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  مقدمة  -أوالً  
، ١٩٧٥أقّرت دولة أنغوال، من خالل املوافقة على القانون الدستوري األول يف عام          -١

باملساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون، وحظرت، يف الوقت نفسه، التمييز على أساس نوع              
  .لون البشرة أو الديانة أو االنتماء السياسي وأاجلنس 

 التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، مبوجـب            وعلى إثر قبول أنغوال     -٢
، ١٩٨٤سبتمرب  / أيلول ١٩ الصادر يف السلسلة األوىل من اجلريدة الرمسية يف          ١٥/٨٤ القرار رقم 

  .للدفاع عن املرأةاً يف صك دويل بالغ األمهية مكرساً أصبحت دولة طرف
جراءات واالسـتراتيجيات   ن تشجع اإل  ، بأ االتفاقيةوتعهدت أنغوال، لدى التصديق على        -٣

  .الرجلأمام ىل محاية حقوق املرأة يف أنغوال، ومقاومة األمناط اليت حتط من قيمة املرأة إالرامية 
من اقتناعها بأن التنميـة     اً  ولقد تصرفت أنغوال يف تنفيذها لالتفاقية حىت اآلن انطالق          -٤
  . املستوياتميكن أن تتحقق ما مل يتم متكني املرأة يف مجيع ال
الوفيـات  واألمية،  ومكافحة الفقر،   أضحت  ق السالم،   حقَّن تَ وبعد أ وهلذا السبب،     -٥

موقع الصدارة  يف   املدارس واملستشفيات وترميمها،     بناءإىل جانب   النفاسية ووفيات الرضع،    
  . اليت تشغل بال حكومة أنغوالاإلجراءاتضمن 

 فيما يتعلـق    سيما ال،  ٢٠٠٤ يف عام    واستجابة للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة       -٦
وسـائط  يف  أشكال التمييز ضد املرأة يف أوسـاط املـرأة و          مجيع القضاء على  بنشر اتفاقية 

املنظمات غري احلكومية، وتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف       لدى  و االتصاالت االجتماعية 
واملرأة، رة النهوض باألسرة    ة، وتعزيز وزا  العنف ضد املرأ  ىل مكافحة   إج والتدابري الرامية    الربام

اً ، نفّذت حكومة أنغوال عدد    ضمن مسائل أخرى، كما ميكن مالحظة ذلك يف التقرير التايل         
على أن وضع املرأة     جراءات والتدابري برهنت من خالهلا على حنو آمن وعملّي متزايد،         من اإل 

  .يف أنغوال مسألة حتظى باهتمام بالغ يف أعلى املستويات

  يذ األحكام الواردة يف االتفاقيةتنف  -اًثاني  

  ٢ و١املاّدتان     
 مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة والقضاء علـى         اليت تكرس  التدابري التشريعية     

  التمييز ضد املرأة
 من االتفاقية، ذلك أهنا ألغـت منـذ         ١مجيع القوانني يف أنغوال مطابقة ألحكام املادة          -٧

اواة بني الرجل واملرأة وحظرت مجيع أنواع التمييز علـى          االستقالل، عندما كّرست مبدأ املس    
أساس نوع اجلنس، ألغت مجيع القوانني التمييزية املوروثة عن االستعمار، مبا فيها القوانني الـيت         
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فوجود هذه القـوانني    . الزوجيةمتيز ضد املرأة والقوانني املتعلقة باألطفال املولودين خارج ُعش          
جرائي، يف النظم القانونية ال يعـين أهنـا مـستخدمة           ملوضوعي أو اإل  يزية، ذات الطابع ا   التمي
جراءات اإلصالح القانوين اليت ُيتوقـع      إمطبقة، مثّ إهنا ستلغى مجيعها يف وقت ما كجزء من            أو

  .أن تنتهي قريباً
املـواطنني األنغـوليني     ويكرس الدستور احلايل مبدأي الشمولية واملساواة بني مجيع         -٨
: ما يلي إىل أبعد من ذلك إذ تنص على ٢٦ من املادة ٢وتذهب الفقرة   ). ٢٣ و ٢٢املادتان  (
يتعني تفسري املفاهيم الدستورية والقانونية املتعلقة باحلقوق األساسية مبا يتوافق مع اإلعـالن             "

 وحقوق مجيع الشعوب واملعاهدات الدولية بشأن هذه املسألة، واليت          اإلنسانالعاملي حلقوق   
 أن االتفاقية صك قانوين     إىلتشري بوضوح    ١٣املادة    بيد أن  ."مجهورية أنغوال ا  صّدقت عليه 

 مـن  ١الفقـرة  (نغويل، وأهنا جزء ال يتجزأ منـه  حملي اعُتمد بالكامل يف النظام القانوين األ 
يشكل القانون العام أو القانون الدويل العام، الذي تتم املصادقة عليه مبوجب هذا    "):١٣ املادة

  ."تجزأ من النظام القانوين األنغويلي ال زءاًالدستور، ج
ـ  الصكوك التالية املتعلقة حبقوق      ، وافقت حكومة أنغوال على    ٢٠٠٧ويف عام     -٩ رأة امل

  :وصّدقت عليها
نـسان وحقـوق    فريقية بشأن حقـوق اإل    الربوتوكول امللحق بالرسالة األ     )أ(  

  فريقيا؛أالشعوب فيما يتعلق حبقوق املرأة يف 
على بروتوكول املنظور اجلنساين والتنميـة للجماعـة اإلمنائيـة          ووقّعت    )ب(  

  ؛٢٠١٠، وصدقت عليه يف عام ٢٠٠٨للجنوب األفريقي يف عام 
 على اإلعالن الرمسي للمساواة بني الرجـل        ٢٠٠٤يف عام   اً  ووقعت أيض   )ج(  

  فريقيا؛أواملرأة يف 
واحملـامني،  ونظمت حلقات عمل عديدة لفائدة أعضاء الربملان، والقـضاة،            )د(  

واملنسقني، واملنظمات االحتادية واملنظمات على مستوى املقاطعات واملنظمات غري احلكوميـة           
لرصـد  اً   فريق ٢٠٠٦من أجل نشر اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، كما أنشأت يف عام              

  .شؤون اجلنسانيةتنفيذ االتفاقية، وذلك باالشتراك مع اللجنة املعنية بالتنسيق املتعدد القطاعات لل

  ٣املادة     
  التدابري الالزمة لكفالة النهوض باملرأة وتقدمها الكاملني    

منها وضع سياسة جنسانية وطنية، اسـتجابة    يف عملية اهلدف  ٢٠٠٥ُشرع يف عام      -١٠
وُنفذت عملية استشارية علـى الـصعيدين       . ألحد الشواغل املعرب عنها يف منهاج بيجينغ      

 فيها أطراف متعددة، مثل اجلهات املنـسقة للـشؤون اجلنـسانية،            الوطين واحمللي شاركت  
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وفيما يلـي النقـاط     . واجلامعات، ومنظمات املصلحة العامة، والرابطات النسائية واألفراد      
  :الرئيسية املقترحة يف السياسة اجلنسانية الوطنية

  اخلدمات يف جماالت التعليم والصحة والتغذية؛  )أ(  
   يف احلياة السياسية واحلياة العامة؛املشاركة والتمثيل  )ب(  
  املساواة بني الرجل واملرأة يف ممارسة حقوق املواطنة؛  )ج(  
  ىل املوارد والفرص املتاحة؛إمكانية الوصول إ  )د(  
  .املياه والطاقة والتجارة  ) ه(  

  ٤املادة     
  اعتماد تدابري خاصة حلماية املرأة    

 واملواد التالية هلا من قانون ٦٩فاملادة . فائدة املرأةإجيابية لاً اعتمدت دولة أنغوال نظم   -١١
حلماية املرأة يف اً وهي تتضمن أحكام. العمل العام حتظر تشغيل املرأة يف املهن الضارة بالصحة   

يف  على حق املرأة ذات املسؤوليات األسـرية      اً  وتنص أيض . أثناء احلمل مبنعها من العمل ليالً     
وأرباب العمل ملزمون، . عتمدت أنغوال لوائح حلماية األمهاتمن الوقت، كما ا  اً  العمل جزء 

  .إن أمكن، بإنشاء دور حضانة يف مكان العمل
، ودون أن خيصم ذلك من أجرها،       ومن حق املرأة أن تتفرغ ساعة من الوقت يومياً          -١٢

، كما جيوز هلا أن )اهلدف من ذلك تشجيع األمهات على أرضاع مواليدهن    (لترضع مولودها   
يف الشهر دون أن ُيخصم ذلك من أجرها إذا كانت مـسؤولة عـن              اً  ب عن العمل يوم   تتغي

  .أطفال دون سّن الرابعة عشرة، وذلك لغرض املرافقة
ومبوجب إصالح الضمان االجتماعي، ُيحتسب للمرأة، ابتداء من سـّن اخلامـسة              -١٣

من أجل وفائها   واخلمسني، سنة واحدة على كل طفل أجنبته واىل غاية مخسة أطفال، وذلك             
  .بشرط التقاعد احملدد بستني سنة

ولزيادة مشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار يف مجيع املستويات، وافـق الربملـان                -١٤
منائية  والتنمية الصادر عن اجلماعة اإل      إلعالن املنظور اجلنساين   ، ووفقاً ٢٠٠٥األنغويل يف عام    

. ٢٠٠٥يوليه / متوز١ يف ،ألحزاب السياسية بشأن ا٠٢، على القانون رقم  األفريقيللجنوب  
يفرض على األحـزاب الـسياسية أن تـدرج يف          اً  وتتضمن إحدى مواد هذا القانون حكم     

  . يف املائة٣٠قل عن  للمرأة مبا ال يحيدد حصةاً لوائحها الداخلية نص
وطنية، وميكن القول أنه على الرغم من أن املرأة ممثلة يف خمتلف القطاعات يف احلياة ال         -١٥
 تواجه أكرب عائق يتمثل يف عدم حتقيق أفكارها          قطاع صنع القرار، فإهنا ال تزال       يف سيما الو

وتشري اجلداول والرسوم البيانيـة    . على أرض الواقع وعدم حصوهلا على دعم الرجل وتفهمه        
  . زيادة مشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار على الصعيد الوطينإىلالواردة أدناه 
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  )٢٠١٠ ( ذات الصلةاصب الوزارية ومناصب املساعديننامل    

  
  )٢٠٠٩-٢٠٠٢(التغري يف مشاركة املرأة يف احلكومة االحتادية     

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٢  
   للمرأةاملئويةالنسبة   اجملموع   للمرأةاملئويةالنسبة   اجملموع  

  ٢٦,٤  ٣٤  ١٥,٠  ٢٧  الوزراء
  ١٩,٣  ٥٧  ١٣,٣  ٤٥  نواب الوزراء

  

  شاركة املرأة يف احلكم على مستوى املقاطعاتالتغري يف م    
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٢  
  للمرأةاملئويةالنسبة   اجملموع    للمرأةاملئويةالنسبة   اجملموع  

  ١٦,٧  ١٨  صفر  ١٨  حكام املقاطعات
  ٢٢,٥  ٤٠  رصف  ٣٧  نواب حكام املقاطعات
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  ) ٢٠٠٩( على مستوى املقاطعات -مشاركة املرأة يف اإلدارة العامة     

  
  ٢٠٠٩ -كة املرأة يف اإلدارة على مستوى البلديات مشار    
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  )٢٠٠٩( مكتب املدعي العام -مشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار يف اإلدارة العامة     

  
  رأةتعزيز وزارة شؤون األسرة والنهوض بامل  -١  

 تعزيز وزارة شـؤون     ٢٠٠٤كان من بني الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة يف عام             -١٦
  .ة والنهوض باملرأةاألسر
 إىل ٢٠٠٨تها يف عام    م، وقدّ ١٩٩٧ونقحت هذه الوزارة قوانينها الداخلية يف عام          -١٧

وأصبح جملس التنسيق املتعدد القطاعات للشؤون اجلنـسانية،        .  للموافقة عليها  ءالوزراجملس  
  .لدى الوزارةاً استشارياً ، كيان١٩٩٩ يف عام املنشأ
رة، جيري العمل من أجل تعزيز خدمات املشورة املقدمـة          ولالستجابة لشواغل األس    -١٨

تـدريب  اً  وجيري أيض . ومت إنشاء مراكز لتقدمي هذه اخلدمات يف كامل أحناء أنغوال         . لألسرة
نـات  ات قواعـد بي ئسرة واملشورة القانونية، كما أنـش    املوظفني يف جمايل تقدمي املشورة لأل     
  .إحصائية مبوبة حسب نوع اجلنس

 البحوث يف جمايل األسرة واملرأة، مت إنـشاء مركـز خـاص             إىل احلاجة   ىلإاً  ونظر  -١٩
  .للبحوث ملعاجلة هذه القضايا كوسيلة للرد على التعليقات النهائية للجنة

  املشتركالربنامج اجلنساين   -٢  
 للمنظـور    تعزيز قدرات البلد يف جمال التـرويج       إىلاحلاجة   إىليستجيب الربنامج     -٢٠

 يف أنغوال، وبالتايل املسامهة ةاإلمنائي وإدماجهما يف خمتلف العمليات  إلنسانااجلنساين وحقوق   
  : وجماالت التركيز الرئيسية يف هذا اجملال هي. يف متكني املرأة األنغولية

تعزيز قدرات وزارة شؤون األسرة والنهوض باملرأة وجلان التنسيق املتعـدد       )أ(  
لوطين ويف بعض املقاطعات، وكـذلك قـدرات       القطاعات للشؤون اجلنسانية على الصعيد ا     

  املنظمات النسائية؛



CEDAW/C/AGO/6 

GE.11-45941 10 

 الـسياسة الوطنيـة يف اجملـال       سيما الدعم وضع السياسات وإرساء احلوار،        )ب(  
 يف السياسة وإطار العمل االستراتيجني      اإلنساناجلنساين، وكفالة إدماج املنظور اجلنساين وحقوق       

   استعراض ذلك خالل فترة هذا الربنامج؛اإليدز مع/البشريبشأن فريوس نقص املناعة 
حتسني محاية احلقوق املدنية والسياسية للمرأة، مبا يف ذلك مراجعة القوانني             )ج(  

ويـشمل  . الرئيسية وإصالحها، واالسترشاد يف ذلك باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة          
، وتنفيذ محلة ١٥+ ينغ ذلك وضع وتنفيذ خطة على أساس التوصيات الدولية املنبثقة عن بيج 

بأحكام االتفاقية وسائر األحكام القانونية مثل قانون األسـرة،         اً  توعية لكفالة التعريف جيد   
وذلك من خالل تنفيذ استراتيجية دعائية، وتوفري التدريب وخدمات الدعم فيمـا يتعلـق              

  بالعنف ضد املرأة والطفل؛
، من خالل إنـشاء     واقتصادياً اًدعم املرأة واألسرة هبدف متكينهما اجتماعي       )د(  

، والعنف القائم   اإلنسانتعاونيات حملية أو دعمها، وتوفري التدريب واملعلومات بشأن حقوق          
  . واإليدزجلنس، وفريوس نقص املناعة البشريعلى نوع ا

  اجمللس الوطين لشؤون األسرة  -٣  
ن، الجتمـاعيو مبجموعة متنوعة من األنشطة يشارك فيها الشركاء ا       يضطلع اجمللس     -٢١

وعقد اجتماعات منتظمة للمجالس الوطنية وجمالس املقاطعات لتحديد السياسة الوطنيـة يف            
جمال األسرة، وعقد املنتديات على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات لتحديد الربامج            

  .اليت حتقق منافع للمرأة الريفية، والقيام بأنشطة تتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس

  مشروع الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا  -٤  
ومن الشراكة اجلديدة من أجل التنميـة يف        احلكومة   من   ، بتمويل أنغوال قريباً نفذ  ست  -٢٢

يهدف بصورة عامة   ،  "ضايا اجلنسانية يف أنغوال   دعم الق "ُيطلق عليه   اً  سبانيا، مشروع إ/أفريقيا
ة املرأة ضحية العنف العائلي، وكذلك تدريب القطاعات  دعم هتيئة الظروف املالئمة حلمايإىل

على النهج املتعدد القطاعات واملتكامل الذي تدعو إليه اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة،              
  :من خالل ما يلي

  إدخال حتسينات كبرية على ظروف العمل ومراكز تقدمي املشورة لألسرة؛  )أ(  
  ري أداء مقدمي املشورة لعملهم؛هتيئة الظروف املناسبة لتيس  )ب(  
  هتيئة اإلطار القانوين املناسب للدفاع عن املرأة ضحية العنف؛  )ج(  
  يف أنغوال؛ حتسني نظم إدارة البيانات اإلحصائية بشأن العنف  )د(  
يم، والصحة، والزراعـة،    العدالة، والتعل (العمل مع مخس قطاعات منوذجية        ) ه(  
، ووضع خطـة عمـل      لالتفاقيةج املتعددة القطاعات واملتكامل     ، وتدريبها على النه   )واملالية

  ورصد تنفيذها؛
  . مبوبة حسب نوع اجلنسإحصائيةوضع وتعميم قاعدة بيانات   )و(  
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  ٥املادة     
  التدابري الضرورية إلهناء املمارسات القائمة على دونية املرأة بالنسبة للرجل    

ـ      العائلي مت إعداد مشروع قانون حيظر العنف       -٢٣ علـى  اً   ضد املرأة وهو معروض حالي
ويكرس مشروع القانون هذا مبادئ االتفاقية ومبـدأ محايـة         . اجلمعية الوطنية للموافقة عليه   

 كفالة عدم التمييز    إىلويتمحور القانون حول املنظور اجلنساين؛ إذ أنه يهدف         . املرأة والطفل 
  .للعنفاً أن تكون ممارسيف الوقت نفسه، من ، ضد املرأة داخل أسرهتا، ومنع املرأة

واهلدف من اعتماد هذه التدابري هو التوعية بالقضايا الناشئة عن املمارسـات الـيت                -٢٤
 القيم األبوية اليت جرت العادة علـى أن         إىلتتبعها غالبية الفئات العرقية واللغوية واليت تستند        

  .ختص الرجل بدور رئيس األسرة
 بوضـع برنـامج   ١٩٩٩سانية يف التعليم يف عام    وبدأت عملية تدريس املسائل اجلن      -٢٥

، الذي أصبح ٢٠٠٢-١٩٩٩تعليم وطين إرشادي موجه للفتيات خالل فترة الثالث سنوات 
، والذي تـسهر علـى      ٢٠٠٥-٢٠٠١النظام التعليمي،    اجلنساين الوطين يف     جالربناماً  الحق

  .تنفيذه اللجنة الوطنية للشؤون اجلنسانية
 ٢٠٠٢-١٩٩٩ التعليم الوطين اإلرشادي للفتيات للفتـرة        وكانت أهداف برنامج    -٢٦

  :كما يلي
   التدريس؛قاعاتتفادي القوالب النمطية اجلنسانية يف   )أ(  
  تشجيع املساواة بني اجلنسني؛  )ب(  
  .تنفيذ استراتيجيات وسياسات تعليمية الغرض منها إدماج الفتاة والنهوض هبا  )ج(  

 أوجه التفاوت يف جمايل التعليم والتعلم، مع التأكيد         وينبغي تعجيل وترية القضاء على      -٢٧
، واخلطة اجلنسانية الوطنية يف نظـام  ٢٠١٥على تنفيذ خطة عمل التعليم للجميع حبلول عام     

  .التعليم وإنشاء مراكز مهنية للمرأة يف بعض املقاطعات
ولتمكني املرأة  نسنياجلوُيدرك اجلميع أن التعليم هو أجنع وسيلة لتحقيق املساواة بني           -٢٨

ويف حتقيق اهلدف السياسي زيادة خري ألن ذلك يسهم يف توسيع اهلياكـل             . اذاهتمن تأكيد   
 يف املنـاطق    سـيما  ال، و إصـالحية مبدرسني أكفاء وبربامج    اً  األساسية التعليمة اجملهزة جيد   

 أن  ومن الواضـح  .  يف املائة من السكان    ٥٣الريفية، حيث من املهم مالحظة أن املرأة متثل         
وتثقفـت  إذا تدربت وتعلمـت      عملية تعليم املرأة هلا عالقة بالقضاء على الفقر، ألن املرأة         

 اقتحام احلياة االقتصادية واالجتماعية يف البلـد        وحصلت على عمل فإهنا تصبح قادرة على      
  .بصورة متوازنة، من وجهة النظر اجلنسانية
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ات الفالحني يف خفض مستويات    ويسهم نظام حمو األمية من خالل مجعيات وتعاوني         -٢٩
فمن احملتمـل أن عـدد األمـيني        ) ٢٠٠٩(لبيانات وزارة التعليم    اً  ووفق. األمية لدى املرأة  

  . أمّيا١ ٧١٧ ٠٥٢ يناهز
ومت تنفيذ أنشطة تدريبية تتعلق بقضايا املنظور اجلنساين، والبيئة، وفـريوس نقـص               -٣٠

لعنف القائم على نوع اجلنس، والتدبري املرتيل،        املكتسب واإليدز، واملواطنة، وا    البشرياملناعة  
  .ضمن مسائل أخرى

  العوائق  -١  
 اجلوانب الثقافيـة الـيت    التعليم الكامل للمرأة يف    توفري يكمن أكرب عائق حيول دون      -٣١

جتعل املرأة هي املسؤولة عن العمل املرتيل، وبالتايل تصبح الفتيات مسؤوالت عن إخـوهتن              
  .وأخواهتن األصغر سناً

  التحديات  -٢  
  :التحديات هي  -٣٢

  زيادة نسبة التحاق الفتيات والنساء باملدارس؛  )أ(  
 مشاركة األسـر يف صـيانة   سيما التوسيع نطاق الشراكات االجتماعية،       )ب(  

  املدارس والعناية هبا؛
  خاص املكلفني بالتعليم؛فظة على جلان األولياء واألشحملاا  )ج(  
  هم؛تدريب املدرسني وتثقيف  )د(  
 ١٦ القائم على نوع اجلنس اليت تـستمر       مواصلة محالت مناهضة العنف     ) ه(  

   من أجل توعية السكان وتشجيعهم على اإلبالغ عن حاالت العنف؛يوماً
 التأثري على أجهزة اختاذ القرارات لتعتمد تدابري تقضي بطرح قضايا العنف            )و(  

  من خالل توزيع املواد اإلعالمية؛اً علن
يف املدارس  واليت تدور   ركة يف املناقشات اليت تبثها اإلذاعة والتلفزيون،        املشا  )ز(  

  .الكيانات ومراكز الشرطة، وعقد اجتماعات يف خمتلف املستويات مع خمتلف
ولقد أسفرت هذه احلمالت عن زيادة يف التقارير، وبالتايل اإلقبال أكثر علـى               - ٣٣

يسعنا القول أن مكاتـب املقاطعـات       و. االستفادة من خدمات املشورة املقدمة لألسرة     
 يف كامـل أحنـاء      ٢٠٠٩التابعة ملراكز تقدمي املشورة لألسرة قد سجلت خالل عـام           

. القائم على نـوع اجلـنس       حالة من حاالت املنازعات األسرية والعنف      ٨  ٨٦٦  البلد
 يف املائـة، مقارنـة   ٦٧,٩ زيادة يف عـدد احلـاالت بنـسبة          إىلويشري اجلدول أدناه    

، شـيوعاً  اقتصادية هو أكثر أنواع العنف    اً  وكان العنف القائم على أسباب    . ٢٠٠٨  بعام
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تزد نسبة العنف القائم علـى نـوع اجلـنس             يف املائة، بينما مل    ٥٥,٨بلغت نسبته     إذ
 عنها الرجال   وجتدر اإلشارة أن احلاالت اليت أبلغ     .  يف املائة من جمموع احلاالت     ٠,٢  عن

 ٨١,٢ يف املائة مقابل     ١٨,٧ب نوع اجلنس، بلغت     ، موزعة حس  من بني حاالت العنف   
  ). أدناه١٣انظر اجلدول (يف املائة بالنسبة للنساء 

  البيانات اإلحصائية بشأن التغريات يف العنف العائلي    
  )يف املائة(نسبة التغري   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  نوع العنف

  ٥٤,٧  ١ ٥٦٤  ٩٤٧  البدين
  ٥٧,١  ٢ ٤٢٤  ١ ٤٤٥  النفساين

  ٧٤,٠  ٥ ٤٩٣  ٢ ٨٤٧  االقتصادي
  ٣٨٧,٥  ١٥٦  ٣٢  ذو صلة بالعمل

  ١٦٢,٥  ٢١  ٨  جنسي
  ٦٧,٩  ٩ ٦٥٨  ٥ ٢٧٩  اجملموع

 هذه   األسرة يف أنغوال على أساس     إىلاملشورة  وجيري إعادة تنظيم مجيع مراكز تقدمي         -٣٤
هو تقدمي املساعدة للسكان، وتثقيفهم وإعالمهـم       والغرض من ذلك    .  واألنشطة اإلجراءات

وانكبت مراكـز تقـدمي     .  املساعدة النفسانية واالجتماعية لضحايا العنف     حبقوقهم، وتوفري 
 على تعزيز عمل تقدمي اخلدمات الذي يقوم به الشركاء من املنظمات غري             )١(املشورة لألسرة 

احلكومية، مثل منظمة املرأة األنغولية اليت أنشأت أول مركز لتقدمي املشورة لضحايا العنف يف            
 يف لواندا أول مأوى للنـساء ضـحايا العنـف،           ٢٠٠٠ يف عام    ، كما أنشأت  ١٩٨٧عام  

. من احللقات الدراسية يف العديد من املقاطعات لتدريب املستشارين القانونيني         اً  ونظمت عدد 
وتوشك الربامج التدريبية لفائدة مستشاري األسرة على االنطالق على الصعيد الوطين مـن             

وال هبدف توحيد اخلدمات املقدمـة لـتمكني        خالل مشروع دعم القضايا اجلنسانية يف أنغ      
  .مراكز تقدمي املشورة لألسرة من العمل بشكل أفضل

ويف إطار العمل على حتقيق هدف القضاء على العنف داخل األسـرة، انـضمت                -٣٥
ومكتب املـدعي العـام واحملـاكم،         حكومات املقاطعات، والقضاة   إىلاحلكومة األنغولية   

عيات واملنظمات غري احلكومية، والكنائس، واخلرباء واألفراد، من        والسلطات التقليدية، واجلم  
أجل إعداد مشروع القانون األويل ملكافحة العنف العائلي وخطة العمل الوطنيـة ملكافحـة              
العنف العائلي، املعروضني على جملس الوزراء للموافقة عليهما، مثّ تعرضان علـى اجلمعيـة              

العائلي والعنف ضد املرأة بوجه خاص موقع افحة العنف وحتتل مك . دقة عليهما الوطنية للمصا 
  .الصدارة ضمن املسائل اليت تشغل بال احلكومة األنغولية

__________ 

ه املراكز هي إحدى االختصاصات اليت أنشأهتا وزارة شؤون األسرة والنهوض باملرأة مبوجب لوائحهـا               هذ )١(
 . منها١١من املادة ) ب(الداخلية، كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية 
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 منع العنف القائم على نـوع       إىلويهدف مشروع قانون مكافحة العنف العائلي         - ٣٦
ون وهناك تعا . اجلنس واجتثاثه، ومعاقبة مرتكبيه، وتوفري احلماية للضحايا، وإنشاء املآوى        

وقد متّ إنشاء أفرقة خرباء يف املقاطعات تـضم         . مكثف يف عملية صياغة مشروع القانون     
مسؤولني من مكتب املدعي العام، واحملاكم، والـشرطة، واملـدعي العـام العـسكري،              

، واملنظمات  اإلنسانواألحزاب السياسية ومنظمات املصلحة العامة املهتمة بقضايا حقوق         
در اإلشارة أن ممثلي اجملتمع احمللي وممثلي الـسلطات التقليديـة           وجت. واجلمعيات النسائية 

  .شاركوا يف هذه العملية
وأُجريت مشاورات على الصعيد الوطين مع أعضاء الربملان الـوطين، واملنـسقني،              -٣٧

واألحزاب السياسية، واجلمعيات النسائية، واجلامعات، كما جرت مناقشات بـني خمتلـف            
  .ماعيةاالجتكيانات االتصاالت 

   ٦املاّدة     
  مكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأةإىلالتدابري الرامية     

قامت احلكومة األنغولية، من خالل اإلدارة املختصة يف الوزارة، بوضع برامج إلبعاد              -٣٨
الطيب، وحمو  األطفال واملراهقني من الشوارع، ولتوفري التأهيل النفساين واالجتماعي، والدعم          

  .األمية وإنشاء دور احلضانة لألطفال
، ناهز عدد الشابات ٢٠٠٩ه يولي/ ومتوز٢٠٠٥يناير /ويف الفترة ما بني كانون الثاين   -٣٩

 يف   منهن ٣٠٠  املساعدة يف مركز لومبا وأعيد إدماج       شابة تلقني  ٨٩٠الضالعات يف الدعارة    
ـ األية   التدريب على رعا    فتاة أخرى  ٤٠٠وتلقت  . سوق العمل  ، وعمـل اخلياطـة،     لاطف

  .وصناعة احللويات، وعلى تقليم األظافر والعناية باألقدام
اً وقد بذلت املؤسسات العاملة من أجل محاية القاصرين واملراهقني وغريهـم جهـود              -٤٠

 بـاملرأة، واملـراهقني     االجتـار لكفالة التطبيق الفعلي للنظم من أجل حلّ املشاكل من قبيـل            
  .وجتارياًاً ا البغاء واحلاالت األخرى ذات الصلة باستغالل املرأة والفتاة جنسيواألطفال، وضحاي

 بـشأن   ٢٤ القرار رقم    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠واعتمد جملس الوزراء يف       -٤١
خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي والتجاري لألطفال يف أنغوال، الذي قدمـه             

  .املعهد الوطين لشؤون الطفل
  :منها من أجل حتقيق أهدافاً والعمل جار حالي  -٤٢

كفالة رّد احلقوق لألشخاص الذين اسُتغلوا، ووقعـوا ضـحية االعتـداء              )أ(  
اجلنسي وسوء املعاملة، بضمان محايتهم ومتكينهم من ممارسة حقوقهم كمواطنني، وإتاحـة            

  الفرص هلم لتمكينهم من العيش بكرامة؛
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لني عن استغالل أوالئك الضحايا وعن إسـاءة        حماكمة األشخاص املسؤو    )ب(  
معاملتهم وانتهاك حقوقهم، من خالل تطبيق القانون وفرض العقوبات الالزمة عليهم، وذلك            

 ةظاهرجتار أو إضعافها، وبالتايل القضاء على        االستغالل واال  "شبكات"من أجل القضاء على     
   من العقاب؛اإلفالت
الجتماعية اليت تقدم الدعم للفتيات والنساء       ا تاملنظماتعزيز الشراكات مع      )ج(  

الاليت وقعن ضحية هذه الظاهرة، وذلك من خالل توفري التدريب املهين والتعلـيم الكامـل               
  . من الشوارعأنقذنللفتيات والنساء الاليت 

  لعوائقا  -١  
  : يف هذا اجملال هيالعوائق املواجهة  -٤٣

املرأة حق قـدرها،    اً   تقدر أحيان  الثقافة، يف شكل عادات وتقاليد، اليت ال        )أ(  
تتيح هلا الفرص املطلوبة، وجتعل الفتيات والنساء يشعرن أهنن يعوزهن الدعم واحلمايـة               أو

  داخل أسرهن؛
  مستوى األمية يف أوساط املرأة هو من العوامل اليت تعوق هنضتها؛  )ب(  
  ؛إمكانية وصول املرأة والفتاة للمعلوماتضعف   )ج(  
  .يب تقدمي املشورة يف مراكز تقدمي املشورة لألسرة ومطابقتهاتوحيد أسال  )د(  

  التحديات  -٢  
  :التحديات هي  -٤٤

 وحلقات العمل   تاحلواراتوعية اجملتمع من خالل وسائط اإلعالم وتنظيم          )أ(  
واللقاءات، حىت ال تظل اجلوانب الثقافية من العوامل اليت تعوق تعزيز مساواة املرأة بالرجـل               

  ، وبالتايل القضاء على العنف العائلي؛داخل أسرهتا
 استغالهلن واالستغالل اجلنسيني للمرأة والفتاة، مبا يف ذلك         االجتارمكافحة    )ب(  

  ألغراض جتارية؛
  التأكيد على توفري التدريب التقين واملهين للمرأة والفتاة؛  )ج(  
 يف جمال املـساواة بـني  اً حمركاً  تشجيع كل امرأة على أن تكون عنصر        )د(  

  .الرجل واملرأة
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  ٧دة املا    
رأة يف احلياة العامة ويف السياسة يف أنغـوال          كفالة إشراك امل   إىلالتدابري الرامية       

  على قدم املساواة مع الرجل
تتيح الظروف املهيئة لعملية تنظيم االنتخابات الثانية يف أنغوال الفرصة للمرأة القتحام    -٤٥

 ١٣ املـؤرخ    ٣/٩٧ني منها القانون    ار جمموعة من القوان   جمال السياسة واحلياة العامة يف إط     
يوليـه  / متوز ١ املؤرخ   ٣/٠٥مارس، املتعلق بتمويل األحزاب السياسية؛ والقانون رقم        /ذارآ

، ٦/٠٥القـانون رقـم      التنظيمية اليت حتكم نظام السجالت االنتخابية؛ و       ئواملتعلق باملباد 
يوليه / متوز ١٤ املؤرخ   ١٠/٠٥م  لقانون رق ، وا )القانون االنتخايب (أغسطس  / آب ١٠ املؤرخ

  . )القانون املتعلق بإجراء االنتخابات(
واملشاركة الفعلية والسلبية يف العملية االنتخابية مكفولة جلميع املواطنني األنغـوليني             -٤٦

 للحقوق الـسياسية والتمتـع      الكاملة سنة، وكذلك املمارسة     ١٨الذين تزيد أعمارهم عن     
قائم على نوع اجلنس أو الديانة أو املعتقد أو اً وليس هناك متييز إطالق. العقليةالكامل مبلكاهتم 

واألحزاب السياسية مسؤولة عن كفالة املشاركة الفعلية لعدد أدىن مـن           . اخليارات السياسية 
 املراكز  روط، وبالتايل فهن قادرات على تبوء     النساء، ومنافسة الرجال إذا استوفني نفس الش      

  . تسفر عنها العملية السياسيةالسياسية اليت
 سنة من العمر    ١٨املفروضة على احلق يف التصويت على من هم دون           وتنطبق القيود   -٤٧

يف مواعيد االقتراع، وعلى األشخاص الذين تشهد الدوائر الصحية باختالل مداركهم العقلية،            
وتنطبق هـذه   . و دائمة وعلى اجملرمني الذين فقدوا حقوقهم املدنية والسياسية، بصورة مؤقتة أ         

  .ألن هذا القانون يشمل األنغوليني حصراًاً على األجانب واملهاجرين نظراً القيود أيض
 ٢٠٠٨ نسبة متثيل املرأة يف احلكومة املنبثقة عن االنتخابات التـشريعية لعـام              توازداد  -٤٨
  .القرار األخرىيف هيئات صنع اً وحدث هذا التغري أيض.  يف املائة٣٨,٦ إىل  يف املائة١٥ من

  التمثيل يف اجلمعية الوطنية    
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فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات، حفز عمل الدعوة              -٤٩
. ١٩٩٩الذي تقوم به احلكومة على إنشاء شبكة النساء الوزيرات وعضوات الربملان يف عام              

الوزراء، مساعدات حكام املقاطعات،     الوزيرات ونائبات    إىلوتشمل هذه الشبكة، باإلضافة     
 إىلالذي انـضم  والسفريات احلاليات والسابقات، واحتاد منظمات املشاريع احلرة يف أنغوال،      

يف ، ومجعيـة الـصحفيات،      ٢٠٠٤  يف عـام   ومجعية الشرطيات،  ؛٢٠٠١الشبكة يف عام    
 يف  إليـدز، املكتسب وا  البشري؛ ومجعية النساء املصابات بفريوس نقص املناعة        ٢٠٠٨ عام
  . النساء احلقوقياتومجعية؛ ٢٠٠٦ عام

   ٨ادة امل    
الضرورية ملشاركة املرأة يف متثيل بلدها على املستوى الدويل والعمل يف            تدابريال    

  املنظمات الدولية

  التمثيل واملشاركة يف املنظمات الدولية  -١  
لتـزام بالـصكوك     اال إىل وهي تسعى    ١٩٧٥نذ أن نالت أنغوال استقالهلا يف عام        م  -٥٠

 بعـض   إىلوهكذا انضمت أنغوال يف منتصف مثانينات القـرن املاضـي           . القانونية الدولية 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      سيما الاالتفاقيات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، و      

  ).١٩٨٦(، واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة )١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧(التمييز ضد املرأة 
سـفراء، وزراء مستـشارون،     : السلك الدبلوماسي منظم على النحـو التـايل       و  -٥١

ألن اً  جمرد تصنيف للملتحقني اجلدد، نظـر      (ملحقف مستشارون، سكرتري أول فثان فثالث،    
قنصل عـام،   ، مث   )لث حاملا ينهون فترة االختبار    الدبلوماسيني حيصلون على رتبة سكريتري ثا     

فـيهم   وباستثناء السفري، يتم تعيني مجيع الدبلوماسـيني، مبـن        . ماسيةوهو ال ميثل فئة دبلو    
  .القنصل، بناء على اقتراح وزير الشؤون اخلارجية

جيوز ألي شخص أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي بعد املشاركة يف مناظرة يف جمال             و  -٥٢
ويشري . الدينيةاخلدمة املدنية، وذلك دون أي متييز على أساس العرق أو اجلنس أو املعتقدات              

  . اجتاه متزايد حنو حتقيق التوازن بني اجلنسنيإىلالرسم البياين أدناه 
الء املمثلني، أنغوليا يف منصب أمـني عـام         ؤ أن هناك، ضمن ه    إىل اإلشارة   ميكن  :مالحظة

 األفريقيـة منظمة البلدان األفريقية للنب، وأنغوليا آخر يف منصب النائب الرابع لرئيس املنظمة           
  .اب الرياضيةلأللع
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  اسيور تركيبة السلك الدبلومتط    

  
  ٩املادة     
كفالة عدم فقد املرأة جلنسيتها عند زواجها من أجنيب مـع إمكانيـة انتقـال                   

  جنسيتها ألطفاهلا

  نسية قانون اجل    
امرأة أجنبية تتزوج أنغوليـا أن يـصبحا         جيوز ألي أجنيب يتزوج امرأة أنغولية، أو        -٥٣

 بعد انقضاء فترة مخس سنوات وبناء على طلب يتقدم بـه هـو أو هـي                  أنغوليني مواطنني
والزواج من أجنيب ال يؤثر يف جنسية الـزوج         .  مبوافقة الزوج  للحصول على اجلنسية ورهناً   

، جنسيته إذا تزوج من أجنيب امرأةكان أم     رجالً،  ولذلك، ال يفقد املواطن األنغويل    . األنغويل
  .أو أجنبية

ته يلبلد آخر وتنازل عن جنس    اً   إذا أصبح مواطن   إالاألنغويل جنسيته    اطنوال يفقد املو    -٥٤
األنغولية؛ أو إذا مارس، دون إذن من اجلمعية الوطنية، مهام سيادية لصاحل بلد أجنيب؛ أو إذا                

لد يف اخلارج ألبوين أنغوليني أصبحا بدورمها حيمالن جنسية ذلـك البلـد،             وواً  كان قاصر 
وتبناه أجنيب مث تنازل،      لرشد عن جنسيته األنغولية؛ أو إذا كان طفالً       وتنازل عند بلوغه سن ا    

  .عند بلوغه سن الرشد، عن جنسيته األنغولية
على أن من حق أي طفل ألب حامل للجنسية         اً  وينص قانون اجلنسية الساري حالي      -٥٥

نغولية، وكذلك األنغولية، أو ألم حاملة للجنسية األنغولية وولد يف أنغوال أن حيمل اجلنسية األ
الشأن بالنسبة ألي طفل ألب حامل للجنسية األنغولية، أو ألم حاملة للجنسية األنغولية وولد    

ألم أنغولية، بصرف النظر عـن     ولد  ُتويكفل القانون اجلنسية األنغولية ألي طفلة       . يف اخلارج 
  . يف أنغوالملدت يف اخلارج أُوأ جنسية األب، سواًء
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  ١٠املادة     
 التعليم  إىلاملرأة  وصول  إلزالة مجيع العوائق اليت حتول دون        الضرورية   التدابري    

  واملشاركة يف األلعاب الرياضية واىل اخلدمات الصحية

  التعليم والتدريب املهين  -١  
وتـنص  .  التعليم حّق من احلقوق اليت يكفلها دستور مجهورية أنغـوال          إىلالوصول    -٥٦

حمو األمية، والتعليم واألنـشطة     على أن تدعم احلكومة       من الدستور  ٧٩ من املادة    ١الفقرة  
  .الرياضية، وتشجع مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة اخلاصة على حتقيق ذلك

يف مجيع املستويات إذ تدنت نـسبة حـضور         اً  وقد تأثر نظام التعليم يف أنغوال سلب        -٥٧
، أي بفـارق    ١٩٩٧ من األطفـال يف املـدارس يف عـام            يف املائة  ٤١مل يكن   (التالميذ  

  .٢٠٠٢بسبب احلرب اليت استمرت حىت عام )  تلميذ٥٠ ٠٠٠ قدره
معظمهم (اً   طالب ٥ ٧٣٦ ٥٢٠، بلغ عدد الطالب يف نظام التعليم        ٢٠٠٨ويف عام     -٥٨

، ) توزيع الطالب حسب مستوى التعليم     - ١٢اجلدول رقم   اً  يف املدارس االبتدائية، انظر أيض    
وبلـغ عـدد   اً، منـهم تـدريب   يف املائة    ٦٥تلقى  ،  اً مدرس ١٩١ ٨٦٧وبلغ عدد املدرسني    

  . فصال٥٠ً ٥١٦ الفصول
اً  تلميـذ  ٢ ٥٥٨ ١٣٦مـن   ) التسجيل(اجلدد  وازدادت القدرة على قبول التالميذ        -٥٩
 ٢٠٠٢وبعبارة أخرى، أنشأت أنغوال يف الفترة مـا بـني عـام             .  تلميذاً ٥ ٧٣٦ ٥٢٠ إىل

ولتحقيـق األهـداف    . يف شبكة املدارس   اًجديداً   مقعد ٣ ١٧٨ ٣٨٤ ما قدره    ٢٠٠٨ وعام
االستراتيجية املتمثلة يف احلّد من أوجه التفاوت اإلقليمية واملسامهة بفعالية يف التنمية الوطنيـة،              

 ارتفاع نسبة   إىلاحلكومة حوافز لزيادة عدد التالميذ من املقاطعات الداخلية، مما أدى           وقدمت  
  .يف املناطق الساحلية يف املائة ٣٣,٧ ىلإاخلية ويف املناطق الد يف املائة ٦٦,٣ إىلاحلضور 

 ، أصـبح عـدد    ٢٠٠٤على نطاق واسع يف عام      انتشر  ص، الذي    التعليم اخلا  ويف  -٦٠
 عشرة ومن خمتلف مراحـل التعلـيم،         تلميذ من املقاطعات الثماين    ١٠ ٠٠٠التالميذ يفوق   

  .يف ذلك التعليم العايل مبا
 ١٩٩٢يف عـام    أنـشئت   املدارس املستقلة اليت    وكان اهلدف من املدارس اخلاصة و       -٦١

خـارج نظـام    املوجودين   املساعدة يف احلد من عدد التالميذ        ٢١/٩١مبوجب املرسوم رقم    
. فهذه املدارس حليف هام يف تعزيز إمكانية التعلّم، وهي بالتايل شريكة وزارة التعليم            . التعليم
 مدرسـة، وبلـغ     ٣٦٨ىل  إدارس   ارتفع عدد امل   ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠١  الفترة ما بني عام    ويف

ـ  ٨ ٢٢٣عـدد املدرسـني فبلـغ        فـصل، أمـا      ٣ ٠٠٠جمموع عدد الفصول     اً  مدرس
اليت أنشأهتا الكنائس ومنظمـات املـصلحة       (يف املدارس اخلاصة    اً  ميذ تل ١٥٣ ٩٤٠ مقابل
  فـصالً  ٢ ٠٥٢ مدرسـة هبـا      ٧١٣ويبلغ إمجايل عدد املدارس املستقلة يف أنغوال        ). العامة

  ).الدورتان األوىل والثانية (يف املرحلتني االبتدائية والثانويةاً  تلميذ١٤٣ ٦٤٠وتستوعب 
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يف اً   طالب ٧ ٩١٦وفيما يتعلق بالتعليم العايل، بلغ عدد الطالب يف اجلامعة احلكومية             -٦٢
  . اختصاصات التربية والتجارة والقانون من اإلناث يف يف املائة٣٩ من ضمنهم ١٩٩٧ عام
. آخـر لألسـر    ير قطاع التعليم، أصبحت املدارس اخلاصة تتيح بديالً       وعلى إثر حتر    -٦٣

 ٣٠٠,٠٠ و   ١٥٠,٠٠ونشأ العديد من اجلامعات اخلاصة تتراوح رسوم التعليم فيها ما بني            
ولتحسني نوعية التعليم، أنشأت احلكومة وزارة الدولة . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  

 احلكومية مـن مثـاين    اجلامعة  ، تتكون   وحالياً.  هذا القطاع  للتعليم العايل، اليت تولت تنسيق    
ات يف أنغوال، وهنـاك     ع مقاط ٨، ومعاهد عليا والعديد من املؤسسات التابعة هلا يف          كليات

 الـذي   ١١نظر اجلـدول    ا (تعلمن الطب واالقتصاد والتربية   ينسبة عالية من اإلناث الاليت      
  ).ينو نيتويصنف اخلرجيني حسب االختصاص من جامعة أغوست

حتسنت املؤشرات الرئيسية يف نظام التعليم منذ تنفيذ اإلصالحات يف          وبصورة عامة،     -٦٤
  .جمال التعليم، كما يتبني ذلك من اجلدول أدناه

  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤التغيريات يف املؤشرات الرئيسية لوزارة التعليم يف الفترة من     

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  املؤشرات
 /الزيادة (النسبة املئوية 

  )لنقصانا
  ٪١٠(-) ٪٢٢  ٪٣٢ معدل اإلخفاق

 ٪٢(-) ٪٢٤  ٪٢٦ معدل االنقطاع عن الدراسة
 ٪١٢(-) ٪٤٦ ٪٥٨ خسائر النظام

 ٪١٢(+) ٪٥٤ ٪٤٢ معدل إهناء التعليم
 ٪١٦٫٦(+) ٪٦٧٫٦ ٪٥١ معدل تدريب املدرسني العاملني

  ٪١٦٫٢(+) ٪٨٢ ٪٦٥٫٨ معدل قبول التالميذ اجلدد
 ٪٠٫٥(+) ٪٩٫٤ ٪٨٫٩ معدل الفصول اجلديدة

  ٪١٠٫٥٤(+) ٪١١٫٤٣ ٪٠٫٨٩ معدل قبول املدرسني اجلدد
 ١/٢١(-) ١/٣٥ ١/٥٦  الطالبإىلنسبة الكتب املدرسية 

 ١/٧(-) ١/٣٢ ١/٣٩  الطالبإىلنسبة املدرسني 
 ٪١٢(+)  ٪٧٧  ٪٦٥ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

    املعدل العام للتعليم
 ٪٢٥٫٥(+) ٪١٨٤ ٪١٥٨٫٥ مرحلة البداية

  ٪٩(+) ٪١٢٧٫١ ٪١١٨٫١ املرحلة االبتدائية
 ٪٦٫٣(-) ٪٣١٫٨ ٪٣٨٫١ املرحلة الثانوية

  .وزارة التعليم/ التعليمية والتخطيطاإلحصاءاتمكتب   :املصدر

وليس هنـاك   . وتدل املؤشرات على أن غالبية األطفال يف الصفوف األربعة األوىل           -٦٥
 الزيـادة  إىلي لصاحل الذكور من األطفال، وهو ينحو      سوى تفاوت بسيط يف التعليم األساس     

  .يف املستويات املتقدمة أكثر
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وأّدى التحسن يف برنامج التدريب يف جمال حمو األميـة الـذي تـوفره مجعيـات                  -٦٦
 ١ ٧١٧ ٠٥٢ يناهز عددهن خفض عدد األميات من النساء، الاليت        إىلوتعاونيات الفالحني   

  .تملنيامرأة أمية من بني األميني احمل
 يف املائـة    ٣٠ سـنة    ١٥وتناهز نسبة األميني من السكان الذين تزيد أعمارهم عن            -٦٧

 مشرفني تنفيذ برنـامج حمـو األميـة         ١٠٩واً  س مدر ٦ ٦٩٨ويتوىل  . غالبيتهم من النساء  
عن طريق التعلـيم     سيتم تعجيل وترية التعلم      ٢٠٠٩وابتداء من عام    .  املدرسة إىلوالرجوع  

وهـو  ،  من خالل خمتلف اجلهات التعليمية الرمسية وغري الرمسية       الشهادات   املستقل وتصديق 
  .  أشهر٣من الطلبة من تعلم القراءة والكتابة يف غضون   يف املائة٦٠سيمكن  ما
ويف الفتـرة   . تنفيذ برنامج الوجبات املدرسية يف كامل أحناء أنغـوال         باًوسيبدأ قري   -٦٨
من أطفال املدارس االبتدائية من هذا      ً  طفالً ٩٤٤ ٧٢١، استفاد حنو    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥بني   ما

 منع األطفال من االنقطاع عن الدراسة بسبب انعـدام الغـذاء،            إىلالربنامج، الذي يهدف    
  .  حتسني قدرهتم على التعلمإىلوكذلك 

وبدأ استعمال اللغات الوطنية يف نظام التعليم لتفادي االستبعاد اللغوي واحملافظة على      -٦٩
، وهـو    فـصالً  ٢٤٠موزعني على   طالباً   ١٢ ٠٠٠ويشمل هذا الربنامج    . ثقافيةاهلويات ال 

واضطلعت احلكومة األنغولية بأنشطة تدريبية تتعلـق بالقـضايا         . يزال يف طور االختبار    ال
ة، والعنف القائم    املكتسب واإليدز، واملواطن   البشرياجلنسانية، والبيئة، وفريوس نقص املناعة      

  . بري املرتيل، ضمن مواضيع أخرىعلى نوع اجلنس، والتد
جملموعة استقـصاءات   فقاً  وو. وال يزال االنقطاع عن الدراسة يشغل بال احلكومة         -٧٠

املؤشرات املتعددة، توجد أعلى نسبة من املنقطعني عن الدراسة ضمن الطالب الذين جتاوزت             
  .أعمارهم عشر سنوات

ية يف مناهج املدارس االبتدائية بدعم وبدأ إدراج املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجناب  - ٧١
فتئـت املنظمـات غـري       وحلل بعض املشاكل، ما   . من صندوق األمم املتحدة للسكان    

 تتعاون مع املدارس، وتعقد احلوارات      اإلنساناحلكومية العاملة يف جمايل اإليدز وحقوق       
  . واملناقشات واملؤمترات

   على العلوم والتكنولوجيا ومواصلة التعليم التدريب املهينإىلمتكني املرأة من الوصول   -٢  
 التربية، مث   إىل الدورات الدراسية اليت شاركت فيها املرأة، يتبني أهنا متيل           إىلاً  استناد  -٧٢

ويدل هذا االستنتاج، إذا أخـذ  . العلوم الزراعيةاً التجارة مث القانون والطب واهلندسة، وأخري   
  .ة على اختيار املرأة ملهنتها، على تأثري املفاهيم االجتماعيمنفصالً

هذه احلالة مع االجتاه السائد يف جمال التدريب املهين، حيث ختتار املـرأة              وال ختتلف   -٧٣
  .دورات دراسية يف اإلدارة وعمل السكريتاريا، واخلياطة والطبخ



CEDAW/C/AGO/6 

GE.11-45941 22 

  التمويل والتعليم إصالح  -٣  
عليم، فإن املوارد املاليـة  وعلى الرغم من أن احلكومة هي املصدر الرئيسي لتمويل الت    -٧٤

املخصصة هلذا القطاع، وحىت يف حالة استكماهلا بالتربعات اليت يقدمها الشركاء يف التنمية،             
  . املالية األساسية الضروريةت املدارس، فإهنا تظل دون االحتياجاتواألسر، وإيرادا

د املخـصص يف    وبالفعل، يظهر من حتليل النفقات احلكومية على التعليم أن االعتما           -٧٥
دون فهـي    .من امليزانية اإلمجالية    يف املائة  ١٠ إىلصل قط   يامليزانية االحتادية هلذا القطاع مل      

 يف  ١٦,٧و  يف املائـة   ١٧,٨، واليت تعادل    أفريقيااالعتمادات املتوسطة املخصصة للتعليم يف      
مـن    يف املائـة   ٢٠واهلدف هو ختصيص    . يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      املائة

  .٢٠١٥امليزانية لربنامج التعليم للجميع حبلول عام 
يف  ١,٨ إىل من الناتج احمللي اإلمجايل      مئويةكنسبة  ،  واخنفضت النفقات على التعليم     -٧٦
وعلى . ًتقريبا يف املائة  ٢,٥ إىل لتصل   ١٩٩٥ يف عام    ، مث ارتفعت قليالً   ١٩٩٤يف عام    املائة

مقارنة بالنسب املخصـصة يف معظـم       اً   متدنية جد  املئويةسب  الرغم من ذلك، فإن هذه الن     
من امليزانية  يف املائة ٧,٩، بلغت نسبة النفقات على التعليم    ٢٠٠٩ويف عام   . األفريقيةالبلدان  

  .االحتادية اإلمجالية
 ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤  لالستثمار يف الفتـرة مـن      اإلمجايلوجتدر اإلشارة أن احلجم       -٧٧
ومعدل  يف املائة ١٤٠,٧٧ قدره تراكمياًاً أي ما يعادل منو، ٥٥١ ٧٣٧ ٤٢٦ ٥٢٠,٠٠ بلغ

  . ٢٠٠٨مقارنة باالستثمارات اليت متت يف عام  يف املائة ١٨٨,٠٩منو قدره 

  )٢٠٠٨-٢٠٠٤(اإلنفاق على التعليم بالكوانزات     
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  
  النسبة املئوية  االعتماد  النسبة املئوية  االعتماد  التعليم 
  ١٠٠,٠  ٢٠٠ ٦٢٠ ٣٦٦ ٣٩٩  ١٠٠,٠  ٦٩ ٦٣٧ ٠٢٧ ٣٦٠ االحتاديةامليزانية  

  ٠,٠٣  ٥١ ٠٣١ ٠٦٢  -  - مرحلة ما قبل املدرسة
  ١٨,٠٥  ٣٦ ٢١٤ ٢٠٥ ٠٣٢  ٤,٦٩  ٣ ٢٦٥ ٣٤٦ ٤١٨  املرحلة االبتدائية
  ٢٩,٨٢  ٥٩ ٨١٧ ٧١٣ ٣٦٩  ٣,٩٨  ٢ ٧٧١ ٤٢٠ ٢٠٢  املرحلة الثانوية
  ٠,٢٨  ٥٧٠ ٣٩٨ ٠٠٧  ٣,٤٥  ٢ ٤٠٥ ٢٨٦ ٨٩٥  التعليم الفين

 

  ٩,١٧  ١٨ ٣٩٠ ٦١٣ ٤٣٠  ٦,٥  ٤ ٥٢٤ ٦٦١ ٤٩٧  التعليم العايل
  ٠,٦٥  ١ ٣٠٤ ٠٤٠ ٣٠١  ٠,٠١  ٧ ٦٢٦ ٤٣٤  تعليم الكبار

  ٤٢,٠١  ٨٤ ٢٧٢ ٣٦٥ ١٩٨  ٨١,٣٧  ٥٦ ٦٦٢ ٦٨٥ ٩١٤  خدمات أخرى
  .وزارة املالية  :املصدر
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  القضاء على العنف ضد املرأة  -٤  
لت من أجل زيـادة االسـتثمار يف التعلـيم،          على الرغم من اجلهود اليت ُبذ       - ٧٨
، واستئناف احلملة الوطنية حملو األمية اليت تتعاون يف تنفيذها          ١٩٩٧   يف عام  سيما  ال
تزال معدالت األميـة لـدى        املصلحة العامة، ال  ارة التعليم والثقافة مع منظمات      وز

  . الكبار مرتفعة
،  يف املائـة   ٧٩و  املائـة   يف ٧٠وح نسبة األمية لدى النساء ما بني        اوتتر  - ٧٩

وهذا وحده لدليل على العمـل الـذي        . لدى الرجال   يف املائة  ٥٠ولكنها تبلغ   
ومن بني الكبـار    . يزال يتعني على احلكومة وشركائها االجتماعيني القيام به         ال

 سنة، وغالبيتهم من النساء، مل يلتحق ثالثة أرباع منهم          ١٩الذين تفوق أعمارهم    
 ليبلغوا مـستوى اإلملـام     كافياً ق أو أهنم مل ميكثوا فيها وقتاً      باملدرسة على اإلطال  

   .بالقراءة والكتابةاً جيد
االسـتراتيجية الراميـة     وتعطي وزارة التعليم والثقافة األولوية، يف إطـار         - ٨٠
 حتقيق حمو األمية وتشجيع تـدريب       إىلتعزيز حمو األمية لدى الكبار وتعليمهم،         إىل

ت بالفعل بعض الربوتوكوالت مع الـشركاء االجتمـاعيني،         وأبرم. املرأة والفتاة 
 مجعية كاريتاس أنغوال، ومنظمة املرأة األنغولية، ومؤسـسة إدواردو دوس           سيما  ال

وتنص هذه الربوتوكوالت علـى أن مـسؤوليات        . سانتوس ورابطة احلياة الوفرية   
ة، والتـربع   وزارة التعليم والثقافة تشمل تدريب املدربني، ومنح الشهادات العلمي        

 باتفاق الـشراكة بـني      مبواد التدريس األساسية، وتقدمي تعويضات للمدربني عمالً      
  . القطاعني اخلاص والعام

  العوائق  -٥  
على الرغم من العمل الذي قامت به احلكومة واجملموعات فيما يتعلق بالتوعيـة               - ٨١

 هـي الـسبب يف      بأمناط السلوك واملواقف واملمارسات، ال تزال حاالت احلمل املبكر        
انقطاع الفتيات عن الدراسة يف وقت مبكر، وبالتايل إعاقة إهناء تعلـيمهن يف الوقـت               

وال يسهم ذلك بأي شكل من األشكال يف حتسني نـسب التحـاق الفتيـات               . احملدد
  :باملدرسة، وذلك للسببني التاليني

 عـن  الفتـاة  يعـوق  ما غالباً) املرتيل العمل (باملرأة ناطامل التقليدي الدور  )أ(  
  األم؛ مبهام بالقيام شيء كل قبل مطالبة ألهنا باملدرسة، االلتحاق
 كـأداء  عقبـة  يـشكل  النـساء  لـدى  األمية مستوى ارتفاع يزال وال  )ب(  

  .متكينها أمام
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  ١١ املادة    
التدابري الضرورية لتمكني املرأة من احلصول على وظائف وأجور علـى قـدم         

تدابري خاصة حلماية املرأة أثناء فترة احلمل وبعد        املساواة مع الرجل، واعتماد     
  الوالدة، ومحايتها من الفصل من اخلدمة

  الوظائف  -١  
  من الدستور األنغويل على احلق يف العمل، بوصفه حقاً         ٧٦ من املادة    ١تنص الفقرة     -٨٢

ويضات  من املادة نفسها على احلق يف التدريب املهين، والتع         ٢وتنص الفقرة   .  للجميع وواجباً
  .  واإلجازة، واحلماية، والرعاية الصحية والسالمة يف مكان العملاالستراحةالعادلة، واحلق يف 

 ، فإنه جيسد متامـاً    ٢٠٠٠وعلى الرغم من أن قانون العمل العام قد اعتمد يف عام              -٨٣
املة ، واملتعلقة باملع  ٢٠١٠املبادئ الدستورية احملددة يف الدستور الذي اعتمد يف هذه السنة،           

  .املتساوية يف مكان العمل
 من  ٣ من املادة    ١فالفقرة  . وفيما يتعلق بالتمييز يف العمل، فإن قوانيننا ليست متييزية          -٨٤

جلميع املواطنني احلق يف عمل خيتارونه حبرية،       ": قانون العمل العام تنص صراحة على ما يلي       
ألصل اإلثين أو احلالة املدنية أو      مع تكافؤ الفرص ودون متييز على أساس العرق أو اللون أو ا           

   ."الوضع االجتماعي أو املعتقدات الدينية أو السياسية أو االنتماء النقايب أو اللغة
 من قانون العمل    ١٦٤ من املادة    ٣ و ١ التمييز، تنص الفقرتان     وكضمان ملنع ممارسة    -٨٥

  : العام على ما يلي
ميع العمال مقابل العمـل     أرباب العمل ملزمون بتقدمي نفس التعويض جل      "  -١  

الت والعمل هنفسه أو مقابل عمل يضاهيه يف القيمة على أساس ظروف العمل واملؤ          
  ."هذا القانونألحكام  املطلوب إجنازه، دون متييز وامتثاالً

جيب تطبيق نفس املعايري املتعلقة بتحديد فئات املوظفني، ومعايري التصنيف          "  -٢  
 سـيما  ال،  اتيري األساسية األخرى حلساب التعويض    والترقي الوظيفي، ومجيع املعا   

  ."معايري تقييم الوظائف، على املوظفني من اجلنسني
ويتعرض العمال فيها ملخاطر، مثل العمل        أنه ُيمنع القيام بأعمال ضارة بالصحة      بيد  -٨٦

حتت األرض، إالّ إذا كانت تلك األعمال ُتؤدى يف مواقع أو أماكن تتوفر فيهـا املعـدات                 
  .الزمة للحماية من اخلطرال

  : أن تعمل فيهالمرأةالشروط اليت ال جيوز ل  -٨٧
  ؛)٤ الفقرة (املرأة فيها تعمل اليت الظروف يف تؤثر اليت العوامل  )أ(  
 وتنظيمـه  العمل مبدة يتعلق فيما وكذلك ،)٥ الفقرة( الدوري االستعراض  )ب(  

  ).٢٧١ املادة(
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 يوم عمل وبداية فترة عمـل يف اليـوم التـايل            ُمددت فترة االستراحة الفاصلة بني      -٨٨
  .  ساعات١٠ من القانون فهي ٩٧ من املادة ٦ للفقرة  ساعة؛ أما الفترة احملددة وفقا١٢ً إىل
الفقرة الفرعية   ( دون ترخيص من إدارة تفتيش العمل       العمل ليالً  وحيظر القانون أيضاً    -٨٩

 ٣ل على طلب الترخيص يف غـضون        وجيب أن ترد إدارة تفتيش العم     ). ١من الفقرة   ) ب(
  .أيام عمل؛ وإذا مل تفعل، فيفهم من ذلك أهنا منحت الترخيص

  :)٢الفقرة  ( يف احلاالت االستثنائية التاليةوُيمنح الترخيص بالعمل ليالً  -٩٠
  املركز؛ عمل يف عادي غري تغيري عليها يترتب اليت - القاهرة القوة  )أ(  
 وبالتـايل  سريع لتغري معرضة معاجلتها جيري اليت ةاألولي املواد تكون عندما  )ب(  

  العمل؛ ستمري مل إذا فقدها، من مناص ال
  .نوبات يف العمل تنظيم على االتفاق مت إذا  )ج(  

  :)٤الفقرة  (احلاالت املستثناة من العمل يف الليل  -٩١
  ؛مسؤولية على تنطوي إدارية أو فنية طبيعة ذات اممبه يقومون الذين العمال  )أ(  
العمال مقدمو اخلدمات الصحية وخدمات الرفاه، شريطة أال يقوموا عادة            )ب(  

  .بأعمال يدوية
أّما العمال الذين ميكن أن ُيطلب إليهم العمل يف الليل لألسـباب املبينـة أعـاله،                  -٩٢

واملسؤولون عن أطفال دون سن العاشرة، فيجب إعفاؤهم إذا قـدموا مـربرات وجيهـة               
  .١٠٤ من املادة ٤ الفقرة  إىلة، اإلشار)٥ الفقرة(

  محاية األمهات   -٢  
ثبت أهنا حامل، باالستظهار بوثيقة صادرة      ولتتمتع املرأة باحلقوق اخلاصة جيب أن ت        -٩٣

  :عندئذ يصبح من حق املرأة.  دليل على ذلكإىلعن الدوائر الصحية، إال إذا كانت ال حتتاج 
 تأمينـاً  العمـل  رّب هلا ويوفر ل،احلم وحالة تتناسب ال مبهام القيام عدم  )أ(  
  حالتها؛ يناسب صحياً

  نقلها؛ أو إضايف بعمل بالقيام اتكليفه عدم  )ب(  
   .ًليال بالعمل العمل تفتيش إدارة هلا ترخص ال  )ج(  

 أشهر عن الوالدة،    ٣ غاية انقضاء مدة     إىلوال يكون اإلجراء الثالث واجب التطبيق         -٩٤
وجيب ). ٣رقم  ( قدمت املرأة املعنية شهادة طبية تثبت ذلك         كما ميكن متديد تلك الفترة إذا     

، وذلك ملـدة سـنة   )د(م طرد امرأة من العمل إال يف حالة انتهاك خطري لقواعد السلوك       عد
  ).٤رقم (واحدة بعد الوالدة 
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  إجازة األمومة   -٣  
  . أسابيع قبل موعد الوالدة٤ أشهر يف غضون ٣تبدأ إجازة األمومة اليت مدهتا   -٩٥
  :وفيما يلي احلاالت االستثنائية  -٩٦

  ؛)٣ رقم( املتعددة الداتالو حالة يف أسابيع ٤  ال فترة متديد  )أ(  
 بداية يف املتوقع، املوعد بعد الوالدة حالة يف أسابيع ٩ غاية إىل الفترة متديد  )ب(  

  ؛)٤ رقم( اإلجازة فترة
 الوالدة بعد الراحة من يعأساب ٦ تقض مل إذا العمل إىل العودة من املرأة منع  )ج(  

   ؛)٥ رقم(
  ؛)٦ رقم( االجتماعي الضمان يسددها منحة وهي - مقدماً األمومة منحة دفع  )د(  
  ؛)٧ رقم( العمل يف ةاملقاضا الفترة ألغراض اإلجازة حتسب  ) ه(  
  ؛)٢٧٤ املادة( العادية غري احلاالت يف األمومة إجازة  )و(  
 ٦ مـدهتا  إجازة املرأة منح جيب - ميتاً ننياجل والدة أو اإلجهاض حالة يف  )ز(  
  ؛)١ رقم( ميتاً اجلنني والدة أو اإلجهاض تاريخ بعد أسابيع

  ؛)٢ رقم( اإلجازة قبل الطفل وفاة  )ح(  
  الوالدة؛ تاريخ منذ أسابيع ٦ انقضاء بعد إال اإلجازة تنتهي ال  )ط(  
  .اجلنني وفاة من أسبوع بعد عملها إىل األم تعود  )ي(  

بعد انتهاء فترة إجازة    ) ٢٧٥املادة  (كن أن حتصل املرأة احلامل على إجازة إضافية         مي  -٩٧
  ).٢رقم (وليس من الضروري إخطار رّب العمل بأن اإلجازة دون مرتب . األمومة
، حيق للمرأة العاملة،    )٢٧٦املادة  (فيما يتعلق بالتغيب عن العمل خالل فترة احلمل           -٩٨

 يف كل    واحداً بعد الوالدة، أن تتغيب عن العمل يوماً      اً   شهر ١٥ة  خالل فترة احلمل، واىل غاي    
  . ، دون أن خيصم ذلك من مرتبهاهامولودلرعاية شهر لتلقي العالج الطيب و

بعد ما  فترة   املرأة احلامل هبذا احلق خالل       يستثىن من ذلك احلالة اليت ال تتمتع فيها       و  -٩٩
   ).٢٧٠ املادة إىل اإلشارة. (الوالدة إذا كانت تعمل بعض الوقت

، جيوز إهناء العقد )٢٧٧املادة (وفيما يتعلق بإهناء عقد العمل مببادرة من املرأة العاملة   -١٠٠
بعد الوالدة، دون احلصول على أي تعويض، وذلـك       اً   شهر ١٥خالل فترة احلمل واىل غاية      

  .بإخطار رّب العمل قبل أسبوع من إهناء العقد



CEDAW/C/AGO/6 

27 GE.11-45941 

 املرأة احلامـل    ، تنطبق على  )٢٧٨املادة  ( من الفصل من العمل      وفيما يتعلق باحلماية    -١٠١
القواعد واللوائح اخلاصة احلامية لألفـراد      بعد الوالدة   اً   شهر ١٢خالل فترة احلمل واىل غاية      

  .من الفصل من العمل
، ُيضاف يوم واحد لفترة اإلجازة عـن  )٢٧٩املادة (وفيما يتعلق باإلجازة اإلضافية       -١٠٢

  .  سنة١٤جاوز عمره كل طفل مل يت

  املرأة والقطاع احلكومي  -٤  
 ٣٤ ١٧٥، يعمل  موظفا٣١٠ً ٦٨٣يبلغ جمموع العاملني يف القطاع احلكومي اليوم   -١٠٣

وال تشمل هذه األرقام النساء     .  يف احلكومات احمللية   ٢٧٦ ٥٠٧منهم يف احلكومة االحتادية و    
 يف املائـة    ٣٣ومتثل املرأة   . معية الوطنية العامالت يف وزاريت الدفاع والداخلية، أو أعضاء اجل       

ويتركز أكرب عدد مـن النـساء يف   . من جمموع العاملني يف القطاع احلكومي ) ١٠٢ ٥٢٥(
، يليه قطـاع    ٢٠٠٩يف عام     يف املائة  ٥٥ و ٢٠٠٨يف عام     يف املائة  ٦٧قطاع التعليم بنسبة    
   .يف كلتا السنتني يف املائة ٢١الصحة بنسبة تناهز 

  ئقالعوا  )أ(  
  :التمييز ضد املرأة يف العمالة  -١٠٤

 احلـاملني  األشخاص ضد العمل يف باحلق يتعلق فيما قائماً التمييز يزال ال  )أ(  
  اإلعاقة؛ ذوي واألشخاص املكتسب البشري املناعة نقص لفريوس

  اخلاص؛ القطاع يف للمرأة املتاحة العمالة بفرص يتعلق فيما فجوات هناك تزال وال  )ب(  
 ينبغـي  ،.اخل والترقيـة،  والعمل املهنة، اختيار حرية يف باحلق يتعلق يماوف  )ج(  

 أفـضل  بـصورة  االمتثـال  كفالة أجل من للحكومة التابعة العامة املفتشية إجراءات تعزيز
  اجملال؛ هذا يف املعتمدة للسياسات
 يف وخاصـة  املنظم، القطاع يف العاملة للمرأة االجتماعي الضمان ويتوفر  )د(  
 أشـكال  من آخر شكل أي أو والشيخوخة واإلعاقة، واملرض، والبطالة، اإلصالح، حاالت
  . وهناك قوانني ومراسيم حتكم الشروط املتعلقة مبمارسة هذا احلق .العمل عن العجز
) ماريو أداوتـا (دراسة عن القطاع غري املنظم يف لواندا        تشري التقديرات الواردة يف     و  -١٠٥
 يف  ٣٥,٦ بالنسبة للمـرأة حنـو       ويبلغ يف املائة،    ٣٢,٣لة يبلغ حنو     أن إمجايل معدل البطا    إىل

  . املائة، أي أنه أعلى من نسبة البطالة بني الرجال بسبعة يف املائة
 فهي ختتلـف  . حبسب اجملموعات السكانية قيد النظر    اً  تلف معدالت البطالة كثري   ختو  -١٠٦
وهذه األرقام دليل على ارتفـاع      . سنة ١٩يف فئة   اً  ضمن الفئات العمرية، وترتفع كثري    اً  كثري

معدل التوقف عن الدراسة يف العاصمة، الذي إذا اقترن بفقر األسر جيّر هذه الفئة من الشباب            
  . إىل التوقف عن العمل
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وتشري التقديرات الواردة يف تقرير     . ملعدل البطالة  وال تتوفر يف أنغوال حسابات واقعية       -١٠٧
 أن معـدل    إىل) ١٩٩٧سبتمرب  /رنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أيلول    ب ( يف أنغوال  البشريالتنمية  

 ١٠من السكان الذين تزيـد أعمـارهم عـن            يف املائة  ٣٥ و ٣٠البطالة يف املدن يتراوح بني      
  ). سنوات فأكثر٧إذا كانت الفئة العمرية من   يف املائة٤٥ إىلويصل هذا العدد (سنوات 
ففـي الفتـرة    . يف سياسـة العمالـة     دور هام    تدريب املهين لوجتدر مالحظة أن ل     -١٠٨
 كان هناك منو كبري على مستوى املؤسسات، والشركات واألفـراد       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ بني ما

، بلغ عدد مراكز التـدريب      ٢٠٠٩ويف عام   . املرخص هلم مبزاولة التدريب املهين والـتأهيل     
نة منو مقارنة بالسنوات    وحتقق خالل هذه الس   . اً مركز ٤٢١املهين، العامة واخلاصة، املسجلة     

  . السابقة، كما يتبني ذلك من البيانات أدناه
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  التدريب املهين 

  ٦٢ ٦٨٥  ٦٠ ٥١٦  ٢٧ ٨٠٩  املهارات التدريبية
  ٤٢١  ٤٠١  ٣٤١  مراكز التدريب املهين

        تدريب موظفي اخلدمة املدنية
  ٥٢  ٧٠  ١٣٤  التدريب املنجز

  ٢ ٤٣٤  ٢ ٠٩٨  ٣ ٤٦٧  يبراملشاركون يف التد

يب املهين باألولوية يف سياق هتيئة الظروف املالئمة لزيادة قيمـة           رحتظى عملية التد    -١٠٩
كل األساسية لألزمة حىت يتسىن توفري      ا اهلي ٢٠٠٤وهلذا السبب، أنشأت منذ     . املوارد البشرية 

األويل املزيد من املوارد للنظام الوطين للتدريب املهين من أجل تـصميم أنـشطة التـدريب            
  . والتدريب املستمر، وإلدخال تعديالت على الوصف الوظيفي ملالءمة سوق العمل

يتبني أن اختصاص التشييد املدين، مبا يف ذلك        ،  وعند تصنيف التدريب حسب املهنة      -١١٠
ويتـبني  . من سوق العمـل     يف املائة  ٦٠الكهرباء واحلاسوب، يستأثر مبا يزيد جمموعه على        

املؤشرات أن اهتمامات املتدربني متطابقة مع احتياجـات سـوق          بوضوح من خالل هذه     
  . ض من الوظائفوعرالعمل، وبالتايل مع حجم امل

يف العمـال     يف املائة  ٤٤ سوق العمالة من خالل االستثمار املباشر حنو         تاستوعبو  -١١١
  . تقل املهن احلرة أو العمل املساملتبقني االشتغال يف  يف املائة٥٦  وفضل ال. املدربني

  احلماية االجتماعية  -٥  
 سنة، وهو ما يعادل،     ٦٠من سكان أنغوال تفوق أعمارهم        يف املائة  ٤٤ُيقدر أن حنو      -١١٢

  .)٢( من املتقدمني يف السن الذين يعيشون يف فقر مدقع٦٠٥ ٠٠٠باألرقام املطلقة، حنو 

__________ 

 ).االقتصادية لكبار السن يف أنغوالالدراسة عن األوضاع ( )٢(
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جبة القانون  ، أسس احلماية االجتماعية، الذي ألغي مبو      ٧/٠٤ويهدف القانون رقم      -١١٣
حتقيق التضامن الوطين عـن     :  ما يلي  إىل ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ املؤرخ   ١٨رقم  

طريق إعادة توزيع التمويل باستخدام املوارد احملصلة من الضرائب؛ وجلب الرفاه للـسكان             
 ياًواألسر واجملتمع احمللي من خالل النهوض االجتماعي والتنمية اإلقليمية وبالتايل احلد تدرجي           

 التباين اإلقليمية؛ ومقاومة حاالت العوز واخللل والتـهميش         وأوجهمن التفاوت االجتماعي    
، بالتعاون مـع الفئـات      من خالل تنفيذ أنشطة احلماية اخلاصة لفائدة الفئات األشد ضعفاً         

 خطـرية   املستهدفة؛ وكفالة احلد األدين من الكفاف لألشخاص واألسر اليت تعيش أوضاعاً          
 التنبؤ حبجمها، أو بسبب عجز املستفيدين إمكانية، سواء أكان ذلك بسبب عدم بوجه خاص 

  .ًالكامل عن االنتعاش أو املشاركة ماليا
األشخاص : ومن بني األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون على وجه التحديد            -١١٤

اهقني ذوي أو األسر اليت تعيش يف حالة فقر مدقع؛ والنساء احملرومـات؛ واألطفـال واملـر           
 أو الـذين   أو ماليـاً اجزين بـدنياً  االحتياجات اخلاصة أو الذين حالتهم خطرة؛ والكبار الع       

؛  الذين يواجهون خطر اإلقـصاء االجتمـاعي       عيشون معزولني؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة    ي
  ). انظر اجلدول أدناه(والعاطلني عن العمل الذين يواجهون خطر التهميش 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  زامياإلل التأمني االجتماعي
 ٢٥ ٤٩٥,٢٧  ٢٢ ٦٤٤,٠٠  ١٩ ٧٠٠,٠٠  ملعاش التقاعديا

  ٢٦ ٤٦٦  ٢١ ٣٦٧  ١٦ ٣٥٥  اجلهات املتربعة
  ٧٥٧ ٩١٠  ٦٢٥ ٣٤٢  ٥٢٤ ٧٣٦  األشخاص املؤّمنون

  ٥٩ ٩٥١  ٧١ ٣١٨  ٦٦ ٥٩٨  ون    املتقاعد
  ٨/١  ٨/١  ٧/١  نسبة املعالني

  ١٢ املادة    
رأة، على قدم املساواة مع الرجل، من احلصول على التدابري الرامية إىل متكني امل      

خدمات الرعاية الصحية وخدمات تنظيم األسرة، وعلى اخلـدمات الكافيـة           
  خالل فترة احلمل، وعند الوالدة ويف فترة ما قبل الوالدة

  الصحة  -١  
يتناول الدستور اليوم املسائل املتعلقة بتوفري الرعاية الطبيـة والـصحية لألطفـال               -١١٥

كما تنص على    .خلإاألمهات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملصابني مبرض اإليدز، والكبار،         و
لكفالة احلق يف احلصول على الرعاية الطبيـة والـصحية        و . منه ٧٧ من املادة    ٢ذلك الفقرة   

  :يتعني على احلكومة القيام مبا يلي
  إدارهتا؛ على السهرو أنغوال أحناء كامل يف الصحية اخلدمات لتقدمي مرافق إنشاء  )أ(  
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 العـالج  ومـواد  والـصيدلية  والبيولوجيـة  الكيميائية املواد إنتاج تنظيم  )ب(  
  واستخدامها؛ هبا واالجتار وتوزيعها األخرى، والتشخيص

  .والصحة الطب جمايل يف والبحوث واجلراحة الطب تعليم وتطوير تشجيع  )ج(  
) ج(و) ب(و) أ(كام الفقرات الفرعية     برامج عملية إلنفاذ أح    ستنفذ احلكومة قريباً  و  -١١٦

تشرف احلكومة علـى    ":  من املادة املذكورة على النحو املبني أدناه       ٣، والفقرة   ٢من الفقرة   
املبادرات اخلاصة والعامة يف جماالت الصحة، والرفاه والضمان االجتماعي، وعلى تنفيـذها            

  ." للشروط احملددة يف القانونطبقاً
 واإلداري واالقتصادي واالجتمـاعي     السياسيلتطبيع  لقد هيأت عملية ا   و - ١١٧

الظروف املالئمة لتنفيذ برنامج إعمار وطين واسـع النطـاق يعطـي األوليـة              
  . الصحة  لقطاع
، شـرعت إدارة الـشؤون الـصحية يف تنفيـذ           ٢٠٠٩ويف اخلطة التنفيذية لعام       -١١٨

صول على اخلدمات الصحية    التوجيهات الواردة يف اخلطة التنفيذية األنغولية بشأن حتسني احل        
  . عن طريق تعزيز الرعاية األولية

ـ    وسنعرض يف هذه الوثيقة مؤشرات األنشطة ذات الت         -١١٩ ل أثري الكبري املتعلقة ببقاء الطف
على قيد احلياة وصحة األم، واملستقاة من أحدث الدراسات االستقصائية الوطنية اليت قامت             

  .ية احلاليةهبا وزارة الصحة ومن البيانات احلكوم
   ١٦ ٥٥٧...................................)باملاليني( السكان
   يف املائة٣,٣..................................السنوي النمو معدل
  يف املائة ٦٦...............................احلضرية املناطق سكان
  يف املائة ٣٤.................................الريفية املناطق سكان
  يف املائة ٥٠-٤٧..............سنة ١٥ عن أعمارهم تقل الذين السكان
  يف املائة ٦٠..............سنة ١٨ عن أعمارهم تزيد الذين السكان
  سنة ٤٠/٤٣......................الوالدة عند قعاملتو العمر متوسط
  امرأة لكل أطفال ٦,٩.......................................اخلصوبة معدل

  يف املائة ٣٠..............األساسية الصحية تاخلدما على احلصول
   ١٥ ١/١٠٩..............................السكان إىل األطباء نسبة
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  الصحة والتنمية  -٢  
  :يما يلي أهم املؤشرات يف جمايل الصحة والتنميةف  -١٢٠

  يف املائة ٦,٦.....احلمل منع لوسائل ستخدمنيامل من املئوية النسبة
  يف املائة ٦٠........................الوالدة قبل بالرعاية التغطية
  يف املائة ١٩,٢................الوالدة عند املمتدة األساسية الرعاية
  يف املائة ٤٧...أكفاء طبيني موظفني إشراف حتت الوالدة حاالت
  يف املائة ٢٣,٣...................الوالدة عند الوزن اخنفاض مؤشر
ــن ١٠٠ ١/٠٠٠ ٥٠٠............................النفاسية وفياتال معدل  م

  األحياء داملوالي
  األحياء املواليد من ١ ٢٥٠/٠٠٠..............................اخلامسة سن دون األطفال وفيات
  ٦١...........احلكومي اإلنفاق من الواحد الفرد نصيب
  ١,٨............الصحي اإلنفاق من الواحد الفرد نصيب
  ٦,٦٨....)الدولة ميزانية من املئوية النسبة( الصحية النفقات
  )١٥٧ (٠,٤٨٤..............................ةيالبشر التنمية مؤشر

  اخلصوبة  -٣  
 فقط من مـستعملي     ٦,٦، مقابل   امرأة أطفال لكل    ٦,٩  در معدل اخلصوبة ب   ويق  -١٢١

  . أفريقياوسائل منع احلمل، وهي أدىن نسبة يف 

  خدمات الصحة اإلجنابية  -٤  

  األم صحة  )أ(  
يف سائر بلدان القـارة  عليه  عما هي ال ختتلف حالة الصحة اإلجنابية يف أنغوال كثرياً      -١٢٢

ارتفـاع معـدل     (واحدة من البلدان ذات املؤشرات األكثر إشكالية      وأنغوال هي   . األفريقية
اخلصوبة، ومعدل اإلصابة باألمراض ومعدل الوفيات لدى األمهات أثناء النفـاس واملواليـد        

  ).اجلدد، واخنفاض مستوى استعمال وسائل منع احلمل
 مولود  ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ١ ٥٠٠   ب ٢٠٠١وقُدر معدل الوفيات النفاسية يف عام         -١٢٣
، ٢٠٠٧ ومنذ عـام  ). ٢٠٠١راسات االستقصائية متعددة املؤشرات للمجموعات،      الد(حي  

 مولـود   ١٠٠ ٤١٧/٠٠٠ كان هناك اخنفاض طفيف يف معدل الوفيات النفاسية املؤسسية من         
ومن األسباب املباشرة   . ٢٠٠٨  مولود حي يف عام    ١٠٠ ٣٥٩/٠٠٠ إىل ٢٠٠٧حي يف عام    



CEDAW/C/AGO/6 

GE.11-45941 32 

من   يف املائة  ١٥التعقيدات الصحية بعد الوالدة اليت حتدث يف قرابة         للوفيات النفاسية احلمل، و   
يليه ارتفـاع   )  يف املائة  ٢٥(والسبب الشائع الرئيسي هو الرتيف الدموي       . مجيع حاالت احلمل  

 للتحليالت اليت أجريت    ووفقاً. ، والعدوى ومتزق الرحم   ) يف املائة  ٢٠(ضغط الدم أثناء احلمل     
، ال تزيد نسبة الوحدات اليت توفر الرعاية        اإلجنابية حلالة الصحة    ٢٠٠٤ نوفمرب/يف تشرين الثاين  

  . يف املائة١٩,٢ األساسية املمتدة عند الوالدة عن
وقد حتسنت خدمات الرعاية قبل الوالدة، إذ ارتفع عـدد النـساء املـستفيدات                 -١٢٤
يف )  املائة  يف ٦٠( امرأة ٣١٦ ٧٥١ إىل ٢٠٠٧يف عام   )  يف املائة  ٥٢( امرأة   ٢٥١ ١١٤ من
وال يزال مخسون يف املائة من الوالدات تتم خارج مؤسسات الرعاية الصحية،            . ٢٠٠٨ عام

االسـتفادة مـن     عدم توفر اخلدمات يف األماكن النائية، وعـدم     إىلوهو ما يعزى بالتأكيد     
   .اخلدمات، وندرة املوارد

 ٩٨قطع من املالريا بنسبة  قبل الوالدة بشأن العالج املت بيةستشارات الط االوارتفعت    -١٢٥
وارتفعت نسبة توزيع الناموسيات املعاجلة باملبيدات      . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧مقارنة بعامي    يف املائة 

يف  ٣٩ (٣٩١ ٤٧٢ إىل ٢٠٠٧يف عام   ) يف املائة  ٢٦ (٢٥٨ ٩٨٧على النساء احلوامل من     
   .٢٠٠٨يف عام ) املائة
تعلق بالصحة النفاسية هي حتسني     والتحديات الكبرية اليت تواجهها أنغوال فيما ي        - ١٢٦

التغطية الشاملة على مستوى البلديات بتوفري كامل اجملموعة األساسية مـن خـدمات             
الرعاية لألم والطفل، وكفالة توفري الرعاية التوليدية الطارئة والرعاية األساسية والكاملة           

  . للمرأة قبل الوالدة
ة واخلدمات املقدمة ملعاجلة األمراض     وجيب أن ُيحسن النظام الصحي مستوى الرعاي        -١٢٧

األخرى الناشئة عن التغريات يف النظام االقتصادي واالجتماعي اليت هلا تـأثري كـبري علـى            
  . الصحة، مثل اإلصابة بسرطان عنق الرحم والثدي والربوستاتا

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(األسباب املباشرة وغري املباشرة للوفيات النفاسية حسب املرض     
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ١١٩  ١٩٤  ١٠٩  ١٣٣  الرتيف الدموي
  ٥١  ١٣٠  ٩٠  ١٢٣  التسمم 

  ٤٢  ٦٧  ٤٣  ٧٠  التهاب النفاس
  ٤٠  ٤٧  ٤٦  ٥٨  متزق الرحم
  ٣٥  ٦١  ٣١  ٦٣  اإلجهاض

  ٧٦  ١٠١  ٢٣٦  ١٠٣  األسباب املباشرة األخرى
  ١٤٧  ١٨١  ١٦٤  ٢١٧  املالريا

  ٣٧  ٣٧  ٣٣  ٦٥  التهاب الكبد الفريوسي
  ١١٨  ٢١١  ٢١٠  ٨٨  شرة األخرىاألسباب غري املبا
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  الطفل صحة  )ب(  
أجرت وزارة الصحة ثالث دراسات استقصائية عن مؤشرات بقاء الطفل على قيـد               -١٢٨

فقد ارتفعت نسبة األطفال الذين ترضعهم أمهاهتم        .احلياة كشفت عن حتسن يف هذه ملؤشرات      
وارتفعت . ٢٠٠٧يف عام   يف املائة  ٣١ إىل ٢٠٠١يف عام     يف املائة  ١٤حىت سن ستة أشهر من      

 البشرينسبة تقدمي املشورة والفحص الطيب الطوعي للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة             
كما ازدادت نسبة   . ٢٠٠٧يف عام     يف املائة  ٤٥ إىل ٢٠٠١يف عام     يف املائة  ٢لدى النساء من    

  يف املائـة   ٨٠ إىلالتغطية باللقاحات اخلماسية التكافؤ واللقاحات ضد شلل األطفال لتـصل           
 نسبة االستعمال الفعلي ألمالح اإلماهة الفموية لدى        ، ومن املؤشرات اليت سجلت حتسناً     تقريباً

، كما   شهراً ٥٩ و ٦األطفال املصابني، وتوفري فيتامني ألف لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           
   .ملبيداتارتفعت نسبة األطفال دون اخلامسة الذين ينامون حتت ناموسيات معاجلة با

 حنو حتسني التغطية بـاملكّمالت الغذائيـة مـن          وُوجهت األنشطة التغذوية أساساً     -١٢٩
مادة احلديـد للنـساء     وفيتامني ألف لألطفال والنساء حديثات الوالدة،        (املغذّيات الدقيقة 

، وعالج األطفال من الديـدان      )احلوامل أو حديثات الوالدة، وامللح املؤين للسكان عموماً       
، وحتسني الرعاية للمصابني بأمراض مثل اإلسهال، واملالريا، وإصابات التهابات اجلهاز           اًدوري

التنفسي احلادة وسائر اإلصابات الضارة باحلالة التغذوية، وحتسني القدرات التقنيـة علـى             
املستويني املركزي والبلدي من أجل حتسني الرعاية التغذوية املقدمة لألطفال دون اخلامـسة             

  .  احلوامل أو حديثات العهد بالوالدةوالنساء
ح ولدى األطفال الذين تترا) الطول/مؤشر الوزن(واخنفضت نسبة سوء التغذية للمزمنة   -١٣٠

ئية املتعـددة   ، الدراسات االستقـصا   ٢٠٠١ ( يف املائة  ٤٥من  اً   شهر ٥٩ و ١٢أعمارهم بني   
اخنفاض (املؤشر  ذلك  ، واخنفض ك  ٢٠٠٧يف عام     يف املائة  ٢٩,٢ إىل) املؤشرات للمجموعات 

  . يف املائة٥٠الذي يدل على جودة خدمات الرعاية قبل الوالدة بنحو ) لوزن عند الوالدةا
وتركزت األنشطة املتعلقة مبعاجلة املصابني بسوء التغذية احلادة وتوفري الرعاية هلـم              -١٣١

  .مقاطعات ١٠من مراكز العالج التغذوي يف اً  مركز٢٦على معاجلة احلاالت اخلطرية يف 
 ٥ ٤٨٧ ، بلغ عدد األطفال الذين تلقوا العالج يف مراكز العالج التغذوي          ٢٠٠٨ويف عام     -١٣٢
  .طفالً)  يف املائة٧١,٤ (٣ ٩٢٠وُشفي منهم .  بسوء التغذية احلاد مصاباًطفالً
  مقاطعـة تـدريباً    ١٢ يف    فنياً ١ ٧٩٣، تلقى   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف الفترة ما بني       -١٣٣
  . الج التغذوي، وذلك هبدف حتسني نوعية العالج املقدم على العتكميلياً
سيما  احلليب العالجي، ال يف اقتناء ، شرعت وزارة الصحة تدرجييا٢٠٠٧ًومنذ عام   -١٣٤

  . فال املصابني بسوء التغذية احلاداملخصصني لعالج األط، F١٠٠ وF٧٥الصنفان 
لح الطعام املؤين، كما ارتفع معـدل  وٌتقدم جرع اليود املكملة عن طريق استهالك األسر مل     -١٣٥

  . ٢٠٠٧يف عام   يف املائة٤٤,٧ إىل ٢٠٠١يف عام   يف املائة٣٥,٥استهالك امللح املؤين من 
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  واإليدز البشري املناعة نقص فريوس مكافحة برنامج  )ج(  
 يف املائة  ٢,١، هناك   )٢٠٠٨-٢٠٠٧( للدراسات اليت مشلت النساء احلوامل       وفقاً  -١٣٦

وُيقدر أن عدد حاالت اإلصـابة      . البشريلسكان حاملني لفريوس نقص املناعة      من عموم ا  
 قـد   ٢٠٠٨ املكتسب وباإليدز اليت مت اإلبالغ عنها يف عـام           البشريبفريوس نقص املناعة    

  .يف املائة ٣,١ من النساء، غالبيتهم حالة ٣٣ ٨٨٦ بلغت
  مـصاباً ٢ ٠٨٥وال قد ارتفع من وجتدر اإلشارة أن عدد املصابني املتلقني للعالج يف أنغ     -١٣٧

  . شخصا٣٩ً ٤٣٧، وأنه جيري رصد حالة ٢٠٠٨ يف عام  مصابا١٧ً ٠٧٩ إىل ٢٠٠٤يف عام 
، وهي نسبة أقل بكـثري       يف املائة  ٢,١وأبقي على نسبة اإلصابة بالفريوس يف حدود          -١٣٨

لفريوس  نساء مـصابات بـا  ١٠٤,٣وهناك . من النسب املسجلة يف البلدان اجملاورة ألنغوال    
  . من أبوين كانا مصابني باإليدز يتيما٥٨ً ٥١٠و

وقد مت توسيع شبكة غرف     .  يف املائة  ٣,١وُيقدر معدل إصابة النساء احلوامل بنحو         -١٣٩
  .يف كامل أحناء البلد وتدريب الشركاء من أجل حتسني خدمات الصحة اإلجنابيةالتوليد 
 يف املستشفيات واملراكز    موقعاً ٢٩يف  اً  عموديوسينفذ برنامج احلد من انتقال املرض         -١٤٠

 ١١ والفحص، اليت زاد عدد وحـداهتا مـن   توسيع نطاق شبكة تقدمي املشورة   الصحية، مع 
 وحدة منها املـشورة     ١١٤تقدم  و. ٢٠٠٨ وحدة يف عام     ٢١١ إىل ٢٠٠٤وحدة يف عام    
  .للنساء احلوامل

  نقـص املناعـة البـشري      كافحة فريوس ومت وضع اخلطة القطاعية االستراتيجية مل       -١٤١
خماطر بشأن  وسُتنفذ األنشطة املقررة يف هذا الصدد هبدف تدريب العمال وأسرهم           . واإليدز

  . الفريوس واإليدز
اية مـن   موعة متنوعة من األنشطة يف جمال الوق      جملتخطيط  الويف الوقت نفسه، جيري       -١٤٢

  . واإليدزفريوس نقص املناعة البشري

  التحديات  )د(  
سيما رعاية    ز إمكانية احلصول على خدمات الرعاية األولية، وحتسينها، ال        تعزي  - ١٤٣

  .األم والطفل
 وفـريوس  اجلنـسي،  االتصال طريق عن املنقولة األمراض انتشار من احلد  )أ(  

  ؛عمودياً املرض انتقال على التأكيد مع واإليدز، البشري املناعة نقص
  النفاسية؛ الوفيات خفض  )ب(  
  األسرة؛ بتنظيم انالسك توعية  )ج(  
  .الشابات األمهات والدة من احلد  )د(  



CEDAW/C/AGO/6 

35 GE.11-45941 

  ١٣ املادة    
 والتمويـل  القروض على احلصول يف احلق من املرأة لتمكني الضرورية التدابري    

  الثقافية احلياة جوانب مجيع يف واملشاركة
،  تتعلق بـالقروض املـصرفية     االقتصادي يف اجملال    يتضمن القانون األنغويل أحكاماً     -١٤٤

  .تكفل املساواة بني الرجل واملرأة

   املوارد املالية، واملشاركة يف األنشطة الرياضية واحلياة الثقافيةإىلالوصول   -١  
ليس هناك من الناحية القانونية أي متييز على أساس نوع اجلنس فيما يتعلق باحلصول              -١٤٥

ئتمانـات  د احلصول على االبيد أن الشروط اليت تفرضها املؤسسات املالية تقي     . ئتمانعلى اال 
ولذلك، فإهنن ال يعـولن     .  ميكن أن تستخدم كضمانات    املصرفية ألن املرأة ال متلك أصوالً     

 يف حاالت نادرة عندما تكـون املـرأة         على املؤسسات املالية الرمسية لتمويل نشاطهن، إال      
  . للوائح الرمسيةصاحبة شركة صغرية أو متوسطة تعمل وفقاً

االت، تعتمد النساء الاليت تشرعن يف مشروع جتاري صغري على أسرهن           ويف معظم احل    -١٤٦
أو  "كيكـسيكيال "ومن بني الطرق املستخدمة يف احلصول على االئتمـان       . أو اجملتمع احمللي  /و
، وهي عبارة عن صندوق دائر تنشؤه جمموعة من األفراد يثقون يف بعضهم البعض               "ديكيليمبا"

  . ئتمان، أي شراء بضاعة باال"كياليب"  د إلدارة الصندوق والثقة تامة؛ وتضع اجملموعة قواع

  املرأة والسياحة  -٢  
، "السياحة تفتح أبواهبا أمام املـرأة     " ٢٠٠٧كان شعار يوم السياحة العاملي يف عام          -١٤٧
وهلا . يف العاملاً بأمهية املرأة يف السياحة وألن السياحة هي النشاط االقتصادي األكثر منو  اً  إقرار

  .  املرأة واحلّد من التفاوت االجتماعيإدماجليوم دور حاسم يف ا
ملا للسياحة من أمهية بالغة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، فقـد            اً  ونظر  -١٤٨

 حد كبري يف أهداف األلفية اليت حتققت يف املقام األول من خالل إنشاء الوظائف            إىلسامهت  
  . لكثري من النساء

 ٢٠٠٨لغ عدد النساء العامالت يف الفنادق واملؤسسات السياحية يف أنغوال يف عام             وب  -١٤٩
 ١٣ ٠٠٠ منهن يف املطاعم واملؤسسات املماثلة، و      ٢١ ٧٠٠ امرأة؛ تعمل    ٤٥ ١٠٠ما قدره   

   . يف وكاالت السفر والوكاالت السياحية٢ ٥٠٠ يف الفنادق و٧ ٨٠٠يف دور الضيافة، و
ومتثـل املـرأة أكثـر      .  نساء ٣٠٣) اهليئات االحتادية واحمللية   (وُيشّغل القطاع العام    -١٥٠
  . من جمموع القوة العاملة يف صناعة الفنادق والسياحة يف املائة ٤٠ من

ـ  إنشاء وحدات فنادق ووحدات سياحية يف أنغوال، وهو ما  وُيعتزم حالياً   -١٥١ يزيد يف س
  . وظائف للمرأة األنغوليةعدد النساء العامالت يف هذا القطاع ويوفر املزيد من ال
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  العوائق  -٣  
تـدين  يف  يف هـذا القطـاع       يتمثل العائق الرئيسي الذي حيول دون مشاركة املرأة         -١٥٢

 عندما تتاح املزيد من فرص العمل وتلتـزم املـرأة           وستتغري الصورة قريباً  . مستواها التعليمي 
هنيات ستتحسن نتيجة لذلك    وإذا حتسن مستوى املرأة املهين وازداد عدد امل       . يبربتلقي التد 

  . إمكانية حصوهلا على العمل
، فإن السياحة تتيح للمرأة فرصة ممتازة للحصول على عمل آمن وعلـى             وختاماً  - ١٥٣

فهي وسيلة متكنها من تعزيز نفوذها االقتصادي وبالتـايل اسـتقالهلا            .مدى فترات طويلة  
  .االقتصادي واالجتماعي

  ١٤ املادة    
 والتخطيط التنمية يف املشاركة من الريفية املرأة متكني لكفالة يةالضرور التدابري    

  الرجل عليها حيصل اليت املستحقات نفس على واحلصول الريف يف اإلمنائي
وستستفيد نساء كثريات مـن      . العناية للمرأة يف املناطق الريفية     تويل حكومة أنغوال    -١٥٤

  . من مشاكل القروياتاالئتمانات الصغرية، واهلدف من ذلك هو التخفيف 
كما ميكن بالفعل مالحظـة  اً، وتشهد مشاركة املرأة يف أجهزة صنع القرارات تطور     -١٥٥

  .  يف إعداد اخلطط والربامج اإلمنائية يف أنغوالباالهتمامأن القضايا اجلنسانية حتظى 
 ريبـاً وفيما يتعلق باحلق يف االستفادة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي، سيتم ق             -١٥٦

  . ستتوىل تنفيذهالصنع القراراتإنشاء أجهزة 
م دروس  التدريب الرمسي وغري الرمسي وتقـد     وقد أنشأت أنغوال بالفعل آليات توفر         -١٥٧

  . حمو األمية
وهناك بالفعل أفرقة قائمة تعىن باملساعدة والتعاون املتبادلني، غري أن عددها حمـدود             -١٥٨

  .ال متنع املرأة من املشاركةبسبب العوامل الثقافية اليت ال تز
 تنفيذ أنشطة على مستوى اجملتمع احمللي ولكنها تواجه العوامل الثقافية           وجيري أيضاً   -١٥٩

وتفضل الكثري مـن هـؤالء   . السلبية اليت ال تزال حتول دون مشاركة املرأة يف هذه األنشطة        
  .نشطة املشاركة يف األ من الريف لقضاء حاجاهتن بدالًإىلروج النسوة اخل

ـ           وجيري حالياً   -١٦٠ ، ة بذل جهود من أجل إتاحة إمكانية احلصول على القروض الزراعي
واليوم، أصبحت النساء الاليت حصلن .  الوزارات الداعمة هلذه اجلهود  ووزارة الزراعة هي من   

  .  أخرى ألجل تسويق منتجاهتنإىلعلى القروض الزراعية تتنقلن من مقاطعة 
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 الشباب والرياضة   ن، قامت بالفعل كل من وزارة الزراعة ووزارة       وفيما يتعلق بالسك    -١٦١
شبكات لكهرباء  وجيري مّد املناطق الريفية ب    . لشباب ل سيما البوضع مشاريع لتوفري السكن،     

  . واملاء والغاز والنقل
هو ثاين أكرب قطـاع     ) الزراعة واحلراجة وصيد األمساك    (والقطاع الريفي يف أنغوال     -١٦٢

مسامهة القطاع الزراعـي    اخنفاض  وعلى الرغم من    . د، مباشرة بعد قطاع النفط    منتج يف البل  
فال شك أنه قطاع      مر السنني، كنتيجة مباشرة وفورية للحرب،      ى عل اإلمجايليف الناتج احمللي    

رمبـا تتـراوح نـسبتهم      (عليه يف كسب معيشتهم     لعدد السكان الذين يعتمدون     اً  نظرهام  
واملرأة هي املنتج الرئيسي للمواد الغذائية الـيت        ). من السكان  ائةيف امل  ٧٠و يف املائة  ٦٠ بني

وتشمل هذه الفئة من السكان اجملموعات املعرضة للخطر مثل املشردين          . تقتات منها أسرهتا  
ولذلك، حيتل القطاع الزراعي موقع الصدارة يف السياسات        . وجزء كبري من السكان الفقراء    

، أصبحت  )قانون اجلمعيات  (١٤/٩١ إثر اعتماد القانون     وعلى. واالستراتيجيات احلكومية 
 يف مجيـع مـشاريع      سيما الولو باحتشام، يف أنشطة اجملتمع احمللي، و      ،  املرأة الريفية تشارك  

  . املنظمات غري احلكومية، واملنظمات الوطنية والدولية
 ولكنه  ١٩٩٦عام    للتنمية الزراعية يف   ية برناجماً ووضعت وزارة الزراعة والتنمية الريف      -١٦٣

وتركز أهم  . ١٩٩١يف عام   اً   االضطرابات العسكرية اليت اندلعت جمدد      بسبب مل ُينفذ إطالقاً  
  :يلي اجملاالت املقررة كجزء من االستراتيجية على ما

  الكلي؛ االقتصاد إدارة  )أ(  
  الغذائية؛ لإلمدادات الوطنية الشبكة تأمني  )ب(  
  الريفي؛ االقتصاد تنشيط  )ج(  
  املوظفني؛ وتدريب واملؤسسية القانونية اإلصالحات  )د(  
  .والغابات الطبيعية واملوارد البيئة، إدارة  ) ه(  
 تتخذ  جراءاتإلاويبدو أن   . وليس هناك سياسة متبعة فيما يتعلق باملنظور اجلنساين         -١٦٤

تابعـة  ملنظور اجلنساين يف إدارة املوارد البشرية ال      االوزارة على    وتركز .على مستوى األسرة  
  .ملعهد التنمية الزراعية

  برنامج حمو األمية   -١  
 ٥٩,٥وتناهز نسبة األميات    . املرأة يف الريف هي من الفئات املهمشة يف نظام التعليم           -١٦٥

يـتكلمن   وال تزال هناك نـساء ال ، وال تتوفر املدارس يف العديد من اجلماعات احمللية   .يف املائة 
ت وزارة التعليم والثقافة محلة حملو األمية باللغـات الوطنيـة،           ، أطلق ٢٠٠٠ويف عام   . الربتغالية

  . لفائدة املرأة يف الريف
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  الرعاية الصحية يف املناطق الريفية  -٢  
ومع ذلـك   . ًغوال جمانا نُتقدم خدمات الرعاية الصحية جلميع السكان يف أ        - ١٦٦

عايـة   من تكـاليف الر    تقوم احلكومة بوضع سياسات يتحمل السكان فيها نصيباً       
وتواجه املناطق الريفية مشكلة رئيسية تتمثل يف عـدم تـوفر اهلياكـل             . الصحية

ألن مـسافات   اً  ونظر. األساسية والفنيني، وقد تأثر هذان العنصران بالرتاع املسلح       
طويلة تفصل بني مستشفيات التوليد يف الناطق الريفية، قامـت املنظمـات غـري              

ل عملية انتقاء على مستوى اجملتمعـات      احلكومية، مبساعدة وزارة الصحة ومن خال     
احمللية، بتدريب الشركاء التقليديني الذين أوكلت إليهم مهمة توعية النساء احلوامل           

ويـشمل  . من أجل احلصول على الرعاية قبل الوالدة والوالدة يف ظـروف آمنـة            
 الربنامج تبادل اخلربات بني مستشفيات التوليد يف املقاطعات حىت تتمكن القوابـل           

  . من التعرف على احلاالت اخلطرية

  برنامج لالئتمانات الصغرية لصاحل املرأة يف الريف واملدينة  -٣  
، من خالل وزارة    ١٩٩٩لتمكني املرأة الريفية، ما فتئت احلكومة تنفذ منذ عام            - ١٦٧

 لالئتمانات الصغرية يف سـبع مقاطعـات         وطنياً شؤون األسرة والنهوض باملرأة، برناجماً    
، استفادت منه   ) ناميب لواندا، بينغو، كابيندا، كوانزا، سول، بينغيال، هوامبو،      (ة  أنغولي

. ومن أهداف هذا الربنامج التخفيف من حـدة الفقـر         . قرابة مخس آالف أسرة ريفية    
  : وتشمل عناصره

 وباملنافع وأمهيتها العمالة فرص بطبيعة وتوعيتها املستهدفة اجملموعات حتديد  )أ(  
  الصغري؛ االئتمان من نيهاجت أن ميكن اليت

جرد املشاريع الصغرية وتصنيفها بانتظام على صعيد املقاطعـات وعلـى             )ب(  
الصعيد احمللي يف إطار الربنامج لكفالة متكني السكان، ال سيما املرأة، من احلـصول علـى                

  القروض الصغرية؛
ت، اليت  تشجيع العمل احلر مبمارسة األنشطة املنتجة وأنشطة تقدمي اخلدما          )ج(  

ميكن أن تكون مدرة للدخل من أجل حتسني املستوى املعيشي ليس فقط السكان املستفيدين              
  .من االئتمان الصغري، بل وكذلك جلميع السكان

  . ويزداد باستمرار عدد النساء العامالت يف أنشطة توليد الدخل  -١٦٨
قيمة يف احلـد مـن   واالئتمان الصغري، الذي هو أحد جوانب التمويل الصغري، أداة       -١٦٩

  . ومن هنا جاء تعبري تأنيث الفقر. الفقر املتفشي أكثر بني النساء
  : وهناك اليوم مؤسسات عديدة تقدم االئتمانات الصغرية، وهي  -١٧٠

  سول؛ بانكو  )أ(  
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  بانكو؛ نوفو  )ب(  
  ؛)BCI( والصناعة التجارة بنك  )ج(  
  كيفي؛ بانكو  )د(  
  ؛MIFIBACمؤسسة   ) ه(  
  ؛Kixi-créditoمؤسسة   )و(  
  ؛COMUR/FUNDO LWINI مؤسسة  )ز(  
  ؛مثل وخدمات  )ح(  
  املزارعني؛ خلدمة احلكومي الربنامج  )ط(  
  االستهالك؛ لغرض الصغري االئتمان  )ي(  
  للشباب؛ االئتمان  )ك(  
  ؛BPC الصغري ئتماناال مؤسسة  )ل(  
  .العاملية الرؤيا برنامج  )م(  

 ٧٠اً   مستفيد ١١٥ ٨٦٣مباشرة من االئتمان الصغري     ويبلغ العدد اإلمجايل للمستفيدين       -١٧١
  . أسرة٥٧٩ ٣١٥منهم من النساء؛ كما استفادت منه مباشرة  يف املائة
ويزداد باطراد عدد النساء العامالت يف النشاط التجاري، مما يساعد على متكينـهن               -١٧٢

  . وينّمي العمالةاقتصادياً
 عـن    عقد منتدى وطين   ٢٠٠٤ ومنذ عام     ما تقدم، جيري كل سنتني     إىلوباإلضافة    -١٧٣

. التمويل الصغري يف أنغوال، وحتليلها وتقييمها     أشكال  التمويل الصغري يكرس ملناقشة شروط      
  . وأويل اهتمام خاص لتأثري الفقر على حياة املرأة

وسيستفيد من الربنامج مخسة وأربعون ألف أسرة من كل مقاطعـة، باسـتثناء               - ١٧٤
يفوق (لكثافتها السكانية العالية    اً   أسرة نظر  ٥٠ ٠٠٠يستفيد منها   مقاطعة لواندا اليت س   

وبذلك يكون جمموع عدد األسر الـيت ستـستفيد         ).  نسمة ٤ ٠٠٠ ٠٠٠عدد سكاهنا   
  .  أسرة٨١٥ ٠٠٠
ـ نشطاء   يف تدريب    ويف هذا السياق، تتمثل النتائج املنشودة أساساً        -١٧٥   احمللـي  عاجملتم

  .وحتسني مهارات أفراد األسرة
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  موجز املؤشرات الرئيسية املتعلقة باملرأة الريفية    
 )ئويةالنسبة امل(التقديرات   املؤشرات الرئيسية املتعلقة باملرأة الريفية

  ٪٥٣,٥  سكان الريف من النساء
  ٪٣٥,٠  ) سنة١٨ إىل ٥من (الفتيات والنساء الشابات 

  ٪٤,٥  الرضيعات دون سنة واحدة من العمر
  ٪٢٢,٠  العمر فما دون ذلكالفتيات يف اخلامسة من 

  ٪٤٥,٠  )٤٩-١٤( اإلجنابالنساء يف عمر 
  ٢١  العمر املتوسط
  ١٦  متوسط العمر 

  ٪٧,٠  معدل اخلصوبة للنساء يف احلضر
  ٪٤,٠  النساء املستعمالت لوسائل منع احلمل

  ٪٥١,٠  النساء املستفيدات من الرعاية قبل الوالدة
  ٪٩٠,٥  النساء الاليت تلدن يف البيت 
  ٠,٩  متوسط عدد سنوات التعليم

  ٪٥٩,٠  )األميات احملتمالت(النساء الاليت مل تنهني أي مرحلة دراسية 
  ٪٦٢,٠  )٦٠-١٠(النساء يف سن العمل 

  .١٩٩٦، INE-GMVP، )وزارة االتصاالت االجتماعية(استقصاء املؤشرات املتعددة   :املصدر

  املنظمات غري احلكومية  -٤  
  .مات غري احلكومية يف املناطق الريفية على تنمية الزراعة والصحة والتعليميتركز عمل املنظ  -١٧٦

  االحتاد الوطين جلمعيات الفالحني   -٥  
االحتاد الوطين جلمعيات الفالحني هو املنظمة الرئيسية اليت تعمل يف البيئـة الريفيـة             -١٧٧

  .السواءوتضم الرجال والنساء على 
فية هي منظمة وطنية غـري حكوميـة أنـشئت يف           وللجنة الوطنية للمرأة الري     - ١٧٨
 بعد إعالن جنيف املتعلق بتعزيز املركز االقتصادي للمرأة الريفية، وترأسـها   ١٩٩٢  عام

السيدة األوىل يف اجلمهورية، وتشارك، بناء على تفويض من اللجنة التوجيهية الدوليـة،           
 اإلمنائية للجنوب اإلفريقي،     دون اإلقليمية للجماعة   املنطقةيف أنشطة الدعوة والتوعية يف      

 بتنفيذ مشروع إمنائي منـوذجي      وتقوم أيضاً . وتتلقى الدعم من منظمة األغذية والزراعة     
وتركز أنشطتها على األمن الغذائي، ومنح االئتمانـات الـصغرية،          . يف مجاعتني حمليتني  

طـة،  والنشاط التجاري يف الريف، والصحة وحمو األمية، والتدريب املهـين علـى اخليا   
ودعم اجلمعيات بتزويدها مبجموعات املعدات الالزمة للزراعة، وإنشاء دور احلـضانة           

  . ومالعب األطفال



CEDAW/C/AGO/6 

41 GE.11-45941 

 دوالر مـن    ٥٠٠، أنشأت شبكة املرأة جائزة لإلبداع قيمتاهـا         ٢٠٠١ويف عام     -١٧٩
للمرأة الريفية، وهي عبارة عن نسخة مكررة من          متنح األمريكيةدوالرات الواليات املتحدة    

مس جـوائز سـنوية قيمـة كـل          خب ةمجاليإل ا وتقدر قيمتها (ومتنح اجلائزة   . ئزة العاملية اجلا
 ذا قيمة استثنائية يف حماوالهتـا  بداعياًإ ت اليت تنجز عمالًللنساء أو املنظما  )  دوالر ٥٠٠ منها

 واهلدف من هذه اجلائزة هو توجيه انتبـاه       .  حتسني نوعية احلياة يف املناطق الريفية      إىلالرامية  
 ون باجلائزة يف جماالت التنمية املستدامة، واألمن      اجملتمع الدويل للمسامهات اليت يقدمها الفائز     

 ٣١وسُيعلن عن الفائزين يف     . الغذائي والسالم، وبالتايل املزيد من الدعاية ملشاريعهم ودعمها       
  . أكتوبر من كل عام/ تشرين األول١٥، وُتسلم اجلوائز يف يوليه/متوز

  يت ترأسها امرأةاألسر ال  -٦  
ألن املناطق الريفية كانت هي املسرح األساسي الـذي دارت فيـه رحـى              اً  ونظر  -١٨٠

 عن ظـروف آمنـة       املراكز احلضرية حبثاً   إىل هجرة املرأة    إىلاحلرب، فقد أّدى ذلك مباشرة      
ومن جهة أخرى، أرتفع عدد األسر اليت ترأسها امرأة يف املناطق الريفية بسبب جتنيـد               . أكثر

، هن من أفقر الفئات بـسبب       وهؤالء النسوة، الاليت ال أزواج هلن عموماً      . لرجال للحرب ا
  . افتقارهن لرجل يعيلهن

   يدزواإل فريوس نقص املناعة البشري  -٧  
 واإليدز منعدمة   البشريحلصول على معلومات عن فريوس نقص املناعة        اإمكانيات    -١٨١

الثقافية يف جمتمـع     وس مشكلة خطرية تتعلق باملعايري    ومتثل اإلصابة بالفري  . يف املناطق الريفية  
وتعـدد الزوجـات مقبـول يف     . يغلب عليه الطابع األبوي والتفاوت الكبري بني اجلنـسني        

 لـسهولة احلركـة   اً  ونظـر  .اجملتمعات الريفية، ويتزوج معظم الرجل أكثر من امرأة واحدة        
لعدوى بفريوس نقص املناعـة     ا من خطر فبإمكاهنم التنقل إىل املدن والقرى اجملاورة مما يزيد         

  .اإليدز وتفشيه على نطاق واسع/البشري

   ١٥ املادة    
  املمتلكات وإدارة العقود إبرام يف الرجل، مع املساواة قدم على املرأة، معاملة    

  .ال ميارس أي متييز ضد املرأة يف أنغوال فيما يتعلق بإبرام العقود وإدارة األصول  -١٨٢
) أ(الفقرتان الفرعيتان   (لق بالزواج، فإن الزوجات أحرار يف إدارة أمواهلن         وفيما يتع   -١٨٣

  ).  من قانون األسرة٥٤ من املادة ٢ و١من الفقرتني) ب(و
 مـن   ٤٧املادة  (وفيما يتعلق باملهنة، فمن حق للمرأة أن ختتار حبرية نشاطها املهين              -١٨٤

  ). قانون األسرة
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بـصرف  (د التالية اليت تنطبق عل كل من الـزوجني        القانون على القيو   وينص أيضاً   -١٨٥
  :التكليف هبا وذلك فيما يتعلق ببيع األصول أو) النظر عن نظام الزواج الذي خيتاراه

  عمله؛ ألغراض اآلخر الزوج يستخدمها الزوجني أحد أصول كانت إذا  )أ(  
 كـال  يـستخدمها  املـشتركة  األصول أو الزوجني أحد أصول كانت إذا  )ب(  
   .العمل ألغراض أو املرتل يف نيالزوج
  ). ٥٦ املادة(ويلزم االتفاق بني الزوجني على بيع األصول املبينة أعاله أو التكليف هبا   -١٨٦
 أن ترفع قضية قانونية دون موافقة زوجها، حىت وإن كانت تلـك          امرأةوجيوز ألي     -١٨٧

 سوى  يءنية ال لش  قضية قانو وليس هناك قيود قانونية متنع املرأة من رفع         . القضية ضد زوجها  
  .ألهنا امرأة متزوجة

ذن من زوجها، وأن     إ إىل وثائقها الشخصية، دون احلاجة      وحيق للمرأة األنغولية محل     -١٨٨
 أي مكان داخل أنغوال أو خارجها دون قيود إىل سفر خاص هبا وأن تسافر   جواز حتمل أيضاً 
  .حىت وإن كانت متزوجة، مثلها مثل أي رجل، أو خضوع

وينص القانون على أنه يتعني على الزوجني، عند اختيار مكان اإلقامـة أن يوافـق                 -١٨٩
إقامة مشتركة يعيشان فيه، مع مراعاة متطلبات حياهتمـا     حمل  على  ) الزوج والزوجة  (كالمها

  .) من قانون األسرة٤٤املادة  (املهنية ومصلحة أبنائهما

  ١٦ املادة    
  األسرية والعالقات بالزواج يتصل ما كل يف املرأةو الرجل بني احلقوق يف املساواة    

 اعتماد قـانون األسـرة      ١٩٨٨فرباير  / شباط ٢٠ املؤرخ   ١مت مبوجب القانون رقم       -١٩٠
ويكرس قـانون  .  مع أحكام الدستور واملبادئ السياسية اليت حتكم النظام يف أنغوال املتوافق متاماً 

جل واملرأة يف مجيع املسائل املتعلقة حبياة األسرة،        األسرة املساواة يف احلقوق والواجبات بني الر      
  .سواء منها ما يتعلق بالعالقات الشخصية بني الزوجني، أو بتعليم األطفال، أو امللكية

الزوج والزوجة ":  من قانون األسرة تنص صراحة على ما يلي٣ من املادة   ١الفقرة  و  -١٩١
  ." نفس الواجباتاليهمن بنفس احلقوق وععان داخل األسرة؛ ويتمتمتساويا
 على املـساواة يف     إن الزواج قائم  ":  من القانون نفسه على ما يلي      ٢١وتنص املادة     -١٩٢

  ."احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني
الزواج رابطة طوعية بني الرجـل      ":  من قانون األسرة على ما يلي      ٢٠وتنص املادة     -١٩٣

انون، واهلدف منها هو إرساء حياة مـشتركة مـن          واملرأة، تأخذ شكلها الرمسي مبوجب الق     
  ."مجيع اجلوانب



CEDAW/C/AGO/6 

43 GE.11-45941 

مـن الـضروري،    ": قانون نفسه على ما يلي    ال من   ٣٥ من املادة    ١وتؤكد الفقرة     -١٩٤
رغبتها يف عقد الزواج    /، أن يعرب كل طرف صراحة عن رغبته       وحىت يكون الزواج صحيحاً   

  ."مع الطرف األخر
  :يوينص القانون كذلك على ما يل  -١٩٥

 على املـساواة يف احلقـوق       إن الزواج قائم  ":  ما يلي  ٢١وجاء يف املادة      
  ."والواجبات املتبادلة بني الزوجني

م الزوجـان ملزمـان بواجبـات االحتـرا       ":  من جديد ما يلي    ٤٣وتؤكد املادة     -١٩٦
  ."بعضهما بعضاًواإلخالص والتعايش والتعاون ومساعدة 

   :ُيفسخ عقد الزواج بناء على ما يلي":  على ما يلي٧٤وتنص املادة   -١٩٧
   الزوجني أحد وفاة •
   إذا قضت احملكمة أن أحد الزوجني يعدُّ ميتاً •
  "مبوجب الطالق •
إذا احنل الزواج بسبب وفـاة أحـد        ": ما يلي  على   ٧٥ من املادة    ١وتنص الفقرة     -١٩٨

، يه مبوجب الـزواج   الزوجني، حيتفظ الزوج الباقي على قيد احلياة باحلقوق واملنافع العائدة إل          
  ."ج احلي وورثة الزوج املتوىفوزوتقسم األموال املشتركة بني ال

وجيوز للزوج الباقي على قيد احلياة أن يسترد، عند         ":  على ما يلي   ٢وجاء يف املادة      -١٩٩
إليها من األموال املشتركة اليت     /قسمة األموال، وعلى أساس اختياري، اجلزء الذي يعود إليه        

  ."اة عمل فردية أو مشتركة قبل وفاة الزوجاستخدمت كأد
تعاقد عليها مع أطراف ثالثة أو بني       وتسوى الديون امل  ":  على ما يلي   ٣وتنص املادة     -٢٠٠

  ."الزوجني من نصيب الزوج املدين من األموال املشتركة ومن أمواله اخلاصة
تنتقـل   لزوجني،على إثر فسخ الزواج بعد وفاة أحد ا    ":  على ما يلي   ٤وتنص املادة     -٢٠١

   ." الزوج الباقي على قيد احلياةإىل للقانون، حقوق اإلجيار، وفقاً
 احملكمـة أن    جيوز ألي من الزوجني أن يلتمس من      ":  على ما يلي   ٧٦وتنص املادة     -٢٠٢

 تعلن فيه وفاة الزوج اآلخر بعد انقضاء ثالث سنوات منذ انقطـاع أخبـاره،               تصدر حكماً 
  ." تثبت وفاتهشريطة أن تتوفر أدلة قوية

جيوز للزوجني أن يتقدما بطلب الطالق يف حالـة         " : على ما يلي   ٧٨وتنص املادة     -٢٠٣
 ومل تعد قابلة للعالج، وعندما يفقد الزواج        تاماًاً   اليت قام عليها زواجهما اهنيار     املبادئاهنيار  

  ."معناه يف نظر الزوجني واألبناء واجملتمع
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جبـات  انفـس الو   على األب واألم  ": على ما يلي   ١٢٧ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٢٠٤
  ."وهلما نفس احلقوق فيما يتعلق بأبنائهما

جيب أن ميـارس األبـوان واجباهتمـا        ":  من املادة نفسها ما يلي     ٢وتؤكد الفقرة     -٢٠٥
  ."وحقوقهما يف خدمة مصلحة األبناء واجملتمع ولفائدهتم

 احلقوق والواجبات يف العالقات األسرية،      ويتضح مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف        -٢٠٦
يف جمال العالقات بني اآلباء واألبناء، ذلك أن األب واألّم، سواء كانا مرتبطني بعقد زواج أم                

  .ال، هلما نفس احلقوق والواجبات إزاء األبناء
يـتعني علـى األب واألم أن       ":  من قانون األسرة على ما يلي      ١٣١وتنص املادة     - ٢٠٧

ى توفري الرعاية واحلماية لألبناء ومساعدهتم، وأن ميارسا حقوقهما وواجباهتمـا           يتعاونا عل 
على أساس التساوي يف حتمل املسؤولية، كما جيب عليهما أن يسامها، من خالل السلوك              

  ."اجليد، يف تربية األبناء
اً وذلك نظر وال ميثل مبدأ املعاملة باملثل يف احلقوق بني اآلباء واألبناء عالقة مساواة،               -٢٠٨

 ذلك ليس فقـط يف      إىلإلشارة  وترد ا . بالنسبة لألبناء اً  الوالدين أعلى قدر  ] هكذا[ألن كال   
 الـيت تتنـاول     ١٣٢ بل وكذلك يف مجيع مواد القانون األخرى، باستثناء املادة           ١٣١ املادة

  .واجبات األبناء إزاء اآلباء
 اهتمام خـاص    إىلج األطفال   حيتا":  من قانون األسرة على ما يلي      ٤وتنص املادة     -٢٠٩

داخل األسرة، املسؤولة، بالتعاون مع الدولة، عن كفالة أقصى ما ميكن من احلماية واملساواة              
حىت يتمكنوا من بلوغ مستوى النمو البدين والنفساين الكامل، وعن السهر على تعليمهم             هلم  

  ."وتعزيز العالقات بني األسرة واجملتمع
  :لوطنية مفهوم الوصاية على النحو التايلتناول التشريعات اوت  -٢١٠

تعين الوصـاية إلغـاء     ":  من قانون األسرة على ما يلي      ٢٢١وتنص املادة     
السلطة األبوية، وإخضاع الوصاية عن القاصرين، وتعليمهم، وتنميـة مـصاحلهم           
 الشخصية وممتلكاهتم واإلشراف عليها، والدفاع عن مصاحل األشخاص القـانونيني         

  ." قيود قانونيةإىلاهتم، ومحاية ممتلك
جيب أن متارس الوصاية ":  على ما يلي٢٣٦ من املادة ١ الفقرة وتنص أيضاً  

 ٢وجاء يف الفقـرة      ." للوصاية ومصلحة اجملتمع   اخلاضعمبا خيدم مصلحة الشخص     
السلطة األبوية ما لآلباء من حقـوق وعلـيهم      ميارسون  ولألوصياء الذين   ": يلي ما
  ."عليهم من واجبات ما

 مـن  ١وتـنص الفقـرة   : وفيما يتعلق باألمانة ينص القانون يف أنغوال على ما يلي           -٢١١
 إدارة أمـوال شـخص      إىلإذا نشأت احلاجـة     ":  من القانون املدين على ما يلي      ٨٩ املادة
، تقوم احملكمة أو حمامياًله   قانونياًبسبب اختفائه وعدم معرفة مكان وجوده، ومل يعني ممثالً ما

  ." أموالهةمني مؤقت إلداربتعيني أ
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وجيب كذلك تعيني أمني لينوب عن الطرف الغائب إذا         ":  ما يلي  ٢وجاء يف الفقرة      -٢١٢
  ."عن ذلكاً كان ممثله القانوين ال يرغب يف االضطالع مبهامه نيابة عنه أو عاجز

جيوز تعيني أمني خاص لغرض معـامالت معينـة، إذا          ":  ما يلي  ٣وجاء يف الفقرة      -٢١٣
  ." ذلكالظروفضت اقت

 ١وتنص الفقرة   .  مؤقتاً  القانون املدين الشخص الذي ينبغي تعيينه أميناً       وحيدد أيضاً   -٢١٤
زوج الطرف الغائب، : األمني املؤقت ُيختار من بني األشخاص التالني" على أن ٩٢من املادة  

 األطراف  واحد أو أكثر من بني    طرف  واحد أو أكثر من ورثتهما االفتراضيني، أو         وارث   أو
يف حالة تناقض املصاحل بـني      ":  ما يلي  ٢وجاء يف الفقرة     ."اليت يهمها احملافظة على األصول    

الشخص الغائب واألمني أو بني الشخص الغائب والزوج، أو أجداد األمني أو أحفاده، جيب              
 مـن القـانون     ٩٩وتتناول املادة    ."٨٩ من املادة    ٣ بأحكام الفقرة    تعيني أمني خاص عمالً   

ذا انقضت سنتان ومل يظهر الشخص الغائـب ومل يقـم      إ": ملدين كيفية تربير الغياب فتقول    ا
بتعيني ممثل قانوين له أو إنابة حمام عنه، جيوز للمدعي العام أو ألي من األطراف املعنيـة أن                  

وبإمكان األشخاص التالني طلـب      ."يطلب بعد مخس سنوات من الغياب تربير ذلك الغياب        
 عن الزوج الغائب وأصوله، وورثة الشخص الغائب        الزوج غري املنفصل قانوناً    :تربير الغياب 

وأي شخص يدعي أن له حق يف أوصول الشخص الغائب شـريطة التأكـد مـن وفاتـه                  
فإن الورثة واألطراف املعنية األخرى، الذين تسلم       اً،  وأخري. ) من القانون املدين   ١٠٠ املادة(

   .) من القانون املدين١٠٤املادة  ( يعينون أمناء دائمنيإليهم أصول الشخص الغائب هم الذين
 : من قانون األسرة علـى مـا يلـي         ١٩٧وفيما يتعلق مبوضوع التبين، تنص املادة         -٢١٥

 والعاطفية للقاصر، كما يرسـي      واألخالقيةمن التبين هو كفالة احلماية االجتماعية        اهلدف"
  ."األبناء بوالديهم الطبيعينيعالقة قرابة مماثلة للعالقة اليت تربط التبين 
أغسطس، وقانون تبين القاصرين ووضعهم يف      / آب ٢٧، املؤرخ   ٧وألغي القانون رقم      -٢١٦

مبوجبه اعتماد    من القانون املدين، ومت    ٢ ٠٠٢ إىل ١ ٩٧٣مؤسسات أو أسر بديلة، املواد من       
طأة حريب التحرير الوطين التخفيف من و" إىلويهدف هذا القانون  .اإلطار القانوين اجلديد للتبين

   ."على حياة اآلالف من األطفال، الذي تيتموا بسببها وأصبحوا يف عداد املشردين
 إىلغري أن ذلـك أّدى      . وأدرجت النقاط الرئيسية من هذا القانون يف قانون األسرة          -٢١٧

ي بني التبين    من قانون األسرة تساو    ٨ألن املادة   اً  توسيع نطاق االلتزام الناشئ عن التبين، نظر      
 مـن   ١الفقـرة    (ويتم التبين بناء على قرار تصدره احملكمة      . والقرابة الناشئة عن رابطة الدم    

  ). من قانون األسرة٢١٢ املادة
 ٢٠٩ و ٢٠٨  شروط التبين بني املتبين واملتبىن، وتتناول املادتـان        ١٩٨وحتدد املادة     -٢١٨
 مـن   ٢ و ١الفقرتـان   مـن    )ج(و) ب( واأللقاب، كما حتدد الفقرتان الفرعيتـان        األمساء

  .  االلتزامات يف جمال اإلعالة؛ ومجيع هذه املواد من قانون األسرة٢٤٩ ملادةا
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  . من القانون املدين اآلثار الناشئة عن املرياث٢ ١٣٣ املادة ًأيضاوتتناول   -٢١٩
 شكالً من اتفاقية حقوق الطفل مسألة التبين بوصفها       ٢٠ من املادة    ١وتتناول الفقرة     -٢٢٠

  .من أشكال محاية األطفال احملرومني من أسرهم
ويتضمن مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة يف مجيع جوانـب               -٢٢١

  .احلياة األسرية، واملستمد من الدستور، حظر مجيع أشكال التمييز على أساس نوع اجلنس
رأة واحدة فقط، وزواج املرأة من رجل        املساواة مبدأ زواج الرجل من ام      مبدأينشأ عن   و  -٢٢٢

 وحيظر على املتزوج، رجـالً    . حضرية طبيعة   واحد فقط، وبناًء عليه تكون العالقة الزوجية ذات       
  . كان أم امرأة، عقد زواج آخر، خشية أن يرتكب بذلك جرمية تعدد الزوجات أو تعدد األزواج

ت على فرض مهام متساوية على وال ينطوي الكالم عن املساواة يف احلقوق والواجبا    -٢٢٣
وح وإمنا ينبغي توزيع املهام بطريقة منسجمة ومتوازنة وبـر        . الرجل واملرأة يف األسرة بالقوة    
   . بني أفراد األسرةالتضامن اليت ينبغي أن تسود

القانون عن تعيني دور املرأة يف األسرة، ألن ذلك جيعلها يف موضع             وجيب أن حيجم    -٢٢٤
ناك اليوم اعتراف بأنه ال يكفي جمرد إعالن مبادئ املساواة يف احلقـوق،             وه. التبعية للرجل 

، الذي يؤدي تـدرجيياًّ  "العمل اإلجيايب"  ىل أبعد من ذلك بتعزيز ما يسمى ب     وإمنا يلزم املضي إ   
  . يةعاجتماحلياة اال جماالت  الفعلية بني الرجل واملرأة يف كافةإىل حتقيق املساواة

 من قـانون    ٣٦ من املادة    ١ق يف اختيار اسم العائلة، تنص الفقرة        وفيما يتعلق باحل    -٢٢٥
أنه يقبل االسم العـائلي     عند عقد الزواج    جيوز ألحد الطرفني أن يعلن      " :األسرة على ما يلي   

 مشتركاً من االمسـني العـائليني    كليهما أن خيتارا امساً عائلياًللطرف اآلخر أو جيوز للطرفني  
   ."لكل منهما

 املبدأ املتمثل يف أنه اإلجراءويكرس هذا  . ي إعالن ذلك بسرعة بعد عقد القران      وينبغ  -٢٢٦
 هويستخدم العائلي لكل منهما     االسماختيار اسم عائلي مشترك يستمدانه من        جيوز للزوجني 

  .كل من الزوج والزوجة
من جانب واحد يف حالة املوافقة علـى        ن يصدر إعالن الطرفني املتزوجني      وميكن أ   -٢٢٧
وميكن أن يعلن ذلـك     . سم العائلي للطرف اآلخر، وهو ما يلزم أن يقوم به أحد الزوجني           اال

  . كال الزوجني بناء على اتفاقهما، وذلك يف حالة حتديد اسم عائلي مشترك
وال جيوز تغيري االسم إال يف      .  وال رجعة فيه   ويف كلتا احلالتني يكون اإلعالن طوعياً       -٢٢٨

  . ظروف استثنائية
 .تمر احلق يف استخدام االسم ما دام الزواج قائماً وبعد فسخ الزواج عند الوفاة             ويس  -٢٢٩

 ٢وميكن أيضاً التوقف عن استخدامه يف حالة فسخ الزواج بالطالق، كما جاء يف الفقرتني               
  . ، املذكورة أعاله٣٦ من املادة ٣و
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. نة أو الوظيفـة    فيما يتعلق باختيار امله     واضحة جداً  ويتضمن قانون العمل أحكاماً     -٢٣٠
  : منه على ما يلي٣وتنص املادة 

جلميع املواطنني احلق يف عمل خيتارونه حبرية، مع تكافؤ الفرص           - ١الفقرة    
ودون متييز على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو احلالة املدنية أو الوضـع                

  . أو اللغةاالنتماء النقايبالسياسية أو االجتماعي أو املعتقدات الدينية أو 
جلميع املواطنني احلق يف حرية ممارسة املهنة اليت خيتاروهنا دون           - ٣الفقرة    

  .قيود ما عدا االستثناءات اليت ينص عليها القانون
العمل على وجوب ضمان حريات      جنازإجيب أن تنص شروط      - ٤الفقرة    

جـات أسـرته،   العامل أو العاملة وكرامتهما والسماح لكل بتلبية احتياجاته واحتيا      
  .ومحاية صحته وَتمتُّعه بأحوالٍ معيشيٍة الئقة

يف مـساعدة  وواجب املسامهة يف نفقات البيت هو أحد جوانب واجب الـزوجني      -٢٣١
 املساواة بني الزوجني، أصبح من واجب كل        مبدأواليوم، وبعد إرساء    . بعضهما البعض مادِّياً  

ي خيتـاره   ذرف النظر عن نظام امللكية ال     من الزوج والزوجة املسامهة يف نفقات البيت، بص       
وميكن تقدمي هذه املسامهة من الدخل اآليت       . الزوجان، وذلك حبسب الوضع املايل لكل منهما      

 .من العمل، أو من اإليرادات الشخصية، أو أن تكون يف شكل خدمات ُتقَدَّم إىل األسـرة               
  .نية للزوجنيويتوقف كل ما سبقت اإلشارة إليه على األوضاع املالية وامله

ويف األسرة اليت ال يكون فيها للمرأة أي موارد، وال متارس أي نشاط مهين خارج البيت،                  -٢٣٢
.  مبخـوس القيمـة    الذي تقوم به بغية إعالة أسرهتا عمـالً        "العمل املرتيل "   ب إليهيظل العمل املشار    

وألسـباب تارخييـة،    . جمـاين  ألنهحتسب هلذا العمل قيمة اقتصادية، كما أنه ال تعار له أمهية             وال
  .  عملها خارج البيت، عند االقتضاءإىل على املرأة القيام به باإلضافة هذا العمل واجباً يعترب
 نظام الزواج احلايل ينص على مسامهة الزوجني يف نفقات البيـت            أن إىلوباإلضافة    -٢٣٣

 اقتناها الزوجان قبل     الوضع القانوين لألصول اليت    يف شكل نقود أو خدمات، فإنه ينظم أيضاً       
وحيدد النظام سلطة الزوج يف إدارة هذه األصول، وسلطة االقتراض خـالل  . الزواج أو بعده  

  ، .مدة الزواج، واملسؤولية عن سداد القروض، اخل
 املتعلقة باجلوانب االقتصادية للزواج قد تطورت على        القواننيإىل أن   وجتدر اإلشارة     -٢٣٤

  .ليت طرأت على هيكل األسرةمّر الزمن مع التغريات ا
مني لتنظـيم ممتلكـات     ، يسمح القانون بنظـا    األسرة من قانون    ٤٩ للمادة   ووفقاً  -٢٣٥

 - املمتلكـات املـشتركة جزئيـاً    - املقتناة بعد الزواج   لألصولامللكية املشتركة   : الزوجني
 نظام ملكية آخر وميكن اختيار. وهذين الصنفني من امللكية ينظمهما القانون . وامللكية الفردية 

. عن طريق إعالن ثنائي يقوم به الزوجان إبان اإلعالن األول الذي يدليان به بعد عقد الزواج         
 اليت يقتنيها الزوجان بعـد      لألصولوال يزال النظام التكميلي العام هو نظام امللكية املشتركة          

  .ون املدينوليس هناك نظام إلزامي يتعلق باألصول، كما هو الشأن يف القان. الزواج
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ميكن فصل املمتلكات يف    .  من قانون األسرة مبدأ ثبات نظام امللكية       ٥٠وتكرس املادة     -٢٣٦
، والفقرة ٨٢٥ ألحكام املادة  بناء على أمر قضائي، وذلك وفقاًإطار نظام امللكية املشتركة جزئياً

  .ون املدين القانإجراءات من ١ ٣١٩ واملادة ١ ٢٣٧ من املادة ١من الفقرة ) ب(الفرعية 
 ويف حالة فسخ الزواج بالطالق تنتهي نتيجة لذلك املعاشرة الزوجية بصفة دائمـة              -٢٣٧

  ). ٨٢ من املادة ١الفقرة (
 من قانون األسرة على أن لكل من الزوجني احلق، يف إطار امللكية             ٥١وتنص املادة     -٢٣٨

 قسمة تلـك املمتلكـات   ميكن إطالقاً ، بينما التاملمتلكااملشتركة بني الزوجني، يف نصف  
  ). ٨٠من املادة ) أ( والفقرة الفرعية ٧٣ من املادة ١الفقرة  (ًدام الزواج قائما ما

من امللكيـة   اً  وتشكل مجيع اإليرادات اليت حيققها الزوجان خالل مدة الزواج جزء           -٢٣٩
  . املشتركة، سواء كان مصدرها امللكية املشتركة أو امللكية الفردية

 تزول الصبغة املشتركة للملكية مبجرد اعتراف الزوج أو الزوجـة بأهنـا             وميكن أن   -٢٤٠
  . دائنة ثالثةولكن ذلك االعتراف يكون غري كاف إذا كان من جانب جهة ليست كذلك، 

 عن طريق اإلرث أو اهلبة، وُيفترض يف احللول الفعلي  وميكن نقل امللكية احملصلة جماناً      -٢٤١
  ). من قانون األسرة٥٢املادة  (استبدال ملكية بأخرى

 واجبة التطبيق يف قانون حقوق امللكيـة،        األحكاموفيما يتعلق حبقوق املؤلف، ترد        -٢٤٢
، أما فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية فترد        ١٩٩٠مارس  /آذار ١٠، املؤرخ   ٤/٩٠القانون  

  . فرباير/شباط ٢٨، قانون امللكية الفكرية املؤرخ ٣/٩٢األحكام يف الفصل الثاين من القانون 
  .  وما بعدها من القانون املدين٧٠ويرد بيان احلقوق الشخصية يف املادة   -٢٤٣
وامللكية الشخصية هي األمتعة اليت يستخدمها كل زوج ألغراض شخصية وألغراض   -٢٤٤

  .العمل املتصلة مباشرة بالنشاط املهين لذلك الزوج
 إما ملكية مشتركة أو ملكيـة فرديـة         زئياً والفردية ج  وتعترب امللكية املشتركة جزئياً     -٢٤٥

  . األكرب قيمةزء املشترك أو اجلزء الفردي هو حسبما إذا كان اجل
 من قانون األسرة أن هناك يف إطار امللكية املنفـصلة جممـوعتني             ٥٣وتقول املادة     -٢٤٦

ف ويف حالة نشوء خال   . فرديتني مستقلتني من املمتلكات، ممتلكات الزوج وممتلكات الزوجة       
  . يف ملكيتهافيما يتعلق مبلكية األمتعة، ميلك كل طرف نصفها بوصفه مشتركاً

ويف إطار امللكية املشتركة املقتناة بعد الزواج، حيق لكل من الزوجني أن يدير بشكل                -٢٤٧
عادي ممتلكاته اخلاصة واملمتلكات املشتركة، وجيوز له أن يدير ممتلكات الزوج يف حالة غيابه       

وبقدر ما يتعلق األمر    .  عنه مل يكن هذا الزوج قد عّين وكيالً        عليه فعل ذلك، ما    أو إذا تعذر  
 والتصرف فيها أو التكليف بذلك، على الزوجني اختاذ اإلجراءات املناسـبة       املمتلكاتبإدارة  

   .إذا تعلق األمر مبؤسسة عقارية أو جتارية، أو يف حالة الطالق أو التمييز يف املرياث
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 األعمـال املتعلقـة     جبميعامللكية املنفصلة، جيوز لكل من الزوجني القيام        ويف إطار     -٢٤٨
باإلدارة العادية أو اخلاصة ملمتلكات الطرف اآلخر، كما جيوز القيام بأعمال اإلدارة العاديـة     

  .  الفردية للزوج يف حالة غيابه أو إذا تعذر علية القيام بذلكتللممتلكا
اك ممتلكات حممية بوجه خاص هي األمتعة املستخدمة يف ويف إطار نظامي امللكية، هن  -٢٤٩

البيت أو كأدوات يستخدمها هذا الزوج أو ذاك أو كالمها ألغراض العمل، واحلق يف إجيار               
  . وال جيوز التصرف يف هذه األصول إال مبوافقة الزوجني. املرتل الذي تقيم فيه األسرة

سرة على أن الوعد بالزواج ليس له أي         من قانون األ   ٢٢ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٢٥٠
وال يتضمن  . خلطيبته أو ألسرهتا  الثمن  غالية   وأمتعة   األثاث، حىت ولو قدم اخلطيب      أثر قانوين 

خامت اخلطوبة، غري أن     "شراء" تكرس عادة تقدم اخلطيب لطلب يد خطيبته و        القانون أحكاماً 
ع وقد تعمد املشرّ  . مة عند الوعد بالزواج   وال يلزم القانون برّد اهلدايا املقد     . اًذلك ليس حمظور  

  .  أنفها تزويج املرأة رغمسيما الالزواج، إغفال ذلك لتفادي إكراه الزوجني على قبول 
أكتوبر، فإن / تشرين األول١٢ املؤرخ ٦٨/٧٦ من القانون ٢٤ ألحكام املادة   ووفقاً  -٢٥١

بـالزواج يف حـاالت     وميكن السماح للمـراهقني     ).  سنة ١٨(سن الزواج هو سن البلوغ      
 سـنة   ١٦وبالنسبة للـشابات     سنة   ١٥استثنائية؛ والسن املسموح فيها بزواج الفتيات هي        

  . بالنسبة للشبان، وتراعى يف ذلك الفروق يف النمو اجلسدي لكال اجلنسني
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  املرفق

   بشأن وضع املرأة يف أنغوالإحصاءات    

   مةمشاركة املرأة يف أجهزة صنع القرار التابعة للحكو    
  ١اجلدول 

  ٢٠١٠/املناصب الوزارية ومناصب املساعدين ذات الصلة
 من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  الوظيفة/املنصب

  ٠,٠  ٣  صفر  ٣  وزراء دولة
  ٣٢,١  ٢٨  ٩  ١٩  وزير

  ٢١,٠  ١٩  ٤  ١٥  دولةكتاب 
  ٢٠,٦  ٣٤  ٧  ٢٧  وزراءوكالء 

  ٢٣,٨  ٨٤  ٢٠  ٦٤  اجملموع
    ١٠٠,٠  ٢٣,٨  ٧٦,٢  النسبة املئوية

  . الدستور اجلديد جلمهورية أنغوالإىلتستند التركيبة احلالية للحكومة   :املصدر

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩/احلكومة االحتادية

  من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  الوظيفة/املنصب
  ٢٠,١  ٢٧٣  ٥٥  ٢١٨  مديرون

  ٣٠,٠  ٤٠  ١٢  ٢٨  مديرون مساعدون
  ١٤,٧  ٨٥٧  ١٢٦  ٧٣١  رؤساء إدارات
  ١٩,١  ٢٢٠  ٤٢  ١٧٨  رؤساء شعب
  ١٨,٠  ٢ ٣٤٨  ٤٢٣  ١ ٩٢٥  رؤساء أقسام

  ٢٢,٥  ٨٠  ١٨  ٦٢  خرباء استشاريون
  ٣٢,٨  ٦٧  ٢٢  ٤٥  مستشارون

  ١٢,٥  ٨  ١  ٧  مستشارون قانونيون
  ١٨,٠  ٣ ٨٩٣  ٦٩٩  ٣ ١٩٤  اجملموع

  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩)/ناملديرو(احلكم احمللي 

 من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  ظيفةالو/املنصب
  ١٦,٧  ١٨  ٣  ١٥  حكام املقاطعات

  ٢٢,٥  ٤٠  ٩  ٣١  نواب احلكام
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  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٩)/املناصب اإلدارية(احلكم احمللي 

 من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  الوظيفة/املنصب
  ٠,٠  ٣٣  صفر  ٣٣  مندوبون 
  ١٦,٥  ٤٣٠  ٧١  ٣٥٩  مديرون

  ٢٧,٣  ١١  ٣  ٨  مديرون مساعدون
  ١٦,٦  ١ ١٨٣  ١٩٦  ٩٨٧  رؤساء إدارات
  ١٨,٢  ٦٦  ١٢  ٥٤  رؤساء شعب
  ١٩,١  ٢ ٧٦٨  ٥٢٨  ٢ ٢٤٠  رؤساء أقسام

  ٠,٠  ٤  صفر  ٤  خرباء استشاريون
  ١٣,٣  ١٥  ٢  ١٣  مستشارون
  ١٨,٠  ٤ ٥١٠  ٨١٢  ٣ ٦٩٨  اجملموع

  ٥اجلدول 
  ٢٠٠٩/البلديات وجمالس املدن

 من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  وظيفةال/املنصب
  ١٦,٣  ١٦٠  ٢٦  ١٣٤  رؤساء بلديات

  ١١,٤  ١٥٨  ١٨  ١٤٠  مساعدو رؤساء بلديات
  ٧,٨  ٣٨٣  ٣٠  ٣٥٣  عمد املدن

  ١٠,٤  ٣٠٨  ٣٢  ٢٧٦  مساعدو عمد املدن
  ٨,٣  ٩٦  ٨  ٨٨  رؤساء شعب
  ١٢,٧  ٨٣٤  ١٠٦  ٧٢٨  رؤساء أقسام
  ١١,٣  ١ ٩٣٩  ١٢٢٠ ٧١٩  اجملموع

  از القضائيمشاركة املرأة يف اجله    
  ٦اجلدول 

  ٢٠٠٩/مكتب املدعي العام
 من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  الوظيفة/املنصب

  ٠,٠  ١  صفر  ١  مدعي عام
  ٠,٠  ٢  صفر  ٢  نائب مدعي عام

  ٧,١  ١٤  ١  ١٣  مساعد مدعي عام
  ١٢,٠  ٢٥  ٣  ٢٢  مدعون عامون يف املقاطعات

  ٣٦,٣  ١١٣  ٤١  ٧٢  مساعدو مدعني عامني يف املقاطعات
  ٨,٩  ٧٩  ٧  ٧٢  مدعون عامون يف املناطق البلدية

  ٢٢,٢  ٢٣٤  ٥٢  ١٨٢  اجملموع
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  ٧اجلدول 
  ٢٠٠٩/مشاركة املرأة يف رابطة احملامني األنغولية

  من النساءالنسبة املئوية   اجملموع  النساء  الرجال  املقاطعة
  ٣٤,٧  ٥٩٤  ٢٠٦  ٣٨٨  لواندا
  ٦,٦  ١٥  ١  ١٤  هوامبو
  ١٢,٥  ١٦  ٢  ١٤  بنغويال
  ٣٣,٣  ٩  ٣  ٦  هويال
  ٠,٠  ١٠  صفر  ١٠  كابيندا
  ٠,٠  ١  صفر  ١  أوجيي

  ٠,٠  ٢  صفر  ٢  كوانزا سول
  ٠,٠  ٣  صفر  ٣  ناميب
  ٠,٠  ٢  صفر  ٢  ماالنج

  ٠,٠  ١  صفر  ١  لوندا نوريت
  ٠,٠  ١  صفر  ١  بيي

  ٣٢,٤  ٦٥٤  ٢١٢  ٤٤٢  اجملموع
  ٤٤,٤  ٩٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  املدربون املرخص هلم 

  مشاركة املرأة يف اجلهاز القضائي    
  ٨اجلدول 

  ٢٠٠٩/توزيع املسؤولني حسب املقاطعة ونوع اجلنس
   من النساءالنسبة املئوية  اجملموع  النساء  الرجال  املقاطعة  
  ٣٤,٦  ١٠ ٣١٥  ٣ ٥٦٩  ٦ ٧٤٦  كابيندا  ٠١
  ٢٠,٦  ٦ ١٢٠  ١ ٢٦١  ٤ ٨٥٩  زائري  ٠٢
  ١٣,٥  ١٧ ٤٢٩  ٢ ٣٥٣  ١٥ ٠٧٦  أوجيي  ٠٣
  ٣٦,٨  ٧٦ ٩٥٦  ٢٨ ٣٤٥  ٤٨ ٦١١  لواندا  ٠٤
  ٢٦,١  ٧ ٨٢٩  ٢ ٠٤٣   ٥ ٧٨٦  كوانزا نوريت  ٠٥
  ٣٥,٤  ١٨ ٠٢٠  ٦ ٣٧٩  ١١ ٦٤١  كوانزا سول  ٠٦
  ٣٣,٢  ١١ ٣٠٩  ٣ ٧٥٥  ٧ ٥٥٤  ماالنج  ٠٧
  ٦,٥  ٧ ١٤٧  ٤٦٥  ٦ ٦٨٢  لوندا نوريت  ٠٨
  ١٥,٤  ٥ ٢٥١  ٨٠٩  ٤ ٤٤٢  لواندا سول  ٠٩
  ٤٢,٥  ٣٣ ٢٤٣  ١٤ ١٢٧  ١٩ ١١٦  بنغويال  ١٠
  ٤٠,٢  ٢٥ ١٩٦  ١٠ ١٤٠  ١٥ ٠٥٦  هوامبو  ١١
  ٢٢,٧  ٢١ ٣١٣  ٤ ٨٣٨  ١٦ ٤٧٥  بيي  ١٢
  ٣٠,٠  ١٠ ١٩٠  ٣ ٠٥٧  ٧ ١٣٣  موكسيكو  ١٣
  ٢٧,٦  ٧ ٠٥٢  ١ ٩٤٦  ٥ ١٠٦  كواندو كوبانغو  ١٤
  ٢٩,٨  ٨ ٦٣٧  ٢ ٥٧٤  ٦ ٠٦٣  ناميب  ١٥
  ٣٧,٩  ٢٩ ٦٧٠  ١١ ٢٤٤  ١٨ ٤٢٦  هويال  ١٦
  ٤٨,٦  ٨ ٤١٩  ٤ ٠٩٢  ٤ ٣٢٧  كونيين  ١٧
  ٢٣,٢  ٦ ٥٨٦  ١ ٥٢٨  ٥ ٠٥٨  بينغو  ١٨
  ٣٣,٠  ٣١٠ ٦٨٢  ١٠٢ ٥٢٥  ٢٠٨ ١٥٧  اجملموع  
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  مشاركة املرأة يف السياسة    
  ٩اجلدول 

  ٢٠٠٨/املرأة يف اجلمعية الوطنية

  اجملموع  النساء  الرجال  السياسية األحزاب
 النسبة املئوية 
  من النساء

  ٤٢,٤  ١٩١  ٨١  ١١٠  احلركة الشعبية لتحرير أنغوال
  ٢٥,٠  ١٦  ٤  ١٢  يونيتا

  ٠,٠  ٨  صفر  ٨  حزب التجديد االجتماعي
  ٠,٠  ٣  صفر  ٣  اجلبهة الوطنية لتحرير أنغوال

  ٠,٠  ٢  صفر  ٢  الدميقراطية اجلديدة
  ٣٨,٦  ٢٢٠  ٨٥  ١٣٥  اجملموع

  مشاركة املرأة يف العالقات الدولية    
  ١٠اجلدول 

  يالدبلوماساملرأة ومشاركتها يف السلك متثيل 

  اجملموع  النساء  الرجال  الرتبة
 النسبة املئوية
  من النساء

  ١٢,٥  ٤٨  ٦  ٤٢  سفراء
  ٢١,٩  ٧٣  ١٦  ٥٧  وزراء مستشارون

  ١٦,٠  ٥٠  ٨  ٤٢  مستشارون
  ٢١,٠  ٧٦  ١٦  ٦٠  سكريتري أول
  ٥٠,٠  ٥٨  ٢٩  ٢٩  سكريتري ثان
  ٣٩,٤  ٣٨  ١٥  ٢٣  سكريتري ثالث

  ٢٨,٥  ١٤  ٤  ١٠  قناصل
  ٢٦,٣  ٣٥٧  ٩٤  ٢٦٣  اجملموع

  ٢٠١٠وزارة اخلارجية،   :املصدر
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  مشاركة املرأة يف التعليم    
  ١١اجلدول 

   ٢٠٠٦/٠٧ من جامعة أغوستينو نيتو يف السنة الدراسية االختصاصاخلرجيون حسب 
  من النساءالنسبة املئوية  اجملموع  النساء  الرجال  الكلية

  -  ٣٦  -  -  كلية العلوم الزراعية
  ٤٧,٢  ١٦٣  ٧٧  ٨٦  كلية العلوم
  ٢٦,١  ١١١  ٢٩  ٨٢  كلية القانون
  ٥٦,٧  ١٤١  ٨٠  ٦١  كلية االقتصاد
  ٢٨,١  ٣٢  ٩  ٢٣  كلية اهلندسة
  ٢٦,٧  ٢١٣  ٥٧  ١٥٦  كلية التربية 
  ٦٣,٦  ٧٧  ٤٩  ٢٨  كلية الطب

  ٤٦,٦  ٣٠  ١٤  ١٦  املعهد العايل للتمريض
  ٣٠,٩  ٥٥  ١٧  ٣٨  بنغويال/املعهد العايل للعلوم التربوية
  ٢٥,٠  ٧٦  ١٩  ٥٧  كابيندا/املعهد العايل للعلوم التربوية
  ٤٤,٨  ٢٥٩  ١١٦  ١٤٣  هوامبو/املعهد العايل للعلوم التربوية
  ٤٣,٤  ١٢٢  ٥٣  ٦٩  هويال/املعهد العايل للعلوم التربوية
  ٤٨,٨  ٩٠  ٤٤  ٤٦  لواندا/املعهد العايل للعلوم التربوية
  ٠,٠  ١٠  صفر  ١٠  أوجيي/املعهد العايل للعلوم التربوية

) املعهد العايل للعلوم التربويـة    (بويل  
  -  ٩٦  -  -  كوانزا سول -

  ١٦,٣  ٢١٤  ٣٥  ١٧٩  )ESP(لوندا نوريت 
  ٠,٠  ٩  صفر  ٩  مركز العلوم االقتصادية كابيندا

  -  ٩  -  -  لوبانغو -مركز العلوم االقتصادية 
  ٠,٠  ١  صفر  ١  بينغيال -املركز القانوين 
  ٠,٠  ١  صفر  ١  ينداكاب -املركز القانوين 
  ٠,٠  ٥  صفر  ٥  هوامبو -املركز القانوين 
  ٠,٠  ٦  صفر  ٦  هويال -املركز القانوين 

   جلامعة أغوستينو نيتو٢٠٠٦/٠٧النتائج التعليمية للسنة الدراسية   :املصدر
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  ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٤ الطالب حسب املستوى التعليمي للفترة

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املرحلة
  ٥٠٢ ٣٥٠  ٣٨٩ ٦٣٧  ٣٦٦ ٢٠٠  ٣٣٤ ٢٢٠  ٣٢٣ ٤٧٠  ام بالقراءة والكتابة اإلمل

  ٨٩٣ ٦٦١  ٩٣٨ ٣٨٩  ٨٤٢ ٣٦١  ٨٩٥ ١٤٥  ٦٧٨ ٧٨٠  بدء الدراسة
  ٣ ٧٥٧ ٦٧٧  ٣ ٥٥٨ ٦٠٥  ٣ ٣٧٠ ٠٧٩  ٣ ١١٩ ١٨٤  ٣ ٠٢٢ ٤٦١  املرحلة االبتدائية

  ٣٧٠ ٤٨٥  ٣١٦ ٦٦٤  ٢٧٠ ٦٦٢  ٢٣٣ ٦٩٨  ١٩٧ ٧٣٥  املرحلة الثانوية األويل
  ٢١٢ ٣٤٧  ١٩٤ ٩٣٣  ١٧٩ ٢٤٩  ١٧١ ٨٨٢  ١٥٩ ٣٤١  حلة الثانوية الثانيةاملر

  ٤٦ ٦٩٨  ٤١ ٩٤٥  ٣٧ ٦٧٦  ٣٤ ٤٤٢  ٣٠ ٣٩٧  التعليم العام
  ٩٦ ٦٣٥  ٨٥ ٩٠٣  ٧٦ ٣٦٣  ٧٤ ٢٣٥  ٦٧ ٣٢٨  التعليم الفين

  ٦٩ ٠١٤  ٦٧ ٠٨٥  ٦٥ ٢١٠  ٦٣ ١٨٥  ٦١ ٦١٦  التعليم العادي
  ٥ ٧٣٦ ٥٢٠  ٥ ٣٩٨ ٢٢٨  ٥ ٠٢٨ ٥٥١  ٤ ٧٥٤ ١٢٩  ٤ ٣٨١ ٧٨٧  اجملموع

وزارة التعليم يتضمن اجلدول عدد الطـالب املـسجلني         /واإلحصاءمكتب البحوث والتخطيط      :املصدر
  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤خالل الفترة من 

  املرأة والعنف العائلي    
  ١٣اجلدول 

  ٢٠٠٩/ العنف العائليإحصاءات
    عدد احلاالت  

  املئويةالنسبة   اجملموع  النساء  الرجال  نوع العنف
  ١٦,٥  ١ ٤٦٥  ١ ١١٣  ٣٥٢  دين ب

  ٢٥,٦  ٢ ٢٧٠  ١ ٥٢٠  ٧٥٠  نفسي
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