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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٧

 اإلنسانت أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        جتميع للمعلوما     
 ٥/١ من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان        ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 
  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  أنغوال    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
املفوضـية  ويف تقـارير    والتعليقات الواردة من الدولة املعنية      اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات      

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
،  النصوص الكاملة  ولالطالع على . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

 وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات      . ليها يف قائمة املراجع   ائق املشار إ  ُيرجى العودة إىل الوث   
نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يـرد منـها يف التقـارير                 

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية    
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هنايـة        . ١٧/١١٩ جملس حقوق اإلنسان يف مقرره    

وروعيت يف إعداد التقرير دوريـة االسـتعراض        . النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير     
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(قوق اإلنسانالدولية حلاملعاهدات     

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٢(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٩٢(املدنية والسياسية 
على مجيع أشكال   تفاقية القضاء   ا

  )١٩٨٦(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
باشـتراك  حقوق الطفـل املتعلـق      

 يف الرتاعـات املـسلحة  األطفـال  
)٢٠٠٧(  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
املتعلق ببيع األطفال   حقوق الطفل   

يف بغـاء و  ال يفاألطفال  واستغالل  
 )٢٠٠٥ (املواد اإلباحية

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 يرمجيع أشكال التمييز العنص   

  )٢٠١٣التوقيع، (
الربوتوكول االختياري الثـاين    

الدويل اخلـاص   امللحق بالعهد   
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

  )٢٠١٣التوقيع، (
اتفاقية مناهـضة التعـذيب     

  )٢٠١٣التوقيع، (
ياري امللحق  الربوتوكول االخت 

باتفاقية مناهـضة التعـذيب     
  )٢٠١٣التوقيع، (

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  )٢٠١٤(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى       
 يرأشكال التمييـز العنـص     مجيع

  )٢٠١٣التوقيع، (
 امللحق  الربوتوكول االختياري الثاين  

الدويل اخلـاص بـاحلقوق     بالعهد  
  )٢٠١٣التوقيع، (املدنية والسياسية 

ــذيب   ــضة التع ــة مناه اتفاقي
  )٢٠١٣ التوقيع،(

الربوتوكول االختياري امللحـق    
التوقيع، (باتفاقية مناهضة التعذيب    

٢٠١٣(  
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
   األشخاص من االختفاء القسري

ــات و أو /التحفظـ
 التفامهات/ناتاإلعال

- - - 

الـشكوى   إجراءات
 اتواإلجراء والتحقيق
 )٣(العاجلة

امللحق  األولالربوتوكول االختياري   
الدويل اخلـاص بـاحلقوق     بالعهد  
  )١٩٩٢(والسياسية  املدنية

الربوتوكول االختياري امللحـق    
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

ــز ضــد ــادة  التميي ــرأة، امل امل
٢٠٠٧(٨(  

 الدولية للقضاء على    االتفاقية
مجيع أشكال التمييز العنصري    

  )٢٠١٣التوقيع، (
امللحق الربوتوكول االختياري   

 الدويل اخلاص باحلقوق    بالعهد
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠١٣التوقيع،  (والثقافية
اتفاقية مناهـضة التعـذيب     

  )٢٠١٣التوقيع، (
التفاقية الربوتوكول االختياري 

ــخاص ذوي   ــوق األش حق

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
التوقيـع،  (أشكال التمييز العنصري    

٢٠١٣(  
ول االختياري امللحـق    ـالربوتوك

بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

  )٢٠١٣التوقيع، (
عهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      ال

  ٤١، املادة املدنية والسياسية
التوقيع، (اتفاقية مناهضة التعذيب    

٢٠١٣(  
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 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض
الربوتوكول االختياري التفاقيـة      )٢٠١٤(٦، املادة عاقةاإل

 بإجراء تقدمي   حقوق الطفل املتعلق  
  البالغات

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      

   األشخاص من االختفاء القسري

، وجلنة حقوق   ٢٠١٣ يف عام     بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعنية شجعت    -١
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     على  تصديق  ال أنغوال على النظر يف      ٢٠١٠الطفل يف عام    

 واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع           أشكال التمييز العنصري  
فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالت    

اتفاقيـة  وشجعت جلنة حقوق الطفل أيضاً أنغوال على النظر يف االنـضمام إىل              .)٤(القسري
. )٥( بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الـدويل           ١٩٩٣الهاي لعام   

اتفاقيـة األمـم     أنغوال بالتصديق على     أةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر      وأوصت  
بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص         و املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

اتفاقية االحتاد األفريقـي حلمايـة       املكملة لالتفاقية و   وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه    
  .)٦(املشردين داخلياً يف أفريقيا ومساعدهتم

علـى  ُتّصر  رت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن أنغوال ال تزال            وأشا  -٢
االتفاقية اخلاصـة    من   ٢٦ و ٢٤ و ١٨ و ١٧ و ١٥ و ١٣ و ٩ و ٨ و ٧التحفظات على املواد    
وأوصت أيضاً بـأن    . )٨(التحفظاتتلك  وأوصت بسحب   ،  )٧(١٩٥١بوضع الالجئني لعام    

واتفاقيـة    األشـخاص عـدميي اجلنـسية      وضع بشأن   ١٩٥٤اتفاقية عام   تنضم أنغوال إىل    
 .)٩( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
 يف أنغوال إن أنغوال استهلت عملية التـصديق         فريق األمم املتحدة القطري   وقال    - ٣

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          على اتفاقية مناهضة التعذيب و    
وتوكـوالت   والرب  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة      اتفاقية األمم املتحدة   و العنصري
 .)١٠(امللحقة هبا
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

  مل ُيصّدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
ــة   ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

وتوكوالهتا  وبر ١٩٤٩أغسطس  /آب
  )١١(اإلضافية

االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل     
  )١٢(الدولية

  )١٣(االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني
  

  )١٤(بروتوكول بالريمو  
ــع  ــة بوض ــات املتعلق االتفاقي

  )١٥(األشخاص عدميي اجلنسية
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     

  واملعاقبة عليها
ـ     ة نظام روما األساسي للمحكم

  اجلنائية الدولية
اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم     

  )١٦(١٨٩رقم  و١٦٩
ــا  ينالربوتوكــول اإلضــايف الث

  )١٧(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     

 ١٩٤٩التفاقيات جنيف لعـام     
  )١٨()٢٠٠٦ ،التوقيع(

اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية     
) اليونــسكو(والعلــم والثقافــة 

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 املتعلقـة   ١٩٦٠اتفاقية عـام     بأن أنغوال ليست طرفاً بعد يف        اليونسكووصرحت    -٤
  .)١٩(، وبأن أنغوال ينبغي هلا التصديق على تلك االتفاقيةمبكافحة التمييز يف جمال التعليم

 والتشريعياإلطار الدستوري   -باء  

 بسن قانون مشاركة املـرأة يف        على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضاء  رحبت    -٥
 وأوصـت   .)٢٠(٢٠١١، وقانون مكافحة العنف املرتيل يف عام        ٢٠٠٥احلياة السياسية عام    

أنغوال باإلسراع يف عملية اإلصالح القانوين هبـدف مواءمـة األحكـام الداخليـة مـع                
 .)٢١(االتفاقيات

مجيع التـشريعات   املناغمة بني   تضمن  وشجعت جلنة حقوق الطفل أنغوال على أن          -٦
املتعلقة بالطفل وأن تنفذ الدستور بالكامل عن طريق إنشاء آليات واعتماد تشريعات تيـسر              

 .)٢٢(تنفيذه
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مصاحل وأوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن تعزز جهودها الرامية إىل إدراج مبدأ               -٧
ات القـضائية واإلداريـة والقـوانني      والقرار  العام يف مجيع األحكام القانونية     الطفل الفضلى 

وأوصتها أيضاً بأن تعزز اجلهود الرامية إىل تعزيز        . )٢٣(واملشاريع والربامج اليت تؤثر يف الطفل     
  .)٢٤( يف اإلجراءات اإلدارية والقضائيةاحترام آراء الطفل يف أي سّن

د الصحافة   حلقوق اإلنسان إن القانون اخلاص بالتشهري يهد       ة السامي ة املفوض توقال  -٨
 ويستحسن االستعاضة عنه بقانون أوضح بشأن التحريض، الذي ميكن أن يكون            االستقصائية

 .)٢٦(وقالت اليونسكو إن التشهري ينبغي أن يدرج يف القانون املدين. )٢٥(جرمية

 إن مشروع القانون اخلـاص      مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وقالت    -٩
ناول عدداً من الشواغل املهمة، على الرغم من تقدمي املفوضة تعليقـات            بوضع الالجئني مل يت   

 .)٢٧(شاملة إىل الفريق العامل املشترك بني الوزارات املعين

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنغوال بأن حتد من انعـدام األمـن وتعـزز                 -١٠
 .)٢٨(ى حنو غري قانوينتشريعاهتا من أجل مكافحة متلك األسلحة الصغرية واستخدامها عل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
طرق حتـسني قـوانني حقـوق        إحدى    إن السامية حلقوق اإلنسان  قالت املفوضة     -١١

يف أنغوال ورصد تنفيذها الفعال هو إنشاء مؤسسة وطنية قائمة بذاهتا حلقوق اإلنسان  اإلنسان
 للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان           وفقاً   تعمل

 .)٢٩()مبادئ باريس(

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن تنقح القـانون اخلـاص                -١٢
 مبكتب أمني املظامل لضمان متاشيه مع مبادئ باريس أو أن تنشئ مؤسسة وطنيـة جديـدة               

وأعربت هيئات معاهدات أخرى عن شـواغل     . )٣٠(حلقوق اإلنسان تتماشى مع هذه املبادئ     
 .)٣١(مماثلة وقدمت توصيات يف هذا الصدد

وأوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن تنشئ جمالس لألطفال يف مجيـع البلـديات                -١٣
 .)٣٢( الكافيةوتزودها باملوارد

ـ      على أن تعتمد خ    أنغوال   وشجعت اللجنة   -١٤  اطة العمل بشأن الطفل، وتضمن تناوهل
أنشطة خطة العمـل    جودة تنسيق ورصد    ميع حقوق الطفل املكرسة يف االتفاقية وتضمن        جل

 .)٣٣(وسائر االستراتيجيات واخلطط الوطنية

وحثت اللجنة أنغوال على أن تزيد من امليزانية املخصصة لإلنفاق االجتماعي وتويل              -١٥
 .)٣٤(من امليزانية للطفل وتزيدهااألولوية لألموال املخصصة 

إدراج املنظور اجلنـساين يف     إىل   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ودعت    -١٦
 .)٣٥(مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حاالت اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منـذ     

  االستعراض السابق
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  ختامية
اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

فربايـر  /شباط  ٢٠١١  ٢٠٠٤يوليه /متوز
٢٠١٣  

حيل موعد تقـدمي التقريـر
  ٢٠١٧ع يف الساب

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

ُينظر يف التقريرين الرابـعمل    -  ٢٠١٤  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
   بعدواخلامس

/ تشرين األول   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤ أكتوبر/تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١٠أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقارير مـن
٢٠١٥اخلامس إىل السابع يف     

 يقدم بعد التقريران األوليانومل
للربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع

يفاألطفال واستغالل األطفال    
يف املــواد اإلباحيــةالبغــاء و
ـ  ـوالربوت اريـوكول االختي

التفاقية حقوق الطفل املتعلـق
األطفال يف الرتاعاتاشتراك  ب

٢٠٠٧املسلحة منذ عـامي     
   على التوايل٢٠٠٩و

اللجنة املعنية حبقـوق    
ــخاص ذوي  األشـ

  اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر  -  -  -
  ٢٠١٦األويل يف 

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

ــارس /آذار  ٢٠١٠  - م
٢٠١٣  

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين
  ٢٠١٧يف 

وحثت جلنة حقوق الطفل أنغوال على أن تفي بالتزاماهتـا يف اإلبـالغ مبوجـب                 -١٧
 األطفال يف الرتاعات املـسلحة   باشتراك  وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       الرب
يف لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفـال            وا

وحثت أنغوال أيضاً على أن تتنـاول التوصـيات الـواردة يف          . )٣٧(يف املواد اإلباحية  البغاء و 
  .)٣٨(ا اخلتامية على التقرير األويل ألنغوال اليت مل تنفذ بعد أو مل تنفذ مبا يكفيمالحظاهت
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  
  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان 

ل مكتب أمني املظامل؛ العنف القائم على نوع اجلـنس          استقال  ٢٠١٤
  )٣٩(وسجل املواليد

٤٠(٢٠١٤(  

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

موارد اآللية الوطنية لتمكني املرأة؛ واعتماد السياسة اجلنسانية          ٢٠١٥
الوطنية وبرنامج إصالح األراضي؛ وإدراج املنظور اجلنـساين        

  )٤١(جية الوطنية ملكافحة الفقريف االستراتي

-  

  )٤٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  ال  ال   دعوة دائمة
  )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧-١٧(االحتجاز التعسفي   الزيارات اليت جرت

  )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٠(حرية الدين 
-  

املوافق عليها مـن    الزيارات  
  حيث املبدأ

  السكن الالئق
  التعليم

  حرية التعبري

  السكن الالئق
  التعليم

  حرية التعبري
  املهاجرون

حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية        استقالل القضاة واحملامني  الزيارات اليت طلب إجراؤها 
  )٢٠١٣(تكوين اجلمعيات 
  )٢٠١٤ ( التجاريةشركات األعمال

رسائل االدعـاء   الردود على   
  والنداءات العاجلة

  . من هذه الرسائل٦وردت حكومة أنغوال على .  رسالة١٢خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بعثت 

اقترحت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان خالل اجتماعها مع ممثلي احلكومة أثنـاء              -١٨
، اص املعين بالسكن الالئـق    املقرر اخل  أن تقبل احلكومة زيارة      ٢٠١٣زيارهتا ألنغوال يف عام     

وقالت املفوضة السامية أيضاً    . وأعربت عن سعادهتا عندما وافقت احلكومة على هذه الزيارة        
جملـس  ّينهم  إنه قد يكون من املفيد تنظيم بعثات لعدد من اخلرباء املستقلني اآلخرين الذين يع             

 .)٤٣(حقوق اإلنسان، وأنغوال عضو فيه

 ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية ا  -جيم  

أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن عزمها على تأييد تعيني مستشار قانوين              -١٩
يف جمال حقوق اإلنسان من مكتبها للعمل يف أنغوال ورحبت بشدة برد احلكومة اإلجيايب على 

 .)٤٤(هذا االقتراح
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 مع مراعاة القـانون     ة حبقوق اإلنسان  تعلقملتنفيذ االلتزامات الدولية ا     -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين املعمول به

 املساواة وعدم التمييز  -ألف  

والقوالب النمطيـة املتجـذرة     بوية  واقف األ املقال فريق األمم املتحدة القطري إن         -٢٠
 .)٤٥(خضوع املرأة يف األسرة ويف اجملتمعُتدمي يتعلق بأدوار املرأة والرجل  فيما

لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنغوال على أن تضع اسـتراتيجية             ت ال حثو  -٢١
شاملة للقضاء على القوالب النمطية واملمارسات الضارة اليت متيز ضد النساء، وتعتمد أحكامـاً       

 .)٤٦(قانونية حتظر هذه املمارسات، مبا يف ذلك العقوبات املناسبة على انتهاكات هذه األحكام

اللجنة أنغوال بأن تنفذ تدابري خاصة مؤقتة ترمـي إىل حتقيـق املـساواة              وأوصت    -٢٢
 .)٤٧(التدابري يف القطاعني العام واخلاصتطبيق تلك املوضوعية بني املرأة والرجل وتشجع 

وقال فريق األمم املتحدة القطري إن السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني        -٢٣
، تعزز القدرة على إدماج قضايا اجلنسني علـى املـستويات           ٢٠١٣ اليت اعتمدت يف هناية عام    
 ،وقال إن من شأهنا أن تتصدى ملمارسة الـزواج املبكـر احلاليـة      . املركزية واحمللية واملؤسسية  

 .)٤٨(الذي تعاين منه البنات واألرامل واملطلقات فيما يتعلق باإلرث وحقوق امللكية والتمييز

 ما تقوم به من أنـشطة ملكافحـة         نغوال على أن تقوي   وحثت جلنة حقوق الطفل أ      -٢٤
التمييز، ال سيما فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة             

 .)٤٩()البومشن (السانقبائل اإليدز، وأطفال /ةالبشري

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

قوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير املقدمة عن قيام قـوات           أعربت اللجنة املعنية حب     -٢٥
 وخالل ٢٠١٠ األمن بالقتل التعسفي وخارج نطاق القضاء، وخاصة يف والية هومبو يف عام        

وأعربت عن قلقها أيـضاً  . ٢٠١٠  يف عامداجبهة حترير جيب كابينالتصدي للمتمردين من  
. ٢٠١٢ و ٢٠١١اهرين يف لوانـدا يف عـامي        إزاء التقارير املقدمة عن حاالت اختفاء املتظ      

وقالت إن أنغوال ينبغي هلا أن حتقق مع هؤالء املسؤولني وتقاضيهم وتعاقبهم يف حالة إدانتهم، 
وتقدم التعويض املناسب إىل الضحايا وأسرهم وتوسع نطاق برامج تدريب قوات األمـن يف              

 .)٥٠(جمال حقوق اإلنسان وتعززها

وال ينبغي هلا أن تعتمد تعريفاً للتعذيب وحتظره حظراً صرحياً يف           وقالت اللجنة إن أنغ     -٢٦
بإجراء التحقيقات بشأن مزاعم سـوء       سلطة مستقلة تقوم  قيام  القانون اجلنائي؛ وأن تضمن     

رجال الشرطة وقوات األمن؛ وتضمن حصول موظفي إنفاذ القانون على التـدريب            سلوك  
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 يدليل التقص قيق فيها وذلك عن طريق إدراج       منع التعذيب وسوء املعاملة والتح    أنشطة  على  
والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية        

 .)٥١(يف برامج تدريبهم) بروتوكول اسطنبول (أو املهينة

وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل تكرر االدعاءات بارتكـاب قـوات              -٢٧
وسلطت الـضوء علـى     . من ومسؤويل احلدود العتداءات، وخاصة االعتداءات اجلنسية      األ

ضرورة بذل جهود كربى من أجل توعية رجال الشرطة وحرس احلدود وتوضيح أن هـذه               
 .)٥٢(اجلرائم مل يعد من املمكن قبوهلا

فـذ  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنغوال على أن تعتمـد وتن               -٢٨
استراتيجية وطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ وتسهر علـى التنفيـذ الفعـال               

 بشأن مكافحة العنف املرتيل؛ وتضمن جترمي االغتصاب الزوجـي بـشكل            ٢٥/١١ للقانون
صريح؛ وتعتمد أحكاماً قانونية حتظر التحرش اجلنسي يف املدرسة ويف مكان العمل ويف اجملال              

ملرأة على اجلنوح إىل اإلجراءات القانونية عوضاً عن الوساطة يف حاالت           العمومي؛ وتشجع ا  
 .)٥٣(العنف املرتيل كلما كان هناك مربر لذلك

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن حتمي األطفال املتـهمني               -٢٩
سكان بشأن اآلثار السلبية    من سوء املعاملة واالعتداء، وتضطلع بربامج توعية بني ال        بالشعوذة  

 .)٥٥(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٥٤(هلذه املمارسات

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق إىل أنه، على الرغم من حتديد السن                -٣٠
 ١٢ عاماً، فإن نسبة األطفال املتزوجني حبكم األمر الواقع يف سن بني             ١٨األدىن للزواج عند    

 .)٥٦( عاماً مرتفعة١٤و

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار حاالت االعتـداء علـى األطفـال                 -٣١
وشجعت . مهالوإمهاهلم جبميع أشكاهلا وعدم وجود تشريع معني حلماية الطفل من االعتداء واإل           
 .)٥٧(هتحد اللجنة أنغوال على أن تنفذ استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد األطفال والتخفيف من

وأوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن حتظر مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال                -٣٢
مبقتضى القانون، مبا يف ذلك العقوبات البدنية، يف مجيع الظروف، وتنظم محـالت إلذكـاء             

 .)٥٨(الوعي بالقضاء على العقوبات البدنية وتعزيز أشكال التأديب البديلة

الذين ينتمـون إىل     عن قلقها إزاء مدى عمل األطفال        وأعربت جلنة حقوق الطفل     -٣٣
وأوصـت  . )٥٩( عاماً نتيجة للفقر وعدم إتاحة املدارس اجليدة       ١٤إىل   أعوام   ٥الفئة العمرية   

اللجنة أنغوال بأن تكافح عمل الطفل عن طريق تنفيذ نظم تفتيش وتعزيز شـبكات محايـة                
ش يف فقر مدقع؛ وأن تدعو األطفال العاملني    الطفل وتقدمي املزيد من الدعم إىل األسر اليت تعي        

إطاراً لتقدمي اإلرشـادات    ضع  تدابري للحد من عمل الطفل ومنعه؛ وت      وضع  إىل املشاركة يف    
 عاماً الـذين تركـوا املـدارس        ١٤ و ١٢واملساعدة إىل األطفال البالغني من العمر ما بني         

 .)٦٠(واحتاجوا إىل اإلعداد والتدريب قبل الدخول إىل سوق العمل
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التجـاري،   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار االستغالل اجلنـسي            -٣٤
وأوصت أنغوال بأن تنفذ السياسات والربامج املناسبة       . )٦١(وخاصة يف الفنادق واملالهي الليلية    

 .)٦٢(للوقاية من االستغالل اجلنسي ولتعايف الضحايا من األطفال وإدماجهم يف اجملتمع

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغـي هلـا أن تكـافح االجتـار                وقال  -٣٥
يف التشريع؛ وأن حتقق    قائمة بذاهتا   باألشخاص مكافحة فعالة؛ وتدرج حظر االجتار كجرمية        

يف حاالت االجتار، وتقاضي املسؤولني عنها وتعاقبهم يف حالة إدانتهم، وتقدم التعويضات إىل     
 تعزز تعاوهنا مع البلدان اجملاورة وتنظر يف اعتماد خطة عمل وطنيـة             الضحايا وحتميهم؛ وأن  

وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل   . )٦٣(ملكافحة االجتار 
 .)٦٤(توصيات مماثلة

األطفـال مبخـاطر األلغـام      توعية  وأوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن تواصل          -٣٦
وقدمت اللجنـة املعنيـة حبقـوق       . )٦٥(ع من وترية اجلهود الرامية إىل إزالتها      األرضية وتسر 

 .)٦٦(اإلنسان توصيات مماثلة

 إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  

قالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن تعـزز اسـتقالل اهليئـة                 -٣٧
املساعدة القانونية يف مجيع    تقدمي  ، وتزيد من عدد القضاة واحملامني املدربني، وتضمن         القضائية

وحثت أنغوال على أن تنفذ خطتها الرامية إىل      . احلاالت حيثما تتطلب ذلك املصلحة القضائية     
تاحة العدالة للجميع، وخاصـة األشـخاص   إزيادة عدد احملاكم واحملاكم املتخصصة لضمان    

وأوصت اللجنة املعنية بالقـضاء     . )٦٧(شخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية     احملرومني واأل 
مـن  املـرأة   متكّن،  على التمييز ضد املرأة أنغوال بأن تنتهي من إصالحها القضائي وتضمن            

 .)٦٨(إىل القضاء بفعاليةاللجوء 

واحملـامني  القـضاة   توعيـة   وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا            -٣٨
االختيـاري  واملدعني العامني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول           

 وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء     .)٦٩(ضمان مراعاة احملاكم احمللية هلذين الصكني     لاألول امللحق به    
جلنة حقـوق الطفـل   وأوصت . )٧٠(على التمييز ضد املرأة توصيات مماثلة فيما يتعلق باتفاقيتها     

 .)٧١(إىل مجيع فئات املهنيني العاملني ألجل األطفال ومعهمبرامج التدريب املقدمة بتعزيز 

إىل العدالة يطرح مـشاكل     لجوء  وصرحت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن ال        -٣٩
، على العديد من املستويات، وأن فوائد احملكمة الدستورية اجلديدة مل تتحقق بالكامل بعـد             

حبيث قدم القليل من القضايا الرئيسية لتحفيز مواصلة التغيري الذي يعود بالفائدة على قوانني              
 .)٧٢(البلد ويدعم املؤسسات
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املعلومات املقدمة عن حاالت              -٤٠
سجون العسكرية من قبل    االنفرادي واالحتجاز يف ال   واحلبس  التوقيف واالحتجاز التعسفي،    

وقالت إن أنغوال ينبغي هلا أن حتقق يف حاالت االحتجاز التعسفي،           . الشرطة أو قوات األمن   
 والناشـطني يف جمـال حقـوق        داحترير جيب كابين  وخاصة حاالت احتجاز املوالني جلبهة      

ة لضمان  اإلنسان املتهمني بارتكاب جرائم مزعومة ضد أمن الدولة، وأن تتخذ التدابري الالزم           
 .)٧٣(متتع األشخاص احملتجزين جبميع الضمانات القانونية

. وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن حتسن ظروف االحتجاز        -٤١
استخدام بوسائل منها   السجون،  االكتظاظ يف    أن حتد من     ، على وجه اخلصوص   ،وينبغي هلا 

فصل بني القصر والبالغني يف مرافق االحتجاز؛ وتيسر        بدائل لالحتجاز؛ وتضمن تطبيق مبدأ ال     
فيما يتعلق بظروف االحتجاز أو سوء املعاملة وحتقـق مـع           الشكاوى  على احملتجزين تقدمي    
 .)٧٤(املسؤولني وتعاقبهم

إنشاء حمـاكم   بوسائل منها   األحداث،  قضاء  وأوصت اللجنة أنغوال بأن حتسن نظام         -٤٢
تنظر يف وضع قواعد إجرائية متخصصة لضمان احترام ضـمانات  لألطفال املخالفني للقانون؛ و   

 عاماً، من   ١٨ و ١٦ألطفال، مبن فيهم األطفال ما بني سن        استفادة ا األحداث؛ وتضمن   قضاء  
كمالذ  محاية األحكام املتخصصة لألطفال املخالفني للقانون؛ وتضمن عدم احتجاز األطفال إال          

 عن البالغني سواء يف االحتجاز الـسابق للمحاكمـة   أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة ويف معزل     
 بأي شكل مـن األشـكال احلـق يف          املسلويب احلرية األطفال  تعطي  بعد احلكم عليهم، و    أو

 .)٧٥(احلجزرهن قرار احتجازهم؛ وتضمن عدم سوء معاملة رجال الشرطة لألطفال  مراجعة

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  

املاليني من األنغـوليني،    لعدم قيد   ت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها        أعرب  -٤٣
على ا له عواقب ضخمة     ّمم،  اخلامسة، يف السجالت   يف املائة من األطفال دون       ٦٨ومنهم نسبة   

قدرهتم يف املستقبل على االضطالع بدور كامل يف اجملتمع، واحلصول علـى االسـتحقاقات              
 .)٧٦(فيما يتعلق بانعدام اجلنسيةوقد يؤدي إىل حدوث مشاكل والعثور على فرص عمل، 

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن تنتهي من اعتماد املرسوم                -٤٤
جلميع األطفال والبالغني، وأن حتسن نظام التسجيل  بالنسبة  اجلديد بشأن تسجيل املواليد جماناً      

وقدمت جلنـة   . )٧٧(جراءات تسجيل املواليد داخل اجملتمعات    بشأن إ توعوية  وتنظم محالت   
 .)٧٨(حقوق الطفل توصيات مماثلة

جهودها الرامية إىل مساعدة األسر     ضاعف  وأوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن ت        -٤٥
على تنشيط العالقات بني اآلباء واألبناء عن طريق زيادة الدعم املايل واالقتصادي والـدعم              

البالغ الصغر ومرافق الرعاية،    دعم االستشاري، مثل اإلعانات واالئتمان      ية وال للهياكل األساس 
، اليت يعوهلا عائل واحد   وأن تقدم املعلومات إىل اآلباء وتوعيهم؛ وتبذل جهوداً خاصة لألسر           

 .)٧٩(وخاصة األسر اليت تعوهلا أمهات شابات
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 وتوسع ؤسسات اإلصالحيةللتأهيل خارج امل وأوصت اللجنة أنغوال بأن تعزز سياستها         -٤٦
ة وتدعم هذا اإليداع؛ وترصد مجيع ترتيبات       إيداع األطفال يف أسر موسعة وأسر حاضن      نطاق  

 .)٨٠(رعاية األطفال، وخاصة إيداع األطفال يف مؤسسات، ما دامت هذه املرافق موجودة

على التبين  وأشارت اللجنة إىل أن تعقيدات لوائح التبين تعرقل وتثين اآلباء العازمني              -٤٧
وأوصت أنغوال بأن تبسط لوائح التبين لتيسر على عامة اجلمهور          . عن استخدام هذه اللوائح   

 .)٨١(استخدام اإلجراءات

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق              -هاء  
 املشاركة يف احلياة العامة والسياسية يف

قوق اإلنسان عن قلقها إزاء التشريعات الوطنية القائمة بشأن         أعربت اللجنة املعنية حب     -٤٨
وقالت إن أنغوال ينبغي أن تعّدل      . ممارسة حرية التعبري  عقبة حتول دون    اجلرائم اليت قد تشكل     

 .)٨٢(تشريعاهتا حلماية حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية الصحافة

ي بذل اجلهود إلزالة القيـود      وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إن من الضرور         -٤٩
، وخاصـة اإلذاعـة     الوسـائط اإلعالم املستقلة وتوسيع نطاق هـذه       وسائط  املفروضة على   

وصرحت . اإلعالم اليت تديرها الدولةئط والتلفزيون، ولزيادة سبل وصول خمتلف اآلراء إىل وسا 
 .)٨٣(األحزاب اإلعالم التعددية عنصر أساسي من عناصر الدميقراطية املتعددة طبأن وسائ

وصرحت املفوضة السامية بأن تقوية اجملتمع املدين أمر حاسم من أجـل ازدهـار                -٥٠
. يف أنغوالهي مقيدة احلركة الدميقراطية، وأن منظمات اجملتمع املدين تشعر بالضعف وبالتايل ف       

  .)٨٤(وحثت احلكومة على املشاركة يف حوار بناء بشكل أكرب مع اجملتمع املدين

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن تعدل تشريعاهتا إلزالـة              وقال  -٥١
القيود املفروضة على إنشاء اجلمعيات وتسجيلها، وتشجع أنشطتها، وتتعاون معها وحتمـي            

 .)٨٥(يةعمال االنتقاماألات غري احلكومية وتضمن محاية أعضائها من ماملنظ

من ما متارسه قوات األ   اإلنسان عن قلقها خاصة إزاء      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق       -٥٢
ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان      أو الشرطة من هتديدات وختويف ومضايقات       

وينبغي ألنغوال أن تـضمن     . واملتظاهرين خالل التجمعات أو املظاهرات السياسية يف لواندا       
ـ         دافعني عـن حقـوق اإلنـسان       متتع اجلميع حبرية التجمع السلمي وحتمي الصحفيني وامل

وتقاضـي  ذات الصلة   واملتظاهرين من املضايقات والتخويف والعنف، وأن حتقق يف احلاالت          
 .)٨٦(املسؤولني عنها

املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة        أرسل العديد من     ،٢٠١١ويف عام     -٥٣
ة التجمع السلمي واإلفراط    احلقوق يف حري  رسالة خبصوص املزاعم املتعلقة بفرض القيود على        

 .)٨٧(يف استخدام القوة خالل املظاهرات
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  حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان     ة املعني ة اخلاص ةاملقرر شكرت   ،٢٠١٤ويف عام     -٥٤
خبـصوص املـزاعم املتعلقـة    وشددت على شواغلها . احلكومة على ردودها على الرسالتني 

السلمي يف أنغوال، مبا يف ذلك إفراط السلطات        على احلق يف حرية التجمع      بالقيود املفروضة   
وأعربت أيضاً عن قلقها    . يف استخدام القوة ضد املتظاهرين املشاركني يف املظاهرات السلمية        

إزاء التقارير الواردة عن حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفي للمتظاهرين وعدم وصوهلم إىل            
 .)٨٨(احملامني أثناء االحتجاز

ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنغوال بأن تـضمن وصـول             وأوصت اللجن   -٥٥
النساء والرجال على قدم املساواة إىل مجيع جماالت احلياة السياسية والعامة، وتضطلع بأنشطة             

للمرأة إرشاد  وضع برامج تدريب    تولزيادة الوعي بأمهية مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار          
وقدمت اللجنة  . )٨٩(أن مهارات القيادة والتفاوض يف القطاع العام      تكون حمدَّدة األهداف بش   

  .)٩٠(عنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلةامل

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومالئمة  -واو  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييـز                -٥٦

، وتركُّز النـساء يف     النظاميمل، وتدّني عدد النساء يف قطاع العمل        ضد املرأة يف مكان الع    
 الذي ال تتوفَّر فيه أية محاية قانونية أو أي ضـمان اجتمـاعي أو أيـة                 النظاميالقطاع غري   

. )٩١(استحقاقات أخرى، وإزاء قلّة برامج القروض البالغة الصغر على مستوى البلد بأكملـه            
ارق يف األجور بني الرجل واملرأة وتضع إطـاراً تنظيميـاً           وأوصت أنغوال بأن حتد من الفو     

 هبدف متكني املرأة فيه من احلصول على الضمان االجتماعي وغري ذلك            النظاميللقطاع غري   
من االستحقاقات، وتزيد من إمكانية حصول املرأة على التمويل واالئتمان بـالغي الـصغر              

مباشـرة أعماهلـا     أنشطة مدرَّة للـدخل و     بأسعار فائدة منخفضة لتمكينها من االخنراط يف      
  .)٩٢(التجارية اخلاصة

 وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن التدريب املهين متاح لألشخاص اعتباراً من سن              -٥٧
ومـع ذلـك    .  سنوات على األقل   ٦ الذين حصلوا على التعليم االبتدائي ملدة        الرابعة عشرة 

الفئـة العمريـة    ، فإن األطفال يف     ثانية عشرة الألن التعليم اإللزامي يتوقف عند سن        ونظراً
 عاماً ال حيصلون على ما يناسبهم من توجيهات وتدريب مهين عند االنتقال             ١٤ إىل   ١٢ من

  .)٩٣(إىل العمل
وشجعت جلنة حقوق الطفل أنغوال على أن متكن اجمللس الوطين للطفل مـن إسـداء              -٥٨

لتجارة بشأن وضع مبادئ توجيهيـة تكفـل        املشورة للوزارات املتعاونة مع قطاعي الصناعة وا      
وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة أنغوال على إدراج        . احترام الشركات حلقوق الطفل ومحايته    

بنود بشأن حقوق الطفل يف االتفاقات التجارية ومعاهدات االستثمار وغري ذلك من اتفاقـات              
  .)٩٤( واحلكومات األجنبيةاالستثمار األجنيب اليت تعقدها مع الشركات املتعددة اجلنسيات
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -زاي  
يف  جلنة حقوق اإلنسان علماً مبا تبذله احلكومة من جهود للحد من الفقر، مبا            أحاطت    -٥٩

ذلك الزيادة اهلائلة يف ميزانية الضمان االجتماعي، لكنها ال تزال قلقة إزاء ارتفـاع معـدالت                
وأعربت اللجنة عن قلقهـا خاصـة إزاء عـدم املـساواة            . قر املدقع ارتفاعاً كبرياً   الفقر والف 

 وأوصت اللجنة أنغوال بأن تعزز جهودها الرامية الستخدام ثروة البلـد            .)٩٥(االجتماعية اهلائل 
 اًحتسني ظروف املعيشة االجتماعية واالقتصادية لغالبية السكان وتضمن مـستوى معيـشي            يف

  .)٩٦(طفال جلميع األاًمناسب
رحبت اللجنة باعتماد الربنامج الوطين لدعم املرأة الريفية واالستراتيجية الوطنيـة           و  -٦٠

، إال أهنا ال تزال قلقة جداً إزاء تفّشي الفقر يف صفوف نساء             ٢٠١٢ملكافحة الفقر، يف عام     
. )٩٧(فلنهوض باملرأة يف الدولـة الطـر      األرياف وإزاء تأثري النمو االقتصادي احملدود على ا       

 من دون أي متييز استفادهتنوأوصت أنغوال باالهتمام بشكل خاص باحتياجات النساء لتأمني 
، واملرافق الصحية، واألنشطة املُّدرة للدخل، وإدراج       النقيةخدمات الصحة، والتعليم، واملياه     

  .)٩٨(ذه االستراتيجية تنفيذاً فعاالًمنظور جنساين يف االستراتيجية الوطنية وضمان تنفيذ ه
، أرسل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق رسالة تتعلق باملعلومات          ٢٠١٣ويف عام     -٦١

 ٢ و ١الواردة عن أن مسؤويل احلكومة قاموا على ما يزعم هم وقوات األمن اخلاص يف أيام                
، بإجالء اآلالف من األسر بالقوة من بلدية مـايوميب اجملـاورة         ٢٠١٣فرباير  / شباط ٥ و ٤و

وُيزعم أن بعض األفـراد تعرضـوا       .  منازهلم وهدمتاكواكو يف العاصمة لواندا،     لبلدية ك 
، وتعرضت املئات من    اهلدمللضرب، وأوقف على األقل ستة أشخاص عند حماولتهم مقاومة          

 وقالت حكومة أنغوال .)٩٩( خلطر اإلجالء بالقوةهدمهاعد األسر اليت ظلت يف أطالل منازهلا ب
  .)١٠٠(عنية أدرجت يف برنامج إلعادة التوطنييف رد منها إن األسر امل

وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إهنا تقر بأن احلكومة عليها أن ختلي األراضي               -٦٢
لتنفيذ مشروعات البناء الضرورية ملواصلة تطوير اقتصاد عصري ومزدهر، ومع ذلـك ينبغـي              

مسبقاً وإتاحة التعـويض واملـسكن       منازهلم دون التشاور معهم      وهدمإجالء الناس أبداً     عدم
  .)١٠١(املناسبني هلمالبديل 
وحثت جلنة حقوق الطفل أنغوال على أن تتخذ خطوات ملنع الفساد، مبا يف ذلك تعزيز   -٦٣

  .)١٠٣(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة. )١٠٢(اإلنفاق العامالرقابة على 

  احلق يف الصحة  -حاء  
 األمم املتحدة القطري إن من الضروري زيادة وحتسني فرص الوصول إىل            قال فريق   -٦٤

عات الفقـرية يف املنـاطق   خدمات الرعاية الصحية األولية وحتسني نوعيتها، وخاصة للمجتم   
  .)١٠٤(الريفية
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ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد اخلطة التنفيذية للرعاية              -٦٥
 من أجـل التعجيـل      ٢٠١٣-٢٠٠٧ وخبطة االستثمار للفترة     ٢٠٠٩لية لعام   الصحية األو 

 ٢٠١٤-٢٠١٢بتخفيض معدَّالت وفيات األمهات واألطفال، واالستراتيجية الوطنية للفترة         
زيادة فرص وصول   : اإليدز، إال أهنا ناشدت أنغوال ما يلي      /ةبشأن فريوس نقص املناعة البشري    

ية الصحية والتصدي للعراقيل املطروحة أمام وصول املرأة        النساء والفتيات إىل خدمات الرعا    
 الرعاية الصحية، مبا يف ذلك املعايري االجتماعية والثقافية؛ وزيادة التمويل املخصص             خدمات إىل

الرعاية الصحية املـدربني  خدمات للرعاية الصحية، وعدد مرافق الرعاية الصحية وعدد مقدمي        
 على أسـباب    مج احلد من وفيات األمهات والرضع، والقضاء       الصحيني؛ وتعزيز برنا   والعاملني

هذه الوفيات؛ وتعزيز التعليم يف جمايل الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية واحلقـوق املتعلقـة              
 بـشأن   ٢٠١٤-٢٠١٢على نطاق واسع؛ وضمان تنفيذ االستراتيجية الوطنية للفتـرة           هبا

وقـدمت جلنـة    . )١٠٥(ها على حنو فعال   اإليدز ورصدها وتقييم  /ةنقص املناعة البشري   فريوس
  .)١٠٦(حقوق الطفل توصيات مماثلة

وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن أنغوال ينبغي هلا أن تراجع تشريعاهتا بـشأن                -٦٦
اإلجهاض وأن تتيح استثناءات من احلظر العام لإلجهاض ألسباب عالجية ويف حاالت احلمل 

  .)١٠٧(حملارمالنامجة عن االغتصاب أو سفاح ا
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع حاالت احلمل املبكر، حبيث تبلغ               -٦٧

. )١٠٨( يف املائـة   ٥٠الثامنة عشرة ما يزيد علـى       نسبة احلمل للمرة األوىل بني الفتيات دون        
وعيـة   التبوسائل منهاوأوصت أنغوال بأن تعزز جهودها الرامية إىل الوقاية من احلمل املبكر،         

  .)١٠٩(مبوانع احلمل

  احلق يف التعليم  -طاء  
قال فريق األمم املتحدة القطري إن معدالت األمية بني النساء مرتفعـة، وكـذلك                -٦٨

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      . )١١٠(معدالت التسرب من املدارس بني الفتيات     
تيات، وضمان املساواة الفعلية يف وصـوهلن      ضد املرأة أنغوال بالتوعية بأمهية تعليم النساء والف       

إىل مجيع مستويات التعليم وبقائهن يف املدارس، وختصيص موارد كافية للتعليم لزيادة عـدد              
املدرِّسني وحتسني نوعية تدريب املعلمني واملرافق املدرسية؛ ومراجعـة الكتـب املدرسـية             

و أمية الكبار، وال سيما النـساء يف        للتخلُّص من القوالب النمطية اجلنسانية؛ وتعزيز برامج حم       
  .)١١١(املناطق الريفية

وقالت اليونسكو إنه ينبغي تشجيع أنغوال على دعم إجنازاهتا فيما يتعلـق بتوسـيع                -٦٩
نطاق التعليم إىل املناطق املهمشة عن طريق إيالء اهتمام خاص إىل حقوق الفتيات، وخاصة              

  .)١١٢(سكان الُرّحليف جمتمعات ال
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صت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأن تتخذ خطوات لضمان تسجيل مجيع الفتيـة             وأو  -٧٠
والفتيات يف املدارس االبتدائية وزيادة احلضور يف املدارس الثانوية؛ وأن تعزز اجلهود املبذولة             

؛ وتـضمن   املنقطعني عن الدراسة   األطفال من املدارس وإعادة إدماج       للحيلولة دون تسرب  
ارس والفصول، عن طريق إنشاء مدارس جديدة وترميم املدارس         وجود عدد مناسب من املد    

املدارس والفصول على مرافق صرف صـحي مناسـبة للجنـسني           احتواء  ، وضمان   املهدمة
الثانيـة  مرافق التدريب املهين، عن طريق إحلاقه بنهاية التعليم اإللزامي يف سن            إتاحة  وضمان  
عنف والتحرش اجلنـسي يف املـدارس؛       حتمي األطفال، وخاصة الفتيات، من ال      ، وأن عشرة

 يف مجيع املراحل؛ الدراسيةوتضمن إدراج حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق الطفل، يف املناهج       
تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات مبا يناسـب مـن        يتسّنى  وتزيد امليزانية املخصصة للتعليم كي      

تزويد املبكرة، وتضمن   بالتعليم يف الطفولة    ناس  موظفني وموارد مادية؛ وتذكي وعي عامة ال      
مبـا يناسـب مـن    جمهزة الطفولة املبكرة أيضاً باملوارد الالزمة لكي تكون       مرافق التعليم يف  
  .)١١٣(موظفني وأثاث

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنغوال بأن تتخذ التـدابري املناسـبة حلمايـة                -٧١

ييز، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبقوقهم االنتخابية، وتذكي وعي          األشخاص ذوي اإلعاقة من التم    
  .)١١٤(إلعاقةاجلمهور حبقوق األشخاص ذوي ا

وتالحظ اللجنة أن الدستور يقر حقوق األطفال ذوي اإلعاقات البدنية والعقلية يف              -٧٢
ك نـا ه دون متييز بسبب إعاقاهتم، وتالحظ اللجنة أيـضاً أن        " حياة كاملة وكرمية  "أن حييوا   

إالّ أن القلق ال يزال يساورها      .  لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع       برامج تنفذ 
بسبب استمرار رفض إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع إدماجاً كامالً، وإزاء استمرار 
وجود ثغرات يف التشريعات والسياسات فيما يتعلق حبماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقـة،             

 وتوصـي   .)١١٥(فال ذوي اإلعاقة التدريب الكايف    دم تلقي املهنيني العاملني مع األط     وإزاء ع 
اللجنة أنغوال بأن تضمن التنفيذ الكامل للتشريعات والسياسات املتعلقـة حبمايـة حقـوق              
األطفال ذوي اإلعاقة وتضع تشريعات وسياسات إضافية عند الضرورة، وتـضمن تـوفري             

  .)١١٦(األطفالدماج هؤالء ناسب إلاملالرعاية واحلماية والتعليم 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
 للمهـاجرين واملقـررة     اإلنسان أرسلت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق       ٢٠١٢يف عام     -٧٣

اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة رسالة تتعلق مبزاعم الترحيـل اجلمـاعي للمهـاجرين               
وطبقاً للمعلومات الواردة، طرد أكثـر      .  يف عملية الطرد   هم اإلنسانية حلقوقوانتهاكات جسيمة   

ويـزعم أن  .  مواطن أجنيب يف ظروف مهينة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي ضد املرأة        ٧ ٠٠٠من  
  .)١١٧( حتفهم خنقاً يف انتظار ترحيلهمأربعة أشخاص ممن احتجزهتم السلطات األنغولية لقوا
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وق اإلنسان أنغوال بأن تضمن عدم تعـرض املهـاجرين          وأوصت اللجنة املعنية حبق     -٧٤
من قبـل الـشرطة     حقوقهم اإلنسانية    لسوء املعاملة أو النتهاك      ال ميتلكون وثائق ثبوتية    ممن
قوات األمن، مبا يف ذلك خالل ترحيلهم؛ وأن تضمن محايتهم من اإلعـادة القـسرية،                أو
عيد وضع إجراءات اللجوء اخلاصة هبـا       اللجوء إىل احملاكم؛ وأن ت    حقهم إذا ما احتجزوا يف      و

  .)١١٨(وتسجل ملتمسي اللجوء
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة أنغـوال علـى أن حتمـي                  - ٧٥

ملتمسات اللجوء والالجئات واملهاجرات من مجيع أشكال العنف، وأن حتقق مع مرتكيب            
وإعادة التأهيل؛ وأن حتترم األضرار رب هذه األفعال وتقاضيهم وتعاقبهم، وأن تضع آليات جل    

القانون احمللي واملعاهدات اليت انضمت إليها فيما يتعلق بطرد املهاجرين، مع مراعاة ضعف             
  .)١١٩(املهاجرات

وقالت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني إن احتجـاز األجانـب               -٧٦
مسي اللجوء يف املستقبل عـن دخـول        املهاجرين غري الشرعيني وملت   لثين  ُيستخدم كوسيلة   

  .)١٢٠(استهل شكوى من االستمرار فيها  منوثينأنغوال 
وأشارت املفوضية إىل أن عدداً كبرياً من ملتمسي اللجوء والعديد مـن الالجـئني                -٧٧

وقد ُعلقت محلة التـسجيل الوطنيـة الـيت         . الذين يعيشون يف أنغوال ال يزالون دون وثائق       
  .)١٢١( ألسباب تقنية٢٠١٢ استهلت يف عام

 وقالت املفوضية إن الالجئني وملتمسي اللجوء الذين حيملون وثائق عادة ما يواجهـون              -٧٨
صعوبات يف احلصول على اخلدمات العامة وخدمات التوظيف بسبب سوء نوعية الوثـائق             

  .)١٢٢(املستلمة، اليت تتيح أيضاً تزوير بطاقات الالجئني وشهادات ملتمسي اللجوء
 الالجئني وملتمسي اللجوء يف املرسوم      إدراجأعربت املفوضية عن قلقها إزاء عدم       و  -٧٩

 الذي يكفل تسجيل املواليد يف وقـت        ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٥ املؤرخ يف    ٨٠/١٣الرئاسي  
وعالوة على ذلك وعمالً بتوجيه إداري عممتـه وزارة العـدل يف            . متأخر جماناً للمواطنني  

شهادات امليالد ألطفال األجانب، مبن فيهم أطفال الالجئني،        ، فإن إصدار    ٢٠١١مايو  /أيار
ونتيجة لذلك مل يستطع عدد كبري من       . قد علق إىل حني املوافقة على القانون الوطين اجلديد        

  .)١٢٣(الالجئني وملتمسي اللجوء تسجيل أطفاهلم واحلصول على وثائق تسجيل املواليد
 ٣٠ ٠٠٠ التقارير الواردة عن ترحيل أكثر من     قلق ب بوأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً        -٨٠

 طفل، من بينهم أطفال غري مصحوبني، مبا يف ذلك أطفال دون سن اخلامسة، وبعضهم يعاين              
حـاالت   وأوصت اللجنة أنغوال بأن جتري حتقيقات يف      . )١٢٤(على ما يزعم من سوء التغذية     

  .)١٢٥(ء األطفالالترحيل املزعومة وتقاضي مرتكيب االنتهاكات املزعومة ضد هؤال
وقالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إن احلكومة هلا احلق يف ترحيل املهـاجرين               -٨١

غري الشرعيني، لكن عليها أن تقوم بذلك على حنو إنساين وباالمتثال متاماً لقوانني ومعـايري               
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قوق وتتحمل احلكومة وحدها املسؤولية عن التصدي النتهاكات ح       . حقوق اإلنسان الدولية  
إجـراء  إىل   املفوضة السامية أيـضاً      ودعت. اإلنسان ضد املهاجرين على األراضي األنغولية     

حتقيق شامل وشفاف عرب احلدود يف مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان ضد املهـاجرين علـى               
  .)١٢٦(األراضي األنغولية

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -الم  
ن تصدر السياسات واللوائح املناسبة فيما يتعلق       أوصت جلنة حقوق الطفل أنغوال بأ       -٨٢

أو اليت متلكهـا الدولـة، وخاصـة        منها  ، اخلاصة    التجارية بأنشطة قطاع شركات األعمال   
  .)١٢٧(أن تعمل بطريقة مسؤولة جمتمعياً وبيئياًبالشركات طالبة صناعات البترول واألملاس، م
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