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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١

  قائمة القضايا واألسئلة يف سياق النظر يف التقارير الدورية    

  أنغوال    
قبـل الـدورة يف التقريـر الـدوري الـسادس ألنغـوال              انظر الفريق العامل مل     

(CEDAW/C/AGO/6). 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
سُتزال يف إطـار    أن القوانني التمييزية     )١( من تقرير الدولة الطرف    ٧ الفقرة   ذكرت  -١

  .لزمين لتنفيذ هذا اإلصالحاإلطار اذكر يرجى . املرتقبةاإلصالحات القانونية 

  االتفاقيةالتعريف ب    
أن " من الدستور اليت تنص على       ١٣ ادة من امل  ١ من التقرير الفقرة     ٨تقتبس الفقرة     -٢

يتجزأ من النظـام    ال يشكل جزًء    ،ذا الدستور العمومي، املبّين وفقاً هل    أوالقانون الدويل العام    
وإذا  االتفاقية،أحكام  أن استشهدت حمكمة حملية ب    اإلفادة إن سبق    يرجى  ". القانوين األنغويل 

يرجى تقدمي معلومات و. يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن هذه الدعاوى     األمر كذلك،    كان
 مبن فيهم القضاة واملدعون العامون    ،لمهنيني القانونيني لالتدريب  إلتاحة  عن اخلطوات املتخذة    
. ملنصوص عليها يف االتفاقيـة    ايذ األحكام   عن تنف الفاعلني املسؤولني   واحملامون وغريهم من    

يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن املبادرات املتخذة لنشر االتفاقية على النحو الذي أوصت به    و
  ).١٤١ثانياً، الفقرة اجلزء ، A/59/38(اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

__________ 

ترد اإلشارة   ملما   ،)CEDAW/C/AGO/6(تشري أرقام الفقرات إىل التقرير الدوري السادس للدولة الطرف           )١(
 .إىل خالف ذلك
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
وضع يف   ٢٠٠٥ عاميف   ير إىل أن الدولة الطرف شرعت     من التقر  ١٠ الفقرة   تذكر  -٣

وضـع هـذه    احملدد لالنتهاء من     اإلطار الزمين    ذكريرجى  . سياسة وطنية للشؤون اجلنسانية   
ات املتخذة لوضع خطة عمل لتنفيذ تلك السياسة وتقدمي         اخلطوذكر  يرجى أيضاً   و. السياسة

الذي أنشئ  طاعات للشؤون اجلنسانية    والية جملس التنسيق املتعدد الق    معلومات مستفيضة عن    
  ).١٧الفقرة (الغرض ذا هل ١٩٩٩ عاميف 
، يرجى  )١٥١، ثانياً، الفقرة    A/59/38(ملالحظات اخلتامية السابقة للجنة     وبناًء على ا    -٤

يرجى أيـضاً   و. حلقوق اإلنسان  التدابري املتخذة لرصد موارد مالية كافية لآللية الوطنية       ذكر  
عنصراً واضحاً مـن عناصـر      املساواة بني اجلنسني    جلعل مسألة تعزيز    ذة  التدابري املتخ ذكر  

اليت تركز  سيما تلك    ال،   املستقبلية  التنمية الوطنية  العقاري واستراتيجيات إلصالح  اعمليات  
إىل احلد من الفقـر     تلك الرامية    و ،التوطنيإعادة  اإلعادة إىل الوطن وإعادة االندماج و     على  

  .تدامةالتنمية املسالنهوض بو

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
التدابري امللموسة املتخذة لتغيري األمناط االجتماعيـة والثقافيـة وإزالـة           ذكر  يرجى    -٥

القوالب النمطية واملمارسات الضارة القائمة على نوع اجلنس، مثل الزواج املبكـر وتعـدد              
لدولة الطرف تعتزم وضع خطـة      كانت ا اإلفادة إن   يرجى أيضاً   و). ١٨١الفقرة  (الزوجات  

املـرأة  املفروضة على   ضوع  ُتدمي حالة اخل  شاملة للقضاء على القوالب النمطية املترسخة اليت        
  .مشاركتها يف مجيع جوانب احلياة العامةوتقييد داخل األسرة 

  العنف ضد املرأة    
طنيـة  إعداد خطة عمـل و    أن السلطات املعنية تعكف حالياً على       يشري التقرير إىل      -٦

النـساء  حلمايـة   " دعم القضايا اجلنسانية يف أنغوال    "مشروع بعنوان   واملرتيل  ملكافحة العنف   
باعتماد قانون ملكافحة العنف أبلغت اللجنة مث إن ، )٣٥ و٢٢الفقرتان  (العنف املرتيل   ضحايا  

لقة واالجتاهات احلالية املتعاألوضاع يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن . ٢٠١١ عاماملرتيل يف  
 والعنـف   ياالغتصاب واالغتصاب الزوج  تعلق ب ي مايف ذلك    ا مب ،بالعنف ضد املرأة والفتيات   

 وتقدمي بيانات عن عدد حاالت العنف ضد املرأة املبلغ عنـها إىل دوائـر الـشرطة                 ،املرتيل
اإلفادة إن  يرجى  . واإلدانات يف هذا الصدد   املالحقات القضائية    وعدد   ،إىل احملاكم واملقدمة  

شجع املرأة على اإلبالغ عـن      ي) أ: (مشروع خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل      كان  
للضحايا احلماية وسـبل االنتـصاف      يتيح  ) ج(كفل مالحقة اجلناة؛    ي) ب(العنف؛  أعمال  

يتوخى االضطالع بربامج لتعزيـز القـدرات    ) د(يف ذلك الدعم النفسي؛      اوإعادة التأهيل مب  
 ورجال القضاءالشرطة واحملامني والعمال الصحيني واالجتماعيني ال ومحالت توعية لقادة رج

ملالحظـات  وبناًء على ا  ) ١٩٩٢(١٩ رقمومع مراعاة التعليق العام للجنة      . واجلمهور العام 
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كانت الدولة  اإلفادة إن    يرجى   ،)١٥٣ثانياً، الفقرة   اجلزء  ،  A/59/38(اخلتامية السابقة للجنة    
النساء يف ذلك العنف املرتيل ضد       ا مب ،مل عن العنف ضد املرأة    إصدار قانون شا  تنوي  الطرف  
  . ووضع سياسة شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة،والفتيات

   يف البغاءمواستغالهلبالبشر االجتار     
االجتار ألغراض االستغالل   ضحايا  يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء والفتيات          -٧

املزمع اعتمادها ملنـع االجتـار       أوالتدابري املعتمدة   ذكر  رجى أيضاً   يو. اجلنسي واالقتصادي 
 من  ٦ ادة وفقاً ألحكام امل    ومعاقبة مرتكيب هذه األعمال    ألغراض البغاء واالستغالل يف البغاء    

كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار قانون وتعديل القانون اجلنائي        اإلفادة إن   يرجى  و. االتفاقية
والفتيات واستغالهلن ووضع استراتيجية وطنيـة شـاملة        بالنساء  ار   لالجت من أجل التصدي  

 من التقرير إىل وجـود  ٣٨وفضالً عن ذلك، تشري الفقرة    . ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات   
ملالحظـات  وبناًء على ا  . استغالهلم يف البغاء  جرى  برامج لتيسري إعادة إدماج األطفال الذين       

التـدابري املتخـذة    بيان   يرجى   ،)١٥٧ثانياً، الفقرة   اجلزء  ،  A/59/38(اخلتامية السابقة للجنة    
تشجع على تـرك    ممارسة البغاء، وتطبيق برامج     بديالً عن   تعليمية واقتصادية   خيارات  لتقدمي  

يرجـى  و.  يف البغاء  ناستغالهلجرى  اليت  النساء  البغاء وكذلك تدابري إلعادة تأهيل واندماج       
الطرف تعتزم التصديق على بروتوكول منع وقمـع االجتـار          كانت الدولة   اإلفادة إن   أيضاً  

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة            
  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

   القرار والتمثيل على املستوى الدويلةعاصنيف املشاركة     
 ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١األحزاب السياسية، يف    قانون بشأن   سن  يشري التقرير إىل      -٨

قل ت اليف لوائحها الداخلية نصاً حيدد حصة للمرأة        أن تدرج   األحزاب السياسية   يفرض على   
يف  ٣٨,٦ وإىل أن نسبة متثيل املرأة يف اجلمعية الوطنية تبلـغ            ،)١٤الفقرة  (  يف املائة  ٣٠عن  

متثيل املرأة  لتحقيق التكافؤ يف    ري املتخذة   يرجى تقدمي معلومات عن التداب    ). ٤٨الفقرة  (املائة  
يف  سيما يف مناصب صنع القـرار  الوالرجل يف جماالت أخرى من احلياة السياسية والعامة، و 

القطاعات والبلديات  و  الوطن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية واخلدمة املدنية على مستوى       
 مـن   ١خاصة مؤقتة وفقاً ألحكام الفقرة      يف ذلك من خالل اعتماد تدابري        ا، مب )١٥الفقرة  (
وعلى النحو الذي أوصت به     ) ٢٠٠٤(٢٥ رقم من االتفاقية والتوصية العامة للجنة       ٤ ادةامل

بيان وباملثل، يرجى   ). ١٥٥ثانياً، الفقرة   اجلزء  ،  A/59/38(املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     
اسات العامة ويف عملية إعادة البناء      مدى مشاركة املرأة يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السي        

  .بعد الرتاع
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  اجلنسية واملواطَنة    
 مـع أطفاهلـا   البالدتسافر خارج املرأة اليت   اليت تلقتها اللجنة أن     ملعلومات  جاء يف ا    -٩

مع يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن هذا الشرط        . رمسي موقّع من زوجها   مطالبة بتقدمي إذن    
  .ه املمارسةاألساس القانوين هلذبيان 
معدل تسجيل األطفـال عنـد الـوالدة         أن   اللجنةاليت تلقتها   ملعلومات  وجاء يف ا    -١٠

املزمع  أواخلطوات التشريعية والعملية املتخذة     بيان  يرجى  . منخفض للغاية يف الدولة الطرف    
  .اختاذها لضمان تسجيل مجيع األطفال

  التعليم    
دة يف امليزانيـة للتعلـيم      وارد حمـد  مـو ختـصيص   يشري تقرير الدولة الطرف إىل        -١١

 ،)٧٩الفقـرة   (معدالت األمية يف صفوف النـساء       الشديد يف   رتفاع  االإىل   و ،)٧٥ الفقرة(
من الدراسة بسبب احلمل املبكر والفقر والعمـل املـرتيل          الفتيات  وارتفاع معدالت تسرب    

زيادة امليزانية  ) أ: (يلي ماالتدابري املتخذة من أجل     ذكر  يرجى  ). ٨١الفقرة  (وضغوط األسرة   
التصدي للمستوى العايل النتشار األميـة يف صـفوف الفتيـات؛           ) ب(املخصصة للتعليم؛   

التغلب على العقبـات  ) د(احلد من معدالت التسرب من الدراسة يف صفوف الفتيات؛        )ج(
 اخلتاميـة   إىل التعليم، وفقاً للمالحظات   والفتاة  وصول املرأة   اليت تعوق   االقتصادية والثقافية   

يرجى تقدمي بيانات مصنفة حبـسب      و). ١٥٩، الفقرة   ثانياًاجلزء  ،  A/59/39(السابقة للجنة   
اجلنس عن معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي واملهين والتعليم العايل، يف كل من             

ت تعـرض الفتيـا   اخلطوات املتخذة للحد من     بيان  يرجى أيضاً   و. املناطق احلضرية والريفية  
املـرأة  ومسؤوليات  ر  ادوأ املفاهيم النمطية عن     إزالة و ، واملضايقة اجلنسية يف املدارس    لالعتداء
  .الكتب املدرسية واملناهج الدراسية وتدريب املعلمنيمن والرجل 

  العمالة    
 ٣ و ١وفقاً ألحكام الفقرتني    أن أرباب العمل مطالبون،     تقرير الدولة الطرف    يذكر    -١٢

نفس التعويض جلميع العمـال مقابـل   منح ،  م املتعلق بالعمل  االعقانون  ال  من ١٦٤ ادةمن امل 
ويشري إىل األحكام القانونية اليت تكفل إجازة الوضـع         ) ٨٥الفقرة  (املتساوي القيمة   العمل  

: يلـي  مايرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل         ). ١٠٢ إىل   ٩٥الفقرات من   (
ضـمان  ) ب(تساوي القيمة؛   املعمل  املتساوي مقابل ال  ر  جاأل دأبضمان التطبيق الفعال مل   ) أ(

يتعلق حبماية األمومة، على النحو الذي       ماالعمل العام في  العام املتعلق ب  لقانون  لالتنفيذ الفعال   
ضـمان  ) ج(؛ )١٦١، الفقـرة   ثانياًاجلزء  ،  A/59/38(أوصت به اللجنة يف توصيتها السابقة       

عن أن تستند إىل مفاهيم منطية     دون  ماية املرأة على محاية األمومة      اليت تتخذ حل  تدابري  اقتصار ال 
يف ذلـك    ا مب ،الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل     تقليص  ) د( يف اجملتمع؛    هاأدوارقدراهتا و 
املهين للمرأة يف القطاعني العام واخلاص وتشجيع وصول املرأة إىل مناصـب           للفصل  التصدي  
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 املرأة يف القطاع غري الرمسي ويف متثيلمجع البيانات عن   ) ه(الية؛  عالرواتب  الصنع القرار ذات    
. عمل القائم على االستغالل ال من   ،الفتياتسيما   ، ال محاية األطفال ) و(مناصب صنع القرار؛    

تعتزم اعتماد أحكام قانونية حتظر      أوالدولة الطرف   اعتمدت  سبق أن   أيضاً إذا   اإلفادة  يرجى  
  .ف ضد املرأة يف أماكن العملاملضايقة اجلنسية والعن

  الصحة    
ارتفاع معـدالت وفيـات     ) أ: (يلي ماإىل  من التقرير    ١٢٠ و ١١٩تشري الفقرتان     -١٣

اخنفاض  )ب(؛ )مرأةكل ا طفل ل٦,٩(واخلصوبة )  مولود حي١٠٠ ١/٠٠٠ ٥٠٠(األمومة 
الرعايـة  نسبة النساء الالئي حيصلن علـى       )  يف املائة  ٦,٦(معدالت استخدام موانع احلمل     

 تتم حبضور مهنيني  وحاالت الوالدة اليت    )  يف املائة  ١٩,٢(لفترات مطولة   التوليدية األساسية   
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة واملزمع اختاذها للتـصدي          ).  يف املائة  ٤٧(مؤهلني  

  .وحتسينهااملسائل هلذه 
 بـشأن أنغـوال     تاميـة اخلالحظـة   املأعربت جلنة حقـوق الطفـل يف آخـر          لقد    -١٤

)CRC/C/AGO/CO/2-4 (        ،يف  ٥٠ن أكثر مـن     أ إذعن قلقها إزاء ارتفاع حاالت احلمل املبكر 
يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      .  عاماً ١٨ختص نساء دون    ألول  حاالت احلمل ا  املائة من   
إلجنابية الصحة اجلنسية وا  يف جمال   توفر التعليم الشامل    مدى  وعن  املسائل،  هذه  ملعاجلة  املتخذة  

  . ومدى تيسر احلصول على هذا التعليماألسرةتنظيم وخدمات ذات الصلة واحلقوق 
 ،يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن أثر اإلجهاض غري اآلمن علـى صـحة املـرأة              و  -١٥
قانونـاً  فيها  يسمح  يرجى توضيح الظروف اليت     و. معدالت الوفيات النفاسية  سيما عن    وال
  .مارسة اإلجهاضمب

ستراتيجية ملكافحة فريوس نقص    لقطاعية اال ا من التقرير إىل اخلطة      ١٤١ الفقرة   تشري  -١٦
التدابري املزمع اختاذها لضمان التنفيذ الفعال هلذه اخلطـة         بيان  يرجى  . اإليدز/املناعة البشري 

عـدد  لتقليص يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اختاذها      . على مستوى البلديات  
 وللحد من نقل الفريوس من األم إىل        ،اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   حيملن  يت  النساء الال 

وحتسني اإليدز /يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري    ماالطفل وحتسني توفر اخلدمات املقدمة في     
سيما يف املنـاطق     اليف ذلك الوصول إىل العالج املضاد للفريوس، و        االوصول إليها، مب  سبل  

  .اطق النائيةالريفية واملن

  املرأة املتأثرة بالرتاع    
خدمات الرعاية  إلتاحة سبل االنتصاف و   يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة         -١٧

 أثناء الرتاع مع االحتـاد الـوطين        ،سيما العنف اجلنسي   الالعنف، و للنساء ضحايا   الصحية  
مع جبهة التحرير كابيندا    لرتاع  ا و ٢٠٠٢ عامالذي انتهى يف    ) يونيتا(لالستقالل التام ألنغوال    

إىل القـضاء   لكفالة إمكانية اللجـوء     التدابري املتخذة   ذكر  يرجى  و. ٢٠٠٦ عامالذي انتهى   
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يرجـى أيـضاً تقـدمي      و.  وتقدميهم للعدالة  أفعال العنف هذه  والتأكد من مالحقة مرتكيب     
، وعـن   ليـة عن أوضـاعهن احلا   ونتيجة للرتاع   معلومات عن عدد النساء املشردات داخلياً       

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحديـد        و. املبادرات املتخذة حلمايتهن ودعمهن   
أماكن األلغام األرضية اليت تؤثر تأثرياً غري متناسب على النساء واألطفال العاملني يف احلقول،              

ية مـن   ضحايا األلغام األرض   ، ومتكني على هذه األماكن وإزالة تلك األلغام     ووضع إشارات   
  .التأهيل اجلسدي والنفسياحلصول على خدمات 

  الفئات احملرومة من النساء    
اإلمكانية الفعلية حلـصول    يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اختاذها لضمان           -١٨

الـصحة والتعلـيم    النساء الريفيات والنساء القائمات على أسرهن والنساء املعوقات علـى           
بيـان  يرجى أيضاً   و. لدخلاملدرة ل شاريع  امل والسكن واالئتمانات و   واألرض واملياه والغذاء  

واألطفـال  ضد العجائز   و ، جملتمع سان  النساء املنتميات التدابري املتخذة ملنع أفعال العنف ضد       
سيما   وال ،ملتمسات اللجوء والالجئات واملهاجرات   ضد النساء    وكذلك   ،املتهمني بالسحر 

. املـساعدة حصوهلن على احلماية و   لنجي وأوجي، وضمان    يف مقاطعات لوندا الشمالية وما    
الفئـات  اخلطوات املتخذة لضمان مقاضاة مرتكيب أفعال العنف والتمييز ضـد           بيان  يرجى  و

االعتداءات املبلغ عنها اليت ارتكبتها قوات األمـن        بيتعلق   مافيسيما   الواحملرومة من النساء،    
  . تاألنغولية أثناء عملية طرد النساء املهاجرا

  الزواج والعالقات األسرية    
وإىل ) ١٨١الفقـرة  (يشري التقرير إىل ممارسة تعدد الزوجات يف املنـاطق الريفيـة          -١٩
عنـد بلـوغ     يف حاالت استثنائية،     ،ملراهقنيجتيز زواج ا   اليت   ٦٨/٧٦ من القانون    ٢٤ املادة
بني تشري املعلومات وفضالً عن ذلك، ). ٢٥١الفقرة  (للبنني  عاماً   ١٦وللبنات  عاماً   ١٥ سن

اللجنة إىل ممارسة الزواج املبكر وتطبيق القانون العريف الذي مييز ضد البنات واألرامـل              يدي  
تنـوي  كانت الدولة الطرف    بيان إن   يرجى  . يتعلق باإلرث وحقوق امللكية    ماواملطلقات في 

والبنني عاماً   ١٥عند سن   ، زواج البنات    ةاستثنائيبصفة  سحب األحكام القانونية اليت جتيز،      
املزمع اختاذها للقضاء  أويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة و. عاماً ١٦ عند سن

فعليـاً  لبنات واألرامل واملطلقات    متتع ا ضمان  ل الزواج املبكر وتعدد الزوجات و     يتعلى ممارس 
  .اإلرث وحقوق امللكيةباملساواة يف حقوق 

  ٢٠ ادة من امل١تعديل الفقرة     
 مـن   ١يتعلق بقبول تعديل الفقـرة       مافياحملرز  تقدم  تقدمي معلومات بشأن ال   يرجى    -٢٠
  . من االتفاقية٢٠ املادة

        


