   أن احلاجة ال تزال قائمة إىل التصدي ملسائل من قبيل تكافؤ فرص املـرأة يف ا               

     إضافة إىل ذلك، فإن مثة قضايا حمددة تتطلـب اهتمامـاً متـسقاً،             . التدريب وسوق العمل  
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وال سيما على صعيد التصدي للعنف املتفشي القائم على نوع اجلنس، واحلد مـن وفيـات                
األمهات يف فترة النفاس، وتناول حقوق الفئات اليت تعترب ضعيفةً بشكل خـاص، كفئـات               

  . )٢٦(النساء والفتياتالالجئني و
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز الذي يواجهـه            ٢٠٠٤ويف عام     -٨

وأوصت اللجنة  . )٢٧(األطفال املعوقون والفتيات واألطفال املنتمون إىل جمتمعات سان احمللية        
ـ              راءات، بأن تتخذ الكونغو تدابري تشريعية حتظر مجيع أشكال التمييز صراحةً، وأن تتخذ إج

  . )٢٨(مييز ومنعها، ال سيما ضد الفتياتتشمل محالت التوعية والتثقيف، للحّد من ممارسة الت

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
 واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      )٢٩(٢٠٠٤أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٩

، عن أسفهما ألنه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها          )٣٠(٢٠٠٨واالجتماعية والثقافية يف عام     
وحثـت اللجنـة    . أنغوال يف هناية احلرب، فإن البلد ال يزال يعاين بشدة من األلغام األرضية            

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنغوال على اإلسراع يف جهودها الرامية إىل            
 ملنع وقوع حوادث إصـابة    راد وغريها من خملفات احلرب       األلغام املضادة لألف   إبطال مفعول 

  .)٣١(مساعدة الضحاياباأللغام األرضية، وتعزيز جهودها الرامية إىل 
، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري           ٢٠٠٩ويف عام     - ١٠

أفيد بـأن   وختص هذه القضايا أشخاصاً     . الطوعي إىل أن مثة قضايا ثالث ال تزال معلقة        
 ٢٠٠٣مايو /غيمبو يف أيار - جنوداً اعتقلوهم أثناء سفرهم من قرية كيسوكي إىل قرية كايو    

  . )٣٢(وفُقد أثرهم بعد ذلك
 واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو )٣٣(٢٠٠٤ربت جلنة حقوق الطفل يف عام وأع  -١١

ية واالجتماعية والثقافية يف عـام       واللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد    )٣٤(٢٠٠٧املعتقد يف عام    
، عن قلق بالغ إزاء ظاهرة األطفال املتهمني بالشعوذة وما لذلك من انعكاسـات              )٣٥(٢٠٠٨

. إنسانية ومهينة، وحىت قتلـهم     سلبية وخيمة عليهم، مبا يف ذلك تعريضهم ملعاملة قاسية وال         
وحثـت جلنـة    . )٣٦(٢٠٠٩وقد أعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلق مماثل يف عام            

أنغوال علـى   ) ٣٨( واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      )٣٧(حقوق الطفل 
اختاذ إجراءات فورية لوضع حد هنائي إلساءة معاملة هؤالء األطفال، بوسائل تشمل مالحقة             

  . اجلناة وتنظيم محالت تثقيفية مكثفة تشارك فيها القيادات احمللية
بت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تفشي اللجوء إىل العقوبة البدنية يف كنف       وأعر  -١٢

وأوصت اللجنة بـأن تتخـذ      . )٣٩(األسر ويف املدارس وغريها من مؤسسات رعاية األطفال       
أنغوال تدابري فعالة إلنفاذ حظر العقوبة البدنية يف املدارس واملؤسسات األخـرى؛ وحظـر              

اء وأولياء األمور اآلخرين؛ وتنظـيم محـالت لتثقيـف األسـر            العقوبة البدنية على يد اآلب    
  . )٤٠(واملدرسني وغريهم من املهنيني العاملني من األطفال وألجلهم بشأن أساليب التأديب البديلة
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كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد املتزايد حلاالت االعتداء والعنف   -١٣
ملـرتل واملـدارس واملؤسـسات      العتداءات جنسية يف ا   ضد األطفال، مبا يف ذلك تعرضهم       

وأوصت اللجنة بأن تتخذ أنغوال إجراءات من بينها تعزيز جهودها الراميـة إىل        . )٤١(األخرى
التصدي ملشكلة االعتداء على األطفال، وذلك بوسائل تشمل ضمان إنشاء آليات مراعيـة             

ملعاملة واالعتداء والتحقيـق فيهـا؛      خلصوصية الطفل معنية بتلقي الشكاوى املتعلقة بإساءة ا       
وتعزيز أشكال تأديب إجيابية وبعيدة عن العنف؛ وتوفري خدمات املشورة واحلماية واملساعدة            

إعادة تأهيل مجيع ضحايا العنف وإعادة إدماجهم؛ والتنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنيـة    على  
  . )٤٢(ملكافحة االعتداء اجلنسي على القّصر

القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء        اللجنة املعنية ب  ، أعربت   ٢٠٠٤ويف عام     -١٤
عدم وجود تشريعات خاصة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف يف املرتيل، فـضالً عـن                 

كما أعربـت   . غياب السياسات والربامج واخلدمات املالئمة وعدم فعالية تنفيذها وإعماهلا        
ظفي إنفاذ القانون جتاه النساء الاليت يبلغن عـن تعرضـهن           اللجنة عن قلقها إزاء موقف مو     

ودعـت  . )٤٣(ضحايا عن اإلبالغ عن هذه احلـاالت      للعنف، ما يؤدي إىل عزوف النساء ال      
اللجنة أنغوال، يف مجلة أمور، إىل سن تشريعات عن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف           

زيز جهودها على صعيد التوعية العامـة       املرتيل واالعتداء اجلنسي، يف أقرب وقت ممكن؛ وتع       
بقضايا العنف ضد املرأة وتنفيذ برامج تدريبية للموظفني العامني يف هذا اجملال؛ وزيـادة              
توفري املساعدة القانونية يف شىت أحناء البلد لتوفري املساعدة واملشورة لضحايا العنف املرتيل 

  . )٤٤( النساءمن
على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء اسـتمرار   قضاء كما أعربت اللجنة املعنية بال     -١٥

وأعربـت اللجنـة    . ازدهار ممارسة البغاء يف البلد بسبب الفقر املتفشي بني النساء والفتيات          
كذلك عن قلقها إزاء استغالل البغايا، وال سيما الفتيات الصغريات، وعدم تقدمي معلومـات      

وحثت اللجنة أنغوال، يف مجلة أمور، إىل اتباع        . )٤٥(ود املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة    عن اجله 
هنج مشويل لتوفري بدائل تعليمية واجتماعية للنساء والفتيات تغنيهن عن ممارسة البغاء؛ وتيسري             
إعادة إدماج البغايا يف اجملتمع وتوفري برامج إلعادة تأهيل النساء والفتيات املُستَغالت يف البغاء              

  . )٤٦( التدابري املتخذة يف هذا الصدد معلومات مفصلة عن تأثريومتكينهن اقتصادياً، وتوفري
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن حق الفـرد يف احليـاة              ٢٠٠٩ويف عام     -١٦

واحلرية ويف األمان على شخصه قد حتسن بشكل كبري إمجاالً منذ انتـهاء الـرتاع يف عـام       
عني تسويتها، كاالعتقاالت التعسفية يف كابيندا بيد أنه ال تزال هناك قضايا عديدة يت      . ٢٠٠٢

  . )٤٧(املهاجرين غري النظاميني وطردهمجتميع أو الظروف اليت جيري فيها 
مـشكلة االسـتغالل اجلنـسي      حجم  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -١٧

 هم األكثر   لألطفال واالجتار هبم، وأشارت إىل أن األطفال املشردين داخلياً وأطفال الشوارع          
وأوصت اللجنة بأن تزيد أنغوال تعزيز جهودها الرامية        . )٤٨(تعرضاً هلذا النوع من االستغالل    
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إىل حتديد نطاق ظاهرة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي أو غريه مـن أشـكال               
االستغالل، ومنع هذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك بوسائل تشمل إجناز خطة العمل الوطنية            

كما شجعت اللجنة أنغوال    . ذات الصلة وتوفري ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذها         
وقد بّينت احلكومـة،    . )٤٩(على تعريف االجتار بوصفه جرمية حمددة يف إطار قانون العقوبات         

، أهنـا ال تعتقـد      ٢٠٠٨يف التقرير الذي قدمته إىل جلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف عام             
غري أن جلنة خرباء منظمة العمل الدولية طلبت إىل         . ود أي مشكلة تتعلق باالجتار بالبشر     بوج

احلكومة تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر سواء على صعيد             
  . )٥٠(املنع أو القمع

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
، أشار الفريق العامل املعـين باالحتجـاز       احلكومةعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا         -١٨

التعسفي إىل ضرورة إجراء املزيد من اإلصالحات القانونية واملؤسسية لضمان إرساء أسـس             
، الحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       ٢٠٠٨ويف عام   . )٥١(نظام فعال إلقامة العدل   

ويف العام نفـسه    . )٥٢(صول إىل القضاء يف أنغوال وضعف نظامها القضائي       حمدودية فرص الو  
أشارت أيضا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق إىل أن الدستور ال             
يضمن بالكامل استقالل اهليئة القضائية اليت ُيزعم أهنا كثرياً ما ختضع لنفوذ اهليئة التنفيذيـة               

 أشار فريق   ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٣(ة الكافية وتعاين من تفشي الفساد      املوارد املالي  وتفتقر إىل 
األمم املتحدة القطري من جانبه إىل أن الوصول إىل القضاء ال يزال يشكل حتدياً ملعظـم                

  . )٥٤( السكانفئات
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن االحتجاز هو أحد أكثر            ٢٠٠٩ويف عام     -١٩
فنظام االحتجاز الـراهن خيـضع      . ئل تعقيداً وإثارة للتحديات يف نظام القضاء األنغويل       املسا

وليس للقضاة دور يف التأكد من قانونية االحتجـاز         . والنيابة العامة لسيطرة وزارة الداخلية    
أثناء التحقيقات اجلنائية، وال يزال النظام يفتقر إىل آلية رقابة صارمة وموضوعية وشفافة على              

وال يزال احلديث مستمراً يف وسائل اإلعالم عن تفشي حاالت          . )٥٥(د متعدد القطاعات  صعي
االحتجاز ملدد طويلة رهن احملاكمة، وال يوجد نظام خاص لقضاء األحداث ينطبـق علـى               

 عاما، فيما عدا إجراء ختفيف العقوبـات،        ١٨ عاما و  ١٦القّصر الذين تتراوح أعمارهم بني      
ويف ظل الفترات الطويلـة الـيت       . )٥٦(الكبار يف مكان واحد مع      حيث ال يزالون ُيحتجزون   

تستغرقها احملاكمات، وعدم كفاية الرقابة القانونية اليت ميارسها املدعون العامون، والنفـوذ            
املفرط لقوة الشرطة، األمر الذي أسهم أيضا يف تفشي حالة اكتظاظ السجون، فقد خلـص               

، إىل عدم وجود نظام فعال يف البلد        ٢٠٠٧سفي، يف عام    الفريق العامل املعين باالحتجاز التع    
  . )٥٧(ليت تبذهلا احلكومة يف هذا الصددمينع حدوث االحتجاز التعسفي، على الرغم من اجلهود ا

وال تزال هناك مشكلة جسيمة تتمثل يف انعدام إمكانيـة الوصـول إىل الـسجناء                 -٢٠
فوضية وإىل تعذر اتصال م   . القنصلياتوإىل احملتجزين األجانب من طرف      ألغراض إنسانية،   
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 وملتمسي اللجوء أو الالجئني األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة  
كما أن إغالق مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف أنغوال           . أو املهاجرين احملتجزين  

ة الدولية الوحيدة اليت كانت حتظـى       ن اللجنة هي املنظم   إ كان له وقٌع كبري إذ       ٢٠٠٩عام  
  . )٥٨(بإمكانية زيارة السجون

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري باستمرار اإلبالغ عن حـاالت           ٢٠٠٩ويف عام     -٢١
، حدث تطور مشّجع ٢٠٠٩أغسطس /ويف آب. اعتقال واحتجاز تعسفيني يف منطقة كابيندا

ندو ليلو، الذي كانت املنظمـات غـري        متثل يف إطالق السراح غري املشروط للصحايف فرنا       
وقد ظل ليلو . ٢٠٠٧احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان تعتربه سجني رأي منذ توقيفه يف عام     

 يوما املسموح بقضائها ٩٠قيد االحتجاز دون توجيه هتمة إليه أو حماكمته ملدة تزيد عن فترة          
كل انتهاكا للقانون الدويل حلقوق     يشاألمر الذي   يف احلبس الوقائي مبوجب القانون األنغويل،       

وقد أسفرت حماكمته، اليت أجريت بـسرية يف        . قوانني الوطنية األنغولية  ولل هاإلنسان ومعايري 
بيد أنه مل ُيفرج معه عن      .  عاما ١٢، عن احلكم عليه بالسجن ملدة       ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

 واّدعوا أهنـم قـد    عاما١٣املتهمني اخلمسة اآلخرين، الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدة    
  . )٥٩(تعرضوا للتعذيب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      )٦٠(٢٠٠٤أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٢٢

 )٦٢(٢٠٠٩ألمم املتحدة القطري يف عـام        وفريق ا  )٦١(٢٠٠٨واالجتماعية والثقافية يف عام     
 )٦٣(وأوصت جلنة حقوق الطفل.  أنغواللعدد املرتفع لألطفال غري املسجلني يفعن القلق إزاء ا   

التـدابري الالزمـة    كافة   باختاذ   )٦٤(واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
كما أوصت اللجنـة    . لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة، مبا يشمل تسجيلهم جماناً         

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتوسيع نطاق عملية تسجيل احلالة املدنيـة          املعنية باحلقوق   
  . )٦٥(يع األشخاص اآلخرين غري املسجلنيلتشمل مج

ألمم املتحدة القطـري يف   وفريق ا  )٦٦(٢٠٠٤ارت جلنة حقوق الطفل يف عام       وأش  -٢٣
وأوصت . أو زواج األطفال   إىل املمارسة العرفية املتمثلة يف الزواج املبكر          بقلق )٦٧(٢٠٠٩عام  

جلنة حقوق الطفل أنغوال بضمان اإلنفاذ الفعال للحد األدىن لسن الزواج املنصوص عليـه يف               
  . )٦٨(توعية ملنع ممارسة الزواج املبكروبأن تشفع هذه التدابري حبمالت )  عاما١٨(قانون األسرة 

  حرية التنقل  -٥  
إىل أن أنغوال قد سجلت حتفظـا       ،  ٢٠٠٩يف عام   أشار فريق األمم املتحدة القطري        -٢٤

مفـاده  ) حرية التنقل ( اخلاصة بوضع الالجئني     ١٩٥١ من اتفاقية جنيف لعام      ٢٦على املادة   
أهنا حتتفظ حبق حتديد مكان إقامة الجئني معينني أو فئات معينة من الالجئني ونقله وحصره،               

جرة على تقييد حرية التنقـل       من قانون اهل   ٦كما تنص املادة    . وحبق تقييد حريتهم يف التنقل    
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 .ظـورة ألسباب أمنية وتقتضي حصول الالجئني على رخصة مرور للتجول يف املنـاطق احمل            
  . )٦٩(د احلركة يف مناطق استخراج املاس كذلك على تقيي١٧/٩٤وينّص القانون رقم 

املشاركة  واحلق يف    ، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    ، والتعبري ،حرية الدين أو املعتقد     -٦  
  يف احلياة العامة والسياسية

، شددت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد علـى أن            ٢٠٠٧يف عام     - ٢٥
تفق ت ّيز ضد األقليات الدينية وال    مت من القانون اخلاص حبرية الدين والوجدان والعبادة         ٩املادة  

 ن هذا القانون شروطاً مشددةويتضم. مع املعاهدات الدولية اليت تشكل أنغوال طرفا فيها      
 شخص يقيمون يف أنغوال وينحدرون مـن        ١٠٠ ٠٠٠عضوية  للتسجيل، منها تسجيل    

   .)٧٠(ثلثي جمموع مقاطعات أنغوال
، أرسلت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٦
وأوكسفام كانوا قد " SOS Habitat"أن موظفني تابعني ملنظميت ـوق اإلنسان بالغاً بشـحق

وأُعرب . شهدوا حاالت طرد قسري ألشخاص مقيمني يف لواندا وتلقوا هتديدات من الشرطة  
عن قلق بشأن ارتباط هذه التهديدات بأنشطة هؤالء املوظفني يف الدفاع عن حقوق اإلنسان،           

  . )٧١(عن حقوق األشخاص الذين طُردوا من ديارهمدفاعهم وال سيما 
 أيضا، وجهت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني          ٢٠٠٦يف عام   و  - ٢٧

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري  مع عن حقوق اإلنسان،   
مباالباندا، وهي املنظمة الوحيـدة حلقـوق       منظمة  بالغات بشأن حماولة توقيف رئيس      

عن الناطق باسم هذه    البحث  كابيندا، وهنب مرتله، فضالً عن      اإلنسان العاملة يف منطقة     
وأُعرب عن القلق إزاء كون هذين احلادثني يشكالن جـزءا          . املنظمة وتوقيفه واحتجازه  

وقد ُحظرت املنظمة   . عن حقوق اإلنسان يف كابيندا    وحترش باملدافعني   من محلة ترهيب    
  . )٧٢(٢٠٠٦يوليه / متوز٢٠بأمر من حمكمة كابيندا احمللية يف 

، وجه املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي            ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٨
 بالغا خبصوص أنظمة البث والوقف املؤقت لبث حمطة إذاعية خاصة، هـي             )٧٣(والتعبري
كما أعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء الالئحة اليت حتظـر علـى             ". Despertar"حمطة  

 كيلومترا من مقر إرساهلا، وهو ما يعّد ٥٠ أن يتجاوز نطاق بثها    حمطات اإلذاعة اخلاصة  
  .تقييداً ال مسوغ له للحق يف حرية الرأي والتعبري وما يرتبط به من حق يف نقل املعلومات

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قـانون الـصحافة            ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٩
، ميثل تطورا إجيابياً على ُصـعد       ٢٠٠٦يو  ما/ أيار ١٥اجلديد، الذي دخل حيز النفاذ يف       

. عديدة مقارنةً بقانون الصحافة السابق، غري أن مثة شواغل ال تزال قائمة يف هذا املضمار
 املفوضية السامية حلقوق    وعلى وجه اخلصوص، ال يزال هذا القانون، كما أكّدت أيضا         
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كاألحكـام  (الصحافة  ، يتضمن أحكاما قد تؤدي إىل الغلو يف تقييد حرية           )٧٤(اإلنسان
  . )٧٥()املتعلقة باعتبار التشهري جرمية وإجراءات الترخيص املبالغ يف تعقيدها

رمسية " مساحات حوار "، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل إنشاء         ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠
 )Conselhos de Auscultação e Concertação Social(عن طريق اجملالس االستشارية املـشتركة  

). يات واحملليـات  املستوى الوطين ومستوى املقاطعات والبلد    (لى مجيع املستويات اإلدارية     ع
 مشاريع األعمال أعضاء كاملي األهليـة يف هـذه           كما أصبح ممثلو   وقد أصبحت النقابات  

بيد . واملفاوضة اجلماعية اهليئات، األمر الذي يعكس حتسناً مطردا يف حرية تكوين اجلمعيات           
ص الالزمة لتعزيز احلوار بني املواطن والدولة ال يزال يـشكل حتـديا للدولـة               أن توفري الفر  

  .)٧٦(واجملتمع املدين معا
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه منذ تنظيم االنتخابات ٢٠٠٩ويف عام   - ٣١

، أصبحت أنغوال حتظى بثاين أعلى نسبة لتمثيل املرأة         ٢٠٠٨سبتمرب  /التشريعية يف أيلول  
زارات هامـة ويف    أفريقيا، فضالً عن زيادة عدد النـساء املمـثالت يف و           الربملان يف يف  

 أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم        ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٧(حكومات املقاطعات 
 يف املائة يف ١٥املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان قد ارتفعت من      

  .)٧٨(٢٠٠٩املائة يف عام  يف ٣٧,٣ إىل ٢٠٠٥عام 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومالئمة  -٧  
، أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٢٠٠٨يف عام     - ٣٢

بقلق إىل أن بعض شركات القطاعني العام واخلاص ال تتقيد مببدأ تكافؤ األجـور بـني                
 على أن تنفذ بصورة فعالة التدابري الـيت اعتمـدهتا           وحثت اللجنة أنغوال  . الرجل واملرأة 

مؤخراً لضمان املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية وتقليص فجوة األجور             
  .)٧٩(بني الرجل واملرأة

ويف حني الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أن             - ٣٣
ألجور مؤخرا، فإهنا أعربت عن أسفها ألن هذا احلد األدىن أنغوال قد رفعت احلد األدىن ل

وأوصت اللجنة بـأن    . ال يزال قاصراً عن توفري مستوى معيشي مالئم للعمال وأسرهم         
 ئم للعمال ترفع أنغوال احلد األدىن لألجور إىل مستوى يضمن توفريه مستوى معيشي مال           

  .)٨٠(أنفسهم وألفراد أسرهم
جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن القانون العام         ، أشارت   ٢٠٠٩ويف عام     - ٣٤

للعمل ينّص على قائمة وظائف ال ُيسمح للمرأة بالعمل فيها مبوجب مرسوم تنفيـذي              
وأشارت اللجنة إىل إفادة احلكومة بأن . صادر بصفة مشتركة عن وزاريت العمل والصحة 

وذكّرت اللجنـة   . إجراؤههذه املسألة ستخضع للنظر يف إطار استعراض تشريعي ُيزمع          
احلكومة بأن هذه التدابري اليت ترمي إىل محاية املرأة إمنا تستند إىل مفاهيم منطيـة عـن                 
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.  املرأة ودورها يف اجملتمع وتشكل انتهاكاً ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة    اتقدر
بري اليت ترمـي  كما طلبت اللجنة من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصر التدا      

  . )٨١(إىل محاية املرأة يف نطاق محاية األمومة فحسب
 طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من احلكومة أن توضح           ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٥

 عامـا   ١٨كيف تضمن التشريعات الوطنية متتع صغار السن الذين تقل أعمارهم عـن             
بشأن حظر أسوأ ) ١٩٩٩(١٨٢ة رقم من االتفاقي) د(٣باحلماية املنصوص عليها يف املادة 

أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، حبيث ال يتم اسـتخدامهم يف             
أعمال قد تسبب، بطبيعتها أو حبكم الظروف اليت ُتمارس فيها، ضرراً على صحتهم أو              

  . )٨٢(سالمتهم أو أخالقهم
دولية إىل أنه، على الـرغم  ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل ال  ٢٠٠٩ويف عام     - ٣٦

من اعتماد احلكومة أحكاما قانونية متنع التمييز يف التوظيف واملهن، فإن التمييز على هذا          
وذكرت احلكومة يف تقريرها أمورا مـن بينـها أن          . الصعيد ال يزال مستمراً يف الواقع     

اع اخلاص حيث ميكن    انتهاكات أحكام عدم التمييز حتدث على وجه اخلصوص يف القط         
مالحظة أوجه التفاوت على صعيد مشاركة املرأة يف مواقع صـنع القـرار وامليـل إىل                

  . )٨٣(استبعادها أثناء فترة احلمل وبعدها

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
 افيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق     ، أشارت   ٢٠٠٨يف عام     -٣٧

احلصول على الضمان   العمال  بقلق إىل أن النظام احلايل للضمان االجتماعي ال يكفل جلميع           
وأسرهم من التمتـع    ل  اماالجتماعي وأن مبلغ استحقاقات الضمان االجتماعي ال متكّن الع        

وأوصت اللجنة بأن تتخذ أنغوال مجيع التدابري الالزمة لضمان استفادة          . مبستوى معيشي الئق  
 من نظام الضمان االجتماعي؛ وأن ترفع تدرجيياً مبلغ اسـتحقاقات الـضمان             ماللعمجيع ا 

 وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق؛ وأن تتخـذ  االجتماعي إىل حد ميكّن مجيع العمال     
خطوات فورية لتوفري استحقاقات غري قائمة على االشتراكات لألشخاص العاجزين عن دفع            

واحملرومني على هذا األساس مـن اسـتحقاقات الـضمان          اشتراكات الضمان االجتماعي    
االجتماعي، مبن فيهم العاطلون عن العمل، وذوو اإلعاقات، وكبار السن وغري ذلـك مـن               

  .)٨٤(األفراد والفئات احملرومة واملهمشة
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا،        املعنية ب لجنة  ال، أعربت   ٢٠٠٤ويف عام     -٣٨

، إزاء تدين متوسط العمر املتوقـع للمـرأة،         )٨٥(ضية السامية حلقوق اإلنسان   شأهنا شأن املفو  
وارتفاع معدالت الوفيات واألمراض يف فترة النفاس، وارتفاع معدالت اخلـصوبة، وعـدم             
كفاية خدمات حتديد النسل، وتدين معدالت استخدام موانع احلمل، واالفتقار إىل الثقافـة             

قلقها إزاء املنحى التصاعدي ملعدالت إصابة النساء بفريوس        كما أعربت اللجنة عن     . اجلنسية
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وحثت اللجنة أنغوال على مواصلة جهودهـا الراميـة إىل          . )٨٦(يدزاإل/نقص املناعة البشرية  
حتسني اهلياكل األساسية للصحة يف البلد؛ وإدماج منظور نوع اجلنس يف مجيع إصـالحات              

ت الصحية اجلنسية والتناسلية للمرأة بصورة      القطاع الصحي، مع احلرص على تلبية االحتياجا      
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل استمرار وجود حتديات يف          ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٧(كافية

أنغوال على صعيد احلقوق االجتماعية واالقتصادية، كاحلق يف الصحة واحلـق يف الـسكن              
 الطبيعيـة، واعتـرب الفريـق أن        الالئق، على الرغم من قوة األداء االقتصادي ووفرة املوارد        

  . )٨٨(ينبغي أن يظل يف صدارة األولوياتالتصدي هلذه التحديات 
ق كل فـرد يف التمتـع     ، أعرب املقرر اخلاص املعين حب     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٤ويف    -٣٩

بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، عن شواغل بشأن احلالة الـصحية يف            
وأفيد بنقص أدوية أساسية معينة ضرورية لـصحة األطفـال يف هـذه          . تيبامو - بلدة كسا 

كما ُزعم أن الدولة أخفقت     . املنطقة، ما أّدى إىل ارتفاع معدل الوفيات بني حديثي الوالدة         
   .)٨٩(منذ هناية احلرب يف ضمان توفري مياه نظيفة ومرافق صحية مالئمة

 قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية باحل ، أعربت اللجنة    ٢٠٠٨ويف عام     -٤٠
عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون يف أحياء فقرية وإزاء انعدام التدابري الفعالة               
لتوفري املساكن الشعبية لألشخاص ذوي األجر املتدين والضعفاء واملهمشني الذين يعيشون يف            

ان من احلصول على املياه واملرافق الـصحية        مستوطنات غري رمسية واحملرومني يف أكثر األحي      
، أعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلق بـالغ إزاء   ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٠(بتكلفة ميسورة 

وأشار الفريق إىل   . األسلوب الذي جتري به إزالة هذه األحياء الفقرية وإعادة إسكان قاطنيها          
مان عدم تنفيذ عمليات إعـادة      ضرورة احترام حقوق اإلنسان وتطبيق خطوات إجرائية لض       

املعنية كما أعربت اللجنة    . )٩١(اإلسكان على حنو حياكي يف الواقع عمليات اإلخالء القسري        
عـين  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، شأهنا شأن املقرر اخلـاص امل           

ت يف ضـواحي    إزاء عمليات اإلخالء القسري اليت حدث     ،  )٩٢(٢٠٠٦بالسكن الئق يف عام     
هذه العمليـات دون إخطـار   متت  لواندا واملستوطنات غري الرمسية واملناطق الزراعية، حيث        

ن توفري سكن بديل الئق هلم أو منحهم تعويضات كافية، كمـا            هؤالء السكان مسبقاً ودو   
وأوصت اللجنة، يف مجلـة  . ختللها استعمال القوة املفرطة وجتاوزات أخرى يف بعض األحيان   

بأن تتخذ أنغوال التدابري املالئمة لضمان عدم اللجوء إىل عمليات اإلخالء إال عنـدما              أمور،  
يتعذر إجياد حل آخر، وأن تعتمد تشريعات أو مبادئ توجيهية حتدد بوضـوح الظـروف               

  . )٩٣(والضمانات اليت يتعني تنفيذ عمليات اإلخالء مبوجبها

  ع الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتم  -٩  
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن زيادة التمويل احلكومي قد            ٢٠٠٩يف عام     -٤١

بيـد أن   . أّدى إىل ارتفاع معدالت التسجيل يف املرحلة االبتدائية خالل األعـوام األخـرية            
معدالت التسرب املدرسي والرسوب ال تزال مرتفعة أيضا، وهناك عدد كبري من األطفـال              
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وكانت جلنة حقوق الطفل قـد      . )٩٤(مني من الوصول إىل التعليم االبتدائي اجليد جمانا       احملرو
القضاء على التمييز ضد اللجنة املعنية ب، شأهنا شأن )٩٥(٢٠٠٤أبدت مالحظات مماثلة يف عام    

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       ، واللجنة   )٩٦(٢٠٠٤املرأة يف عام    
وطلبت جلنة خـرباء    . )٩٨(٢٠٠٩منظمة العمل الدولية يف عام      ، وجلنة خرباء    )٩٧(٢٠٠٨

منظمة العمل الدولية من احلكومة، يف مجلة أمور، أن حتّسن نوعية نظام التعليم، وأن تقدم               
معلومات عن التدابري املعتمدة لرفع معدالت احلضور املدرسي يف املـستويني االبتـدائي              

الت التسرب املدرسي توخيا ملنع األطفال الذين تقل أعمارهم         والثانوي معا، وخفض معد   
نتائج اليت حتققـت     عاما من االخنراط يف العمل، وأن تقدم كذلك معلومات عن ال           ١٤عن  

  .)٩٩(على هذا الصعيد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 مبسألة العنـف  ، وّجهت املقررة اخلاصة املعنية    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣يف    -٤٢

ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين             
واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

ـ              . همالالإنسانية أو املهينة، نداء عاجالً خبصوص احتجاز عدد كبري من املهـاجرين وترحيل
ووفقاً للتقارير الواردة هبذا الشأن، ُيزعم أن قوات األمن األنغولية على احلدود الكونغولية قد              

وتـضمنت تلـك    . ارتكبت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان حبق األشخاص املـرّحلني        
االنتهاكات، حسب التقارير، االستخدام املنهجي للعنف البدين واجلنسي، ومصادرة ممتلكات       

وعالوة علـى   .  وفصل أفراد األسرة الواحدة عن بعضهم البعض أثناء عملية الطرد          املهاجرين
وأشار فريـق   . )١٠٠(ذلك، وردت تقارير عن حدوث وفيات جراء اإلهناك أو إساءة املعاملة          

 إىل أن املهاجرين غري النظاميني واألجانب الذين ليست         ٢٠٠٩األمم املتحدة القطري يف عام      
ويف تقرير أصدره مكتـب     . )١٠١(ثرياً ما ُيحتجزون يف ظروف قاسية     حبوزهتم وثائق سليمة ك   
ُسلط الضوء على عدة موجات لطرد املهاجرين غري    ،  ٢٠٠٩يف عام    تنسيق الشؤون اإلنسانية  

، كما أشري إىل ورود تقارير تتعلق بتعرض هـؤالء          ٢٠٠٣ تنفيذها منذ عام     ىالنظاميني جر 
عـالوة  . )١٠٢(ف اجلنسي والتجريد من املمتلكات    األشخاص لالحتجاز وإساءة املعاملة والعن    

على ذلك، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه يف حني تواصل احلكومة تعزيز الرقابـة                
على احلدود من أجل التصدي للمهاجرين غري النظاميني، فإن ملتمسي اللجـوء احلقيقـيني              

أي فئة ملتمسي اللجوء وفئة     ( الفئتني   يعانون من نقص قدرة املوظفني املعنيني على التمييز بني        
ويفتقر ملتمـسو اللجـوء     . وكثرياً ما يتعرضون لالحتجاز والطرد    ) املهاجرين غري النظاميني  

وشرطة احلدود إىل املعرفة الكافية بالقوانني الوطنية القائمة املتعلقة حبقوق ملتمسي اللجـوء             
  . )١٠٣( الوطنية املتبعة لتحديد األهليةوالالجئني وبالعملية
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  املشردون داخلياً  -١١  
وجـود   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    يف حني الحظت اللجنة       -٤٣

لعودة األشخاص الذين شردهتم الرتاعات املسلحة داخليا، فقد أشـارت يف عـام            تسهيالت  
ن مل يعودوا بعد،     بقلق إىل أن أنغوال مل تتخذ تدابري كافية وفعالة ملساعدة أولئك الذي            ٢٠٠٨

وأوصت اللجنة بأن تـوفر أنغـوال       . وأن املشردين داخليا يعّدون من الفئات األفقر يف البلد        
املساعدة الكافية، مبا يف ذلك املوارد املالية، إلعادة توطني املشردين داخليا وإعادة إدمـاجهم         

 يعودوا إىل ديـارهم     يف اجملتمع، وبأن تضمن للمشردين داخليا الذين مل ُيعاد توطينهم أو مل           
  . )١٠٤(احلصول على خدمات سكن وعمل كافية يف مستوطناهتم اجلديدة

  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   - ثالثاً  
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ، الحظت اللجنة    ٢٠٠٨يف عام     -٤٤

 عاما من احلرب األهلية     ٢٧ فقط، بعد    ٢٠٠٢أن أنغوال مل تعش فترة سالم إال منذ عام          
 عاما من حرب االستقالل، وهو ما ترك آثارا سلبية جسيمة على إعمال احلقـوق               ١٣تلت  

  .)١٠٥(االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف هذا البلد
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن االنتخابـات الربملانيـة            ٢٠٠٩ويف عام     -٤٥

يف القطاعات االجتماعيـة    كزي، وازدياد االستثمارات العامة     يز احلكم الالمر  األخرية، وتعز 
هي مظاهر تثبت قدرة أنغوال على حتقيق تغيري إجيايب يف حياة معظم الفئات الـضعيفة مـن                 

ويتمثل التحدي الذي ال يزال قائماً على صعيد حقوق املرأة، منذ االنتخابات            . )١٠٦(سكاهنا
، يف حتويل متثيل املرأة إىل تغيريات ملموسـة         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول يفالتشريعية اليت أجريت    

نوع ُتعىن بعلى صعيد املسائل املتعلقة بنوع اجلنس، وذلك بوسائل تشمل وضع سياسة وطنية           
ـ        عمـا  ستمراجلنس، وتعميم منظور نوع اجلنس يف خمتلف السياسات احلكومية واإلبالغ امل

  .)١٠٧(تتعرض له حقوق املرأة من انتهاكات

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  –ألف   
 لدعم ترشيحها لعضوية    ٢٠٠٧التزمت أنغوال، يف التعهد الطوعي الذي قدمته عام           -٤٦

جملس حقوق اإلنسان، بأمورٍ منها مواصلة التعاون الوثيق واحلوار مع املفوضـية الـسامية              
؛ وتوجيه دعوات إىل األشخاص املكلفني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة؛      حلقوق اإلنسان 

والتركيز بشكل خاص على تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة والطفل؛ واإلسراع يف             
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عملية التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري واتفاقيـة              
؛ ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم         االتفاقية الد مناهضة التعذيب و  

 ومنـها الصكوك الدولية اليت وقعت عليها أنغوال،       على مجيع   القريب  والتصديق يف املستقبل    
اتفاقيـة حقـوق    ؛ والنظر يف التوقيع علـى       للمحكمة اجلنائية الدولية  نظام روما األساسي    

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص  ، وبروتوكوهلا االختياري األشخاص ذوي اإلعاقة  
؛ ومواصلة توفري املوارد الكافية ملكتب أمني املظامل املُنشأ حديثا وتعزيز           من االختفاء القسري  

  . )١٠٨(وطينحضوره على املستوى ال

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء  
د بإصالح القانون   أو املعتق ، أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين        ٢٠٠٧يف عام     -٤٧

  .)١٠٩( حبرية الدين والوجدان والعبادةاخلاص
واستناداً إىل استنتاجات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، وللمساعدة علـى     -٤٨

 جمموعة توصيات إىل ٢٠٠٨منع حدوث حاالت احتجاز تعسفي، قّدم الفريق العامل يف عام 
سجون ومرافق االحتجاز األخرى والرقابة عليها؛      احلكومة مشلت جماالت من بينها تفتيش ال      

  .)١١٠(ارسة الوالية القضائية العسكريةووضع احملتجزين القّصر؛ ومم
وشجع فريق األمم املتحدة القطري احلكومة على أمور من بينها تعزيز والية مكتب               -٤٩

نـسانية  أمني املظامل فيما يتعلق برصد حقوق اإلنسان، ووضع سياسة متماسكة وفعالـة وإ            
إلدارة شؤون اهلجرة وتضمينها حكما خاصا بقضايا اللجوء، وإعادة أصـحاب احلـاالت             

  .)١١١(املرفوضة أو املهاجرين غري النظاميني يف ظروف تتفق مع معايري حقوق اإلنسان

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
ملساعدة التقنية مـن    ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس أنغوال ا        ٢٠٠٤يف عام     -٥٠

الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال فيمـا يتعلـق مبكافحـة            /منظمة العمل الدولية  
؛ ومن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـم         )١١٢(االستغالل االقتصادي لألطفال  

، حثـت   ٢٠٠٨ ويف عـام     .)١١٣(املتحدة للطفولة فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء األحداث       
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنغوال على التماس التعاون الثنـائي            ا

  .)١١٤(واملتعدد األطراف إلزالة األلغام األرضية واأللغام املضادة لألفراد
وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن التزامه بدعم احلكومة يف تنفيـذ مـشروع            -٥١

 أساساً إلطار عمل األمـم      اليت تشكل أيضاً  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(األمد  املتوسطة  التنمية  خطة  
  .)١١٥()٢٠١٣-٢٠٠٩( للمساعدة اإلمنائية املتحدة
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