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  مقدمة

 تفي بااللتزامـات    حىتلواجب تقدمي التقرير األساسي والتقرير احملدد الغرض من طرف دولة أنغوال            من ا   - ١
 ومتّ ذلك من خالل تضافر جهود خمتلف أجهـزة          .)١(اليت عقدهتا مبوجب تصديقها على صكوك حقوق اإلنسان       

سامية حلقـوق اإلنـسان     دة ال  املتح الدولة واحلكومة بالتعاون مع شىت مؤسسات اجملتمع املدين وبدعم من مفوضية األمم           
  .فضالً عن االلتزام اخلاص الذي عقده املوظفون الفنيون املعنيون هبذه العملية على املستويني الوطين واملقاطعي

ويوفر هذا التقرير معلومات أساسية عامة حول تنفيذ الصكوك القانونية الدولية اعتبـاراً مـن تـاريخ                   - ٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية : ، وهذه الصكوك هي٢٠٠٦أنغوال ولغاية سنة التصديق عليها من قبل دولة 

والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيـة             
ر اليت وضعتها األمم املتحدة يف وفقاً للمنهجية اجلديدة إلعداد التقاري القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،    

  .، واليت تبنتها أنغوال)٢(سياق عملية اإلصالح اليت قامت هبا

   معلومات عامة عن دولة أنغوال-  أوالً
  املميزات الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ألنغوال  - ألف 

كونغو مشاالً ومجهورية الكونغو المجهورية تقع أنغوال على الساحل الغريب من اجلنوب األفريقي، حتيط هبا   - ٣
الدميقراطية يف الشمال الشرقي ومجهورية زامبيا شرقاً ومجهورية ناميبيا جنوباً مثلما حييط هبا احمليط األطلسي وهي 

.  كيلـومتر مربـع  ١ ٢٤٦ ٧٠٠خامس أكرب بلد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وتبلغ مساحتها اإلمجالية          
 )٣(وينقـسم .  الكونغو وجزء من مجهورية الكونغو الدميقراطية مقاطعة كابيندا عن باقي البلد           ويفصل مصب هنر  
  . بلدة٥٤٧ بلدية و١٦٣مقاطعة، و ١٨البلد، إدارياً، إىل 

 متـر  ١ ٥٠٠ و١ ٠٠٠ويتشكل إقليم أنغوال من أرض منسبطة مرتفعة تتراوح فيها االرتفاعات ما بني         - ٤
وتعترب مورو دو موكو أعلى نقطة وتقع يف مقاطعة . ملنخفضة يف املنطقة الساحليةحيدها شريط ضيق من األراضي ا

وخيتلف املناخ فيها اختالفاً شديداً ما بني جاف يف الصحراء ومداري ممطر يف .  مترا٢ً ٦٢٠هوامبو، على ارتفاع 
  .السافانا إىل معتدل مبفعول االرتفاع

                                                      

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية : صّدقت أنغوال على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التايل ذكرها  )١(
والسياسية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على 

  .رأةمجيع أشكال التمييز ضد امل
)٢(  HRI/MC/2004/3.  
  . وزارة اإلدارة اإلقليمية- اإلدارة احمللية : املصدر  )٣(
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   اهليكل الدميوغرايف- ١

وهذا يفسر انعدام البيانات الدميوغرافية املوثوقة . ، أي تعداد للسكان يف أنغوال     ١٩٧٠م  مل ينظّم، منذ عا     - ٥
. والذي هو عامل يف الصعوبات اليت تواجه ختطيط السياسات االجتماعية االقتصادية وتنفيذها ودعمها وتقييمها             

السكانية بالغة االخنفاض  و يالحظ أن الكثافة      )٤( نسمة ١٦ ٥٢٦ ٠٠٠ب ٢٠٠٧وقّدر عدد سكان أنغوال يف عام       
 )٥(وكشف ثاين مسح متعدد املؤشرات.  ساكناً يف الكيلومتر املربع الواحد بالنسبة لنفس السنة١٣,٣وتقدر بنحو 

  :للمميزات الدميوغرافية الرئيسية التالية ما يلي

 سنة  ١٥ يف املائة من األنغوليني تقل أعمارهم عن         ٥٠وحنو  : سكان أنغوال هم من صغار السن       )أ(  
   سنة؛١٨ يف املائة هم دون ٦٠يف حني أن 

   سنة؛٥٠ يف املائة من السكان تقل أعمارهم عن ٩٣  )ب(  

   أطفال للمرأة الواحدة ويعترب متوسطاً عالياً جداً؛٧متوسط اخلصوبة   )ج(  

 يكشف التحليل املتعلق هبيكل السكان حبسب السن ونوع اجلنس عن نقص كبري يف عدد الرجال  )د(  

   سنة؛٢٩ و٢٠نقص حاد بوجه خاص يف الفئة العمرية للرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بني هذا ال

   رجالً لكل مائة امرأة أنغولية؛٩١أي هناك يف املتوسط  : يف املائة٩١أما نسبة الذكور إىل اإلناث فهي   )ه(  

 يكون عكـس     يف املائة منهم ريفيون وهو وضع يكاد       ٣٤ يف املائة من السكان حضريون و      ٦٦  )و(  
  الوضع الذي كان سائداً يف أواسط التسعينات؛

 يف املائة منهن يتحولن إىل أمهات       ٦٨ثلث النسوة يف أنغوال يلدن ببلوغهن سن الثامنة عشرة؛ و           )ز(  
  يف سن العشرين؛

  ؛ سنة بالنسبة للرجال٢٤,٧ و)٦( سنة بالنسبة للنسوة٢١,٤املتوسط العمري وقت الزواج األول يتمثل يف   )ح(  

  . يف املائة من السكان٦وال تستخدم وسائل منع احلمل إال من قبل   )ط(  

وعلى الرغم من أن اللغة الرمسية للبلد هي الربتغالية إال أن السكان األنغوليني ينحدرون من جمموعـات                   - ٦
  . لغوية متعددة ولكل منها تقاليدها الثقافية- إثنية 

                                                      

، Boletim Demográfico No. 9، اجمللد األول، املعهد الوطين للتعداد السكاين، ١٩٤٠التعداد العام للسكان،   )٤(  
  .٢٠٠٥نقح يف عام 

ومل حيدث مجع للبيانات خالل (شاركة اليونيسيف  املعهد القومي لإلحصاء مب- املسح املتعدد املؤشرات   )٥(  
  ).٢٠٠١أكتوبر /أبريل إىل تشرين األول/قوامها ستة أشهر متتد من نيسان

  . يف املائة من الشابات يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة٥٠تبني أفضل التقديرات اليت أجرهتا اليونيسيف بأن حنو   )٦(  
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  ١ اجلدول
  غوالاجملموعات اإلثنية املمثلة يف أن

البوسكيمان أو البوشيمان؛ فاكوانكاال أو فاسيكيلي حبسب وصف          السكان غري السود وغري البانتو
  ".البوسكيمانو الصفر"البانتو واخنو كما يصفون أنفسهم 

 البوسـكيمانو   - جمموعة اهلوتانتوت   
  أو اخلولسان

  ".بوسكيمانو سود). "كارما أو فازاما(الكازاما أو الفازاما 

ن غري البانتو ويسمون مبن     السكان م 
  قبل البانتو

وكـانوا ينطقـون بلغـة      ).  كواندو - كوزيري أو أوفا    (الكويزاي  
  .اخلويسان ويستخدمون اآلن اللغة الدارجة الكوفايل

 .بلغة اخلويسان" وينطق الكوروكا). " كوييب- كوييب أو أوفا (كيويب   "كوروكا"فاتواس أو فاتوا 
 ٩(شعوب البـانتو مـن الـسود        

  ) لغوية- موعات إثنية جم
، لوندا  )تيونبوندو(؛ كوميبوندو   )باكونغو(كويكونغو أو كونغويسي    

، غـانغيال   )أوفيمبونـدو (، إمبنـدو    ) تشيكوي - لوندا  ( كويكو   - 
، هرييرو )أوفامبو(أمبو )  نغوميب- نيانيكا ( هوميب - هنانيكا ) نغاغيال(
  ).أوشيندونغا(، خيندونغا )جتهريورو أو تشيليلو(

  .هم سليلو السكان من القارة األوروبية  )الربتغاليون(وروبيون األ

   اهليكل االقتصادي للبلد- ٢

  :تفيد التقديرات الكلية يف سياق احلسابات الوطنية بأن االقتصاد الوطين يقوم على أساس اهليكل اآليت  - ٧

  ٢اجلدول 
  التقديرات الكلية املستقاة من احملاسبة الوطنية

  )الراهنةبآالف الدوالرات (

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  القطاعات االقتصادية
  ٣ ٢٠٧ ٠١٠,٩  ٢ ٦٠٢ ٧٤٥,٤  ١ ٧٠٨ ٨٧٢,٩  الزراعة، احلراجة، املواشي ومصائد األمساك

 ٢٣ ٣٨٢ ٦٦٨,٥  ١٧ ٠٣٨ ٩٠٣,١  ٩ ٨٥٥ ٥٩٦,٣  النفط واملنتجات املكررة
  ٩٥٠ ٦٦٦,٣  ٨٨٤ ٦٩٤,٨  ٧١٦ ٦١٥,٥  األملاس وغريه

  ٢ ٠١٤ ٥٥١,٩  ١ ٢٤٠ ٨٤٣,٧  ٧٩٢ ٠٨٦,٣  الصناعة التحويلية 
  ٣٨ ٥٤٦,٣  ٣٠ ٢٦٤,٥  ٧ ٧٩٣,٨  الكهرباء واملياه

  ١ ٨٠٩ ٨٤٩,٨  ١ ٢٤٠ ٨٤٣,٧  ٧٤٥ ٠٨٣,٩  األشغال العامة والبناء
  ٦ ٢٢٧ ٤٩٢,٢  ٤ ٥٠٩ ٤٠٧,٨  ٣ ١٥٤ ٣١٦,٥  األعمال التجارية والشؤون املصرفية والتأمني واخلدمات
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  القطاعات االقتصادية
  ٣ ٣٠٧ ٦٨٦,١  ٢ ٧٢٣ ٨٠٣,٣  ١ ٥٣٤ ٦٥٢,٣  غري ذلك

 ٤٠ ٩٣٨ ٣٨١,٩  ٣٠ ٢٦٤ ٤٨١,٥ ١٨ ٥١٥ ٠١٧,٥  الناتج احمللي اإلمجايل
  ٣ ٢٨٩,٢  ٢ ٤٤٥,٣  ١ ٥٤٤,٩  الناتج احمللي اإلمجايل مباليني الكوانزا
 ١٧ ٥٥٥ ٧١٣,٤  ١٣ ٢٢٥ ٥٧٨,٤  ٨ ٦٥٩ ٤٢١,٢  الناتج احمللي اإلمجايل من غري النفط

  ٢ ٥٦٥,٦  ١ ٩٨٤,٨  ١ ٢٦٤,٦  )راتبالدوال(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
  .٢٠٠٦املسح الربناجمي احلكومي لعام : املصدر

وتظل قطاعات التعدين ذات أمهية قصوى بالنسبة لالقتصاد الوطين، وهذه األمهية ناجتة عن األداء اجليد                 - ٨
هلذين القطاعني مـن    للعرض الدويل النطاق من النفط واألملاس وأسعارمها؛ وهذا يسهم يف زيادة األمهية النسبية              

، بينما ٢٠٠٦ يف املائة من جمموع القيمة املضافة احمللية يف عام ٥٩,٤وقد استأثر القطاعان معاً مبا نسبته . النشاط
  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥٩,٢كان نفس هذا الرقم يتمثل يف 

  ٣اجلدول 
  هيكل االقتصاد الوطين

  )النسب املئوية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  القطاعات االقتصادية
  ٧,٨  ٨,٦  ٩,١  الزراعة، احلراجة، املواشي ومصائد األمساك

  ٥٧,١  ٥٦,٣  ٥٢,٦  النفط واملنتجات املكررة
  ٢,٣  ٢,٩  ٥,٠  األملاس وغريه

  ٤,٩  ٤,١  ٤,٢  الصناعة التحويلية 
  ٠,١  ٠,١  ٠,٠  الكهرباء واملياه

  ٤,٤  ٤,١  ٤,٠  األشغال العامة والبناء
رفية والتـأمني   األعمال التجارية والشؤون املص   

  واخلدمات
١٥,٢  ١٤,٩  ١٦,٨  

  ٨,١  ٩,٠  ٨,٢  غري ذلك
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  الناتج احمللي اإلمجايل

  ٤٠,٦  ٤١,٨  ٤٢,٤١  الناتج احمللي اإلمجايل من غري النفط
  .٢٠٠٦ املسح الربناجمي احلكومي لعام :املصدر

  :لقيم احلقيقية، فيعرب عنها يف اجلدول التايل، با٢٠٠٥أما أوجه األداء القطاعي لالقتصاد الوطين يف عام   - ٩
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  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٦األداء االقتصادي لعام 

  )معدالت النمو احلقيقي بالنسب املئوية(

  
الناتج احمللي 
 الزراعة األملاس  النفط  اإلمجايل

الصناعة 
  الطاقة  البناء التحويلية

اخلدمات 
  التجارية

  ١٥,٨  ٢٨,٣  ٦٦,٢  ٣٠,٧ ١٢,٣-   ٤١,٧  ٢١,٢  ١٩,٥ املعدالت املسقطة

  ٣٨,١  ١٣,٢  ٣٠,٠  ٤٤,٧  ٩,٨    ٣٠,٩  ١٣,١  ١٨,٨  املعدالت الفعلية

  .٢٠٠٦ املسح الربناجمي احلكومي لعام :املصدر

) البذور واألمسدة وأدوات العمـل    (استفاد النشاط الزراعي مما قامت بتوفريه احلكومة من املوارد املادية             - ١٠
 يف املائة، وذلك باألساس خالل عملية إعادة تـوطني          ٢ابلة للزراعة بنحو    ألسر املزارعني ومن زيادة املساحة الق     

 يف املائة باملقابل    ٩,٨النازحني من السكان واجلنود سابقاً والالجئني وتعكس املؤشرات املتعلقة هبم زيادة نسبتها             
بعض املقاطعات مـن    وجاءت النتائج خمتلفة بسبب اجلفاف يف       .  يف املائة  ١٢,٣الخنفاض كان مسقطاً مبا نسبته      

سيما مقاطعات بانغويال وكوانزا سول وهويال ونامييب وكوميين حيـث           املناطق الوسطى واجلنوبية من البلد، وال     
أما احملاصيل اليت كانت أشد تأثراً مبفعول اجلفاف        . حلقت آثار مبستويات اإلنتاج من بعض احلبوب واخلضراوات       

 ١٢,٣ن مستوى عالياً من النشاط حبيث اخنفض إنتاج ذلك القطاع بنسبة فهي الذرة والفاصوليا ومها منتجان ميثال
  .يف املائة مقارنة بالسنة احملصولية السابقة

  ٥اجلدول 
  اإلنتاج الزراعي باألطنان

  ٪ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٪ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  السنة احملصولية/املنتج
  ٢٨-  ٥٢٦ ٠٨٤  ٢٧,٣    ٧٣٤ ٣٧٢  ٥٧٧ ٠٠٠  الذرة

  ٥    ١٤٤ ٣٩٠  ١١,٨    ١٣٧ ٩٠٧  ١٢٣ ٤٠٠  الماسامبا/ماسانغو
  ٥٦-  ٣ ٨٣١  ٣٣,٥-  ٨ ٦٥٠  ١٣ ٠٠٠  األرز

  ٢٢-  ٨٥ ٠٨١  ٤٣,٩    ١٠٩ ٢٨٤  ٧٥ ٩٦٦  الفاصوليا
  ٣-  ٦٤ ٣٤٠  ٣٢,١    ٦٦ ٠٠٣  ٤٩ ٩٧٦  الفول السوداين

  ٥    ٩ ٠٣٧ ٠٢٣  ٢٦,٠    ٨ ٥٨٦ ٨٧٣  ٦ ٨١٧ ٢٢٧  املانيهوت
  ١٤    ٣٥٠ ٨١٤  ٢٧,٧    ٣٠٨ ٨٧٦  ٢٤١ ٩٤٥  البطاطا

  ٣     ٦٨٤ ٧٥٦  ٥,٤    ٦٦٣ ٧٨٧  ٦٢٩ ٥٧٣  البطاطا احللوة
  .٢٠٠٦ املسح الربناجمي احلكومي لعام :املصدر
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 جداً ويؤثر بوجه أكرب على      اًعلى هذا النحو ووفقاً للمسح الوطين املتعلق باألغذية ما يزال النقص كبري             - ١١
وواصلت اجلذريات والدرنيات اجتاهها إىل النمو الذي       . احلبوب اليت ُتعترب حماصيل األرز والقمح فيها هي األهم        

  .٢٠٠٢/٢٠٠١بدأ يف موسم البذر 

  ٦اجلدول 
  إنتاج املواشي

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  السنة/املنتج
  ٣٩,٨  ٢١,٣   ١٢ ٢٠٤  ٨ ٧٣٠  ٧ ٢٠٠  )باألطنان(حلم البقر 

  ٦٨,٧  ٤٧٧,٣    ٩ ١٥٣  ٥ ٤٢٧  ٩٤٠  )باألطنان(حلم املاعز واخلرفان 
  ٦٨,٢  ٢ ٦٢٠,٢   ٢٢ ٨٨٢  ١٣ ٦٠١  ٥٠٠  )باألطنان(حلم اخلرتير 

  ٦٧,٩  ٣,١-   ١ ٠٥٨  ٦٣٠  ٦٥٠  )باألطنان(حلم الدجاج 
  ٦٨,٧    ١ ٣٥٦  ٨٠٤  ٦ ٤٠٥  )بآالف اللترات(احلليب 
  ٦٨,٦  ٩٥,٩-   ٦ ١٠٢  ٣ ٦٢٠ ٨٧ ٥٠٠  )باآلالف(البيض 

  ٧٠,٧    ٩١٥  ٥٣٦    اجللود والصالل
  .٢٠٠٦جمي احلكومي لعام  املسح الربنا:املصدر

، كان األداء اإلنتاجي من املواشي قوياً جداً أسفر عن زيادات كبرية خاصـة بالنـسبة                ٢٠٠٦ويف عام     - ١٢
وكان األداء يف جمال حلم البقر هو األسوأ ومتثل يف          .  يف املائة  ٦٠ل للمنتجات اليت ارتفعت إىل مستوى زاد على ا       

  .ظام الغذائي للسكان حتسناً ملحوظاًوبالتايل شهد الن.  يف املائة٤٠حنو 

  ٧اجلدول 
  إنتاج الُبن

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املنتج
  ١٨,٧-   ٠,٠  ٢ ٥٠٠  ٣ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  )باألطنان(الُبن التجاري 

  .٢٠٠٦ املسح الربناجمي احلكومي لعام :املصدر

  احملرزة يف جماله وشهد اإلنتاج منـه اخنفاضـاً          قوياً مثلما تشهد بذلك النتائج       مل يكن إنتاج النب إنتاجاً      - ١٣
.  يف املائة، ويرجع هذا االخنفاض باألساس إىل هجر مزارع النب وشيخوخة هذه املزارع وتردي حالتها               ١٧بنسبة  

بيد أن األسعار األعلى للنب التجاري يف السوق الدولية رمبا يغدو حافزاً إضافياً على املبادرة باستثمارات جديدة يف 
  .ا القطاع الفرعيهذ
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  ٨اجلدول 
  اإلنتاج احلرجي

 ٢٠٠٦/٢٠٠٦/٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  السنة/املنتجات
  ٣٣  ٥٩  ٨٧٢  ٤٥ ٠٠  ٣٧ ٤٢٠  اخلشب املنشور

    ٥٠ ٠٠٠  ٦٠ ٥٧٨  )باألطنان(الفحم 
    ٢٥ ٠٠٠  ٢٦ ٥٥٧  )باألمتار املكعبة(خشب التدفئة 
  ١٧    ٧٥٩  ٦٥٠  ٦٥٠  إعادة التحريج

    ٣,٥    )باألطنان(العسل 
  .٢٠٠٦ املسح الربناجمي احلكومي لعام :املصدر

   السياق االجتماعي- ٣

 يف املائة   ٦٨ املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، كانت ما نسبته         ٢٠٠٥استناداً إىل التقرير املرحلي لعام        - ١٤
 دوالراً ١,٧٠وهو يتمثل يف    ( يعيشون دون مستوى خط الفقر       ٢٠٠٠/٢٠٠١من السكان يف أنغوال، يف الفترة       

 دوالراً أمريكيـاً يف     ٠,٧٥( يف املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع          ٢٦؛ وكانت ما نسبته     ) يف اليوم  أمريكياً
املرافق (؛ وكانت املستويات التعليمية منخفضة ومرجع اخنفاضها باألساس رداءة اخلدمات التربوية املعروضة )اليوم

ت وحمدودية ما ميكن احلصول عليه من املوارد املالية بالنسبة لـبعض            ، ورداءة نوعية اخلدما   )األساسية واملدرسون 
 يف املائة من ٧٠، كانت املرأة متثل ما نسبته ٢٠٠١يف عام (السكان، وانعدام املساواة بشكل ملحوظ بني اجلنسني 

ين تزيد أعمارهم على    ؛ ومعدل اإلملام بالقراءة  والكتابة بالنسبة لألفراد الذ        )القوى العاملة يف القطاع غري الرمسي     
 ٤٠ يف املائة بالنسبة للنساء؛ وكان العمر املتوقع هو          ٥٣,٨ يف املائة بالنسبة للرجال وفقط       ٢,٢ سنة متثل يف     ١٥

سنة بالنسبة لألنغوليني؛ وأبرز معدل وفيات الرضع أن واحداً من كل أربعة أطفال ميوت قبل بلوغه اخلامسة من                  
؛ وكان معدل انتـشار     ) والدة ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ١ ٧٠٠( عالياً جداً    العمر، وكان معدل وفيات األمهات    

   يف املائـة يف     ٣,٩ سنة هو    ٤٩ إىل   ١٥ بالنسبة لألفراد من الفئة العمرية من        اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   
  . طفل١١٠ ٠٠٠ بلغ اإليدز؛ وعدد اليتامى نتيجة ملرض ٢٠٠٣عام 

  :وهذه األهداف هي. ة إىل وضع أهداف إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفيةوإزاء هذا الوضع، عمدت احلكوم  -١٥

 بالتخفيض مبقدار النصف من النسبة املئوية من السكان ٢٠١٥ و١٩٩٠القيام، يف الفترة ما بني   )أ(  
ن الذين يقل دخلهم عن الدوالر الواحد يف اليوم من خالل تكريس املوارد الالزمة بشكل كفؤ من أجل التقليل م                  

 مليار دوالر من دوالرات ٣,١٥الفقر املدقع يف البلد كجزء من استراتيجية خفض الفقر، وتقدر هذه املوارد بنحو 
  ؛٢٠٠٣/٢٠٠٦الواليات املتحدة خالل الفترة 
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  ٩اجلدول 
  املؤشرات املتعلقة بالفقر

  )بالنسبة املئوية(

  ٢٠١٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  املؤشرات
  ٣٤   مغ  ٦٨  السكان الذين هم دون خط الفقر

      ٠,٣٢٠  مؤشر فجوة الفقر
  ١٣  غ م  ٢٦  سكان يعانون من الفقر املدقع

  . املعهد الوطين لإلحصاء، التقرير املتعلق بالتقدم يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية:املصدر

  .بيانات غري متوفرة= غ م : ملحوظة

 من النسبة املئوية للسكان الذين يعـانون         بالتخفيض مبقدار النصف   ٢٠١٥ و ١٩٩٠القيام، يف الفترة ما بني        )ب(  
من اجملاعة والعمل على حتقيق األمن الغذائي وتوفري حوافز إمنائية ريفية تسعى للوفاء باالحتياجـات الغذائيـة احملليـة وتنـشط      

  ؛االقتصاد الريفي كمجال من اجملاالت احليوية للتنمية املستدامة يف أنغوال

  ١٠اجلدول 
  مؤشرات سوء التغذية

  )بالنسبة املئوية(

 ٢٠١٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠١  املؤشرات
مدى انتشار ظاهرة األطفال الذين هم دون اخلامسة ممن يعتـربون دون الـوزن              

  املثايل لسنهم
 ٢٢,٦  غ م ٤٥,٢

نسبة السكان الذين مل يتمكنوا من حتقيق املستوى األدىن لالسـتهالك الغـذائي             
  من الكالوريات

  غ م  غ م  غ م

  .طين لإلحصاء، التقرير املتعلق بالتقدم يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية املعهد الو:املصدر

  .بيانات غري متوفرة= غ م : ملحوظة

تأمني إهناء كافة البنني والبنات لتعليمهم االبتدائي أخذاً بعني االعتبار حقيقة أن القطاع التربوي أولوية مـن                   )ج(  
وامليزانية املكرسة هلذا القطاع هي ثاين أعلى ميزانية من حيث القيمة اإلمجاليـة           .  الفقر األولويات يف االستراتيجية الرامية ملكافحة    

 يف املائة من    ٧,٤ ما يقارب    ٢٠٠٥وحتقيقاً هلذه الغاية ُخصص يف ميزانية الدولة العامة لعام          ).  يف املائة  ١٥(لعملية خفض الفقر    
  ؛اإلنفاق العام لقطاع التعليم

 وعلـى   ٢٠٠٥ساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي حبلول عام          القضاء على عدم امل     )د(  
 وتأمني التفاعل فيما بني خمتلف القطاعات احلكومية املعنية بتحقيـق           ٢٠١٥مجيع املستويات التعليمية حبلول عام      

  ؛اهلدف احملدد والتحديد الواضح للربامج واملشاريع، فضالً عما يقترن هبا من املؤشرات
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، على التقليل مبقدار الثلثني من معدل وفيات األطفال         ٢٠١٥ و ١٩٩٠العمل، يف الفترة ما بني        )ه(  
  الذين هم دون اخلامسة وذلك بتنفيذ اخلطة االستراتيجية لتسريع خفض وفيات األمهـات واألطفـال للفتـرة                 

  ؛٢٠٠٨- ٢٠٠٤من 

مهات بنـسبة الثالثـة     ، على خفض معدل وفيات األ     ٢٠١٥ و ١٩٩٠العمل، يف الفترة ما بني        )و(  
ويتمثل التحدي يف تدريب واستبقاء العاملني يف جمال الرعاية الصحية، وهتيئة الشروط املواتية للـوالدات               . أرباع

  ؛ومعاجلة التعقيدات الناجتة عنها وحشد املوارد

 سعياً إلبقاء مـستوى     اإليدز/وقف والبدء يف خفض انتشار مرض فريوس نقص املناعة البشرية           )ز(  
 يف املائة لدى احلوامل والسعي اجلاهد خلفض هذا املستوى عن طريق ختصيص             ٢,٨نتشار هذا املرض عند نسبة      ا

  ؛املوارد الالزمة لبلوغ األهداف املعلنة

إدماج املبادئ املتعلقة بالتنمية املستدامة يف السياسات والربامج الوطنية وعكس االجتاه املتمثل يف    )ح(  
ن السكان واألمن الكيميائي، وهو الذي أتطبيق التوجيهات الواردة يف بروتوكول مونتريال بشفقد املوارد البيئية و

  ؛٢٠١٠يوصي بالتخلص التدرجيي من املواد اليت تتسبب يف استنفاد طبقة األوزون حبلول عام 

 به وال    للتنبؤ تطوير نظام لألعمال التجارية والتمويل يتسم مبزيد االنفتاح ويكون منظماً وقابالً            )ط(  
متييزياً، مبا يف ذلك اإلدارة الرشيدة والتنمية وخفض مستويات الفقر والنهوض بإشراك الفقراء يف إدارة اجملتمـع                 
والدولة وخلق فرص العمل وإشاعة الالمركزية يف اإلدارة العامة وتعزيز القدرة اإلدارية للدولة وتوفري احلـوافز                

  .صد امليزانيات العامةللمجتمع املدين على االشتراك يف إعداد ور

 ماليني من األنغوليني املشردين من العودة ٤ مكّن قرابة ٢٠٠٢أبريل /وانتهاء الرتاع املسلح حبلول نيسان   - ١٦
واألنشطة جارية يف سبيل إمتام تنفيـذ االسـتراتيجيات         . )٧( الجئ إىل جمتمعاهتم احمللية األصلية     ٤٠٠ ٠٠٠وعاد  

  .ن إعادة إدماج اجلنود يف احلياة املدنيةاملتعلقة بإعادة توطينهم فضالً ع

   السياق الثقايف- ٤

ومـن   )٩(، ومن غري البانتو   )٨( لغوية متعددة أصلهم من البانتو     -  إثنية   جمموعاتيتألف سكان أنغوال من       - ١٧
  .أصل أورويب

                                                      

  . الجئ مل يعودوا حىت اآلن٢٠٠ ٠٠٠لسامية لشؤون الالجئني أن تفيد بيانات مفوضية األمم املتحدة ا  )٧(  
 هـاميب، وهرييـرو     -  كيوكو، وكوانغيال وهنانيكـا      - الباكونغو األمبوندو واألوفيمبوندو ولواندا       )٨(  

  .وزيندونغا وأفامبو
  ).سان( بوسكيمانو - الفاتوا وهوتينتو   )٩(  
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بانـدو  أما اللغات اليت يتم التخاطب هبا حالياً يف أنغوال فهي حبسب شيوع استخدامها لغـات غـري ال                   - ١٨
وكوانياما، ونغانغيال   األومبندو، وكيمبندو، وكيكونغو، وكوكوي،   (، ولغات الباندو    )بوسكيمانا أو بوشيمان  (
وبالرغم . واللغة الربتغالية هي اللغة الرمسية فضالً عن أهنا عامل أساسي يف الوحدة الوطنية            . واللغة الربتغالية ) إخل

باللغة الربتغالية، فإن معظمهم، باإلضافة إىل النطق بلغة وطنية واحدة  يف املائة فقط من السكان ينطقون ٢٦من أن 
  .على األقل، يتكلمون أيضاً الربتغالية مما جيعل هذه اللغة هي األكثر شيوعاً

، عقدت احلكومة الندوة الثالثة املتعلقة بالثقافة الوطنية، وتناولت هذه الندوة الـسياسة             ٢٠٠٦ويف عام     - ١٩
ويف الفصل املتعلق بالتدريب وببناء القدرات كانت هناك مبـادرات          .  التنمية الثقافية يف أنغوال    الثقافية وبرنامج 

جديرة بالذكر مثل احللقة الدراسية اإلقليمية املكرسة للمالك التقين التابع للمجموعات الثقافية مـن مقاطعـات              
وسيقى واحللقة الدراسية املتعلقة ببنـاء      موهينكو ولوندا نوريت وسول حول التنشيط الثقايف واملسرح والرقص وامل         

القدرات اخلاصة باملديرين البلديني لألصول الثقافية يف مقاطعة كابيندا واحللقة الدراسية املتعلقة باإلدارة واخلاصة              
باملوظفني املدنيني من مقاطعات ماالنغي وكوانزا نوريت وبونغو بشأن تنظيم امللفات فضالً عن احللقة الدراسـية                

  .صة بالعاملني على النهوض بالقراءة  والتابعني للمكتبة العامة واملشاريع االجتماعية يف لواندااخلا

 حيث مت قبول أساتذة جدد عن طريـق         ٢٠٠٦وخّص التدريب التقين يف جمال الفنون باألولوية يف عام            - ٢٠
والـرقص والفنـون والفنـون      امتحان تنافسي عام أتاح إمكانية مواصلة التدريب يف ميادين املسرح واملوسيقى            

  .بيد أن عدد الطالب شهد اخنفاضاً ملحوظاً بسبب تردي اهلياكل األساسية. التشكيلية

  ١١اجلدول 
  الطالب املسجلون

  املؤسسة الرقم  السنوات
٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ 

  ٪٢٩-   ٣٣,٥+  ٧٣  ١٠٣  ٧٦  املدرسة الوطنية للمسرح  ١
  ٪٣١-   ٣٣,٣+  ٨٥  ١٢٤  ٩٣  وسيقىاملدرسة الوطنية للم  ٢
  ٪٤٨-   ٣٨,٨+  ٢٦  ٥٠  ٣٦  املدرسة الوطنية للرقص  ٣
ــون   ٤ ــة للفن املدرســة الوطني

  التشكيلية
٥-   -      ٢٠٦  ٢١٧  ٢١٧٪  

  ).٢٠٠٦املسح الربناجمي احلكومي لعام ( وزارة الثقافة :املصدر

  اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين -  باء

   السياق التارخيي ألنغوال- ١

مت مرتني تنقيح القانون الدستوري الذي ُسّن بعد أن أصبحت أنغوال مستقلة وذلك لغرض إرساء األسس   - ٢١
الدستورية الالزمة إلقرار الدميقراطية املتعددة األحزاب وزيادة االعتراف حبقوق املواطنني وحريـاهتم األساسـية              

ومت التنقيح األول من    . األساسية لالقتصاد السوقي  وتوفري الضمانات هلا فضالً عن االعتراف الدستوري باملبادئ         



HRI/CORE/AGO/2008 
Page 13 

ومشروع الدستور اجلديـد يبـارك   . ٢٣/٩٢ والتنقيح الثاين من خالل القانون رقم ١٢/٩١خالل القانون رقم    
  .اجلوانب املبتكرة حلماية حقوق اإلنسان

امبا ويف وقت الحق ممالك وكان إقليم أنغوال جزءاً من املمالك السابقة للكونغو وإندونغو وكاساجني ومات  - ٢٢
. بايلوندو وبيي وبالنالتو الوسطى اليت كانت خاضعة لالحتالل الربتغايل يف بعض األوقات يف القرن اخلامس عشر     

  . عام٥٠٠وبالرغم من املقاومة اليت أبدهتا املمالك اليت قامت بثورات معزولة وضعيفة وحمدودة دام االحتالل حنو 

ض البلدان األفريقية اليت كانت خاضعة للقوى االستعمارية يف اخلمسينات، برزت          وبتأثري من استقالل بع     - ٢٣
 ويف وقت )١١(اجلبهة الوطنية لتحرير أنغوال  و )١٠(حركات حترير وطنية متعددة مثل احلركة الشعبية لتحرير أنغوال        

 لالستعمار وتوج هـذا      الذي هنض يف السبعينات بالنضال املعادي      االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال    الحق  
ويف أعقاب انتهاء احلرب العاملية األوىل      . ١٩٧٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١النضال بإعالن االستقالل الوطين يوم      

بدأت عصبة األمم يف ممارسة الضغط من أجل متتع شعوب أفريقيا باحلق يف تقرير املصري ومل حيقق هذا الضغط يف                    
ور بسبب البريوقراطية الشديدة اليت كانت متارسها عصبة األمم وحيث مل تكن حد ذاته األهداف املنشودة على الف

. لديها أدوات فعالة ملواجهة الرتاعات اليت نشبت نتيجة لذلك وكي تشترط وفاء البلدان االستعمارية بالتزاماهتـا        
  . ُيذكر يف القضاء على االستعماروكان هذا أيضاً عامالً مسامهاً

 وفترة سلم ١٩٩١ يف نزاع مسلح مع انقطاع قصري املدة يف عام الل، ظل البلد غارقاًوبالرغم من االستق  - ٢٤
.  أوىل االنتخابات  ١٩٩٢وأُجريت يف عام    . كانت بشرياً بانفتاح البلد على نظام متعدد األحزاب واقتصاد سوقي         

ات وكانت هذه املواجهات أشد     ومل يقبل االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال النتائج وشهد البلد جتدد املواجه           
وحىت بعد تشكيل حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية يف أعقاب بروتوكول لوساكا مل يستتب السلم إال بعد . عنفاً

  . التوقيع على مذكرة تفاهم لوينا بني احلكومة واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال

 ١وهتا بالتوقيع على اتفاق السلم من جانب مقاطعة كابيندا يف وبلغت عملية التهدئة يف اإلقليم الوطين ذر  - ٢٥
  . مبدينة نامييب من قبل احلكومة ومنتدى كابيندس للحوار٢٠٠٦أغطس /آب

والقانون  ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٢٣/٩٢والقانون الدستوري احلايل مستمد من القانون رقم          - ٢٦
مايو / أيار ٦ املؤرخ   ١٢/٩١عليه تغيريات قدمت مبوجب القانون رقم       املتعلق بالتنقيح الدستوري بعد أن أُدخلت       

، مما أرسى األسس الدستورية الالزمة إلقرار الدميقراطية، وزيادة االعتراف باحلقوق واحلريات األساسـية      ١٩٩١
  .للمواطنني وتوفري الضمانات هلا فضالً عن إعماهلا

                                                      

لوتا املوحد ألفارقة أنغـوال واحلركـة املناهـضة         انصهرت حركة استقالل أنغوال إىل جانب حزب          )١٠(  
  .لالستعمار فخلقت احلركة الشعبية لتحرير أنغوال

مت اندماج احتاد بوفو دو نوريت يف أنغوال واحتاد بوفو دي أنغوال واحلزب الدميقراطي األنغويل فتشكلت   )١١(  
  .اجلبهة الوطنية لتحرير أنغوال
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هبا قانون التنقيح الدستوري يف تسمية الدولة جبمهورية أنغوال         وتتمثل التغيريات العامة الرئيسية اليت جاء         - ٢٧
من أمساء احملاكم، وإدخال مواد جديدة يسلم " الشعبية"ناطة اجلهاز التشريعي باجلمعية الوطنية وحذف مصطلح إو

نسان الـيت   مبقتضاها باحلقوق واحلريات األساسية توفر هلا الضمانات باالستناد إىل املعاهدات الرئيسية حلقوق اإل            
وقعت عليها أنغوال بالفعل، وتسمية أنغوال بالدولة الدميقراطية مع سيادة القانون واستخدام منوذج تنظيمي يستند           
إىل الفصل بني السلطات والترابط فيما بني األجهزة ذات السيادة ونظام شبه رئاسي يعطي رئيس اجلمهورية دوراً 

هيئة من القضاة ومكتـب       القضاء وحتديد املالمح األساسية لدستورية     نشطاً وعملياً، جبانب إقامة العدل وتنظيم     
  . املدعي العام

   الدستوري والسياسي والقانوين-  اإلطار العام - ٢

مجهورية أنغوال دولة ذات سيادة ومستقلة هدفها األساسي بناء جمتمع حر ودميقراطي ومسامل وعـادل                 - ٢٨
 سيادة القانون اليت تقوم على أساس الوحدة الوطنية والكرامة البشرية وحتترم اجلمهورية. يسوده التقدم االجتماعي

وتعددية التعبري والتنظيم السياسي واحترام وضمان احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان كفرد وعضو يف جمموعة              
  .اجتماعية منظمة

رئاسة اجلمهوريـة    وهي   وتكمن السيادة يف الشعب الذي ميارسها من خالل أجهزة الدولة يف أنغوال أال              - ٢٩
باملبادئ وهي تضمن األهداف املكرسة يف القانون واملبينة يف الفصول املتعلقة واجلمعية الوطنية واحلكومة واحملاكم، 

 وميارس الـشعب الـسلطة      .واحلقوق والواجبات األساسية ألجهزة الدولة والدفاع الوطين والضمان الدستوري        
الدوري عن طريق اختيار من ميثله وعن طريق مشاركة املواطن الدميقراطية يف            السياسية من خالل االقتراع العام      

  .أنشطة األّمة

   التنظيم العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان-  ثانياً
  قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  -  ألف

ا لذلك الـصك مـن      حني يتم التوقيع أو املوافقة أو التصديق على صك قانوين دويل ُتبدي الدولة قبوهل               - ٣٠
ووافقت مجهورية أنغوال، كشرط الزم مسبق لضمان محاية وتعزيز حقوق          . منظور تعزيز النظام القانوين يف البلد     

؛ والربوتوكـول االختيـاري   )١٩٨٢مت االنضمام إليها يف عام    (االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني     : اإلنسان، على 
ـ / آب٣٠متـت املوافقـة عليـه يف      ( ضد املـرأة     التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      ؛ )٢٠٠٧طس سأغ

والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا؛ واتفاقية عـام               
؛ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠ املتعلقة مبركز الالجئني؛ واتفاقية حقوق الطفل اليت مت التصديق عليها يف ١٩٥١

والربوتوكوالن االختياريان امللحقات باتفاقية حقوق الطفل ذوي الصلة باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة              
 ٢١وبيع األطفال، واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وقد مت التصديق عليهما مبوجب القـرارين رقمـي                  

؛ ١٩٩٢أبريل  /فاه الطفل الذي مت التصديق عليه يف نيسان        على التوايل؛ وامليثاق األفريقي حلقوق ور      ٢٢/٢٠٠٢و
نـوفمرب  /وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث أو قواعد بيجني يف تشرين الثـاين       
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 واعتمـدهتا  ١٩٨٤؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت مت التصديق عليها يف عـام        ١٩٩٠
  .١٩٧٩عية العامة لألمم املتحدة يف عام اجلم

اتفاقية جنيف املتعلقة باحلقوق اإلنسانية يف الرتاعات املسلحة؛ واالتفاقية املتعلقة          : وأنغوال عضو أيضاً يف     - ٣١
مبركز الالجئني؛ واالتفاقية املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛              

عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص          وال
باحلقوق السياسية واملدنية، والربوتوكول املتصل مبركز الالجئني؛ واالتفاقية املتصلة باجلوانب احملـددة ملـشاكل              

املتعلقة بعمل األطفال ليالً؛ وامليثاق األفريقي    ) ١٩١٩( ٦قم  الالجئني يف أفريقيا؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية ر       
  .حلقوق اإلنسان والشعوب

  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان -  باء

مجيـع  " من القانون الدستوري احلقوق األساسية للمواطن من خالل الـنص علـى أن              ١٨تكفل املادة     - ٣٢
يتمتعون بنفس احلقوق وخيضعون لنفس الواجبات دون متييز قائم وهم . املواطنني يتساوون يف احلقوق أمام القانون

على أساس اللون أو العرق أو األصل اإلثين أو نوع اجلنس أو مكان الوالدة أو الدين أو اإليديولوجية أو الدرجة                    
ي أو  التعليمية أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي وتستوجب األفعال اليت ترمي إىل املساس بالوئـام االجتمـاع               

 يف البنـد    ٢١وتنص املادة    ".إشاعة التمييز أو االمتيازات استناداً إىل هذه العوامل عقوبة صارمة مبوجب القانون           
 على أن تفسر املعايري الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلقوق األساسية وتدرج مبا يتوافق مع الصكوك                ٢رقم  

 من املادة نفسها على اشتراط أن تطبـق احملـاكم األنغوليـة             ٣قم  وينص البند ر  . الدولية اليت تنضم إليها أنغوال    
ويشار، يف هذه احلالة، إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          . الصكوك الدولية ولو مل يتذرع هبا األطراف املعنيون       

علـى مجيـع    املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء            
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل اليت هي موضوع هذه العملية التقييمية وسائر الـصكوك الـيت                  

  .انضمت إليها دولة أنغوال وهي صكوك قانونية قابلة للتطبيق يف أنغوال

ائح املتعلقة باحلياة   ويرد اإلطار املعياري حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجلة من النظم األساسية واللو              - ٣٣
العامة واحلياة اخلاصة للمواطنني باالستناد إىل األحكام اليت تتضمنها احلقوق والواجبات األساسية اليت أرسـاها               

  فرباير وهو قانون العمل العام؛ والقانون رقم/ شباط١١ الصادر يف ٢/٠٠القانون رقم : القانون الدستوري وخباصة
طس، والقانون اإلطاري اخلاص بنظام الصحة الـوطين؛ والقـانون رقـم            سغأ/ آب ٢٨ الصادر يف    ٩٢/باء- ٢١
 ٧/٠٤ وهو القانون اخلاص بالنظام االجتماعي؛ والقانون رقـم          - أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ الصادر يف    ١٨/٩٠

 ٢/٠٧ واملتعلق باالستخدام اإلطاري للحماية االجتماعية؛ والقانون رقم         - أكتوبر  / تشرين األول  ١٥الصادر يف   
 الصادر يف ١٣/٠١ وهو القانون اخلاص بالنظام القانوين لألجانب؛ والقانون رقم - طس سأغ/ آب٣١الصادر يف 

 واملتعلـق  -  ١٠ وهو القانون اخلاص بنظام التعليم األساسي؛ واملرسوم بقانون رقم        - ديسمرب  / كانون األول  ٣١
 واملتعلـق باالحتجـاز الـسابق       - يوليه  /وز مت ١٧ الصادر يف    ٩٢/ألف- ١٨باملساعدة القانونية؛ والقانون رقم     

 ١٦/٩١ واملتعلق بتكوين اجلمعيات؛ والقانون رقم - مايو / أيار١١ الصادر يف ١٤/٩١للمحاكمة؛ والقانون رقم 
 - سبتمرب  / أيلول ٤ الصادر يف    ٢٢/٩٢ واملتعلق بالتجمع واملظاهرات؛ والقانون رقم       - مايو  / أيار ١١الصادر يف   

 واملتعلق بفريوس - يوليه / متوز٤ الصادر يف ٤٣/٠٣حقيق والتفتيش واالعتقال؛ واملرسوم رقم واملتعلق بعمليات الت
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 واملتعلق بالعمالة والتدريب - نوفمرب / تشرين الثاين١ الصادر يف ٨/٠٤؛ والقانون رقم اإليدز/نقص املناعة البشرية
 الصادر  ٨/٩٠يم االنتخابات؛ والقانون رقم      واملتعلق بتنظ  - يوليه  / متوز ٤ الصادر يف    ٤/٠٥املهين؛ والقانون رقم    

  . واملتعلق مبركز الالجئني- مايو / أيار٢٦يف 

وحيق للوزارات، يف سياق ما هلا من سلطات ونفوذ، وضع معايري إلزامية للسلوك لتعزيز األحكام القانونية املتعلقة   -٣٤
  .البالغات الوزارية فضالً عن البالغات املشتركةحبقوق اإلنسان كما حيق هلا املصادقة على القواعد الداخلية وإصدار 

وتستخدم املنظمة العامة لتعزيز حقوق اإلنسان األجهزة التابعة للدولة يف سبيل الدعم املؤسسي املـنظم وفقـاً                   -٣٥
  . ألحكام القانون الدستوري وهي مزودة هبيكل وظيفي يسعى لتحقيق األهداف ذات الصلة باملبادئ القانونية القائمة

وهو الكفيل بالتقيد   .  هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية وممثل األمة حملياً ودولياً          ورئيس اجلمهورية   - ٣٦
وُينتخب بأغلبية األصوات اليت يتم اإلدالء هبا . وهو القائد األعلى للقوات املسلحة يف أنغوال      . بالقانون الدستوري 

وُيعاضده يف  . شر والسري والدوري ومدة رئاسته هي مخس سنوات       قانوناً بواسطة االقتراع العام واملتساوي واملبا     
اضطالعه مبهامه جملس اجلمهورية، وهو جملس استشاري سياسي يرأسه ويتألف من رئيس اجلمعية الوطنية ورئيس       

ن  م ١٠الوزراء ورئيس احملكمة الدستورية واملدعي العام ورؤساء األحزاب السياسية املمثلني يف اجلمعية الوطنية و             
  .املواطنني يعينهم رئيس اجلمهورية ويكونون مسؤولني عن اختاذ القرارات املتعلقة باألعمال السيادية

 مندوباً يف ٢٢٣وهناك . واجلمعية الوطنية وهي اهليئة املمثلة لكافة األنغوليني اليت تعرب عن الرغبة السيادية للشعب   -٣٧
  .لعام واملتساوي واملباشر والسري والدوري ملدة أربع سنواتوهم ينتخبون بواسطة االقتراع ا. اجلمعية الوطنية

 وهي اجلهاز األمسى لإلدارة العامة وتضطلع بالسياسة العامة للبلد وهي مسؤولة من الناحيـة               واحلكومة،  - ٣٨
وتتمثل هيئتها يف جملس الوزراء الذي يرأسـه رئـيس          . السياسية أمام الرئيس واجلمعية الوطنية مبقتضى القانون      

  .مهورية ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدولةاجل

وتقع على عاتق احملكمة    .  هيئات ذات سيادة وهي منوطة باختصاص إقامة العدل باسم الشعب          واحملاكم  - ٣٩
العليا وغريها من احملاكم املسؤولية اليت أوجدها القانون واملتمثلة يف ممارسة اختصاصها بشكل مستقل وهـي ال                 

وهي تضمن وتكفل احتـرام     . وحيق هلا أن تعمل معاً هي وغريها من السلطات        . ى للقانون ختضع ألي جهة سو   
القانون الدستوري والقوانني وسائر األحكام القانونية السائدة ومحاية احلقوق واملصاحل املـشروعة للمـواطنني               

  .وللمؤسسات وهي تتخذ قراراهتا فيما يتعلق بشرعية التدابري اإلدارية اليت تتخذ

حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان عملياً، خيضع جهاز الدولة اللتزامات حمددة وختصصية يف نطاق سـلطة               و  - ٤٠
  :كل جهاز من األجهزة التايل ذكرها

   اجلمعية الوطنية- ١

اللجنة املعنية باملسائل الدسـتورية     :  على تسع جلان عاملة دائمة هي      اجلمعية الوطنية ينص قانون تأسيس      - ٤١
تنظيمية؛ واللجنة املعنية بالدفاع واألمن الوطين والنظام الداخلي؛ واللجنة املعنية بالعالقات اخلارجية            والقانونية وال 
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والتعاون الدويل واجلاليات األنغولية باخلارج؛ واللجنة املعنية بإدارة سلطات الدولة والسلطات احمللية؛ واللجنـة              
يم والعلم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة واملسائل الدينية        املعنية باالقتصاد واملالية؛ واللجنة املعنية بالتعل     

واالتصال االجتماعي؛ واللجنة املعنية بالصحة والبيئة والعمل االجتماعي واالستخدام وقدماء احملاربني واألسـرة             
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    والطفولة ومتكني املرأة؛ واللجنة املعنية مبدة الوالية واألخالقيات والنظام الربملاين؛ وا          

  .وااللتماسات والشكاوى واالقتراحات املقدمة من املواطنني

واللجنة التاسعة وهي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وااللتماسات والشكاوى واالقتراحات املقدمة مـن               - ٤٢
اللتماسات واالقتراحات الـيت    املواطنني جلنة خمتلفة بالنظر إىل الدور اخلاص الذي تؤديه يف التصدي للشكاوى وا            

يقدمها املواطنون قبل أن تقوم بتقييمها اجلمعية الوطنية اليت تلتئم يف جلسة عامة، يف جمال مراقبة ورصد التدابري                  
احلكومية عند إعداد اآلراء بشأن مشاريع القوانني والقرارات املتعلقة حبقوق اإلنسان وعنـد تلقـي الـشكاوى                

  .ختصة فضالً عن حتليلها وإبالغ املواطنني بالنتائجوإحالتها إىل اهليئات امل

   احلكومة- ٢

  :إن احلكومة اليت تتألف من الوزارات ووزارات الدولة تدعم وتكفل حقوق اإلنسان من خالل ما يلي  - ٤٣

   الـصادر  ٢/٠٥ وهلا مكتب حلقوق اإلنسان أُنشئ مبوجب القانون مبرسوم رقـم  وزارة العدل   )أ(  
 ويقوم هذا املكتب بتنسيق وربط اإلجراءات مع اللجان املقاطعية حلقوق اإلنسان اليت أنشأها،              .يوليه/ متوز ٢٤يف  

وهذه اهليئة املهمة ما تـزال تعمـل        . وذلك بغرض تعزيز ومحاية حقوق املواطنني واألجانب على ذلك املستوى         
 العوامل تشكل قيوداً على عملـها        وإىل املوظفني وهذه   )١٢(جاهدة ألهنا تفتقر إىل التسهيالت واملرافق اخلاصة هبا       

  وعلى اللجان اليت تعتمد عليها؛

وهـي  .  وهي تشرف على الشرطة الوطنية اليت هي جهاز من أجهزة احلكومة           وزارة الداخلية   )ب(  
مكلفة باإلشراف على الدفاع عن الشرعية الدميقراطية واحملافظة على األمن العام واهلدوء وكفالة االمتثـال مـن            

ة املواطنني العادية حلقوقهم وحرياهتم األساسية، ومنع إجرام األحداث واجلرمية والتعاون يف سـبيل              خالل ممارس 
الذي سـيدوم عـشر     " برنامج التنمية والتحديث  "ومنذ أربع سنوات خلت أنشأ قائدها العام        . الدفاع عن األمة  

 كافة املواطنني وتزويد املرافق السجنية سنوات، ويسعى إىل توفري اخلدمات الفعالة واجليدة اليت تقدمها الشرطة إىل
بربامج خاصة إلعادة تأهيل احملكوم عليهم كي يتمكنوا من إعادة االندماج يف اجملتمع بعد قضائهم للمدد احملكوم                 

 املـواطنني   )هجرة ونـزوح  (هبا عليهم ملا ارتكبوه من خمالفات؛ وتكفل إدارة اهلجرة واألجانب شرعية اهلجرة             
   للقانون السائد؛واألجانب وفقاً

وهي تتوىل، من خالل مراكز املشورة األسرية، تعزيـز الوحـدة            وزارة األسرة ومتكني املرأة     )ج(  
وهي ُتعىن باملسائل اليت هتم اجلنسني يف . والتماسك والتوافق وروح املسؤولية واالحترام املتبادل على صعيد األسرة

اختصاص مراكز املشورة األسرية يف املقاطعات الثماين عشرة يف واحلاالت اليت ال تدخل يف . سياق حقوق اإلنسان
                                                      

  .ما عدا يف مقاطعة لوندا نوريت  )١٢(
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ومنها إدارة التحقيق اجلنائي الوطنية، واحملاكم من قبيل شعبة األسـرة،  (البلد ُتحال إىل اهليئات ذات االختصاص   
  ؛)والشعبة املدنية واإلدارية، واحملكمة اإلدارية اخلاصة بالقّصر

 وهي تقوم، من خالل اهليئات التابعة       تخدام والضمان االجتماعي  وزارة اإلدارة العامة واالس     )د(  
هلا، بتسوية نزاعات العمل وفقاً للقانون ولصكوك العمل الدولية؛ وتضطلع بسياسة التوظيف على حنو ما يقتضيه                

يـات  ، وقانون العمل العام وقوانني اخلدمة املدنية والضمان االجتماعي املتعلقـة بعمل           ٢/٠٠تطبيق القانون رقم    
  اإلصالح واملتقاعدين واملعوقني واليتامى واألرامل؛

 وهو يضطلع، حبكم تعريفه، بالعمل الدعوي ويسعى للدفاع عن حقوق           ومعهد الطفولة الوطين    )ه(  
األطفال وتعزيز هذه احلقوق فأنشأ مؤسسات حىت يكون هناك منوذج ُيحتذى يف جمال حفظ الكرامة للبـشر يف                  

 الدعوية، قام املعهد بإنشاء وتوسيع الشبكات اخلاصة حبماية وتعزيز حقوق األطفال على وجبانب أنشطته. املستقبل
وكجانب من جوانب سلطته يراقب املعهد . املستوى القطاعي والبلدي وعلى مستوى البلدات واألحياء أو القرى       

نائي، واحملاكم مـن قبيـل      اإلدارة الوطنية للتحقيق اجل   (انتهاكات حقوق األطفال وحييلها إىل السلطات املختصة        
  ).حمكمة األسرة واحملكمة املدنية واإلدارية واحملكمة االجتماعية اخلاصة بالقّصر

   احملاكم- ٣

احملكمة العليا، احملاكم املقاطعية، احملاكم البلدية، احملكمة البحريـة،         ( احملاكم العادية    هيكل احملاكم يضم    - ٤٤
). احملاكم العسكرية، واحملكمة اخلاصة مبراجعي احلـسابات      (اكم اخلاصة   واحمل) احملكمة االجتماعية اخلاصة بالقصر   

  .أو خاصاً/ وونطاق اختصاص احملاكم العامة قد يكون عاماً

احملاكم : ووفقاً للقانون الدستوري، ميكن أن ُتنشأ احملاكم التايل ذكرها خارج نطاق احملاكم العادية وهي               - ٤٥
كم اخلاصة مبراجعي احلسابات واحملاكم اخلاصة بالضرائب واحملـاكم اخلاصـة           العسكرية واحملاكم اإلدارية واحملا   

  .باجلمارك واحملاكم البحرية وحماكم التحكيم

وعموماً ما يكون االختصاص اإلقليمي للمحاكم هو نفسه االختصاص الذي ميارس من قبـل الـشعبة                  - ٤٦
) ملتعلق بتعديل قوانني اإلجراءات اجلنائية واملدنيةديسمرب وا/ كانون األول٣١ الصادر يف ٢٠/٨٨القانون (اإلدارية 

عدا يف مقاطعة بانغيال اليت هلا حمكمتان مقاطعيتان وذلك حبكم درجة التنمية االجتماعية االقتصادية اليت بلغتها بلديـة                   ما
لقانون، شعباً ذات   وتنظيم احملاكم املقاطعية يشمل، من حيث ا      . وبناء على ذلك للبلد تسع عشرة حمكمة مقاطعية       . لوبيتو

وهناك شعبة واحدة . والية ختصصية وبالذات الشعبة املدنية واإلدارية، وشعبة اجلرائم العادية، وشعبة األسرة، وشعبة العمل
  .هلا اختصاص عام يف املقاطعات اليت ال يربر فيها عدد احلاالت املطروحة مثل هذا التنظيم

ومن بني . بلدية حيث مل تتوفر بعد األوضاع اليت تسمح بإنشائها     وال ميلك البلد حىت اآلن حماكم يف كل           - ٤٧
اليت أنشأها القانون هناك من ينظر يف األفعال الـيت ُترتكـب يف نطـاق               ) ٣٢(احملاكم البلدية االثنتني والثالثني     

ت ولكن ليس هلا    ومن األمثلة على ذلك لواندا اليت تغطي الشعبة اإلدارية التابعة هلا تسع بلديا            . البلديات اجملاورة 
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 واليت أسندت مـسؤوليات إىل حمكمـة   )١٣(وفقاً للقانون) إنغومبوتا وفيانا وكاكواكو(سوى ثالث حماكم بلدية  
  .إنغمبوتا للنظر يف قضايا من بلديات أخرى مل تنشأ فيها حىت اآلن حماكم

   االدعاء العام- ٤

ة على الشرعية ليتسىن احترام القانون من جانب  هيئة عدالة إدارية مسؤولة عن ممارسة الرقاباالدعاء العام  - ٤٨
ومتثل هذه اهليئة الدولة ومتارس العمل اجلنائي وتقر    . املؤسسات العامة واخلاصة ومن جانب كافة املواطنني عموماً       

وحتدد العقوبات السجنية واإلفراج عن املواطنني وحتمي مصاحل القصر وغريهم من املعاقني واألطـراف الغائبـة                
والتحديات اليت تواجهها يف الظرف الراهن تتمثل يف مراقبة االحتجـاز           .  وعليها واجبات أخرى كذلك    والعمال

السابق للمحاكمة والتوسع إلمشال البلديات، وحتديث التشريعات وتدريب وحتديد مؤهالت القـضاة يف جمـال               
  .حقوق اإلنسان

   مكتب أمني املظامل- ٥

وهي تضمن، . ة تتوىل الدفاع عن حقوق وحريات املواطنني وتكفلها هيئة عامة مستقلمكتب أمني املظامل  - ٤٩
بوسائل غري رمسية، إقامة العدل والشرعية على صعيد اإلدارة العامة، وعندما انتخبت اجلمعية العامة هذا املكتب يف 

اع عن أفعال    وهو اجلهة اليت ميكن للمواطنني أن يقدموا إليها شكاويهم بشأن أفعال أو امتن             ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
من جانب السلطات خطت أنغوال خطوة كربى إىل األمام يف جمال تعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان فأقامت بذلك 

  .الدليل على أن احلقوق واملصاحل الشرعية للمواطنني مكفولة

لتزم يف  فإنه ي ) معاجلة الشكاوى دون أن تكون له سلطة اختاذ القرارات        (وبالنظر إىل وظيفة هذا املكتب        - ٥٠
معاجلته للدعاوى، كجزء من عمله، مبجموعة من اإلجراءات القانونية اليت تشمل طلب احلصول على معلومـات     

. وتوضيحات، أو إصدار آراء وتوصيات إىل املؤسسات تقوم على أساس نوع الشكاوى اليت يقدمها املواطنـون               
  . يوما٤٥ًيف وهم يتوقعون احلصول على ردود يف إطار الوقت القانوين املتمثل 

   احلكومة احمللية- ٦

 جعل من املستحيل على أنغوال      ١٩٩٢ االنتخابات التشريعية والرئاسية لعام      إن الرتاع املسلح الذي تلى      - ٥١
عقد انتخابات دورية وبصورة خاصة االنتخابات احمللية املتعلقة بانتخاب اهليئات التنفيذية والتشريعية كجزء من              

ومبا أن احلكومات احمللية تسعى لتحقيق مـصاحل        .  من القانون الدستوري   ١٤٥ للمادة   تنظيم شؤون الدولة وفقاً   
)  من القانون الدستوري١٤٦املادة (الناس من خالل هيئات متثيلية منتخبة واإلدارة احلرة للجماعات احمللية املعنية     

ة عن احلكومة املركزية تسعى يف  كذلك على أن اهليئات اإلدارية هي وحدات إدارية حملية منفصل١٤٦تنص املادة 
ذلك املستوى إىل أداء املهام احملددة لإلدارة احلكومية وتوجيه التنمية االقتصادية واالجتماعية وضـمان تقـدمي                

  .اخلدمات اجملتمعية كل يف املنطقة اجلغرافية اليت تتبعها

                                                      

  .ما عدا مقاطعة لوندا نوريت  )١٣(
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 هـو ممثـل     ،عينه رئيس اجلمهورية   إىل القانون الدستوري فإن حاكم املقاطعة، الذي ي         واستناداً وحالياً  - ٥٢
وهو مسؤول عن توجيه إدارة املقاطعة وضمان أداء اهليئات اإلدارية احمللية لوظيفتـها             . احلكومة يف ذلك املستوى   

  .بصورة طبيعية واملساءلة أمام احلكومة ورئيس اجلمهورية عن األنشطة املضطلع هبا

 تقوم، يف اضـطالعها بواجباهتـا،       سلطات تقليدية نغولية  ويف سياق التعددية القانونية تساعد الدولة األ        - ٥٣
وهي تتخذ . بتطبيق قواعد القانون العريف وفقاً ملمارسات وأعراف كل منطقة جغرافية أو اجتماعية ثقافية يف البلد

ها إذا  بيد أن هذه القرارات ميكن إلغاؤ     . القرارات بفاعلية عملية تستند إىل القبول الذي تلقاه من األطراف املعنية          
  .ما كانت تتعارض مع القانون أو تنتهك املبادئ األساسية

وهناك دراسة أجرهتا اللجنة املشتركة بني القطاعات اليت أنشأها رئيس اجلمهورية وغرضها وضع نظـام                 - ٥٤
يوفر أساسي قانوين للسلطات التقليدية حيدد املكانة اليت حتتلها وسلطة واختصاص السلطات التقليدية يف البلد مما                

  .منوذجاً واضحاً يف ممارسة السلطة وبالنظر إىل الدولة واملواطن

  تعزيز ونشر حقوق اإلنسان  - جيم 

   برامج وأنشطة لنشر حقوق اإلنسان- ١

يشترك العديد من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف تعزيز ونشر حقوق اإلنسان وال سـيما وزارة                 - ٥٥
مع، ووزارة األسرة ومتكني املرأة؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة العالقات اخلارجيـة؛           املساعدة وإعادة اإلدماج يف اجملت    

ووزارة الصحة؛ ووزارة العدل؛ ووزارة اإلدارة العامة واالستخدام  والضمان االجتمـاعي؛ ووزارة الداخليـة؛               
أنغوال؛ وأمني املظامل؛   واملعهد الوطين للطفولة؛ وجامعة آغوستنهو نيتو؛ ومكتب املدعي العام؛ وسلك احملامني يف             

وجلان حقوق اإلنسان املقاطعية؛ والشبكات املقاطعية والبلدية حلماية وتعزيز حقوق الطفل؛ والشبكات واملنظمات 
  .غري احلكومية اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان

  طي بصورة مباشـرة     يغ والربامج املتعلقة بنشر الصكوك املعيارية القانونية واإلدارية واليت تشمل مضموناً           - ٥٦
أو غري مباشرة الوفاء بااللتزامات الناشئة عن العضوية يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واليت جيري االضطالع                

، والذي يقـوم    "القانون للجميع "الربنامج التلفزيوين   : هبا بانتظام يف شىت قطاعات احلكم ومنها على سبيل املثال         
مرة كل أسبوعني ويسعى لتعزيز الوعي القانوين لدى السكان عموماً؛ واحلملة           بتنسيقه مكتب املدعي العام يذاع      

، وهو برنامج هنضت به وزارة األسرة ومتكني        "ال مكان للعنف يف أسريت    "الرامية إىل منع العنف األسري املعنونة       
ايز والذي يسعى لتشجيع مارتشو مولر ومولر أفريكانا د" العنف إجرام أيضاً"؛ احلملة الراهنة ٢٠٠٦املرأة يف عام 

 يوماً  ١٦مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف السياسة مع تكافؤ الفرص، فضالً عن احلملة السنوية التنشيطية ملدة                 
 ١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٥ملناهضة العنف ضد املرأة؛ اليت جيري االضطالع هبا يف مجيع أحناء البلد اعتباراً من 

 من أجل شحذ وعي السكان بضرورة اإلبالغ عن حاالت العنف وتنشيط احلوار فيما بني               ديسمرب/كانون األول 
 وتنهض به أيضاً وزارة األسرة ومتكني املرأة؛ وأيام الطفولة         ،أفراد األسر واجملتمعات احمللية ومكافحة العنف املرتيل      

يونيه، جبانب االحتفال باأليـام     / حزيران ١٦  إىل ١اليت حيتفل هبا سنوياً برعاية املعهد الوطين للطفولة اعتباراً من           
الدولية واألفريقية للطفولة، واليت غرضها تعزيز ونشر حقوق الطفل؛ احلملة ملكافحة العنف ضد األطفال الـيت                

 يف مجيع أحناء البلد املعهد الوطين للطفولة والربنامج الرامي إىل تـدريب وإعـداد              ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥نظمها عامي   
  .ي ينفذ حالياً يف مقاطعة زايري برعاية املعهد الوطين للطفولةمراسلني أطفال الذ
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وباإلضافة إىل الربامج اإلذاعية باللغة الربتغالية وباللغات الوطنية قام مكتب حقوق اإلنسان بوزارة العدل   - ٥٧
 نظـم   كمـا . بنشر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان باللغات الوطنية لغرض نشر معايري ومبادئ حقوق اإلنسان            

  .ع حقوق اإلنسان يف املقاطعات املعنيةااملكتب حلقات عمل لتحليل احلاالت بغرض حتسني أوض

وعلى إثر احللقة الدراسية لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للبلدان الناطقة                 - ٥٨
امية حلقوق اإلنـسان، مبـشاركة حكومـة        بالربتغالية، واملعقودة يف مابوتو ونظمتها مفوضية األمم املتحدة الس        

. موزامبيق، شرعت احلكومة يف إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل جلنة تنسقها وزارة العـدل                
وتسعى هذه اخلطـة لتحديـد      . وكانت هذه اللجنة تتألف من أقدم املوظفني التابعني للحكومة وللمجتمع املدين          

كل من حيث انتهاك احلقوق ولتوفري إطار من املؤشرات لرصد وتقييم الـسياسات             اجملاالت اليت تواجه فيها مشا    
  .القطاعية وإلسناد منح لرسم برامج قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

وتتوخى جلنة إصالح العدالة اليت أُنشئت مبوجب قرار رئاسي هنجاً يتبىن حقوق اإلنسان يف عملها وتعقد       - ٥٩
أما النتائج . تشريعات وإتاحة شروط أحسن وتأمني سبيل أفضل للوصول إىل العدالةاجتماعات عامة بشأن تنقيح ال

مشروع لتنقيح القانون اجلنائي، وقد حظي هذا املشروع مبـسامهات          : اليت أسفر عنها هذا الربنامج فهي ما يلي       
القانون املتعلق بـاألحزاب    و. كبرية من طرف وكاالت الدولة واجملتمع املدين يف عملية متيزت بالتشارك على نطاق كبري             

ويسعى إىل التقليل من حاالت العنف املرتيل       . وخطة العمل الوطنية ملناهضة العنف املرتيل والعنف داخل األسرة        . السياسية
واعتماد وتنفيذ تدابري تشريعية وآليات حلماية الضحايا وللدفاع عنهم، وإعداد التـشريعات الـيت       . والعنف داخل األسرة  

  . العقوبة السريعة والفعالة حبق جرائم العنف األسري وجنوح األحداثتسعى إلنزال

أبريـل وتتخللـه زيـارات وحماضـرات     /الذي ينظم كل سنة يف نيسان" أسبوع الشرعية "وكجزء من     - ٦٠
ومقابالت وحلقات دراسية يسعى مكتب املدعي العام إىل إشهار الربامج اليت يضطلع هبا واملتمثلة يف عمليـات                 

  .لشرعية وحتليالت اجلرائم وقضايا أخرى ذات صلة باملوضوعمراجعة ا

 ١٠ وطنياً سنوياً احتفاالً بيوم حقوق اإلنسان الدويل يف          ونظمت اللجنة التاسعة للجمعية الوطنية نشاطاً       - ٦١
  .ديسمرب/كانون األول

بتنـسيقها وزارة   ، عقدت اللجنة املشتركة بني القطاعات، اليت تقوم         ٢٠٠٥مايو من عام    /ويف شهر أيار    - ٦٢
 يهم األخصائيني من شىت القطاعات احلكومية وغري احلكومية واشتمل )١٤(العالقات اخلارجية، بعقد برنامج تدرييب

  .على تدريب إلعداد أول تقرير أساسي مشترك لدولة أنغوال عن حقوق اإلنسان

راسـية يف أهـم عواصـم       وبعد أن مت تدريب أعضاء اللجنة اآلنف ذكرها نظم هذا الربنامج حلقات د              - ٦٣
ونوقشت أثناء هذه احللقات الدراسية مضامني املعاهدات اليت صدقت عليها دولة           . مقاطعات البلد الثماين عشرة   

                                                      

   ٢٤التدريب املشترك بني القطاعات واملتعلق بإعداد تقارير حقوق اإلنسان، املعقود يف الفتـرة مـن                )١٤(
 بفندق تروبيكو يف لواندا، وقام بإدارته موظفون تابعون ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق         ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧إىل  

  .اإلنسان يف جنيف
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             (أنغوال  
ومت رفع مـستوى وعـي      ) ع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل       والثقافية واتفاقية القضاء على مجي    

  .السلطات املقاطعية واجملتمع املدين حبقوق اإلنسان

وقامت وزارة األسرة ومتكني املرأة والشركاء االجتماعيون التابعون هلا بنشر الصكوك القانونية الدولية               - ٦٤
  .املتعلقة حبقوق املرأة

 يف جمال االلتزامـات الـيت عقـدهتا       عهد الوطين للطفولة ووزارة االتصال االجتماعي     املوتضافرت قوى     - ٦٥
احلكومة ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين بالعمل على زيادة نشر املعلومات املتعلقة بالنـهوض بالطفولـة                

ج املشتركة يف إطار املعهد مث إن تنسيق اجلهود والربام. وخاصة صغار األطفال بواسطة أدوات االتصال االجتماعي
الوطين للطفولة تكفل املمارسات الدعوية املؤسسية األقوى لتعزيز املبادرات الرامية إىل معاجلة العديد من مشاكل              

 ١٦ إىل   ١ وأيام الطفولة اليت ينظمها املعهد الوطين للطفولـة كـل سـنة اعتبـاراً مـن                  .)١٥(الطفولة املختلفة 
يام الطفولة الدولية وأيام الطفولة األفريقية على التوايل، هي أهم األوقات اليت يدعى         يونيه حينما حيتفل بأ   /حزيران

  .خالهلا اجملتمع برمته إىل التأمل يف احلاالت اليت يقع فيها انتهاك حقوق الطفل

   التدريب يف جمال حقوق اإلنسان- ٢

 بربنامج التدريب والتقييم يف     ٢٠٠٢/٢٠٠٦هنض مكتب حقوق اإلنسان التابع لوزارة العدل، يف الفترة            - ٦٦
قطاع حقوق اإلنسان يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد، فتوىل بناء القدرات التقنية واملؤسسية احمللية بغية كفالة                 

  .احترام الناس هلذه احلقوق

وباملثل، شرع مكتب املدعي العام، باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                  - ٦٧
 لفائدة اجلهات   ٢٠٠٦اركة من جهات فاعلة أخرى من اجملتمع املدين، يف االضطالع بربامج تدريبية يف عام               ومبش

يف البلد، بغرض تدريب القضاة يف جمال       ) املقار املقاطعية والبلدية  (اليت ترصد حقوق اإلنسان يف كافة املقاطعات        
  .ة حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان ونشر املعايري الدولية والطرق القائمة حلماي

 نظم االحتاد الوطين للقضاة التابع ملكتب املدعي العام         ،٢٠٠٧أغسطس  / وآب ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول   - ٦٨
حلقات دراسية بشأن اجلرمية املنظمة والفساد على التوايل، مت خالهلا التصدي ملعايري حقوق اإلنـسان الدوليـة                 

  .وملواضيع أخرى

                                                      

نظر التقرير األويل ألنغوال بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     اطالع على والية املعهد الوطين للطفولة،       الل) ١٥(
)CRC/C/3/Add.66،  ٣٣- ٢٨الفقرات( 
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تميز باجلودة تقدمها الشرطة لكافة املواطنني توىل القائد العام للـشرطة           ولغرض توفري خدمات فعالة وت      - ٦٩
 منذ أربع سنوات خلت )١٦("برنامج التطوير والتحديث"الوطنية، وهي هيئة املسؤولة عنها وزارة الداخلية، بتنفيذ 

 هلا وحتـسني    والغاية من ذلك هو حتسني معارف ومواقف أفراد الشرطة واملسؤولني التابعني           .وملدة عشر سنوات  
وجيري النهوض حبقوق اإلنسان على أهنا جزء ال يتجزأ من الدور الذي تضطلع به الـشرطة واملهـام                  . مهاراهتم

يف إطار تدريب حمدد يكرس لألخصائيني يف جمال حقوق اإلنسان ضمن دورات وحلقات دراسية . )١٧(املسندة إليها
  .دريب العامخاصة بالشرطة وجعلها مقوماً دائماً ومدجماً يف الت

وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أجرت الشرطة الوطنية تدريبات يف مقاطعة                - ٧٠
 سول، وهوميبو وبنغيال وبيي، ويف عدد قليل من البلديات هبدف تنمية املعارف             -  نوريت، ولوندا    - لواندا ولوندا   

  .ال حقوق اإلنسانلدى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جم

ويف سياق األخذ ببدائل لتسوية  الرتاعات اليت تتعلق بالنظام القانوين األنغويل أعدت وزارة العدل برناجماً   - ٧١
  .للتدريب ولتعزيز القدرات خاص بالوسطاء باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان عقد املعهد الوطين للطفولـة          ويف معرض إنشاء وتوسيع الشبكات اخلاص       - ٧٢
هم موظفون تابعون هليئات الدولة واحلكومة واجملتمع املدين والـسلطات          (حلقات عمل مقاطعية لتدريب أفراده      

  .يف جمال حقوق الطفل) التقليدية وقادة اجملتمعات احمللية

   دور هيئات االتصال االجتماعي- ٣

وكالة األنباء الـصحفية ألنغـوال،      :  االجتماعي التابعة للدولة القائمة حالياً هي اآلتية       هيئات االتصال   - ٧٣
التلفزيون العام ألنغوال وعدد قليل من احملطات املقاطعية، واإلذاعة الوطنية ألنغـوال واملـذيعون التـابعون هلـا                 

Jornal de Angolaاملوجودون يف املقاطعات؛ وراديو إسكوال، 
مكاتب متثلها يف املقاطعات الثماين  وجلميعها ،)١٨(

 وهي إذاعة كاثوليكية؛ ولواندا أنتينا كومرسيال؛ وراديـو  - راديو إكليزيا : واهليئات اخلاصة القائمة هي  . عشرة
ديسربتار، وراديو مارينا يف بنغيال ؛ واحملطات اإلذاعية املقاطعية يف كابيندا وهويال وبنغيال، وأغورا، وأنغوالنزي؛       

؛ وكابيتال، وإنديبيندنيت، وتنشر يف لواندا وكروزيرو دو سول، وشيال بـرس،            ٨يو أنغوليرتي، وفوهلا    وسيمينار
وقد مت اإلحاطة علماً باملصاعب اليت تواجه على صعيد التغطية بـالنظر إىل             . وتنشر يف بنغيال وهويال على التوايل     
                                                      

ومدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفـني      . القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    : املعايري الدولية   )١٦(
 االحتجاز أو السجن واملبادئ موعة املبادئ حلماية كافة األشخاص الذين خيضعون ألي نوع من أنواعبإنفاذ القوانني وجم

  .األساسية لشرعية وضرورة ونسبية استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املسؤولني املكلفني بتطبيق القوانني
 أفراد اجملتمع احمللي بشكل حمايد والـشروط        ُتشدد الوثيقة على مبادئ من قبيل اشتراط خدمة ومحاية كافة           )١٧(

املتعلقة باالحتجاز املشروع وحظر االحتجاز التعسفي، واحلقوق القانونية للمحتجزين مبا يف ذلك احلق يف افتـراض الـرباءة                  
 .واحلظر البات للتعذيب مبا يف ذلك حق أفراد الشرطة يف عصيان أمر يوجه إليهم بتعذيب شخص من األشخاص

وتتاح اجملتمعات   هذا، .اليومية الوطنية الوحيدة وتوزيعها حمدود إىل حد ما وال يفي بتغطية البلد           هي    )١٨(
  .الريفية احمللية إمكانيات أقل يف احلصول على الصحف
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ت إذاعية وتلفزيونية فضالً عن البطاريات وغريها عوامل هيكلية واقتصادية ذات صلة بتوزيع الكهرباء واقتناء معدا
من الوسائل البديلة ومصادر الطاقة املنخفضة التكلفة؛ وقد شهدت احلالة بعض التحسن بفضل إنـشاء مراكـز                 

  .لالستماع لإلذاعة وملشاهدة التلفزيون خاصة يف اجملتمعات احمللية

ت يف ما خيص معاجلة القضايا اليت تتناول انتهاكات         واملوارد املكرسة لالتصال االجتماعي حتظى بامتيازا       - ٧٤
حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها مع التشديد األكرب على حاالت العنف املرتيل بالدرجة األوىل عند التبليغ حبدوث                
أفعال جديدة ومنعها والدعوة اليت تقوم هبا املؤسسات يف سبيل التعبئة االجتماعية ملكافحة هذه احلالة اليت تشكل                 

  .انتهاكاً حلقوق اإلنسان

وهذه املـسؤولية   . مكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    ) العامة واخلاصة (وهيئات االتصال االجتماعي      - ٧٥
نتيجة طبيعية للمهمة امللقاة على عاتقها واملتمثلة يف التدريب واإلحاطة اإلعالمية والتجديد فضالً عـن الـنظم                 

  . حرية التعبري والصحافة٣٥توري  الذي يكرس يف مادته القانونية ويف مقدمتها القانون الدس

وتنشر الصحف باللغة الربتغالية فقط على حني أن منظمات االتصال اإلذاعي والتلفزي هلا برامج باللغات   - ٧٦
  . اللغوية- الوطنية وتقوم على إدارهتا أهم اجملموعات اإلثنية 

سائل االتصال االجتماعي، اختذت باألساس شكل املعونة       ووفرت اجلهات الدولية املاحنة مساعدة قيمة لو        - ٧٧
املالية والتقنية فضالً عن املوارد البشرية من خالل االتفاقات الثنائية املربمة بني الدول واملؤسسات والـشركات                

  . وكذلك يف سياق اآلليات املتعددة األطراف للوكاالت واملنظمات اليت تتخصص يف هذا اجملال

  ين اجملتمع املد- ٤

مايو األساس لربوز مجعيات خريية / أيار١١ الصادر يف ١٤/٩١ القانون - أرسى قانون تكوين اجلمعيات   - ٧٨
 منظمة  ٣٢٩وهناك  . ُعد الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية     مهنية وعلمية وثقافية وترفيهية على الصُ     ) ال تتوخى الربح  (

 منظمة غـري   ٤٦٢لية تعمل يف أنغوال، مبا جمموعه       دوذات صبغة    منظمة غري حكومية     ١٣٣غري حكومية وطنية و   
وهي تعمل يف اجملاالت االجتماعية واإلمنائية من قبيل التعليم والصحة وحقوق اإلنسان والدعم املؤسسي . حكومية

كاتب  يف املائة من هذه املنظمات املذكورة م     ٣٠ولنحو  . والتربية املدنية واالنتخابات والزراعة على سبيل الذكر ال احلصر        
وهذه املنظمات األخرية هي احتاد القضاة التابعني ملكتب املدعي         . وينخرط البعض منها يف أنشطة ختصصية     . متثلها يف البلد  

  .العام، وسلك األطباء وسلك احملامني يف أنغوال واحتاد الصحفيني واألساتذة وجملس تنسيق حقوق اإلنسان

بارز من حيث إنه مجعية من مجعيات القانون العام وهو كيـان   ويتميز سلك احملامني يف أنغوال بظهوره ال        - ٧٩
وتتمثل مهمته يف الدفاع عن قيم      . سبتمرب/ أيلول ١٣ الصادر يف    ٢٨/٩٦قانوين مستقل ذاتياً حيكمه املرسوم رقم       

زيـز  دولة القانون الدميقراطية واحلقوق واحلريات والضمانات اليت توفر للمواطنني والتعاون على إقامة العدل وتع             
املعارف وتطبيق القانون وتنظيم خدمات املساعدة القانونية لفائدة املواطنني ممن ليسوا قادرين مالياً على االستعانة 

  .وقد أصبح هذا جزءاً أساسياً من االمتثال حلقوق اإلنسان والدفاع عنها ومحايتها. خبدمات حمام
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ماعية تابعة للحركة الشعبية لتحرير أنغوال حبكم الدور وتربز املنظمة النسائية األنغولية بوصفها منظمة اجت  - ٨٠
  .الذي تلعبه يف حترير املرأة واألنشطة اليت تضطلع هبا يف ما تقوم به من وساطة يف الرتاعات األسرية والتهدئة

وهناك حمافل أو ائتالفات تشكلت هبدف تعزيز املزيد من التناغم والتنسيق األكثر كفاءة والتفاعل فيمـا       - ٨١
  :ينها وبني احلكومة، وهذه احملافل واالئتالفات هيب

 يف املائة من مجيع ٦٥ ويضم ١٩٩١احملفل األنغويل للمنظمات غري احلكومية الذي أنشئ يف عام   )أ(
املنظمات األنغولية ويسهم يف بناء قدرات األعضاء فيه وتعزيز اخلربات والتشارك فيها وإجراء التبادالت من خالل 

علومات خللق بيئة تعزز أنشطة األعضاء فيها ولالضطالع بربامج الدعوة والتأثري يف الـسياسات              نشر وتقاسم امل  
  ؛العامة وتعزيز الشراكات وتيسري وصول األعضاء إىل جمتمع املاحنني

 جمموعة )١٩( يف لواندا٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠جملس تنسيق حقوق اإلنسان الذي أُنشئ   )ب(
وتتمثل مهمته يف تعزيز حقوق اإلنسان . ة حلقوق اإلنسان تابعة للمجتمع املدين األنغويلتتشكل من منظمات عديد

والدعوة هلا واالضطالع بربامج إعالمية وتعليمية وثقافية لغرض التدريب وشحذ وعي اجملتمع هنوضـاً حبقـوق                
ئـات احلكوميـة والـشركاء      اإلنسان واالضطالع بالدعوة مبعية املنظمات غري احلكومية اليت تربطها أواصر باهلي          

الدوليني والختاذ مواقف علنية وتقدمي تقارير عن حقوق اإلنسان اليت ُتنتهك وللدفاع عنها وإلعداد تقارير سنوية                
  ؛تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف أنغوال

الوحدة التقنية لتنسيق املساعدة اإلنسانية وهي هيئة تابعة للحكومة وجزء من وزارة املـساعدة                )ج(
وتتمثل مهمتها يف تنسيق ومراقبة وحتـري       . ٣٠/٩٨عادة اإلدماج يف اجملتمع وقد أُنشئت مبوجب املرسوم رقم          وإ

وهي تسهل احلصول على تأشريات للعمل . األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية الوطنية واألجنبية/الربامج
وتقـوم  .  تستورد أو توهب إىل املنظمات غري احلكومية   واملقاصة اجلمركية بالنسبة للسلع واملنتجات واملوارد اليت      

بإحاطة احلكومة علماً بأنشطة املنظمات غري احلكومية وتضطلع بدور اجلهة الواصلة بينها وبني مؤسسات الدولة               
  .فيما تنظم اجتماعات شىت على حنو منتظم

ة املصابني بفريوس نقص املناعة  عاملة على محاي)٢٠( منظمات غري حكومية١٠٨وما يزال هناك يف أنغوال        - ٨٢
  .أو تعمل مباشرة على املستوى املقاطعي/ يف املائة منها مع املكاتب املمثلة للقطاعات و٣٠البشرية، وتعمل 

ومنظمات اجملتمع املدين يف أنغوال تضطلع بربامج يف جماالت التنمية االجتماعية والنهوض بالسلم والوئام                - ٨٣
من االجتماعي والعدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وهي تسهم يف بناء           واملصاحلة الوطنية والتضا  

  . دولة دميقراطية يف ظل سيادة القانون

                                                      

  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ الصادرة يف ١٠٦، اجمللد الثالث، السلسلة اجلريدة الرمسيةُنشر يف   )١٩(
  .أناسودليل : املصدر  )٢٠(
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وعملية إضفاء الصبغة القانونية على املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات الوطنيـة ومنظمـات          - ٨٤
 وهـو قـانون   -  ١٤/٩١احلكومة يكنفها االلتزام بأحكام القانون    اجملتمع املدين ذات الصبغة الدولية من جانب        

 واملتعلق بتنظيم املنظمـات غـري       -  ٨٤/٠٢مايو، والقانون مبرسوم رقم     / أيار ١١تكوين اجلمعيات الصادر يف     
واإلجراءات اإلدارية تقتـضي مـن   . وقد أثبتت هذه الصكوك القانونية أهنا غري مالئمة للسياق احلايل . احلكومية

من ناحية  . ارة العدل أن تلتمس اآلراء من القطاعات اليت تتعامل مع املنظمات غري احلكومية ألغراض املوافقة              وز
أخرى، ومن الوجهة العملية، على الرغم من أن هذا رمبا يبدو معقوالً بالنسبة للعالقات والعمليات اجليدة إال أن                  

  .ظر فيهاوبالتايل جتري إعادة الن. العملية بطيئة بطئاً مشطاً

   الربوز الواضح للمرأة- ٥

مت العمل، يف البلد، على تطبيق اتفاقية منع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تطبيقاً كامالً حبكم القـانون                    - ٨٥
وهم يتمتعون بنفس احلقوق . مجيع املواطنني متساوون أمام القانون" منه على أن ١٨الدستوري، الذي تنص املادة 

بات دون متييز مبين على اللون أو العرق أو األصل اإلثين أو نوع اجلنس أو مكان الوالدة أو وخيضعون لنفس الواج
  ".الدين أو األيديولوجية أو الدرجة التعليمية أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي

" ملساواةا"وسعياً وراء هتيئة األساس السليم للنهوض العملي مبساواة املرأة، يعرف مشروع القانون اجلديد   - ٨٦
والتنقيح التشريعي اجلـاري    .  من االتفاقية املذكورة   ١ضد املرأة بشكل يتمشى مع املادة       " عدم التمييز "بدالً من   

وهـذه  . حالياً سيجعل من املمكن التطبيق التام التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أمراً ممكنـاً                
لذي أُكمل فعالً وهو اآلن يتفق مع الصكوك الدولية ومع االتفاقية خاصة حقيقة سيؤكدها تنقيح القانون اجلنائي، ا
  .وأن كافة جوانب التمييزية حذفت منه

وجيري نشر اتفاقية منع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بوصفها صكاً دولياً من صكوك حقوق اإلنسان يف   - ٨٧
تماعي واالجتماعات التقنية واحللقات الدراسـية      إطار السياسة القانونية الوطنية وذلك من خالل االتصال االج        

  .وحلقات العمل وتوزيع املواد البيانية من قبيل الصور الرمزية والكتيبات يف مجلة منشورات أخرى

ولتعزيز إدراك املرأة حلقوقها وللجوانب القانونية ولتمكينها من تأكيد حقوقها يف ظل القانون الدستوري   - ٨٨
ارية فضالً عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة توجد يف اجلمعية الوطنية               وغريه من القوانني الس   

واألهداف اليت . جمموعة الربملانيات املتألفة من كافة املندوبات من النسوة دون متييز قائم على أساس االنتماء احلزيب
د على التنمية القصوى املتعددة اجلوانب واملتعلقـة   تتوخاها جمموعة الربملانيات تتمثل يف تعزيز األنشطة اليت تساع        

باملرأة مع التأكيد بوجه خاص على اندماجها ومشاركتها يف األنشطة السياسية الوطنية فضالً عن حتديد السياسات 
فئة الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني حىت ال تتعرض املرأة للعنف وال للتمييز وحىت تضمن هلن الفرص املتكا

وحتقيقاً هلذه الغايات تضطلع جمموعة الربملانيات حبمالت لتوعية األشخاص         . يف كل جمال من اجملاالت االجتماعية     
  .إما عن طريق الربامج التدريبية أو احلمالت اإلعالمية أو عن طريق النشر يف وسائط اإلعالم

 املرأة األنغولية وتوفر هلا احلماية القانونية       وتقوم جمموعة الربملانيات باقتراح التشريعات اليت ختدم مصلحة         - ٨٩
وُتعترب وزارة األسرة ومتكني املرأة اهليئة احلكومية اليت تصمم وتنفذ السياسات الوطنية الرامية إىل الدفاع               . املالئمة
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لربملانيـات  وباعتبار جمموعة ا. عن حقوق املرأة يف األسرة وأثناء العمل وعلى صعيد اجملتمع احمللي واجملتمع عموماً     
عضواً يف جملس الوزراء فهي تعرض على هذه اهليئة التقييمات اليت يتوالها جملس األسرة وجملس التنسيق املتعـدد                

وهي تقترح اعتماد التدابري السياسية واإلدارية لتحقيق املساواة يف احلقوق من           . القطاعات فيما خيص قضايا املرأة    
  .خالل وزارة التخطيط

ضايا املتعلقة باملرأة يف الدولة وعلى صعيد املنظمات احلكومية أُنشئت مراكز تنسيق داخل             وللنهوض بالق   - ٩٠
وزارة التعليم، وزارة التخطيط احلضري والبيئة، وزارة الداخليـة، وزارة اإلدارة العامـة             : اهليئات التايل ذكرها  

 والتنمية الريفية، وزارة العالقـات      واالستخدام والضمان االجتماعي، وزارة االتصال االجتماعي، وزارة الزراعة       
اخلارجية، وزارة احملاربني السابقني وقدماء احملاربني، وزارة اجليولوجيا واملعادن، وزارة املالية، وزارة التخطـيط،              

 ويف مؤسسات ودوائر أعمال أخرى من قبيل املعهد الوطين للطفولة وشركة            ،وزارة الطاقة واملياه، ووزارة الثقافة    
  .ملاس وشركة أنغوال للمحروقات وشركة لواندا لتوزيع الكهرباءأنغوال لأل

ولذلك فإن هـذه    . مث إن األنشطة املضطلع هبا يف اجملال الذي خيص املرأة هي أنشطة شاملة وقطاعية يف نطاقها                 -٩١
  .دبلوماسي والقضائيالقضية تعاجل على املستويني املركزي واحمللي وحبسب اجملال وبالذات اجملال الربملاين واحلكومي وال

  . يف املائة أثناء هذه الفترة٣٠وفيما يتعلق بالتمثيل الربملاين، مل يتحقق اهلدف املتمثل يف بلوغ   - ٩٢

وميكن التـشديد  . واملعلومات املتاحة تبني أن عدد النسوة قد ارتفع يف اهليئات املركزية واحلكومية احمللية    - ٩٣
ل مرة يف أنغوال، الحتالل مراكز نائب احلاكم واملدير البلدي ومدير اإلدارة على حقيقة أن املرأة بدأت تعّين، ألو 

  .احمللية وهي مراكز كان الرجل حيتلها يف السابق

ويف جمال الدبلوماسية، لوحظ أن زيادة طفيفة حتققت على صعيد مشاركة املرأة، على حني كان متثيل املرأة عام                    -٩٤
  .٢٠٠٥ مقارنة بعام ٢٠٠٦ قارب النصف حصل يف عام د أن تغيرياً سالباًبي.  بني القضاة متثيالً مهما٢٠٠٥ً

   أحكام موضوعية مشتركة-  ثالثاً
  عدم التمييز واملساواة -  ألف

 من القانون الدستوري باحلق يف املساواة وعدم التمييز بوصفه مبدأ أساسياً من مبادئ              ١٨تعترف املادة     - ٩٥
 أن القانون يعاقب بشدة األفعال اليت تنطوي على مسعى للتدخل يف الوئـام              الدولة الدميقراطية وتنص املادة على    

 ٧وهلذا احلكم سند قانوين كامن يف املادة        . االجتماعي أو ختلق متييزاً أو امتيازات تقوم على أساس هذه العوامل          
طق يف أنغوال سعياً وراء     من القانون الدستوري اليت ُتعزز التضامن االقتصادي واالجتماعي والثقايف بني كافة املنا           

  .التنمية املشتركة لألمة قاطبة

 من القانون الدستوري، فإن القوانني واللوائح السارية يف مجهورية أنغـوال قابلـة              ١٦٥ للمادة   وامتثاالً  - ٩٦
دامت ال تتعارض نصاً وروحاً مع القانون الدستوري حبيث يغدو القانون  م تلغ أو تعدل وماـدامت ل للتطبيق ما

  . حد ذاته آلية لضمان انعدام التمييز ضد أي جمموعة بعينهايف
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وهذه األحكام الدستورية تؤكّد أن مجيع املواطنني يف أنغوال هم متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس                 - ٩٧
احلقوق إال يف احلاالت اليت هي مستثناة وذلك حتقيقاً للمصلحة اخلاصة لألفراد يف مسعى دائم حلمايتـهم مـن                   

 واخلدمات  ، والرياضات اخلاصة بذوي اإلعاقة    ، املدارس اخلاصة بالنسبة للمعوقني    ، ومثال ذلك  ،لتأثريات السلبية ا
 وما  ، والشبان ، واألطفال ، واملنظمات النسائية والفئات الرياضية اخلاصة باملرأة      ،الطبية التخصصية املكرسة للمرأة   

  .ق أو احلاالت اليت يرى على أهنا ضرب من التمييز اإلجيايبإىل ذلك، واحلد األدىن من السن ملمارسة بعض احلقو

وتقوم احلكومة بتنفيذ برامج ترمي إىل تغيري املواقف الناشئة عن املمارسات الثقافية التمييزية التقليدية اليت   - ٩٨
 االلتحاق باملدارس زالت سائدة عرب أحناء البلد واليت تؤثر تأثرياً قوياً يف بعض املناطق من قبيل عدم تكافؤ فرص ما

بني الذكور واإلناث وحمدودية احلصول على الرعاية الصحية األساسية اجليدة بالنسبة ألطفال األسر الفقرية مـن                
  .خالل الربامج الرامية إىل حتسني وتوسيع نطاق التعليم األساسي واخلدمات الصحية

 اليت تتلقـى    ،ة التاسعة التابعة للجمعية الوطنية    ومن بني اآلليات العملية ملكافحة التمييز يف أنغوال اللجن          - ٩٩
  . ومكتب أمني املظامل،الشكاوي وااللتماسات املقدمة من املواطنني ومكتب حقوق اإلنسان التابع لوزارة العدل

  األطفال -  باء

. وضعفاًتبني الوثائق الرمسية أن األطفال يف أنغوال يشكلون أكرب فئة ومع ذلك هي الفئة األكثر حرماناً                   - ١٠٠
 املنتدى  ٢٠٠٤يونيه  /وسعياً وراء محل اجملتمع األنغويل على التدّبر يف شؤون األطفال عقدت احلكومة يف حزيران             

) من تتراوح أعمارهم بني الصفر واخلمس سنوات      (الوطين األول املعين بالرعاية والتنمية اخلاصة بصغار األطفال         
.  املنتدى الثاين  ٢٠٠٥يونيه  /وعقد يف حزيران  ". سة من العمر  كل شيء يتحدد قبيل اخلام    "وموضوع هذا املنتدى    

.  املنتدى الثالث٢٠٠٧يونيه /وعقد يف حزيران". الطفل كله وكل طفل"وكان هذا املنتدى أبلغ تأثرياً وموضوعه 
  ".أولوية مطلقة: الطفولة"وكان منتداً غري متييزي وموضوعه هو 

مة للوفاء بالتزاماهتا احمللية والدولية وخباصة االلتزامات املعقـودة يف          وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكو       - ١٠١
فإن " عامل صاحل لألطفال  "الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن األهداف املتمثلة يف بناء             

  .وضع الطفولة يف أنغوال ليس هو الوضع األفضل حىت اآلن

الن وخطة العمل املنبثقني عن الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة            وحكومة أنغوال أقرت اإلع     -١٠٢
  .على حنو ما تبينه الفقرات التالية" عامل صاحل لألطفال"حول األطفال نفذت برامج يف جمال األهداف األربعة لبناء 

  النهوض باحلياة الصحية

 تبني أن معدل وفيات األطفال يف أنغوال هو من بني -  صحية فيما يتعلق باهلدف املتمثل يف النهوض حبياة  - ١٠٣
 حيث أن طفالً واحداً من كل أربعة أطفال ميوت قبيل بلوغ سن اخلامسة ومتثل وفيات                ،أعلى املعدالت يف العامل   

وأهم األسـباب املباشـرة هـي    . )٢١( يف املائة من الوفيات٥٥األطفال الذين تقل أعمارهم عن اخلمس سنوات        
                                                      

  ).املنتدى الوطين الثالث املتعلق باألطفال(اإلدارة الوطنية للصحة العامة   )٢١(
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والسبب يف هذه األمراض هو انعدام املاء النقـي         . ات اجلهاز التنفسي احلادة واإلسهال وغريه من األمراض       التهاب
 يف  ٦٠(وانعدام الوسائل املالئمة للتصرف يف النفايات خاصة يف املناطق الريفية حيث ال يتاح للعديد من األسر                 

  ). يف املائة٧٥( من وسائل التصرف يف النفايات املاء الصاحل للشرب والعديد من األسر األخرى حمرومة) املائة

ولعالج هذه الظاهرة، عكفت احلكومة على توفري رعاية وخدمات صحية لألم والطفل من أجل تسريع                 - ١٠٤
محالت التحصني الوطنية من احلصبة، تزويد األطفال       : ومن بني ما أُجنز   . االخنفاض يف معدل وفيات األم والطفل     

جبانـب العديـد مـن      " عش حياة صحية طويلـة    "ت القضاء على الشلل؛ ومحالت وطنية بعنوان        بالفيتامينات، ومحال 
التدخالت؛ والتطعيم الروتيين للقضاء على تيتانوس األمومة واملواليد اجلدد والربنامج الوطين ملكافحة املالريا الـذي قـام               

  .ثر وجمموعات أدوات لعالج املالريا شبكة معاجلة مببيدات احلشرات الدائمة األ٥٠٠ ٠٠٠بتوزيع ما يزيد على 

  اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 ميثل شغالً متنامياً بالنسبة للـشبان يف        اإليدز/إن اهلدف املتمثل يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          - ١٠٥
فريوس نقص املناعة البـشرية     والدراسة املتعلقة مبدى االنتشار املصلي ل     ). ٢٠٠١املسح املتعدد املؤشرات    (أنغوال  

 بينت أن اإلصابة بفريوس نقص املناعـة        ٢٠٠٤والسفلس وااللتهاب الكبدي باء، اليت أجريت يف البلد يف عام           
 علماً بأن   ، يف املائة  ٢,٨البشرية بني النساء احلوامل الالئي أجرين فحوصات سابقة على الوالدة متثلت نسبتها يف              

وبالرغم من .  يف املائة بالنسبة ألنغوال٢,٥ يف املائة مع معدل انتشار قدره ٩,١ائة و يف امل٠,٨القيمة تتراوح بني 
 إال أن املعارف جد احملدودة واملواقف ،أن املعدل التقديري ملدى انتشار فريوس نقص املناعة البشرية منخفض نسبياً

هنا تسهم بشكل ملحوظ يف     إلقلق حيث    أسباب تدعو إىل ا    اإليدز/املهيمنة فيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية      
  .ارتفاع معدالت االنتشار املسقطة خالل السنوات املقبلة

 آخذ يف االرتفاع    اإليدز/وعدد اليتامى واألطفال الذين هم ُعرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            - ١٠٦
  .وتشري املؤشرات احلديثة إىل العديد من احلاالت يف املقاطعات احلدودية

  ١شكل ال
   اجملموعة املصابة- فريوس نقص املناعة البشرية 

 
 

 عدد املصابني

 
 سنهم

 الدراسة املتعلقة باالنتشار املصلي لفريوس نقص املناعة البشرية، سـفلس وااللتـهاب             -  وزارة الصحة    :املصدر
  .٢٠٠٤ أنغوال - الكبدي باء، بني النساء احلوامل أثناء االستشارة السابقة للوالدة 



HRI/CORE/AGO/2008 
Page 30 

 

، جيري اختاذ التدابري التـايل      اإليدز/ملكافحة االجتاه املسجل يف انتشار مرض فريوس نقص املناعة البشرية           - ١٠٧
 ٢٠٠٢ اليت وضعت يف عـام  )٢٢(اإليدز/اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية  : ذكرها

 لتـوفري اسـتجابة متعـددة       اإليدزوطنية املعنية ب  ، أُنشئت اللجنة ال   ٢٠٠٣ويف عام   . ملكافحة انتشار هذا املرض   
 متت املوافقة على اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة           ٢٠٠٣/٢٠٠٤القطاعات؛ ويف الفترة    

 كـانون   ١ الـصادر يف     ٨/٠٤؛ وحلماية األطفال املصابني من الوصم والتمييز، سـّن القـانون            اإليدز/البشرية
والتطـور  . ٢٠٠٥يدز يف عام   إل، وأُنشئ املعهد الوطين ل    اإليدز/ديسمرب بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     /األول

شورة واالختبار الطوعيني،   الذي شهده هذا القطاع أفضى إىل تكثيف األنشطة الرامية للنهوض باحلصول على امل            
والعالج املضاد للفريوس العكوسة ومنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل أثناء احلمل، والـوالدة والرضـاعة؛                 

 مبادرة أساسها التكامل يف سياق التعاون والشراكة بني احلكومة ووكاالت األمم املتحدة     ٢٠٠٦واختذت يف عام    
دين إلرساء األساس ولوضع السياسات الرامية ملكافحة أثر فريوس نقص املناعة  وغري ذلك من مؤسسات اجملتمع امل     

 مت االضطالع حبملة ٢٠٠٦ يف األطفال والربنامج املتعلق بالعمل والتحليل والتقييم السريع؛ ويف عام اإليدز/البشرية
 سبباً يف رفع مستوى إملـام       وكانت هذه احلملة  " اإليدزالدفاع عن احلياة من خالل اإلملام مبرض        "وطنية عنواهنا   

 سنة باألمراض املنقولة جنسياً مبا يف ذلك فـريوس نقـص املناعـة    ١٨ و١٦الشبان الذين تتراوح أعمارهم بني    
الشباب العـارف   " وتوعيتهم وحتسيسهم بذلك؛ ومبوازاة ذلك اضطلعت احلكومة بربنامج عنوانه           اإليدز/البشرية

  ".واملسؤول واملنظم

  يدتوفري التعليم اجل

 وإعادة متوقع اإلدارة احلكومية حيـث       ٢٠٠٢إن حتسني إمكانية الوصول إىل التجمعات الريفية يف عام            - ١٠٨
وكان . كان يستحيل عليها العمل أثناء الرتاع املسلح أتاح للسكان املشردين ولالجئني العودة إىل مناطقهم األصلية

 يف  ٩١ فأسفر عن معدل إمجايل لاللتحاق قـدره         ٢٠٠٣هذا سبباً يف تزايد معدالت االلتحاق باملدارس يف عام          
 يف املائـة يف عـام       ١٢٩وهذه الزيادة يف عدد الطالب جعلت معدل االلتحاق إمجايل باملدارس يصل إىل             . املائة

وهذا يـربهن علـى أن      .  يف املائة يف خطة السنتني للتعليم االبتدائي       ١٣٠,٩ باملقابل ملعدل مسقط قدره      ٢٠٠٦
ويف األثناء، مت قبول التالميذ املـسجلني يف  . اً حدث يف عدد الطالب الذين مل يتمكنوا من االلتحاق اخنفاضاً كبري 

 سـنة يف    ١١ ممن ال ينتمون إىل الفئة العمرية الرمسية للدخول إىل املدارس أي من ست سنوات إىل                 ٢٠٠٦عام  
 يف املائـة    ١٠٠اإلمجايل أعلى بنـسبة     ويف هذا الصدد كان معدل القبول       . السنة السادسة من التعليم االبتدائي    
 ١٢٧، كان معدل االلتحاق اإلمجايل باملدارس      ٢٠٠٤ويف عام   .  يف املائة  ٢٠ومتوسط الرسوب كان أعلى بنسبة      

 يف املائة ١٧٠,٢ بلغ هذا املؤشر ٢٠٠٥ويف عام .  يف املائة بالنسبة للذكور١٧٥,٦ و)٢٣(يف املائة بالنسبة للفتيات
وهذا العدد . وميكننا أن نستخلص أن الفرق بني الفتيان والفتيات آخذ يف االحندار. ى التوايل يف املائة عل١٨١,٨و

  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف عام ٠,٧٠ينظر إليه أيضاً من منظار مؤشر املساواة الذي كان 

                                                      

  .اإليدز، حكومة أنغوال/ستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشريةالاخلطة ا  )٢٢(
  .وزارة التعليم: املصدر  )٢٣(
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إصـالح  : وإلتاحة السبيل األفضل للحصول على التعليم، قامت احلكومة بتنفيذ املبادرات التايل ذكرها             - ١٠٩
 رفع هذا اإلصالح سنوات التعليم االبتدائي األربع إىل         ٢٠٠٤وبداية من عام    . ٢٠٠٣التعليم، الذي بدأ يف عام      

وجرى تقييم سريع للمتطلبات يف قطاع التعلـيم، يف مواقـع           . ست سنوات وسعى لكفالة التعليم اجليد يف البلد       
ف يف جمال السالم هبدف إتاحة فـرص تعليميـة          متعددة يف إطار برنامج التعليم للجميع؛ مشروع احلياة والتثقي        

؛ ومحلة "املبادرة األفريقية لتعليم الفتيات "لألطفال من خالل األلعاب؛ وتعليم الفتيات كجزء من الربنامج املعنون           
، اليت مت االضطالع هبا على مستوى وطين مع التحدي الكبري الذي تنطوي عليـه   ٢٠٠٢العودة إىل املدارس لعام     

 ماليني تلميذ حبلول ٤ إىل ٢٠٠٣ مليون تلميذ عام ٢,٥دة يف عدد التالميذ يف املدارس االبتدائية من حنو وهو الزيا
حنو مليون   (٢٠٠٣وقد ساعدت احلملة على توليد زيادة كبرية يف عدد امللتحقني باملدارس يف عام              . ٢٠١٥عام  
 ٢٩ ٠٠٠البتدائي يف مجيع أحناء البلد بلـغ     مما حدا احلكومة على توظيف عدد زائد من مدرسي التعليم ا          ) تلميذ
ونفذ كـذلك مـشروع واحـد يتعلـق         . ونظمت حلقتان تدريبيتان لتحسني مستوى هؤالء املدرسني      . مدرس

 حدث؛ اخلطة الرئيسية ٩٠ ٠٠٠باالحتياجات التربوية للشباب خارج النظام املدرسي وقد مشل هذا املشروع حنو 
اليت أرست األساس للخطة االستراتيجية الوطنية املتـضمنة جلملـة املعـايري            مدارس ألفريقيا   : لتدريب املدرسني 

والسياسات لبناء املدارس خاصة يف املناطق الريفية وإلمناء ما يتم إيالؤه من اهتمام للمقومات الرئيسية األخـرى              
  .للمدرسة املتكاملة من قبيل اإلصحاح باملدارس

  محاية الطفولة

ويقـرر  . ٣١/٠٧تمثل يف محاية الطفولة، صادق جملس الوزراء على املرسوم رقم           فيما يتعلق باهلدف امل     - ١١٠
املرسوم تسجيل الوالدات جماناً بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني الصفر واخلمس سنوات وتصميم بطاقة 

  . سنة١١ و٨هوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

 وهي ، وعمالة األطفال، واالجتار باألطفال، واالستغالل اجلنسي واالختطافوهناك برامج ملكافحة العنف  - ١١١
مسائل مطروحة ويدور حوهلا جدل ساخن يف أنغوال وهذا اجملال يشهد معظم ما حيدث من انتهاكات حلقـوق                  

 والريفية، الطفل وخباصة التعدي اجلنسي والتمييز واإلمهال والعنف داخل األسرة وداخل اجملتمعات احمللية احلضرية            
يف مناجم األملاس ويف البلدات احلدودية  واملطارات واألسـواق واحملطـات            (وضروب متطرفة من عمل األطفال      

األنشطة اخلطرية من قبيل صيد األمساك يف أعايل البحار ضـمن           (واالستغالل االقتصادي   ) الطرفية حلافالت النقل  
  ).مقاطعة نامييب

واالجتار هبم عكفت احلكومة، بدعم من اليونيسيف، على التحقيق يف          وللحؤول دون اختطاف األطفال       - ١١٢
  مناذج من االجتار باألطفال وبدأت يف إعداد استراتيجيات وطنية لتنفيذ وسائل متنع االجتـار باألطفـال حمليـاً                  

ركة ، مبشا )موقع حدودي يف كونيمي   (وسانتا كالرا   ) ماتاال(واعتمدت خطة عمل ملنطقة هويال      . أو خارجياً /و
وطنية من هيئات رئيسية كوزارة اإلدارة العامة واالستخدام والضمان االجتماعي، ووزارة املساعدة واإلدمـاج              

وشرطة احلدود، واملديرية الوطنية للتحقيق اجلنائي وإدارة اهلجـرة         (االجتماعي، ووزارة التعليم ووزارة الداخلية      
  .ها، ووزارة األسرة ومتكني املرأة وغري)وشؤون األجانب
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ولتحديث خطة العمل والتدخل ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال اليت مت إقرارها مبوجـب                - ١١٣
، يضطلع املعهد الوطين للطفولة بربنامج لتقييم تنفيذ تلك اخلطة وهو ينتظر هذا الربنامج؛ وسوف ٢٤/٩٩املرسوم 

  . يز االستراتيجيةيسهم هذا املسعى إىل حد كبري يف اإلجراءات التخطيطية وتعز

  اجملموعات اإلثنية واألقليات -  جيم

بادرت دولة أنغوال فور نيلها االستقالل الوطين بسن قوانني متنع املعاملة التمييزية القائمة على أساس قوامه انتمـاء                    -١١٤
ه اجملموعات حقوقاً مساوية     من القانون الدستوري على أن هلذ      ١٢وتؤكد املادة   . املواطنني إىل بعض جمموعات األقلية اإلثنية     

واالفتقار إىل املعلومات جعل من املستحيل إدراج هذه الفئـات اإلثنيـة يف نظـام البيانـات                 . حلقوق غريها دون أي متييز    
 ،وسوف يتصدى التعداد العام للسكان الذي ستجريه احلكومة يف أقرب وقت تتوفر فيه الشروط الالزمة              . اإلحصائية الوطنية 

ملثرية للجزع وسوف يوفر هذا التعداد معرفة أفضل باحلالة الدميوغرافية يف أنغوال، ومعرفة أفضل كذلك هبيكـل                 هلذه احلالة ا  
البيانات اإلحصائية وغريها من املعلومات ذات العالقة باملوضوع اليت ال غىن عنها وخاصة األرقام املتعلقة بالسكان مقـسمة                  

  .ون البشرة واللغة وغري ذلك من العواملحبسب اجملموعات اإلثنية والعرق والقومية ول

  املعوقون واملسنون -  دال

بذلت احلكومة جهوداً لتنفيذ السياسات العامة وبالتايل إلتاحة اخلدمات االجتماعية األساسية للـسكان               - ١١٥
". لـي إعادة التأهيل القائمة على أساس اجملتمع احمل"ويتم هذا من خالل املشروع املعنون  . وللمعوقني بوجه خاص  

 املهين، والدعم النفسي - االلتحاق باملدارس، والتدريب التقين /وإعادة التأهيل البدين ذي التوجه الوظيفي، والتعليم
االجتماعي الذي يوفر على صعيد اجملتمعات احمللية يسعى إلدماج املعوقني يف اجملتمع الذي يعيشون فيه من خالل                 

وهذه التجربة إجيابية إىل حد كبري يتم يف إطارهـا قبـول            . ألساسيةتيسري حصوهلم على اخلدمات االجتماعية ا     
  .املعوقني من طرف اجملتمعات احمللية وهي آلية من اآلليات الرامية إىل احلد التدرجيي من التمييز والوصم

ه بيد أن األحكام الواردة في    . أبريل حيمي املعوق يف العمل    / نيسان ٢٢ الصادر يف    ٢١/٨٢واملرسوم رقم     - ١١٦
  كثرياً ما تنتهك بالنظر إىل أن الشركات العامة واخلاصة تتجاهل يف كثري من األحيان املعوقني بذريعة أهنم عمال                  
ال حيققون الربح وأهنم يتطلبون استثمارات إضافية إلدخال التغيريات املعمارية الالزمة على املرافق اليت متلكها هذه 

 اآلن القوانني املتعلقة باملنح اليت ُتعطى للمعوقني والقانون اإلطاري          ومل توضع حىت  . وهذا متييز فاضح  . الشركات
  .وهذا القصور ينطوي هو اآلخر على عوامل التمييز. الناظم للحماية االجتماعية

ومعظم هـؤالء املعـوقني   .  معوق يف أنغوال١٧٠ ٠٠٠ أن هناك حنو ٢٠٠٥وبينت التقديرات عن عام    - ١١٧
).  يف املائة من الذكور٥٦( معوقاً حيظون مبساعدة احلكومة ٨ ١٧٠ سنة، منهم ٤٤و ٢٥تتراوح أعمارهم ما بني 

 يف املائة ٩,٨ يف املائة إعاقاهتم حسّية، و٢٨,٣ يف املائة من ذوي اإلعاقة باجلهاز احلركي، و٦١,٩من هؤالء هناك 
األلغام بوجه خاص وهي متثل     واإلعاقات باجلهاز احلركي حتدث بسبب البتر نتيجة للمتفجرات و        . إعاقاهتم ذهنية 

أما املقاطعات اليت يتركز فيها أعلـى عـدد مـن           .  يف املائة سببها شلل األطفال     ٢٢ يف املائة على حني أن       ٧٥
 يف  ٨,٦٥(، وبنغيال   ) يف املائة  ٩,٥٥(، ولواندا   ) يف املائة  ١١,٧٥(األشخاص املعوقني فهي مقاطعة كويرتا سول       

  ). يف املائة٧,١(، وهوامبو )ملائية يف ا٧,٨١(ولوندا نوريت ) املائة
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ومن أسباب ارتفاع عدد املعوقني ما يكمن يف آثار الرتاع املسلح املتطاول، وجوانب الضعف يف النظام                  - ١١٨
الصحي واالفتقار لربامج الوقاية وذلك نتيجة للحرب واآلثار اليت تلي احلاالت املرضية، وحاالت خلقية، واخنفاض 

  . األسر اليت مل حتسن رعاية أطفاهلا أو اليت أمهلتهماملستوى التعليمي لدى

صعوبة احلـصول علـى     (الصحة  : وذو اإلعاقة يواجه مشاكل شىت نامجة عن عوامل ذات صلة مبا يلي             - ١١٩
اخلدمات الصحية، ونقص املعدات التخصصية وصعوبة احلصول على املساعدة املادية والدوائية، وحمدودية سـبل              

صعوبة الوصول إىل نقاط التزود (؛ املياه واإلصحاح )عويضية بسبب االفتقار إىل املوارد املاليةاحلركة واألدوات الت  
اإلجهاد، السأم، االهنيار العصيب، مـشاعر      (؛ عدم االستقرار النفسي     )باملاء بسبب ُبعد الشقة واحلواجز الطبيعية     

ي االجتماعي يف االعتراف بالقـدرات      اخنفاض مستوى الوع  (؛ اجلوانب االجتماعية واألسرية     )السخط واإلحباط 
واملهارات اليت متكّن أصحاهبا من االضطالع باألنشطة املفيدة والتجاوزات واإلمهال وإساءة املعاملة والتـهميش              
والوصم وعدم االحترام والعنف النفساين واإلهانة واإلمهال األسري وانعدام فضاءات الترفيه وصعوبة الوصول إىل   

؛ اجلوانب االقتـصادية    )، وعدم التمكّن من احلصول على شهادة ميالد لشعور اآلباء باخلجل          وسائل النقل العام  
الفقر املدقع بسبب غياب املوارد الكافية أو االفتقار إليها؛ فقدان املمتلكات نتيجة لإلصابة باإلعاقـة وانعـدام                 (

  ).احلماية االجتماعية

عوقني ومن وصمهم جيري االضطالع يف الظـرف الـراهن          ويف حماولة للحد التدرجيي من التمييز ضد امل         - ١٢٠
  .مبشاريع لإلدماج يف اجملتمع يف جماالت اإلنتاج الزراعي وتربية احليوانات والتدريب املهين

  املرأة -  هاء

تسود أوضاع متييزية نتيجة لثقافة البلد وتارخيه خاصة على صعيد األسر اليت مل تزل املرأة تعامل فيهـا                    - ١٢١
  .عاملة الوضيع وُتحرم من بعض احلقوقأحياناً م

 من القانون الدستوري على أن األسرة هي النـواة          ٢٩ من املادة    ٢ و ١من ناحية أخرى، ينص البندان        - ١٢٢
والرجل واملرأة سواء أكانا متزوجني أم متعاشرين مها متساويان ويتمتعان . األساسية لتنظيم اجملتمع والدولة حتميها

  . نفس الواجباتبنفس احلقوق وعليهما

ومن بني األوضاع التمييزية األخرى ما تواجهه املرأة يف مكان العمل وخاصة على صـعيد الـشركات                   - ١٢٣
أوجه االختالل يف مشاركة املـرأة يف اهليئـات         : حيث لوحظت الظواهر التايل ذكرها    ) احمللية واألجنبية (اخلاصة  

  .املرأة أثناء فترة احلمل وبعد الوضعاملسؤولة عن اختاذ القرارات؛ وميل إىل جتاهل حقوق 

وحقوق املرأة العاملة تتجاهل باستمرار من قبل أرباب العمل بذريعة أن املرأة ال تعرف حقوقهـا ولـو        - ١٢٤
ويتعذر قياس العوامل اليت تتسبب يف ذلك حبكم الـضعف          . كانت حاجة املرأة إىل مرتب أوكد من حاجة غريها        

  . مما جيعل املرأة تعزف عن تقدمي الشكاويالذي ينتاب الثقافة القانونية

وقد أجنزت احلكومة وشركاؤها االجتماعيون قدراً كبرياً من العمل يف سبيل توفري الثقافـة القانونيـة                  - ١٢٥
لألشخاص وللنسوة بوجه خاص من خالل برامج نشر املعلومات واالتصال والتثقيف فيما يتعلق حبقوق املـرأة                 
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دام اللغات الوطنية والوسائل املتاحة كالفنون والتقنيات السمعية البـصرية وأجهـزة            والطفل، مبا يف ذلك استخ    
  .االتصال االجتماعية

وتقوم احلكومة، بالتعاون مع شركائها االجتماعيني، بتنفيذ اخلطة الوطنية واإلطار االستراتيجي للنهوض              - ١٢٦
ر اللذين أقرهتما اللجنة الدائمة التابعة جمللس الوزراء باملساواة بني اجلنسني باالستناد إىل منهاجي عمل بيجني وداكا

  .٢٠٠١عام 

وهذا . وجيري تنفيذ برنامج اإلرشاد والتنمية الريفية يف البلد وتقوم بتنسيقه وزارة الزراعة والتنمية الريفية  - ١٢٧
برامج ومشاريع لتمكني الربنامج فرصة تتاح للمرأة الريفية لتشارك يف عملية تنمية البلد، وذلك أساساً من خالل              

  .املرأة الريفية اقتصادياً مبا يشمل تقدمي القروض إليها واخنراطها يف األعمال التجارية البالغة الصغر

 امتثاالً للتوصيات الصادرة    ٢٠٠٠ أقر جملس الوزراء استراتيجية متكني املرأة حبلول عام          ١٩٩٧ويف عام     - ١٢٨
ركة املرأة يف العملية السلمية ومكافحة الفقر وتعليم املرأة وتدريبها          عن مؤمتري داكار وبيجني هبدف تعزيز مشا      

جبانب قضايا تتعلق بصحة األمومة وقضايا ثقافية وأسرية واجتماعية وبيئية، وإدارة املوارد الطبيعيـة والتحـرر                
ومفصلة حبسب  السياسي والتمتع حبقوق اإلنسان ومكافحة العنف املرتيل وإعداد واستخدام بيانات تتاح للعموم             

  .)٢٤( ومسائل ذات صلة بالفتيات، واالتصال والفنون، واإلعالم،نوع اجلنس

واخنرط يف تنفيذ االستراتيجية مؤسسات عامة وخاصة فضالً عن املنظمات غري احلكومية مـن خـالل                  - ١٢٩
رأة، هبدف تعزيـز     دعم للقضايا املتعلقة باجلنسني ومتكني امل      -  ANG/97.PO3املشروع  : األنشطة الرئيسية التالية  

القدرات املؤسسية لوزارة األسرة ومتكني املرأة على مجيع املستويات وبعض املنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة؛                
 بناء السلم وتعزيز فرص التنمية بني الشباب واملرأة وقد نفذ يف الفترة املمتـدة مـن                 -  ANG/97/010املشروع  

  .٢٠٠٢أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩٨مايو /أيار

والعنف املرتيل، بالنظر إىل سعة نطاق مفهومه، هو النوع األكثر شيوعاً من أنواع انتهاك حقوق املرأة يف              - ١٣٠
. وللحيلولة دون انتشار أعمال العنف، أسست وزارة األسرة ومتكني املرأة مراكز إلسداء املشورة األسرية         . أنغوال

وتـضطلع بأنـشطة    ) باء نفسانيون وعلماء اجتماع وحمـامون     يعمل فيها أط  (وتتميز هذه املراكز بأُطر ختصصية      
 ضحية من ٣ ٢٧١، سجل ما عدده حنو ٢٠٠٦ويف عام . للمشورة النفسانية والقانونية اليت ُتسدى لضحايا العنف

واملقاطعات اليت تنتشر فيها احلاالت     ).  من الرجال  ٣٥٢ من النسوة و   ٢ ٩١٩(ضحايا العنف يف مجيع أحناء البلد       
، ولوندا نوريت ) يف املائة٨,١٥(وبيي )  يف املائة١٩,٨٣(، وبنغيال ) يف املائة٣٠,٦٦(لواندا :  غريها هيأكثر من

بيد أن إصدار قانون الوساطة واملصاحلة سيسهم مسامهة قيمة يف احلؤول دون العنف املـرتيل               ).  يف املائة  ١,٢٦(
  .ة واألكثر تعبرياً عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أنغوال بأنه ميثل الظاهرة املميزالسائد والتخفيف من غلوائه علماً

                                                      

حدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد نظر التقرير املقدم من أنغوال بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتا  )٢٤(
  .)CEDAW/C/AGO/1-3(املرأة 
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مث إن أنشطة املشورة اليت تسدى للنسوة ضحايا العنف وغريه من األفعال املماثلة تشترك فيها منظمـات       - ١٣١
ة من عديدة تنتمي إىل اجملتمع املدين يف إطار من الشراكة مع وزارة األسرة ومتكني املرأة، اليت توفر بيانات إحصائي

وهذه الشراكة املهمة مكّنت مجيع املوظفني العاملني يف        . أجل أن تعاجل وتدرج يف قاعدة بيانات الوزارة املذكورة        
  .منظمات اجملتمع املدين من املشاركة يف الربامج التدريبية ويف التأهيل والتدريب املتقدم

  .ية األسر مبسؤولياهتاوتضطلع وزارة األسرة ومتكني املرأة كذلك بربامج دعوية لتوع  - ١٣٢

وللتأكد من حصول ضحايا العنف أو األشخاص الذين هلم صلة مباشرة أو غري مباشرة هبؤالء الـضحايا     - ١٣٣
على املساعدة القانونية، بادرت وزارة األسرة ومتكني املرأة بوضع مذكرة تعاون مع سلك احملامني يف أنغـوال يف                  

  .ون يف مراكز إسداء املشورة األسرية اليت أحدثت يف مجيع املقاطعات من أجل أن يعّين حمام٢٠٠١فرباير /شباط

 اسـتخدمت احلكومـة املـشروع       ٥+ ، وبعد الدورة اخلاصة بيجني      ٢٠٠١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ١٣٤
ANG/97/PO3            وكانت . ٢٠٠٥ كأساس إلعداد االستراتيجية الرامية للنهوض باملساواة بني اجلنسني حبلول عام

التعليم، اإلعـالم، االتـصال،     (؛ التعليم   )االقتصاد، البيئة، واملوارد الطبيعية   (الفقر  :  الرئيسية هي اآلتية   املواضيع
؛ حقوق املـواطن    )لألطفال والكبار واملسنني  (؛ الصحة   )الفنون، الثقافة، التنمية االجتماعية، األسرة، العلم والتكنولوجيا      

؛ حقوق الطفل؛ بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس؛ )اسي، العنف ونوع اجلنس االشتراك يف العملية السلمية، التحرر السي     (
  .٢٠٠٣اآلليات املؤسسية من أجل استدامة االستراتيجية، وقد أقر جملس الوزراء ميزانية حمددة لعام 

  حق االشتراك يف املواطنة واحلصول على اخلدمات السياسية العامة -  واو

وباإلضافة . مثرة عمل دعوي اضطلعت به احلكومة     " ١٩٩٩نيات يف عام    شبكة الوزيرات والربملا  "كانت    - ١٣٥
إىل الوزيرات والربملانيات تشمل هذه الشبكة نائبات للحكام وسفريات مل يزلن يف مناصبهن أو أهنن أهنني مدهتن؛               

ن حمفل من   وهذه الشبكة هي عبارة ع    . ١٩٩٨اليت كانت مثرة العمل املنجز يف عام        "  أنغوال - الشبكة النسائية   "و
املنظمات غري احلكومية واملنظمات القائمة على أساس اجملتمع احمللي، واجلمعيات واملؤسسات احلكومية؛ وأخـرياً              

  .٢٠٠١الذي أنشئ يف عام " احتاد نساء األعمال األنغوليات"هناك 

فهم هيـأوا   .  سياسية ومن نتائج هذا العمل ما متثل يف حتسيس القادة واملواطنني الذين هم أعضاء يف أحزاب                - ١٣٦
الظروف املالئمة إلتاحة الفرصة للمرأة من أجل أن تشترك بصورة فعلية يف العملية االنتخابية وإناطتها مبسؤوليات اختاذ 

  .  يف املائة من النسوة مقارنة بالرجال مبوجب االتفاق احملدد٣٠القرارات على أن يكون اهلدف هو بلوغ ما نسبته 

 السياسية يف أنغوال يف كنف مشروع تضامن سياسي من أجل تنظيم ما يتعلق برغبـة                وتتنافس األحزاب   - ١٣٧
املواطنني والتعبري عن هذه الرغبة واملشاركة يف احلياة السياسية والتعبري عن االقتراع العام بواسطة وسائل دميقراطية 

تقالل الـوطين ومتـتني الوحـدة    تعزيز صفوف األمة، االس: وأهدافه وبراجمه وممارساته تسهم فيما يلي   . وسلمية
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الوطنية، صيانة السالمة اإلقليمية؛ الدفاع عن السيادة الوطنية والدميقراطية؛ محاية احلقوق واحلريات األساسـية              
  .)٢٥(لألفراد؛ والدفاع عن الشكل اجلمهوري للدولة وطابعها األحادي والعلماين

 عامـاً   ١٨ املواطنني الذين ال تقل أعمارهم عن         من القانون الدستوري على أن جلميع      ٢٨وتنص املادة     - ١٣٨
وغريهم من املواطنني احملرومني قانوناً من حقوقهم السياسية واملدنية أن خيوضوا غمار احلياة السياسية وجيـب أن            

  .يشتركوا فيها على حنو نشط

ملواطنني احلق يف   ، الذي يعطي ا   ١٦/٩١واملمارسة الكاملة للحقوق يدعمها القانون الدستوري والقانون          - ١٣٩
حرية التجمع والتظاهر وحيدد الطريقة اليت ميكن هبا للمواطنني أو جملموعات األفراد أن ميارسوا هذا احلـق دون                  

  . والوئام االجتماعي، واهلدوء،انتهاك األحكام القانونية اليت تضمن التعايش السلمي

باملشاركة يف االنتخابات يف أنغوال من منطلق أن ومجلة التشريعات االنتخابية ال تسمح للعمال املهاجرين   - ١٤٠
  . وأن هؤالء العمال املهاجرين ال ميلكون اجلنسية األنغولية،هذه االنتخابات هي وقف على األنغوليني دون سواهم

عن  مكفولة لكافة املواطنني األنغوليني الذين تزيد أعماهم          أو إجياباً  واملشاركة يف العملية االنتخابية سلباً      - ١٤١
واملسؤولية . الثماين عشرة سنة ويتمتعون مبؤهالهتم الذهنية كاملة وليس هناك أي متييز قائم على أساس نوع اجلنس

ملقاة على عاتق األحزاب السياسية لكي حترص على أن تشارك املرأة مشاركة نشطة من حيث إهنن يتنافسن مع الرجال                   
  .تقاء إىل املناصب السياسية اليت تتمخض عنها العملية االنتخابيةيف ظل املساواة وعلى هذا فإهنن قادرات على االر

وهناك قيود مفروضة على حقوق التصويت مطبقة على األجانب دون سواهم وعلى القصر الذين تقـل                  - ١٤٢
   واجملـرمني الـذين     ،أعمارهم عن مثانية عشر عاماً يف تاريخ التصويت، واملرضى عقلياً حبكم ظروفهم الـصحية             

  .عون بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة حبقوقهم املدنية والسياسيةال يتمت

، اليت تلقي على كاهل الدولة واألسرة واجملتمع بواجـب تعزيـز التنميـة              ٣١واستناداً إىل تفسري املادة       - ١٤٣
ومنها املتناسقة لشخصية الشباب وخلق الظروف املواتية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشباب 

 والـضمان   ، والعمل ، والثقافة واحلصول على فرصة عمل ألول مرة       ،على وجه التحديد التعليم والتدريب املهين     
 بالنظر إىل أن مجيع املـواطنني يف  ، والرياضة واالستفادة من الوقت املخصص للترفيه      ، والتربية البدنية  ،االجتماعي

العضوية يف األحزاب السياسية؛ : ه من الوجوه من ذلك مثالًأنغوال يشاركون مشاركة نشطة يف احلياة العامة بوج
 والتسجيل يف االنتخابات ١٩٩٢وعدد املنظمات االجتماعية والعضوية فيها؛ واملشاركة النشطة يف انتخابات عام 

ية ؛ واملشاركة اجلماهريية يف الربامج الثقافية والرياضية والترفيهية وما إىل ذلك، وهي مؤشرات مرض             ٢٠٠٧لعام  
  .إىل حّد كبري دالة على حق املواطنني يف املشاركة

                                                      

  .٤القانون الدستوري، املادة   )٢٥(
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 من القانون الدستوري، الذي مت تعزيزه باملدونات املدنية واألسرية، ١٩والقانون األنغويل، وبالذات املادة   - ١٤٤
يكرس حق املواطن يف اجلنسية بوسعه أن حيصل عليها من خالل ما ينص عليه كتّيب اإلحصاءات احليوية الفردية                  

  .استناداً إىل بطاقة اهلوية الشخصية، اليت تنطوي على ما يضمن احلق يف ممارسة املواطنية

   أو مبوجب املـيالد أو الوالـدين        حق الدم وحق األرض   ويف أنغوال تتحدد اجلنسية باالستناد إىل مبادئ          - ١٤٥
والواجـب أن   . لى اجلنسية ، وميكن لألجانب احلصول ع    )٢٦()يوليه/ متوز ١ الصادر يف    ١/٠٥القانون  (أو الزواج   

يكون طالب اجلنسية، يف تاريخ تقدمي طلبه، كهالً وفقاً ملا تنص عليه قوانني أنغوال والبلد األصلي للمتقـدم وأن                   
يكون قد أقام يف أنغوال ملدة ال تقل عن عشر سنوات، شريطة توافر الضمانات األدبية واملدنية الالزمة لالندماج يف 

وحيق للمواطن األجنيب الذي يتزوج من أنغولية أن .  القدرة يف حتديد وجهاته وضمان إعاشتهاجملتمع األنغويل، وله
وهلذا السبب،  . حيصل على اجلنسية األنغولية بعد مخس سنوات من تاريخ تقدمي الطلب الذي توافق عليه الزوجة              

هناك قرار حر وسيادي اختـذه      فالزواج من أجنيب أو أجنبية ال يؤثر على جنسية الزوج أو الزوجة إال أن يكون                
  . ذلك الشخص

وبالنسبة للشخص الذي يولـد يف اإلقلـيم        . وميكن احلصول على اجلنسية األنغولية كذلك بتقدمي طلب         - ١٤٦
  األنغويل وليس له أي جنسية أخرى، وكذلك الشخص الذي يولد يف اإلقليم األنغويل ويكون جمهـول األبـوين                  

  . أو جمهول اجلنسية أو عدميها

الذين حيصلون طوعاً على : واملواطنون الذين يرتكبون فعالً من األفعال التالية يفقدون جنسيتهم األنغولية   - ١٤٧
جنسية أخرى أو يتخلون عن جنسيتهم األنغولية؛ الذين ميارسون وظائف سيادية لدى بلد أجنيب دون أن يكون                 

نغوليني يف اخلارج والذين حيصلون على جنسية البلد هلم تفويض من اجلمعية الوطنية؛ القصر الذين يولدون ألبوين أ
الذي يولدون فيه مث يرفضون أن يكونوا أنغوليني عند بلوغهم سن الرشد، واألطفال الذين يتبناهم رعايا أجانب                 
ويرفضون أن يكونوا أنغوليني حني بلوغهم سن الرشد، املتهمون احملكوم عليهم جبرائم حبق الدولة والذين حصلوا                

  .جلنسية بناء على طلب قّدموه، أو أولئك الذين يؤدون اخلدمة العسكرية يف بلد أجنيبعلى ا

والشروط اليت ُوضعت وموضوعها عملية تنظيم االنتخابات الثانية يف أنغوال وفقاً للقانون هـي أسـس                  - ١٤٨
القـانون  : لتشريعية اليت تـضم منطقية تتيح للمواطنني سبيل اخلدمة السياسية والعامة للمواطنني وذلك كجزء من الرزمة ا 

يوليـه،  / متوز ١ الصادر يف    ٣/٠٥مارس واملتعلق بتمويل األحزاب السياسية، والقانون رقم        / آذار ١٣ الصادر يف    ٣/٩٧
قـانون  (أغطـس   / آب ١٠ الـصادر يف     ٦/٠٥بشأن املبادئ التوجيهية اليت حتكم نظام التسجيل االنتخايب؛ والقـانون           

  ).القوانني املتعلقة بإجراءات االنتخابات(يوليه / متوز١٤ الصادر يف ١٠/٠٥والقانون رقم ) االنتخابات

                                                      

  .قانون اجلنسية  )٢٦(
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  القضايا االقتصادية واالجتماعية -  زاي

   الظروف املعيشية للسكان- ١

وكانت أنغوال قبل االستقالل تتمتـع      . أنغوال بلد من أغىن البلدان الزراعية يف أفريقيا جنوب الصحراء           - ١٤٩
ل األغذية وكانت من كبار املصدرين للمنتجات الزراعية مبا فيها النب والسيزال والقطـن              باالكتفاء الذايت يف جما   

: أما مصادر كسب العيش فهي. واإلنتاج يف هذا الوقت يف سبيله إىل التعايف. والقمح والفواكه واملانيهوت وغريها
ومن بني احملاصيل . سرغوم يف اجلنوباملانيهوت والبطاطا احللوة يف الشمال والقمح يف املناطق الوسطى والدخن وال

األخرى يف هذه املنطقة ما يشمل الفاصوليا واألرز وزيت النخيل والنب واملوز واألناناس والقوارص وغريها مـن                
وهناك مناطق رعوية شاسعة يرعاها البقر واملاعز على سبيل ذكر البعض من هذه املواشي فضالً عـن                  . الفواكه

 الساحل من أغىن سواحل إفريقيا باألمساك وهناك البعض من أجناس األمساك تقوم على              ويعترب. اخلنازير والطيور 
أساسها صناعات من قبيل األسقمري والسردين والصورال والنت واألخفس والنهاش واحملار والرخويات على سبيل 

  .ذكر بعض األمساك

ايل اخلام مؤشرات على املستوى العـام ألوضـاع   والنتائج املشجعة ذات الصلة باجتاه نصيب الفرد من الناتج اإلمج      -١٥٠
 دوالر ١ ٩٨٤,٨٠مقابل ) باألسعار احلقيقية (٢٠٠٦ يف عام  دوالرا٢ً ٥٦٥,٢٠ومبلغ هذا النصيب حنو   . السكان املعيشية 
لـي  ومتثلت الزيادة يف نصيب الفرد من النـاتج احمل        .  يف املائة  ٢٩,٢، وهي مقارنة تظهر زيادة بنسبة       ٢٠٠٥احملسوب عام   
  . دوالرا١ً ٢٦٥ حني كان يبلغ نصيب الفرد حنو ،٢٠٠٤ يف املائة مقارنة بعام ٥٧ يف ٢٠٠٥اإلمجايل عام 

 يف املائة عـام   ١٥,٣ و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٧وكان معدل النمو يف الدخل املتوسط لألنغوليني حنو           - ١٥١
من اتسام توزيع الدخل الوطين باالسـتقرار،       وعلى الرغم   .  يف املائة  ٢,٩ بالنسبة ملعدل منو سكاين قدره       ٢٠٠٦

ويف الواقع وبفضل ائتالف النمو احلقيقي واالستثمار العام يف . الراجح أن بعض التحسن قد حصل يف معدل الفقر
 ١٢,٢ و ٢٠٠٥ يف املائة عام     ١٨,٥،  ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٣١(اجملال االجتماعي والسيطرة الفعلية على التضخم       

وسياسات اإلدماج االجتماعي يف الربنامج العام للحكومة، الراجح أن  يكون معدل الفقر يف ) ٢٠٠٦يف املائة عام 
 يف املائة بالنسبة لتلك     ٥٦ ُحسبت قيمة قدرها     ٢٠٠٥يف املوازنة لعام    ( يف املائة    ٥٠ قد اخنفض إىل     ٢٠٠٦عام  

جري فيها اجلرد املتعلق باملـصاريف      ، وهي السنة اليت أُ    ٢٠٠٠ عن عام    ١٢,٢السنة، بتدٍن بالنقاط املئوية قدره      
  ).والدخول األسرية

   يف املائة مقارنـة     ٧٦,٥ مليار دوالر مما ميثل زيادة قدرها        ١,٥واالستثمارات العامة، اليت قدرت بنحو        - ١٥٢
، كانت حافزاً حقيقياً لالقتصاد الوطين ليس من وجهة نظر حفز االستثمار اخلاص الـذي أفـادت                 ٢٠٠٥بعام  

 مليار دوالر ولكن أيضاً من وجهة نظر التحسن يف الظـروف املعيـشية العامـة                ١١,٤ أنه بلغ رقم     التقديرات
 يف املائة   ٨,٣ يف املائة والقطاعات االقتصادية مبا نسبته        ٢٨,٣وحظيت القطاعات االجتماعية مبا نسبته      . للسكان

 يف املائة من املبلـغ      ٣٦,٩بنحو  ) ملياهالطرق السيارة والسكك احلديدية والطاقة وا     (وقطاعات املرافق األساسية    
  .اإلمجايل ملا أنفقته الدولة يف جمال االستثمار
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 نلحظ بوجـه    ٢٠٠٦- ٢٠٠٥وعلى صعيد السياسات املندرجة يف إطار الربنامج العام للحكومة للفترة             - ١٥٣
. االقتصاد احمللـي  خاص السياسات يف جمال حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي والسياسات اليت نفذت حلفز منو              

ومقارنة باجملال السابق، فإن اآلثار اإلجيابية يعرب عنها ثبات القطع األجنيب وعودة الثقة إىل العملة الوطنيـة، ممـا     
ساعد على حتقيق زيادة مهمة يف الودائع بالكوانزا والسيطرة على العجز يف امليزانية وتدين التـضخم والـشفافية            

  . وحتسن الصورة اخلارجية للبلد يف نظر أهم املؤسسات املالية واالقتصادية الدوليةاألكرب يف احلسابات احلكومية

األشغال : أما فيما خيص السياسات اليت متيل إىل توطيد اإلنتاج غري البترويل جيدر بالذكر القطاعات التالية  - ١٥٤
. طاقة واملياه والـصناعة التحويليـة     وتوليد وتوزيع ال  ) الزراعة، املواشي، مصايد األمساك   (العامة والقطاع األويل    

 بينت أن هذه هي البداية لعملية ميكن أن تفضي إىل           ٢٠٠٥ومعدالت النمو يف القيم املضافة لكل قطاع يف عام          
  .إعادة متوقع القدرات وزيادة يف إمكانيات اإلنتاج للبلد والتكامل على صعيد االقتصاد احمللي

ينامي لالقتصاد الوطين وهناك دراسات حملية ودولية شىت الحظت هذه          وهذا يؤكد، يف الواقع، النمو الد       - ١٥٥
واملعدالت اليت سجلت يف قطاع البناء والصناعة التحويلية وقطاعات الزراعة واملواشي واحلراجة            . الظاهرة بالفعل 

رة  أخرى لتحقيق حتسن أبرز يف الظروف املعيشية للسكان وهـي معـدالت جـدي              ومصايد األمساك تعترب أُسساً   
 مما يعكس ، يف املائة٣٨ شهدته جتارة اخلدمات اليت حققت معدل منو فاق ٢٠٠٦وأبرز حدث يف عام . باملالحظة

  .دينامية النقل والتجارة وخاصة االتصاالت السلكية والالسلكية واملصارف والتأمني

 التحويلية ما زالت تقصر     ، إال أن الصناعة   وعلى الرغم من النمو الكبري الذي كان أعلى مما كان متوقعاً            - ١٥٦
ويف عام  . عن أن تكون صناعة متسمة بالتنوع التنافسي وبالزيادة يف إسهامها يف الوفاء باحتياجات السوق احمللية              

.  يف املائة من النسيج الـصناعي      ٨٠ استمرت الصناعات الغذائية وصناعات املشروبات تستأثر بأكثر من          ٢٠٠٦
 يف املائة باملقابل، على سبيل      ٣٦لى معدل منو يف السنة املاضية حيث بلغ حنو          وأفيد بأن إنتاج املشروبات حقق أع     

 يف املائة ١,٥ يف املائة يف صناعة املعدات واألدوات الكهربائية، و١ يف املائة يف الصناعة الكيميائية و      ١,٧ل املثال،  
بغي التشديد على أن قطاع املالبس يف      وين.  يف املائة يف املنتجات املعدنية     ٠,٤يف املنتجات املشتقة من األخشاب و     

  .أنغوال قد زال

 يف املائة   ١٨٣,٦٢ وبنسبة   ٢٠٠٦ يف املائة مقارنة هلا بعام       ١٥,٠٢وزادت امليزانية العامة للدولة بنسبة        - ١٥٧
:  فيشتمل على مقومني أساسـيني اثـنني مهـا         ٢٠٠٧أما حجم اإليرادات املسقط بالنسبة لعام       . ٢٠٠٥مقارنة هلا بعام    

  ). يف املائة٢٥(ومأتاها أساساً النفط واألملاس، واإليرادات من التمويل احمللي والدويل )  يف املائة٧٥(يرادات الذاتية اإل

والزيادة يف اإليراد بصدد خلق حتسن مهم يف نصيب الفرد من الدخل بالنسبة للسكان علماً بأن أنغـوال     - ١٥٨
  . بلدا١٧٧ً من أصل ١٢٢ل حتتل املكانة ا
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  ١٢ول اجلد
  االجتاهات يف الناتج احمللي اإلمجايل

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠١  السنة

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل      
  )٢٧()بدوالرات الواليات املتحدة(

٣ ٦١٤  ٢ ١٢٩  ٩٥٩  ٨٠٠ 

  )٢٨(احلق يف العمل - ٢

فالواضح أن منواً كبرياً    . ثننيوالقيم املطلقة املسندة للتعليم والصحة آخذة يف التطور يف اجتاهني خمتلفني ا             - ١٥٩
  . أو من منظور االستعراض٢٠٠٦حتقق يف جمال التعليم سواء باملقارنة للميزانية احلكومية األصلية لعام 

 من قانون العمل العام على الشروط املتعلقة بأداء العمل وتقرر أن هنـاك              ٩٥ إىل   ٨٥وتنص املواد من      - ١٦٠
  .سائل حمددة آخذاً بعني االعتبار سعة نطاقها وتنوعهاأدوات قانونية معيارية أخرى تنظم م

 ٢٨ الـصادر يف     ٢١/١٢/٩٢القـانون رقـم     (على هذا النحو فإن قانون النقابات الساري يف أنغوال            - ١٦١
يضع املعايري إلنشاء النقابات أو احتادات النقابات باالستناد إىل مبادئ حملية مع االستقالل التام عن ) طسسأغ/آب

األحزاب السياسية ومنظمات أرباب األعمال وأي جمموعات ذات طابع غري نقـايب، باالعتمـاد علـى          الدولة و 
انتخابات هليئاهتا املديرة من خالل تصويت جيري يف نطاق مجعية عامة لألعضاء الذين يقومون بـإقرار الـُنظم                  

  .األساسية اليت حتكم هذه اهليئات

العامـة واخلاصـة واملختلطـة      (عايش بني خمتلف أنواع امللكية      والنظام االقتصادي يقوم على أساس الت       - ١٦٢
اليت حتميها الدولة وهو ُيعزز مشاركة كافة الوكالء وكافة أنواع امللكية من خالل العمـل               ) والتعاونية واألسرية 

سـتوري  وهذا احلكم الد  . الذي خيلق الظروف املالئمة للتنمية االقتصادية الوطنية اليت تفي باحتياجات املواطنني          
يقتضي من الدولة اختاذ تدابري تؤمن السبيل لكافة املواطنني القادرين على قبول أول تعيني هلم يف الوظيفة والعمل                  

  .وحيق هلم على هذا النحو التنظيم املهين وممارسة النشاط النقايب

وتدل البيانات . ة الوطنيةوالعمالة متغري اقتصادي حاسم بالنسبة للتكامل االقتصادي احمللي ولتأمني املصاحل  - ١٦٣
أي بأربع نقاط مئوية زائدة على املعدل    ( يف املائة    ٢٥,٢ متثل يف حنو     ٢٠٠٦املتاحة على أن معدل البطالة يف عام        

 يف املائة وهو اخنفاض يعزى بالتأكيد للدينامية        ٢٩,٢وقد اخنفض هذا املعدل مما نسبته       ). ٢٠٠٥التقديري لعام   
وهذا يكفل حق املـواطنني يف      . مصائد األمساك وإىل حد ما قطاع اخلدمات غري التجارية        اليت متيز قطاعي البناء و    

  . احلصول على عمل بغية حتقيق أهدافهم الشخصية وتقدمي مسامهة قيمة يف تنمية البلد
                                                      

  . املكتب اإلحصائي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي-  ٣٥٣٦٢ التقرير -  البنك الدويل  )٢٧(
  .٢٠٠٦معلومات مستقاة من املسح الربناجمي احلكومي لعام   )٢٨(
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ومما له أمهية مماثلة اإلشارة إىل النمو يف خلق فرص العمل يف القطاعات واجملاالت األكثر تنوعـاً مـن                     - ١٦٤
  .االقتصاد الوطين

 إن العمالة يف هذا القطاع هي باألساس من نصيب أشـخاص مـشمولني              :قطاع الزراعة واحلراجة واملواشي     - ١٦٥
 فرصة جديـدة  ٧٢ ٢٣٠بعملية إعادة التوطني وإدماج املشردين والالجئني واجلنود السابقني يف االقتصاد واجملتمع بإتاحة     

  .ملائة من األراضي القابلة للزراعة يف ا٢للعمل ومثلت إىل حد كبري حنو 

.  من منظور فرص العمل مل حيدث أي تغيري يف أداء االستثمارات الـيت وظفـت              :قطاع مصائد األمساك    - ١٦٦
 وظيفة جديدة أضيفت إىل هذا العدد أساساً بفضل ٤ ٩٤٤ صياد حبري و٤١ ٥٠٠ ،٢٠٠٥وكان هناك، يف عام 

  .مخسة قوارب صيد صغرية وضعت يف اخلدمة

وهذا النمو حدث بفضل    .  يف املائة  ٥ بلغ إنشاء فرص العمل يف هذا القطاع حنو          ،٢٠٠٦ يف عام    :النفط  - ١٦٧
  .الزيادة يف النشاط الذي تشهده هذه الصناعة نتيجة لالستثمارات اليت وظفت يف السنوات السابقة

دة يف عدد الشركات بـسبب   بالرغم من عدم توفر أي بيانات، من السهل اخللوص إىل أن الزيا :األملاس  - ١٦٨
 Sociedades Mineiras do Catoca, SDM, Chitotolo, Luô, Projectoائتالف رأس املال العام واخلاص مثل 

Mineiro Lunda-Nordeste and the Fundação Brilhante اليت  تسهم مسامهة كبرية يف زيادة النشاط اإلنتاجي 
  .ومن مث تنامي فرص العمل

 فرصـة   ١ ٨٢٧ ساعدت االستثمارات اليت وظفت يف هذا القطاع على خلـق            : التجهيز قطاع صناعة   - ١٦٩
 نـسمة كـانوا   ٣٤ ٣٦٠ يتـبني أن  ،٢٠٠٦وحينما تضاف هذه الفرص إىل العدد املوجود منها يف عام   . عمل

  .٢٠٠٧مستخدمني يف هذا القطاع يف عام 

وحني يضاف هذا العـدد إىل      . فرصة عمل  ٣٠ ٥٢١ إن منو اإلنتاج يف قطاع البناء خلق         :قطاع البناء   - ١٧٠
 يف املائة ١٧ عامالً مستخدماً يف هذا القطاع أو مبعدل منو قدره ٢٠٦ ٥٢١ يغدو اجملموع ٢٠٠٥فرص عمل سنة 

  .٢٠٠٦يف عام 

  . وظيفة إضافية٤ ٦٩٠ أمكن بفضل االستثمارات اليت وظفت يف هذه الفترة خلق :قطاع الطاقة واملياه  - ١٧١

 ٣ ٢٥٧ متكن هذا القطاع، من منظور العمالة، مـن خلـق            :يد واالتصاالت السلكية والالسلكية   قطاع الرب   -١٧٢
فرصة عمل عن طريق جهات تشغيل عاملة يف الظرف الراهن وهذا موافق ملستوى االستثمارات اليت وظفت أثناء السنة،                  

  اهلاتفية وخـدمات اهلـاتف املتنقـل     نظراً لضرورة تلبية الطلب على اخلدمات        ٢٠٠٦أي فرص العمل املضمونة يف عام       
  .بوجه خاص

 فرصة عمل شكلت معدل منو      ٢ ٢٧٧ مسحت االستثمارات املأذون هبا خبلق       :قطاع الضيافة والسياحة    - ١٧٣
والنتائج اليت حتققت يف جمال االستخدام تؤكد بوضوح دور قطاع السياحة والضيافة يف أداء .  يف املائة٣٧٤قارب 

  .جتارة اخلدمات
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 على الرغم من عدم توافر أي بيانات، إال أن قطاع النقل هو املرشح اجلاد لتوفري فرص عمل :قطاع النقل  - ١٧٤
باالستناد إىل النشاط الكثيف الذي يشهده نقل األشخاص والبضائع عن طريق الطرق السيارة والسكك احلديدية               

قطاع العام وهي استثمارات هلا ثقل أهم        وهو ما يربر حجم االستثمارات اليت وظفها ال        ،وعن طريق البحر واجلو   
  .من ثقلها يف القطاع اخلاص

/ ن الزيادة الكبرية يف عدد شركات التأمني ووسـطاء التـأمني          إ :التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية     - ١٧٥
 يف عام  مليون دوالر أمريكي٢٧١,٩ومساسرة التأمني وإعادة التأمني الذين منا حجم األقساط التأمينية لديهم من         

 ساعدت على زيادة عدد فرص العمل اليت ال يتاح بشأهنا     ،٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي عام      ٣٦٧,٦ إىل   ٢٠٠٣
  .أي بيانات

، هو  ٢٠٠٦بقي عدد املدرسني يف مجيع املستويات، من منظور فرص العمل املتاحة عام              :قطاع التعليم   - ١٧٦
  .٢٠٠٥نفسه مقارنة بعددهم يف عام 

 شهدت الزيادة يف الشبكة الصحية منواً يف عدد العاملني يف جمال الرعاية الصحية الذين بلغ :قطاع الصحة  - ١٧٧
  . عامالً جديداً يف النظام الصحي الوطين١٤ ٠٧١عددهم 

   ٢٠٠٣ففـي الفتـرة مـن     . يلعب التدريب املهين دوراً مهماً يف سياسة االسـتخدام         :التدريب املهين   - ١٧٨
 يف عدد املؤسسات واألعمال التجارية واجلهات الفاعلة املرخص هلا باالضطالع            بدأ يالحظ منو كبري    ٢٠٠٦إىل  

 مراكز للتدريب املهين، عامة ٣٠٤ توفرت هناك ٢٠٠٦وحبلول أواخر عام . بربامج التدريب وإعادة التأهيل املهين
 ٢٠٠٤ائة يف عام     يف امل  ١٢,٢ولوحظ أن النمو، مقارنة بالسنوات السابقة، قد بلغ حنو          . وخاصة على حد سواء   

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٨ و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥,٦و

 ٦,١، على حني أن هذا الرقم ارتفع بنسبة         ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١٤,٢واخنفض عدد املسجلني بنسبة       - ١٧٩
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٥٥ و٢٠٠٥يف املائة يف عام 

 يف سياق هتيئة الظروف الالزمة لتحسني املوارد البشرية واكتست          استأثرت عملية التدريب املهين بأولوية      - ١٨٠
 ٢٠٠٤على هذا النحو وعلى حني شهد عام . ٢٠٠٦عملية توفري املرافق األساسية أمهية وتعزز هذا االجتاه يف عام 

  . املائة يف١٢ حيث فاق ٢٠٠٦ يف املائة على التوايل بلغ النمو ذروته يف عام ٦,٧ و١١ منواً مبقدار ٢٠٠٥وعام 

 مقارنة هلا   ٢٠٠٥ ويف عام    ٢٠٠٣ مقارنة هلا بعام     ٢٠٠٤وشهدت القدرة التدريبية الوطنية منواً يف عام          - ١٨١
 يف ٧، مل يبلغ هذا النمو سـوى  ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة على التوايل    ٣٢,٢ يف املائة و   ١,٢ بنسبة   ٢٠٠٤بعام  

ري املزيد من املوارد على مستوى إمدادات نظام التدريب املهـين  املائة وفق ما تفيده األرقام، األمر الذي مسح بتوف        
  .الوطين ويف جمال برامج التدريب األويل والتعليم املتواصل فضالً عن التسويات املهنية اليت شهدها سوق العمال

ني حيث ومن ناحية أخرى فإن هذا املؤشر يدل على انفتاح أكرب يف جمال العمالة والفرص املتاحة للمواطن  - ١٨٢
  .إهنم حينما حيظون بالتدريب يتمتعون بإمكانيات أفضل ألداء أنشطة مولدة للدخل
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ثقالً  ويبني التقسيم التدرييب حبسب املهن أن الختصاص البناء املدين يليه قطاع الكهرباء وعلوم الكمبيوتر،  - ١٨٣
املتدرب تتوافق واملتطلبـات الـيت   وتربهن هذه املؤشرات بوضوح على أن مصاحل        .  يف املائة  ٦٠نوعياً يزيد على    

  .أبانت عنها سوق العمل من حيث الفرص املعروضة

  ٢الشكل 

  علوم الكمبيوتر، املباين املدنية، الكهرباء وااللكترونيات، وغري ذلك: التدريب

  ).٢٠٠٥التقرير املتعلق بربنامج احلكومة لعام ( وزارة اإلدارة العامة واالستخدام والضمان االجتماعي :املصدر

   أمـا  ، يف املائة مـن املـواطنني املـدربني   ٤٤يستخدم سوق الوظائف، من خالل التدخل املباشر، حنو         - ١٨٤
  .فقد اختاروا حلوالً أخرى مثل العمل للحساب اخلاص أو العمل املستقل)  يف املائة٥٦(البقية 

  وهذا ميثل باألعداد املطلقـة  . ستني يف املائة من السكان يف أنغوال تزيد أعمارهم على ال  ٤ويقدر أن حنو      - ١٨٥
  .)٢٩( مسن ومجيعهم يعيشون يف فقر مدقع٦٠٥ ٠٠٠حنو 

    أهداف قانون احلماية االجتماعية- ٣

 ١٨/٩٠ وهو القانون اإلطاري املتعلق باحلماية االجتماعية، القـانون رقـم            ،٧/٠٤ألغى القانون رقم      - ١٨٦
التضامن الوطين الذي يعكس توزع التمويل على مصادر : آلتيةوأهدافه هي ا. أكتوبر/ تشرين األول٢٧الصادر يف 

متأتية من الضرائب، ورفاه األفراد واألسر واجملتمعات احمللية الذي يتجلى يف النهوض االجتماعي والتنمية اإلقليمية 
التعطل والتهميش والتناقص التدرجيي ألوجه عدم املساواة االجتماعية والتفاوتات اإلقليمية؛ واحليلولة دون الفاقة و

والقيام مع املتلقني أنفسهم بتنظيم برامج احلماية اخلاصة بالنسبة ألشد الفئات عرضة للتأثر؛ وضمان مـستويات                
عيش دنيا لألفراد واألسر خاصة يف احلاالت احلرجة إما بسبب انعدام القابلية للتنبؤ أو بسبب النطاق أو االستحالة 

  .لية بالنسبة للمتلقنيالكلية لإلنعاش أو املشاركة املا

                                                      

وزارة املساعدة وإعادة اإلدماج (الدراسة املتعلقة بالظروف االقتصادية واالجتماعية للمسنني يف أنغوال،   )٢٩(
  .)٢٠٠٤/االجتماعي
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األفراد أو األسر الذين يعانون : يتسع نطاق تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل السكان املقيمني وبالذات  - ١٨٧
من الفقر؛ والنسوة احملرومات؛ واألطفال واألحداث ذوي االحتياجات اخلاصة أو الذين هم ُعرضة خلطر معـني؛             

لبدنية أو االقتصادية أو من العزلة؛ واملعوقون الذين يواجهون خطراً من األخطار املسنون الذين يعانون من التبعية ا
  .أو الذين هم معرضون لالستبعاد االجتماعي؛ والعاطلون عن العمل الذين يواجهون خطر التهميش

دي بتعزيـز    من القانون الدستوري اليت تنا     ٧والسند القانوين ملبدأ املساواة وعدم التمييز يكمن يف املادة            - ١٨٨
  .التضامن االقتصادي واالجتماعي والثقايف فيما بني كافة مناطق أنغوال من أجل حتقيق التنمية املشتركة لألمة قاطبة

واستناداً إىل األحكام الواردة يف القانون، اختذت احلكومة مجلة من التدابري اإلدارية بعيد االستقالل الوطين   - ١٨٩
أمـا  . ية يف ذلك الوقت متيز ضد فئات اجتماعية معينة وتستبعد هذه الفئات           وكانت القوى االستعمار  . مباشرة

سياسات الدولة وبراجمها حلماية ومساعدة أشد املواطنني ضعفاً كاألطفال والنسوة واملسنني واملعوقني وجمموعات             
قيح ما ال يالئم من القوانني وتتواصل املهمة املتمثلة يف تن. األقلية اإلثنية املعزولني فتحظى بدعم التشريعات السارية

  .بغية حتقيق التوافق بني القوانني  وجعلها تتمشى مع الصكوك القانونية الدولية

ولتمكني املؤسسات ذات الصلة الوثيقة من أن تؤدي دورها املتمثل يف توفري محاية اجتماعية أفضل ملن هم   - ١٩٠
لسلة من الُنظم األساسية كلما مسحت الظـروف        حباجة إليها وضع إطار لإلصالح التشريعي وصيغت بالفعل س        

مشروع القانون األويل املتعلق باحملاكم؛ مشروع القانون األويل املتعلق مبكتب املدعي العام ووضع القضاة يف : وهي
مكتب املدعي العام؛ مشروع القانون األويل املتعلق بتعديل قانون االحتجاز السابق للمحاكمة؛ مشروع القانون              

املعدل للقانون املتعلق بتفتيش األشخاص واألماكن واالعتقال؛ مشروع القـانون األويل املتعلـق بوضـع           األويل  
القضاة؛ مشروع القانون األويل للقانون املعدل للعدالة اجلنائية العسكرية؛ مشروع القانون األويل املتعلق بالوساطة 

ية؛ مشروع القانون األويل املتعلـق مبركـز الـدعم          واملصاحلة؛ مشروع القانون األويل املعدل للمساعدة القانون      
القضائي؛ مشروع القانون األويل املتعلق بشركات احملاماة؛ مشروع القانون األويل املتعلق باملرسوم القاضي بتعديل 

  .تنظيم األمانات القضائية

القانون املتعلق مبكتب :  هناك بعض القوانني اليت هي قيد اإلعداد وتشمل، يف االعتبار اهلدف نفسهوأخذاً  - ١٩١
حمامي االدعاء وبشأن وضع القضاة يف مكتب حمامي االدعاء؛ ومشروع تنقيح القانون املتعلق برئيس هيئة االدعاء، 
ووضع أمني املظامل والسلطة العليا ملكافحة الفساد؛ والقانون اجلنائي؛ والقانون املدين؛ وقانونا اإلجراءات املدنية              

؛ والسجل املدين للقوانني اخلاصة بكّتاب العدل، وقانون العمل، واللوائح املتعلقة باهليئـات             واإلجراءات اجلنائية 
أبريل واملتعلق مبحاكمة القصر؛ ومشروع تنقيح القانون / نيسان١٩ الصادر يف ٩/٩٦التكميلية لتنفيذ القانون رقم 

 ومشروع القانون األويل املقترح املتعلق  املتعلق بقانون تكوين اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية؛-  ١٤/٩١ رقم
  .يبالعنف املرتيل والعنف األسر

   األجر األدىن الوطين- ٤

 تعديل األجر األدىن الـوطين      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ الصادر يف    ٧٩/٠٦يتناول املرسوم رقم      - ١٩٢
اثنان ومثانون دوالراً من دوالرات      (ياً أمريك  دوالراً ٨٢ لمساويا  ) وهي الكوانزا (وحيدد مقداراً بالعملية الوطنية     
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 وهو  ، باالستناد إىل التضخم املتوقع    ،٢٠٠٦ أكتوبر/األولسرى مفعوله يف تشرين     ) الواليات املتحدة األمريكية  
  . مع إبقاء األداء االقتصادي نصب األعني،موافق لتعديل األجور يف اخلدمة املدنية

 وبالدرجة األوىل العاملني ذوي الطاقة األكثر حمدوديـة علـى           ،قل مهارة ويهدف التعديل إىل محاية العاملني األ       -١٩٣
  .وقد جرى التعديل مرات أربع خالل السنوات الثالث األخرية باالستناد إىل االجتاه يف التضخم املتوقع. املساومة

ري الدعم التقين جمللس    وأُنشئ فريق تقين متخصص وهو يقوم بدراسة االجتاهات يف األجر األدىن الوطين بغية توف               -١٩٤
  . اجملال والذي هو مكلف بإعداد مقترحات ملموسة يف هذا٢٠٠٢احلوار االجتماعي الوطين الذي أُنشئ يف عام 

  الصحة - حاء 

، وهو القانون اإلطاري بشأن النظام الصحي الوطين، الذي حيدد ٩٢/باء- ٢١هناك يف أنغوال القانون رقم   - ١٩٥
والغرض منه النهوض بالصحة والوقاية من األمراض ومها األولويتـان يف            حية الوطنية النقاط العامة للسياسة الص   

وهذا القانون يكفل اإلنصاف يف توزيع املوارد واالستفادة من اخلدمات واحلصول على            . التخطيط ألنشطة الدولة  
تدابري اخلاصـة بالطفولـة      ووضع ال  ،الرعاية الصحية وتعزيز املساواة فيما بني املواطنني دون أي نوع من التمييز           

  .واألمومة والشيخوخة واإلعاقات

ويوفر القانون باإلضافة إىل ذلك ما يلزم لإلدارة الرشيدة للموارد املتاحة سعياً وراء أداء قطاع الـدعم                   - ١٩٦
للخدمات الصحية والنهوض مبشاركة األفراد واجملتمعات احمللية املنظمة يف حتديد السياسات الصحية وختطيطهـا              
وتوفري احلوافز للتثقيف يف جمال الصحة وجتنب ضروب السلوك الضارة بالصحة العامة وصحة األفراد، وتعزيـز                

  . تشكيل أُطر يف جمال الصحة والبحوث اخلاصة املتعلقة بالطب التقليدي

 ، وتفتيش،يم وتقي، وختطيط،ويتمثل دورها يف تنظيم وتوجيه. وللحكومة هيئة استشارية هي جلنة الصحة الوطنية   -١٩٧
وتتألف اللجنة من ممثلني للمنـتفعني بالرعايـة الـصحية،          . ومتثيل املصاحل يف تشغيل الكيانات اليت توفر الرعاية الصحية        

  . وغري ذلك من الكيانات،والعاملني يف جمال الرعاية الصحية واإلدارات احلكومية املعنية باألنشطة ذات العالقة

   احلصول على اخلدمات الصحية- ١

كما أدى بالنظام   . إن تطاول مدة الرتاع املسلح دّمر معظم اهلياكل األساسية الصحية وتسبب يف ترديها              - ١٩٨
وخلق مشاكل جدية للسكان يف .  فضالً عن أنه أضعف املوارد البشرية واملادية واملالية،الصحي الوطين إىل التشرذم

 يف ٩٥ االستثمار يف القطاع الصحي، علماً بأن  وهذا الوضع حدا احلكومة على،حصوهلم على اخلدمات الصحية   
املائة من التمويل كرست إلعادة تدريب القدرات يف مجيع اجملاالت والنهوض مبستواها وذلك باألساس من خالل                

ومما له أمهية ماضياً وحاضراً بروز هياكل وخدمات صـحية          . استخدام تسهيالت مقدمة من الصني ومن أوروبا      
  . اص الذي تكتسي مشاركته أمهية قصوىجديدة يف القطاع اخل
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.  شرعت احلكومة يف االضطالع مبشاريع كربى لشراء معدات استشفائية ولبناء هياكل أساسية            ٢٠٠٦ويف عام     -١٩٩
 سـريراً   ٣٠ سريراً، وتسعة مراكز صحة طاقتـها        ٩٠ مستشفى بلدياً طاقتها     ١٣ومتثلت نتيجة هذه املساعي يف تشييد       

  .إقليمية ومصحتني ومستشفيني لألمراض العقلية يف تلك الفترةوجتديد أربعة مشايف 

 عامالً ١٤ ٠٧١ وتوسع الشبكة الصحية اقتضى الزيادة يف عدد التقنيني يف جمال الرعاية الصحية وعددهم  - ٢٠٠
  .جديداً يف النظام الصحي الوطين؛ وقد ساعد هذا الوضع على حتسني احلصول على اخلدمات الصحية

  لصحية احلكومية العامة السياسات ا- ٢

ملعاجلة األوضاع غري املواتية السائدة، تضطلع احلكومة بإصالحات وتتبىن تدابري سياسة عامة جيري تنفيذها   - ٢٠١
ويف سياق اإلصالحات اجلارية، وقعت تدخالت موجهة إىل كل مقوم مـن مقومـات              . من خالل برامج حمددة   

وقـد  . ختطيطها وختصيص ميزانية هلا وإدارهتا ودعمها وتقييمهـا       وهذه التدخالت مت    . اخلدمات الصحية الوطنية  
  .ستراتيجية والتشغيلية املتسمة بالفعالية لربنامج الصحة العامة بدعم اخلدمات وتقييمهامسحت اخلطط اال

 القطاع الصحي يوفر املساعدة التقنية جلميع الـُنظم املقاطعيـة يف جمـاالت              ٢٠٠٦كذلك بدأ يف عام       - ٢٠٢
ووضع امليزانيات إلعداد خطط عمل ذات مصداقية حتدد املشاكل وتقتـرح احللـول ضـمن إطـار                 التخطيط  

  .الستراتيجية حمدد املعامل

 ماليني طفل ٧,٣ وجرى على هذا النحو حتصني ٢٠٠٣وقد نظمت محالت للتحصني من احلصبة يف عام   - ٢٠٣
 ماليـني   ٢,٣فيتامينات ألف ملا جمموعه     وأعطيت  ).  يف املائة  ٩٦( سنة   ١٤ سنوات و  ٩تتراوح أعمارهم ما بني     

وتبعاً لذلك فإن عدد .  يف املائة٧٧طفل تتراوح أعمارهم ما بني تسعة أشهر وأربع سنوات مما يوفر تغطية نسبتها 
) نوفمرب/ تشرين الثاين  - يناير  /كانون الثاين  (٢٠٠٢ حالة يف عام     ١٠ ٤٧٣احلاالت اليت مت التبليغ هبا اخنفض من        

ونتيجة حلملة التحصني اليت مت تكثيفها مؤخراً مل يعد األطفال ميوتون بـسبب         . ٢٠٠٣لة يف عام     حا ١ ١٨٢إىل  
  ). سنوات٥ يف املائة من وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣وهذا املرض مسؤول عن (احلصبة 

 شلل األطفال   ويف السنة نفسها نظمت احلكومة يومني وطنيني للتحصني من        : القضاء على شلل األطفال     - ٢٠٤
 ١٦ يف املائة من اجملموعـة املـستهدفة يف         ٩٠ ماليني طفل دون سن اخلامسة ومت تغطية         ٤,٨مشل هذا التحصني    
 مخسة ماليـني طفـل تقـل        ، مت حتصني  ٢٠٠٤ويف عام   .  يف املائة يف املقاطعات األخرى     ٧٥مقاطعة من البلد و   

  .تامينات ألفأعمارهم عن مخسة أعوام وتلقى حنو أربعة ماليني منهم في

  .شهدت تدخالت متعددة" عش حياة صحية طويلة" احلملة الوطنية ٢٠٠٦ونظمت يف عام   - ٢٠٥

ومت االضطالع بعمليات حتصني روتينية من خالل خطة للتعجيل بالتحصني الروتيين وللقضاء على تيتانوس   - ٢٠٦
  .األمهات واملواليد اجلدد

 شـبكة   ٥٠٠ ٠٠٠ومت توزيع ما يزيد على      . لوطين للمالريا  الربنامج ا  ٢٠٠٣ونفذت احلكومة يف عام       - ٢٠٧
  . مقاطعة١٦معاجلة مببيدات احلشرات الدائمة األثر إىل جانب رزمات أدوية ملعاجلة املالريا يف 
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ومت تنفيذ برنامج األمن الغذائي يف سياق زيادة إنتاجية األراضي القابلة للزراعة مع توفري أدوات اإلنتاج                  - ٢٠٨
  .يةلألسر الريف

وتشمل مكافحة سوء التغذية نظام اليقظة التغذوية واألغذية اجلاهزة لالستعمال يف العالج من خـالل                 - ٢٠٩
  .اجملتمعات احمللية

  وجيري تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتعجيل بتخفيض وفيات األمهـات واألطفـال يف سـياق الربنـامج            - ٢١٠
  .املوسع للتحصني

تقدمي املساعدة  : فيذها يف سياق االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية ما يلي        وتوفر السياسات اجلاري تن     - ٢١١
  .لألمهات احلوامل مع توفري الدعم هلن أثناء الوضع وبعده، والسهر على الصحة اإلجنابية لألحداث

ـ        اإليدز/وخبصوص مرض فريوس نقص املناعة البشرية       - ٢١٢ صلي ، تبني من خالل الدراسة املتعلقة باالنتشار امل
لفريوس نقص املناعة البشرية والسفلس وااللتهاب الكبدي باء بني احلوامل أثناء الفحوص السابقة للوالدة وهـي       

 أن انتشار عدوى فريوس نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل )٣٠(٢٠٠٤الدراسة اليت أُجريت يف البلد يف عام 
 يف املائة، ٩,١ يف املائة و٠,٨ملائة، استناداً إىل قيمة تتراوح بني  يف ا٢,٨أثناء الفحوص السابقة للوالدة يتمثل يف 

وعلى الرغم من أن معدل االنتشار التقديري لفريوس نقص         .  يف املائة  ٣,٩وانتشار هذه العدوى يف أنغوال بنسبة       
قـص املناعـة   املناعة البشرية منخفض نسبياً، فإن حمدودية املعارف املتوفرة واملواقف املهيمنة بـشأن فـريوس ن      

وهذا األمر حدا .  مها عامالن أساسيان يسهمان يف زيادة معدل االنتشار املسقط يف السنوات املقبلةاإليدز/البشرية
: نوفمرب واعتماد برامج ترمي إىل حتقيق ما يلي       / تشرين الثاين  ١ الصادر يف    ٨/٠٤احلكومة على سن القانون رقم      

واحليلولة دون انتقال املرض؛ دعم التشخيصات وإتاحة األدوية للعالج؛  دعم مشاريع اإلعالم والتثقيف واالتصال،
  .ختفيض التأثري الفردي واالجتماعي؛ وتعزيز نظام اليقظة الوبائية

 اإليدز/وقد عكفت احلكومة على تنفيذ اخلطط االستراتيجية الوطنية اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية        - ٢١٣
  . ملرض ملكافحة انتشار هذا ا٢٠٠٢منذ 

 ٢٠٠٦وبرنامج العمل السريع والتحليل والتقييم واحد من املشاريع املعاصرة الرئيسية اليت ظهرت يف عام   - ٢١٤
يف سياق التعاون والشراكة بني احلكومة ووكاالت األمم املتحدة وسائر مؤسسات اجملتمع املدين إلرساء األساس               

  .اإليدز/ البشريةوتوفري التوجيهات ملكافحة آثار فريوس نقص املناعة

احلصول على املاء : وضاعفت احلكومة جهودها، بالتعاون مع الشركاء االجتماعيني يف سبيل تنمية ما يلي  - ٢١٥
 يف املائة يف املناطق احلضرية؛ الوسـائل        ٧٦ يف املائة من األسر يف املناطق الريفية و        ٤٨ل الصاحل للشراب بالنسبة    

                                                      

دراسة االنتشار املصلي لفريوس نقص املناعة البشرية، السفلس وااللتهاب الكبدي باء بني احلوامل أثناء   )٣٠(
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة /، منظمة الصحة العاملية٢٠٠٤الفحوص السابقة للوالدة، أنغوال، 

  ).اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/ريةالبش
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 يف املائة منها يف املنـاطق       ٧٩ يف املائة من األسر يف املناطق الريفية و        ٣٢ل بة  املأمونة للتصرف يف النفايات بالنس    
توخي هنج متكامل يف التعامل مع قطاع إمدادات املياه والصرف الصحي ضمن إطار منطقي سـيعتمد                . احلضرية

دادات املياه والصرف   ويف املناطق احلضرية من بعض املدن، مت تأهيل نظم إم         . بالنسبة لنظام إمدادات املياه الوطين    
 واملزمع االنتهاء من تنفيذ مشروع يف البيئـة الريفيـة يف            ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٧٦الصحي وبناؤها بشكل غطى     

 خلدمات اإلمداد بامليـاه      مستخدمني ُجدداً  ٦٢ ٠٠٠مقاطعة بيي، وهوانبو وبينغيال وأوغي وهويال حيث هناك         
 يف املائة من السكان الريفيني مما جيعـل         ١,٢ات ويبلغ جمموعهم    الصاحلة للشراب هم املستفيدون من هذه اخلدم      

  . يف املائة مقارنة باألهداف اإلمنائية لأللفية٢,٥الفجوة تنخفض بنسبة 

  التعليم -  طاء

جيري االضطالع بأنشطة يف قطاع التعليم من أجل تعزيز وحتسني جودة وإمدادات اخلدمات حيث تبني                 - ٢١٦
  .ة االضطالع بربامج لتلبية املطالب املتزايدة وذلك بالرغم من اجلهود اليت بذلتها احلكومةأن الضرورة تدعو ملواصل

  احلصول على التعليم - ١

ونتيجة لذلك مكّن التوسع    .  توسعت اإلدارة احلكومية لتشمل اإلقليم الوطين برمته تقريباً        ٢٠٠٦يف عام     - ٢١٧
 يف  ٨٠٧ ٢٤٣ طالباً موزعني على النحو التايل       ٤ ٦٧٢ ٦٢٥يف اخلدمات التربوية النظام التعليمي من استقبال        

؛ )مبستوييه األول والثاين  ( يف التعليم الثانوي     ٤٢٧ ١٩٧ يف التعليم االبتدائي؛ و    ٣ ٣٧٠ ٠٧٩ورياض األطفال؛   
وُيالحظ أن هناك عدداً أكرب من الشبان وأن الكثافة .  يف التعليم العايل ٥٥ ٤٢٩ يف التعليم اخلاص؛ و    ١٢ ٦٧٧و
 من حيث أهنما أوجدا قاعدة أوسع للطلـب        ٢٠٠٦سكانية احلضرية تسببا يف التأثري على قطاع التعليم يف عام           ال

  .على التعليم خاصة يف أهم املراكز احلضرية

 عموماً بنمو دينامي ما عـدا يف ريـاض          ٢٠٠٦وبغض النظر عن ذلك، متيز أداء قطاع التعليم يف عام             - ٢١٨
 وهذا راجـع    ، يف املائة  ٨ يف املائة ومتثل معدل النمو يف التعليم االبتدائي يف حنو            ١٠بقرابة   حيث حتقق اخنفاض     ،األطفال

  . يف املائة يف املقاطعات الساحلية٦,٦ يف املائة يف املقاطعات الداخلية و٣٥بالدرجة األوىل إىل معدل منو قدره 

   يف املائـة    ١٦٤طفـال اخنفـض إىل      وتبعاً لذلك، فإن معدل التسجيل اإلمجايل عند مستوى رياض األ           - ٢١٩
واخنفض املعدل .  يف املائة١١٥,٧، مقابل رقم مسقط قدره ٢٠٠٥ يف املائة عام ١٩٢,٥ بعد أن كان ٢٠٠٦عام 

ويف .  يف املائـة   ١٣٠,٩ يف املائة باملقابل لرقم مـسقط قـدره          ١٢٩ يف املائة إىل     ١٨٢يف التعليم االبتدائي من     
 يف ٣٤ يف املائة باملقابل ملعدل مسقط قدره ٤٥ يف املائة إىل ٢ اإلمجايل يف زيادة مبقدار املستويات العليا متثل املعدل

 يف املائة باملقابل لرقم مـسقط  ٣,٩ يف املائة إىل ٣,٤ على حني أن املعدل اإلمجايل للتعليم العايل ارتفع من     ،املائة
  .حد كبري بالتعليم يف املستويات األربعة األوىلوهذه املؤشرات تبني أن األطفال حيظون إىل .  يف املائة٢,٥قدره 

   طالبـاً يف    ١٢ ٦٧٧وحتقق منو إجيايب يف التعليم اخلاص من حيث الكم والكيف فأسفر عما جمموعـه                 - ٢٢٠
  . بالنسبة لكل مستوى تعليمي مبا يف ذلك التعليم العايل٢٠٠٦عام 
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   األسرة واملدرسة- ٢

 معرض االضطالع بالعديد من األنشطة يف القطاع التعليمي، تشدد للحكومة شراكات اجتماعية مهمة يف  - ٢٢١
على املشاركة النشطة لألسر يف بناء املدارس واستخدام املواد احمللية من خالل برامج ومشاريع تضطلع هبا خمتلف                 

  . اجلهات الفاعلة االجتماعية

سر بتربية أطفاهلم وباالخنراط يف إدارة      وتقوم التجربة املهمة هذه على أساس التزام اآلباء وغريهم من األ            - ٢٢٢
.  وهي جلان تقدم مسامهة مهمة يف جناح برامج النظام املدرسيجلان اآلباء واملسؤولني التربوينياملدارس من خالل 

وتعترب هذه الشراكة أوسع نطاقاً وأقوى يف البلدات الريفية حيث يتردد املقيمون على املدارس وميلـك املـدرس                  
األمهية بالنسبة ملستقبل أطفاهلم الذين يعاملون بلطف وحياطون بالرعاية سواء فيما خيص التواصل أو              أدوات بالغة   

وهذه التجربة الغنية تعم البلد بأكمله وحتمي الدولة اليت جتهـد يف            . القبول أو بناء عالقات سليمة مع املدرسني      
جلانبني من النتائج املتوخاة يف املقررات الدراسية       سبيل التنمية البشرية واحترام حقوق اإلنسان على اعتبار هذين ا         

  .إىل جانب التعايش االجتماعي كأساس ال غىن عنه

   السياسات احلكومية العامة املتعلقة بالتعليم- ٣

توسـيع شـبكة   : وتشمل هذه التدابري ما يلي    . اختذت تدابري لتدارك رداءة مستوى أداء النظام التعليمي         - ٢٢٣
ادة يف معدل االلتحاق؛ تدريب األساتذة على املنهجيات اجلديدة واألساليب القائمة علـى             املدارس من أجل الزي   

املشاركة خلفض معدالت املعيدين، خفض معدل عدد الطالب إىل املدرسني؛ جتهيز األقسام الدراسـية باألثـاث             
تقدمي الغذاء املدرسي جمانـاً؛     واملواد التعليمية؛ توزيع الكتب املدرسية جماناً على املستوى الوطين، تنفيذ مشروع            

  .وشحذ وعي اآلباء واملسؤولني بدور املدارس وبأمهية االلتحاق هبا والتعليم بالنسبة للفتيات

 كـانون   ٣١ الـصادر يف     ١٣/٠١وملعاجلة هذه احلالة املثرية للقلق، تقوم احلكومة، متشياً مـع القـانون رقـم                 -٢٢٤
 واعتباراً مـن    ٢٠٠٣، بتطبيق اإلصالح التعليمي الذي بدأ يف عام         )النظام التعليمي القانون اإلطاري املتعلق ب   (ديسمرب  /األول
 وّسع يف نطاق السنوات االبتدائية األربع لتصبح ست سنوات بغرض كفالة تعليم جيد يف البلد وسلـسلة مـن                    ٢٠٠٤عام  

تعيني وتـدريب وتوظيـف املـربني؛       : يالربامج يف جمال السياسات القطاعية وبرامج لتعزيز التربية، مع التشديد على ما يل            
التشديد على مقرر دراسي بالنسبة للتعليم االبتدائي؛ إعادة تأهيل وتنفيذ املرافق األساسية املادية؛ توفري املواد املدرسية؛ العمل                 

؛ تعبئـة املـوارد؛   على التقليل من أوجه التفاوت على صعيد املساواة اجلغرافية؛ بناء القدرات اإلدارية والتخطيطية واإلشرافية  
  .واالستثمار يف رأس املال البشري من أجل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

 ٧ونظام التعليم االبتدائي املوحد الذي يتألف من ست سنوات نظام جماين وإلزامي وفقاً ألحكام املادتني                 - ٢٢٥
ديسمرب وهذا يعكس التمشي مع حقـوق       / كانون األول  ٣١ السابق الذكر الصادر يف      ١٣/٠١ من القانون    ٨و

اإلنسان اليت يؤكدها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واجملسدة يف معاهدات حقوق اإلنسان ويف قانوننا احمللي أال                
  ).٤٩ و٣١املادتان (وهو القانون الدستوري 

  دور عملية اإلبالغ يف تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين -  ياء
بلد منهجية جديدة ختص إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان، وقد نظمـت              اعتمد ال   - ٢٢٦

.  مبشاركة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان         وزارة العالقات اخلارجية يف مجهورية أنغوال تدريباً      
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للدولة وللحكومة وبالذات مكتب    وشارك يف هذا التدريب كبار املسؤولني من خمتلف الوكاالت واهليئات التابعة            
املدعي العام واجلمعية الوطنية والوزارات واملعهد الوطين للطفولة فضالً عن اجملتمع املدين ومبساعدة مـن خـرباء         

  .دوليني يعملون مع هيئات املعاهدات يف جنيف

القطاعـات إلعـداد    اللجنة املشتركة بني    "وعملية إعداد التقرير قادها فريق وافق على أن يسمي نفسه             - ٢٢٧
. بتنسيق من وزارة العالقـات اخلارجيـة      " التقرير األساسي املشترك عن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدولية        

وزارة العالقات اخلارجيـة؛    : وتشمل اللجنة ممثلني عن املؤسسات التالية التابعة للدولة واحلكومة واجملتمع املدين          
عادة اإلدماج االجتماعي؛ وزارة األسرة ومتكني املرأة؛ وزارة العدل؛ املعهد مكتب املدعي العام؛ وزارة املساعدة وإ

الوطين للطفولة؛ وزارة الداخلية؛ وزارة التعليم؛ وزارة ختطيط املدن والبيئة؛ وزارة اإلدارة اإلقليمية؛ وزارة اإلدارة 
ت غري احلكومية؛ املعهد العـايل      العامة والتوظيف والضمان االجتماعي؛ املعهد الوطين لإلحصاء؛ منتدى املنظما        

  .للعلوم التربوية؛ جملس الكنائس املسيحية يف أنغوال؛ وريدي مولر؛ وسلك احملامني يف أنغوال

التنظـيم الـداخلي،    : واملنظمة املشتركة بني القطاعات نظمت أنشطتها واضطلعت هبا أساساً كما يلي            - ٢٢٨
عقد اجتماعات لغرض التحاور وإعداد برنامج األنشطة وامليزانية، وتواكبه ثالث جلان فرعية وفقاً ملرحلة النشاط، 

وضع استبيان جلمع املعلومات عن تنفيذ املعاهدات املعنية؛ حلقات العمل املقاطعية املتعلقة بعملية إعداد التقرير،               
سلطات التقليدية؛ وشارك فيها ممثلون عن الدولة وعن احلكومة على املستوى القطاعي والبلدي، واجملتمع املدين وال

تنظيم أفرق مواضيعية وعقد اجتماعات روتينية هلذه األفرق ملعاجلة البيانات اليت يتم مجعها على املستويني املركزي 
  .واملقاطعي؛ وإنشاء فريق صياغة توىل كتابة النص األصلي للتقرير، واجتماعات اللجان لتقاسم املعلومات

وبفضل تعاون جلان حقوق اإلنسان املقاطعية .  احلكومات املقاطعيةوحظيت العملية بدعم ال مشروط من  - ٢٢٩
  .قامت تلك احلكومات بتنسيق عملية مجع املعلومات والبيانات على ذلك املستوى

ومكتب أمني املظامل مل ينشأ إال مؤخراً وعلى ذلك فهو مل يشترك بصورة نشطة يف العملية بل اكتفـى                     - ٢٣٠
  .ن عملبتقدمي بيانات عما يقوم به م

وهناك جانب بالغ األمهية من حيث املشاركة النشطة يف أنشطة اللجنة واملشاركة السالبة مـن خـالل                   - ٢٣١
االكتفاء بتوفري بيانات وهذا اجلانب يهم املنظمات غري احلكومية وغريها من جمموعات اجملتمع املدين وبالـذات                

  .الكنائس واملنظمات املهنية وجهات أخرى

وزارة :  مشاركة الفئات الضعيفة من السكان يف العملية من خالل املؤسسات اليت متثلها وهيومتت كفالة  - ٢٣٢
األسرة ومتكني املرأة، والشبكة النسائية املعنية باملسائل املتعلقة باملرأة، واملعهد الوطين للطفولة بالنسبة للمـسائل               

سبة للمسائل ذات الصلة باملسنني واملهـاجرين       ذات الصلة بالطفولة، ووزارة املساعدة واإلدماج االجتماعي بالن       
  .واملشردين واملعوقني وفئات أخرى

دوراً مهيمناً يف دعم ونشر أنشطة اللجنـة        ) اإلذاعة والتلفزيون والصحف  (ولعبت كيانات االتصال االجتماعي       -٢٣٣
  .ل مشاركة اجملتمعاملتعلقة أساساً باحللقات الدراسية وكذلك يف جمال نشر حقوق اإلنسان والتوعية من خال
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  املرفقات 
  املرفق األول
  ثبت مرجعي

AP (1992) Constitutional Law of the Republic 
AN (2005) Law 1/05 Nacionalidade 
AN (1997) Law 3/97 Financiamento dos Partidos Políticos 
AN (2005) Law 3/05 Princípios Estruturantes que Regem o Sistema de Registo Eleitora 
AN (2005) Law 6/05 Eleitoral 
AN (2005) Law 10/05 Conduta Eleitoral 
CIVIL CODE Lei Colonial Portuguesa em vigor em Angola 
FAMILY CODE (1988) Codificação de Direitos da Familia 
GOVERNMENT Relatórios da Implementação da CEDAW 
GOVERNMENT (2003) Relatório Inicial da Implementação da CRC em Angola GOVERNMENT 
(2007) Conclusões do III Fórum Nacional sobre a Criança 
UNDP (2006) Relatório do Desenvolvimento Humano 
GOVERNMENT (2005) Relatório sobre a implementação do Plano de Acção relativo aos ODM– 
Governo de Angola 
AO and the UNDP World Bank - Relatório 35362 
MINARS (2004) Estudo sobre as condições sócio-económicas dos idosos em Angola 
GOVERNMENT (2007) Relatório sobre a implementação do Plano de Acção para a criação de 
Um Mundo Adequado para as Crianças 
STATE AND GOVERNMENT BODIES Relatórios Sectoriais e outros documentos oficiais 
PROVINCIAL GOVERNMENTS (2007) Relatórios dos Comités Provinciais de Direitos Humanos 
MINARS Conclusões da Conferência Nacional sobre PPD 
MINIPLAN (2006) Balanço do Programa do Governo 
UN International Covenant on Civil and Political Rights 
UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
UN Convention on Rights of the Child 
UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
INE Censo Geral da População 1940 I Volume, Boletim Demográfico No. 9, Revisto 2005 
INE Inquérito de Indicadores Múltiplos 
UNICEF “Best Estimate” 
GOVERNMENT Plano Estratégico Nacional de Luta contra o VIH/SIDA 
OAA Ordenamento Jurídico Angolano 
INA/UNICEF (2007) Impacto das Acusações de Feitiçaria contra Crianças em Angola, “Uma 
análise na perspectiva dos Direitos da Criança” 
Programa de Segurança alimentar - MINADER 
Plano Estratégico para a Redução Acelerada da Mortalidade Materno-Infantil - MINSA Programa 
Alargado de Vacinação — MINSA 
Estratégia Nacional de Saúde Reprodutiva - MINSA 
Plano Estratégico Nacional para o VIH/SIDA - MINSA 
Programa de Acção, Análise e Avaliação Rápidas (RAAAP) – MINARS 
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  املرفق الثاين
  ينقائمة بالشبكات املواضيعية واملنظمات التابعة للمجتمع املد

ANASO; Plataforma Eleitoral; Rede eleitoral; Rede Terra; Associação de Mulheres Juristas; 
Conselho de Igrejas Cristãs de Angola (CICA); Comissão Episcopal de Angola e Sdo Tome 
(CEAST); Comissão Inter-Ecclesiástico para Paz em Angola (COIEPA); Sindicato "União 
Nacional dos Trabalhadores Angolanos" (UNTA, CG-SILA); Sindicato dos jornalistas; Sindicato 
dos Professores (SINPROF); Ordem dos Profissionais, Redes e Plataformas;Rede Mulher; Rede 
das Mulheres Parlamentares; Associação dos Amigos e Naturais do Marçal (Ana Marça!); 
Associação de Amizade e Solidariedade para com a Terceira Idade (AASTI); Associação Angolana 
de Enquadramento a Terceira Idade (ASAETI); Liga Nacional de Apoio aos Lares de Internamento 
em África (Linália); Associação dos Idosos Carentes e Desamparados de Angola.; Associação 
Nacional dos Deficientes de Angola (ANDA); Liga Angolana dos Deficientes Físicos (LARDEF); 
Associação dos Mutilados e Militares de Guerra de Angola (AMMIGA); Federação Angolana das 
Associações (FAPED); Associação de Cultura Para Pessoas Portadoras de Deficiência 
(LICULDA); Serviço das Pessoas Portadoras de Deficiências Físicas (EL-SHADAI); Associação 
Nacional de Apoio aos Deficientes Visuais (ANADV); Comité de Reconhecimento de Direito de 
Asilo (COREDA); Outros como JRS, DW, Flor da Vida; Fundação de Assistência Médica 
Internacional (AMI); Fundação Cear – Conselho de Apoio aos Refugiados; Friedrich Ebert 
Stiftung (FES); Fundação Open Socciety Angola (FOS/A); Feed The Childen (FTC); Fundação 
Yme (F-YME); Fundação Americana de Desenvolvimento (ADF); Fundação Afonso Serrdo (FASE); 
Fundação Brilhante (FB); Fundação Kitoko (FK); Fundação Santa Barbara (FSB); Fundação 
Eduardo dos Santos (FESA); Fundação Ajuda e Desenvolvimento (FAD); Fundação Apoio aos 
Órros de Guerra de Angola (FAOGA); Fundação Madre Teresa de Calecutá (FMTC); Fundação 
Nacional para a Democracia (FND); Fundação Messiânica de Apoio Recuperação e Resgate 
(FMARCD); Fundação Massakala (FM); Fundação Angolana de Solidariedade Social e 
Desenvolvimento (FUNDANGA); Fundação Cristã Nutris (FUNUC); Fundação Publicano 
(FUPEL); Assembleia de Deus Pentecostal (ADP); Ajuda da Igreja Norueguesa (AIN); Convenção 
Baptista de Angola (CBA); Igreja Baptista Livre em Angola (IBLA); Igreja da Comunidade 
Menonita em Angola (TECA); Igreja Evangélica Luterana de Angola (ZELA); Igreja Evangélica os 
Irmãos em Angola (LEIA); Igreja Evangélica Unida Comunhão Anglicana em Angola (IEU-CAA); 
Igreja Maná de Angola (IMA): Igreja Nova Apostólica de Angola (INNA); Obra Divina 
Providencial (ODP); União Evangélica Baptista em Angola (UEBA); União das Igrejas 
Evangélicas de Angola (UIEA) 
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  املرفق الثالث
   متثيل املرأة يف هيئات اختاذ القرارات

  ١اجلدول 
  الوزراء ونواب الوزراء :جدول مقارنة

  النواب  نواب الوزراء  الوزراء
  ءالنسا  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال
١٢,٢٧  ٪٨٧,٧٣  ٪٢٤  ٪٧٦  ٪٦,٦٦  ٪٩٣,٤٤٪  

  ٢اجلدول 
  كبار املسؤولني يف جلان األحزاب السياسية:  جدول مقارنة

  حزب املعارضة الرئيسي  احلزب احلاكم
  النساء  الرجال  النساء  الرجال
٢٢  ٪٧٨  ٪١  ٪٩٩٪  

  ٣دول اجل
  أعضاء اللجان املركزية لألحزاب السياسية :جدول مقارنة

  حزب املعارضة الرئيسي  احلزب احلاكم
  النساء  الرجال  النساء  الرجال
٣١  ٪٦٩  ٪٢٤,٧  ٪٧٢,٦٪  

  ٤اجلدول 
  السلطات التقليدية :جدول مقارنة

  النساء  الرجال
٣٤٧  ٤١ ٩٦٥  

  ١٥  كبار زعماء القبائل
    )حكام(

  ٤٤  زعماء القبائل
  ٢٠٨  املستشارون

  ١٥  مساعدو كبار زعماء القبائل
    )حكام(

  ٦٥   القبائلمساعدو زعماء

 -  -  -  -  -  


