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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  الدورة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  قارير املقدمة من الدول األطرافالنظر يف الت
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  أنغوال
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقارير الدورية من األول إىل الثالث املقدمـة                  -١
 ٤٢ يف جلساهتا    (E/C.12/AGO/3)ن أنغوال بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            م
، واعتمدت يف   SR.44) و SR.43 و E/C.12/2008/SR.42 ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢، املعقودة يف    ٤٤ و ٤٣و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املعقودة يف ،٥٤جلستها 

   مقدمة- ألف 

 وبالفرصة اليت أتاحها  ترحب اللجنة بتقدمي أنغوال تقاريرها الدورية من األول إىل الثالث يف تقرير موحد                - ٢
كما ترحب اللجنة بالردود املكتوبة للدولة الطرف على قائمة املسائل          .  حوار بناء مع الدولة الطرف     إلجراءذلك  

ومع . ا اللجنة، وكذلك بردود اخلرباء من وفد الدولة الطرف على األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنة              اليت أعدهت 
  . العديد من األسئلة اليت طرحتهالعدم اإلجابة عنذلك، تأسف اللجنة 

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

م املتحـدة ملكافحـة     على اتفاقية األم   ٢٠٠٦يف عام   تالحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف          - ٣
  .الفساد، واتفاقية االحتاد األفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد

  . ١٩٩٧وترحب اللجنة بإنشاء وزارة األسرة واملرأة يف عام   - ٤
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 من األهداف اإلمنائيـة     ٢وتالحظ اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لبلوغ اهلدف              - ٥
  .٢٠٠٦ و١٩٩٩عليم االبتدائي يف الفترة بني عامي لأللفية املتعلق بتعميم الت

 اللجنة علماً بالربامج اليت نفذهتا الدولة الطرف إلعادة دمج األشخاص املشردين داخلياً املتـأثرين   وحتيط  - ٦
  . إىل الوطنبالرتاع املسلح، مثل برنامج إعادة دمج األشخاص املشردين وبرنامج إعادة الالجئني األنغوليني

  وامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد الع- جيم 

فاحلرب األهلية اليت دامت . ٢٠٠٢فترة سالم إال ابتداء من عام ب تنعمتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل   - ٧
 أثرت تأثرياً سلبياً على إعمـال   قد عاماً،١٣ ملدة  اليت استمرت حرب االستقاللن عاماً واليت تلت  سبعة وعشري 

  . واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرفاحلقوق االقتصادية

    دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات- دال 

  اقتراحات وتوصيات عامة

، وأنه على الرغم ١٩٧٢تالحظ اللجنة بقلق أن آخر تعداد سكاين أُجري يف الدولة الطرف كان يف عام     - ٨
 الرفاه األساسية، مل تقدم الدولة الطـرف بيانـات          الوطين لإلحصاءات وإجراء مسح ملؤشرات     من وجود املعهد  
 قرارات أكثر أمهية يف اختاذ يف كان من شأهنا لو توفرت أن تسهمثة يف التقرير، وهي بيانات حمّدوإحصائية مصنفة 

  .ل أفضتقييماً اللجنة من تقييم تنفيذ العهد وأن متكّن ،جمال السياسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية احمللية

، مؤشرات ٢٠٠٩توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند إجراء التعداد السكاين املقبل يف عام 
ومعايري تقوم على احلقوق من أجل رصد اإلعمال التدرجيي للحقوق املعترف هبا يف العهد وبأن تقوم                

انات إحصائية حمدثـة    أن تقدم يف تقريرها الدوري الثاين بي      ب جلمع البيانات و   نظامهلذا الغرض بإنشاء    
 مصنفة حبسب اجلنس والـسن والـسكان يف         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   عن التمتع   

املشردين داخلياً، واملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة          /احلضرية وحبسب الالجئني  /املناطق الريفية 
  .اإليدز واإلعاقة/ةالبشري

  ون الدستوري، فإهنا تشعر بقلق ألهنا مل تتلق معلومات توضح          من القان ) ٢(٢١جنة املادة   اللإذ تالحظ   و  - ٩
ما إذا كان العهد قد ُنفذ بالكامل يف القوانني احمللية، وال أمثلة عن حاالت ُنفذت فيها أحكام االتفاقية مباشرة يف 

  .حماكم الدولة الطرف

 القـوانني احملليـة،     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتفعيل الكامل ألحكام العهـد يف           
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه        . وبتضمني تقريرها الدوري املقبل سوابق قضائية ذات صلة       

ويتعني علـى الدولـة     . بشأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       
ق املشمولة بالعهد يف نطاق     الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة إدخال احلقو          

  .اختصاص احملاكم وأن تتخذ التدابري لزيادة الوعي بإمكانية االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم
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تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعتمد، حىت اآلن، تدابري قوية وفعالة ملكافحة الفساد واإلفالت و  - ١٠
 تتعلق  حمددةوتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات      . مستوى عال من الفساد   من العقاب، على الرغم من أهنا بلد يعاين من          

  .ومسؤولون آخرونن وقضاة ن مدنيو لوحق فيها قضائياً وعوقب بتهم الفساد سياسيون وموظفوباحلاالت اليت

 االتفاقيتني  لكي تدمج يف قانوهنا الداخلي    سن تشريع حملي    ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     
تدريب السياسيني، وواضعي   ) ب(؛  ٢٠٠٦ يف عام    صّدقت عليهما ليتني ملكافحة الفساد اللتني     الدو

القوانني، واملوظفني املدنيني الوطنيني واحملليني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، لكـي يـدركوا              
، ووكالء النيابة، تدريب القضاة) ج( املترتبة على الفساد؛ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتكاليف 

 لقوانني مكافحـة   الصارموأفراد الشرطة، وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على التطبيق           
ضمان شفافية ) ه(مراجعة سياستها املتعلقة بإصدار األحكام على مرتكيب جرائم الفساد؛ ) د(الفساد؛ 

 وضع مبادئ توجيهية ومدونة أخالقيات، )و(تصرفات السلطات العامة، يف إطار القانون واملمارسة؛    
  .وكذلك تنظيم محالت توعية، بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات املعنية

 ليست، فيما يبدو،    وأن هذه املؤسسة   حمدودة للغاية    أمني املظامل يف أنغوال   تالحظ اللجنة بقلق أن والية      و  - ١١
  .١٩٩١اريس لعام  عمالً مببادئ بمنشأةمؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان 

، وبزيادة ميزانيتها لكي توسع يف أنغوال أمني املظامل  مؤسسةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز والية
 على مستوى املقاطعات، والتماس اعتمادها لدى جلنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات    وجودهامن نطاق  

 ملبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنيـة     الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، لضمان سري عملها وفقاً          
  ).، املرفق١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣ ةقرار اجلمعية العام (حلقوق اإلنسان

   كـثرياً تالحظ اللجنة بقلق أن القانون الدستوري ال يكفل بالكامل استقالل اجلهاز القضائي الـذي               و  - ١٢
على املنتشر  عاين من الفساد    ي املالية الكافية و   املوارد، ويفتقر إىل    لتنفيذيةالسلطة ا ما خيضع، حسب املزاعم، لنفوذ      

 قضائي رمسي ولعدم وجود     جهاز ألن غالبية األنغوليني ال يتمكنون من الوصول إىل           اللجنة وتأسف. نطاق واسع 
  .موظفني قضائيني على مستوي البلديات

 هذا  وإعمالضمان استقاللية اجلهاز القضائي،     اختاذ تدابري مناسبة ل   على   اللجنة الدولة الطرف     حتث
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تدريب القضاة واحملـامني علـى احلقـوق             .  وتعزيزه املبدأ بالكامل 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   والثقافية  ويساور اللجنة قلق ألن املنظمات غري احلكومية املعنية بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية             - ١٣
 الوحدة التقنية   اتنسيق وتقييم وتفتيش تقوم هب    عمليات  ال تزال، حسب املزاعم، تعاين من رقابة صارمة، وختضع ل         

لعديد من القيود القانونيـة والقيـود       للتنسيق املساعدة اإلنسانية، وألن املدافعني عن حقوق اإلنسان ال يزالون يتعرضون            
  . يشكل عقبة كبرية أمام تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما الواقعحبكم األمراملفروضة 

 ضمانات قانونية لكي تتمكن املنظمات غري احلكوميـة مـن           إرساءحتث اللجنة الدولة الطرف على      
االضطالع بأنشطتها لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة دون أي تـدخالت             
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 على املدافعني عن حقوق اإلنسان، املعتدينتقدمي ضمان ا حتث اللجنة الدولة الطرف على كم. تعسفية
  .إىل العدالة

مـايو  / السامية حلقوق اإلنسان يف أنغوال، يف أيار       مفوضية األمم املتحدة  تأسف اللجنة إلغالق مكتب     و  - ١٤
احلقـوق االقتـصادية     تعزيز ومحاية    على ذلك   خيلّفه أن   ُيحتمل، ويساورها قلق إزاء األثر السليب الذي        ٢٠٠٨

  . يف الدولة الطرفواالجتماعية والثقافية

املفوضية السامية  مكتب  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدراهتا الوطنية من خالل التعاون مع             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف . حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بشأن متابعة تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

 ذلـك  يفإىل تيسري أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، مبـا      
 ميكن من خالهلا أن تتعاون املفوضية  اليتسبلالاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واستطالع 

  .إىل حد أبعد اً عمليتعاوناَالسامية حلقوق اإلنسان والدولة الطرف 

  ٢من املادة  ٢الفقرة 

 واملهاجرين واملشردين داخلياً والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة النساءيساور اللجنة قلق إزاء التمييز ضد   - ١٥
 عدم كفاية ما يتوفر هلم مـن فـرص  اإليدز الذين يعانون من     /ةواألشخاص املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري     

  .صحية املناسب واخلدمات الوالسكنالتعليم األساسي 

 ،حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة والفعالة، مبا يف ذلك اعتماد سياسة شاملة
املشردين داخلياً والفقـراء واألشـخاص ذوي       و واملهاجرين   النساءالتمييز ضد   واستئصال  ملكافحة  

  .اإليدز/ةاإلعاقة واألشخاص املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري

ة ـ، فإهنا تشعر بقلق لعدم كفاي"Vem comigo"" فيم كوميغو" برنامج علماً باعتماد اللجنة وبينما حتيط  - ١٦
  .التدابري املتخذة لضمان توفري مستويات معيشة الئقة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم املصابون بأمراض عقلية

لموسة لتمكني األشخاص ذوي    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها العتماد تدابري م         
  .اإلعاقة من التمتع الكامل باحلقوق اليت يكفلها العهد

  ٣املادة 

  .تالحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة واخلاصة ال متتثل ملبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة  - ١٧

مؤخراً لضمان األجر املتساوي    حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية التدابري اليت اختذهتا            
 العمل ذي القيمة املتساوية، على النحو املنصوص عليه يف العهد، واحلد من الفرق يف األجور بني        عن

  .الرجال والنساء

  . متثيل املرأة يف الربملان ويف املناصب احلكومية العليا ويف اجلهاز القضائي مستوىويساور اللجنة قلق إزاء تدين  -١٨
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مضمونة  بتخصيص مقاعدلك املتعلقة ، مثل تخاصةجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري إجيابية توصي الل  
 وترقية النساء يف الوظائف     وتوظيف عينين لت و القان  دنيا خمصصة مبوجب   وبتحديد حصص يف الربملان   
  .أعلى احملاكم املستويات العليا ويفيف  القضائي، مبا يف ذلك مناصب اجلهازيف احلكومية و

  ٨ و٧ و٦ملواد ا

تأسف اللجنة ألنه على الرغم من النمو الذي حققته الدولة الطرف يف اقتصادها الكلي، فإهنا مل تتمكن                   - ١٩
من خلق وظائف كافية للرجال والنساء، وال سيما ألولئك الذين يعيشون يف األحياء الفقرية، واألشخاص ذوي                

  .اية اإلشراف الذي تقوم به مفتشية العمل العامةوتأسف اللجنة لعدم كف. املشردين داخلياًواإلعاقة 

سياسات ال لتعزيز مو الذي حققته يف االقتصاد الكليتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام منافع الن  
كما توصي اللجنة الدولة    . اًنا األكثر هتميشاً وحرم   فراد لأل الرامية إىل توفري فرص العمل، وال سيما      

 بلـوغ ) أ: (من أجل ما يلـي     ،على السواء طق احلضرية والريفية    ااملنالطرف بتكثيف جهودها، يف     
اهلياكل  تتعلق ب  تدابرياختاذ  التدريب املهين و   توفري بوسائل منها مثالً   من العمالة وذلك      أعلى مستوى

العمل ضمان أن يعمل مفتشو العمل بصورة مستقلة وفعالة ملكافحة انتهاكات حقوق ) ب(األساسية؛ 
  . البطالة والعمل يف القطاع غري النظامي حالةرصدمن أجل  نظام جلمع البيانات إنشاء )ج(األساسية؛ 

وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الزيادة يف معدل النمو االقتصادي يف السنوات الثالث األخرية،                  - ٢٠
حمرومون من وهم  النظامي، يف االقتصاد غرييف الدولة الطرف يعملون فإن الغالبية العظمى من األشخاص العاملني 

التمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك حقوق العمل واحلق يف الضمان االجتماعي، وأهنم يتعرضون 
  .لالستغالل االقتصادي وألشكال أخرى من التمييز

العمل والعاملني يف    لتشجيع أرباب    وتثقيفيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري قانونية واقتصادية            
 الدولة  وتطلب إىل املشاريع األسرية أو العاملني حلساهبم اخلاص على االنضمام إىل قطاع االقتصاد النظامي،             
  . الطرف أن تزودها يف تقريرها املقبل مبعلومات لتقييم مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال

احلد  فإهنا تأسف ألن     ، احلد األدىن لألجور    بزيادة أن الدولة الطرف قامت مؤخراً    اللجنة  بينما تالحظ   و  - ٢١
  . مستوى معيشي مناسب للعمال وأسرهماألدىن لألجور ال يزال غري كاف لتوفري

 مبـستوى   التمتع متكني العاملني من     لضمانتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة احلد األدىن لألجور           
  .من العهد‘ ٢‘)أ(٧م وألسرهم، عمالً بأحكام املادة مالئم هلمعيشي 

املشاركة فيهـا  مستوى  وتدين ، اليت حتول دون إنشاء النقابات     املبلّغ عنها وتالحظ اللجنة بقلق العقبات       - ٢٢
  .ويساور اللجنة قلق إزاء القيود املفرطة املفروضة على احلق يف اإلضراب. عضويتهاوحمدودية 
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نقابات واالنضمام إليها،    ال رية يف تكوين  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لضمان احل          
 على احلق   ، قانوناً وممارسةً،  نقابات، وإلغاء القيود املفرطة املفروضة    الومنع التدخل يف إدارة وتشغيل      

  . يف اإلضراب

  ٩املادة 

ل إليه  تالحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان االجتماعي املعمول به يف الدولة الطرف ال يكفل وصول مجيع العما                  -٢٣
  .وألن مبالغ استحقاقات الضمان االجتماعي ال متكِّن العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي مناسب

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول مجيع العمال إىل نظام الضمان   
اعي لتمكني العمال وأسرهم من     الضمان االجتم استحقاقات  االجتماعي والقيام تدرجيياً بزيادة مبالغ      

لـدمج  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ خطـوات فوريـة           . التمتع مبستوى معيشي مناسب   
لذين ال يستطيعون دفع اشتراكات الضمان      لألشخاص ا اليت ال تقوم على االشتراكات       تاالستحقاقا

ن عن العمـل    و العاطل فيهممبن  االجتماعي وبالتايل يظلون غري مشمولني بنظام الضمان االجتماعي،         
احملـرومني  مـن   ن وغريهم من األفـراد واجملموعـات        و اإلعاقة واألشخاص املسن   وواألشخاص ذو 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية              . واملهمشني
  ).١٩٥٢( بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي ١٠٢رقم 

  ١٠املادة 

 العنف املرتيل يف الدولة الطرف، وكذلك       تتالحظ اللجنة بقلق عدم تقدمي بيانات إحصائية بشأن حاال          - ٢٤
عدم تقدمي معلومات عن الشكاوى اليت يقدمها ضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، وعدم وجود 

  . حتديداًجرِّم هذا العنفُتأحكام يف القانون اجلنائي 

تعزيز جهودها لسن تشريع جيرِّم حتديداً العنف املرتيل، مبا يف ) أ: (لجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي ال  
تـدريب  ) ب( واملمارسات العرفية اليت حتط من كرامة املرأة وتؤذيهـا؛           ،ذلك االغتصاب الزوجي  

 إشـاعة ) ج (القضاة ووكالء النيابة والشرطة على تطبيق أحكام القانون اجلنائي هذه تطبيقاً صارماً؛   
 بشأن الطبيعة اجلنائيـة للعنـف املـرتيل         ،الوعي يف صفوف اجلمهور، وال سيما على مستوى اجملتمع احمللي         

عن عدد وطبيعة حـاالت      ،ثة، يف تقريرها الدوري املقبل    تقدمي بيانات حمدّ  ) د(املمارسات العرفية املؤذية؛    و
  . العنف املرتيل واجلنسي املبلَّغ عنها وعمليات التحقيق واجلزاءات املفروضة على مرتكيب هذه األفعال

السحر هي ظاهرة ال تـزال شـائعة يف الدولـة           مارسة  وتالحظ اللجنة بقلق أن ظاهرة اهتام األطفال مب         - ٢٥
ر تأثرياً سلبياً على التمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد، مبا           الطرف، وال سيما يف املقاطعات النائية، وأهنا تؤث       

  .يف ذلك احلق يف التعليم والصحة

مارسة ظاهرة اهتام األطفال مبالقضاء على حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ترمي إىل   
 توعية بشأن األثـر  حبمالتاالضطالع وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل    . محاية الضحايا  وإىل   السحر

  . السليب هلذه الظاهرة على إعمال حقوق الطفل املنصوص عليها يف العهد
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  ١١املادة 

 ، فضالً عن  تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو االقتصادي امللحوظ الذي حققته الدولة الطرف               - ٢٦
  . كافيةليستاعية واهلياكل األساسية العامة ثروهتا الطبيعية اهلائلة، فإن املوارد املخصصة للخدمات االجتم

مـن  موارد  ختصيص   عن طريق  مبا يف ذلك     ،توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة         
عادة تأهيل وإعادة بناء اهلياكل األساسية العامة       إعملية  ب لتعجيل ل ،عائدات منتجات النفط واألملاس   
  . احلضرية والريفية على السواءواخلدمات االجتماعية يف املناطق

 بـسبب   كانوا مـشردين داخليـاً     املتوفرة لألشخاص العائدين الذين      التسهيالت اللجنة   تالحظوبينما    - ٢٧
تالحظ بقلق أن الدولة الطرف مل تتخذ التدابري الكافية والفعالة ملساعدة األشخاص الذين فإهنا الرتاعات املسلحة، 

  .املشردين داخلياً هم من بني أفقر اجملموعات يف الدولة الطرف وأن األشخاص ،مل يعودوا بعد

 إلعادة توطني املـشردين     ، مبا يف ذلك املساعدة املالية     ،توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املساعدة الكافية        
عـادهتم  تم إعادة توطينهم أو إ    تداخلياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وضمان متكني املشردين داخلياً الذين مل            

  . يف مناطق املستوطنات اجلديدةوعمل مالئمني سكن علىصول إىل ديارهم، من احل

وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو االقتصادي الذي مل يسبق له مثيل، تعيش نسبة عالية من                    - ٢٨
 املنـاطق الريفيـة    فقر وفقر مدقع، مبا يف ذلك األشخاص الذين يعيـشون يف حالةالسكان يف الدولة الطرف يف   

 والنساء واألطفال واألسر اليت تعيلـها نـساء،         أراض،واملناطق احلضرية احملرومة، واألشخاص الذين ال ميلكون        
ويساور . ن داخلياًو اإلعاقة واألشخاص املشردواإليدز واألشخاص ذو/ةواألسر املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشري

وتالحظ اللجنة بصفة خاصة أن .  فيما يبدو فعالةت ليسلطرف للحد من الفقر الدولة األن استراتيجيةاللجنة قلق 
  .الدولة الطرف مل تنشئ حىت اآلن آلية تنسيق فعالة ملكافحة الفقر

لحد من الفقر تدمج    لحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ استراتيجية              
الفقر والعهـد الـدويل     ب املتعلق مع البيان    مبا يتوافق ية والثقافية،   احلقوق االقتصادية واالجتماع  فيها  

). ، املرفـق الـسابع    (E/2002/22-E/12/2001/17اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
أثـر  من أجل تقيـيم     لتقييم  لتدابري  يف هذه االستراتيجية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج       

 الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانـات           إىل  اللجنة وتطلب. يد مواطن ضعفها  ستراتيجيتها وحتد ا
مقارنة مصنفة حبسب اجلنس والسن والسكان الريفيني واحلضريني، وكذلك مؤشرات بشأن عدد األشخاص       

  . فقر مدقع، وبشأن التقدم احملرز يف جهودها املبذولة ملكافحة الفقرحالةالذين يعيشون يف 

ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل حاالت سوء التغذية احلاد وسوء التغذية املزمن يف مجيع منـاطق                   - ٢٩
وتالحظ اللجنة بقلق التقارير اليت تفيد بانتشار اجلوع على         . صفة خاصة على األطفال   بالدولة الطرف اليت تؤثر     

  .ستخدامها لتعدين األملاس ألغراض جتاريةنطاق واسع يف مقاطعات لوندا بسبب مصادرة األراضي من املزارعني ال
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 املـوارد   وأن ختصص الصناديق املعنية   أنشطة   بفعالية الربامج و   تنفذتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
 وال سيما األشخاص من أكثر اجملموعات االجتماعية حرماناً، اإلمكانية ،الكافية هلا لكي تكفل للجميع

واملأمون الذي يفي مبتطلبات  الكايف  األساسياحلد األدىن من الغذاءاملادية واالقتصادية للحصول على 
بشأن احلق يف الغذاء    ) ١٩٩٩(١٢ اللجنة العام رقم     وفقاً لتعليق  لضمان التحرر من اجلوع،      التغذية

كما حتث اللجنة الدولة . (E/C.12/2008/1)الكايف، وكذلك بيان اللجنة بشأن األزمة الغذائية العاملية 
 تأثرياً سلبياً على احلـق يف الغـذاء   الزراعيةلى ضمان أال تؤثر عمليات مصادرة األراضي     الطرف ع 

  . أراضيهمُتصادرلألشخاص الذين 

ويساور اللجنة قلق إزاء النسبة الكبرية من السكان الذين يعيشون يف أحياء فقرية وإزاء عدم اختاذ تدابري                   - ٣٠
 واملهمـشني الـذين يعيـشون يف    من الضعفاءالدخل املنخفض فعالة لتوفري السكن االجتماعي لألشخاص ذوي     

 واملرافق الصحية املناسبة    إمدادات املياه  من الوصول إىل     يكونون حمرومني مستوطنات غري رمسية والذين كثرياً ما       
  .بتكاليف ميسورة

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وسياسات شاملة لإلسكان، وختصيص موارد كافيـة يف              
األفـراد  املهمشني من   يزانية لضمان تنفيذها، وال سيما لصاحل األشخاص ذوي الدخل املنخفض و          امل

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية لـضمان الوصـول اآلمـن إىل               . واجملموعات
ملدن الكبرية  واملرافق الصحية املناسبة يف املستوطنات غري الرمسية يف لواندا وغريها من اإمدادات املياه

  .بشأن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥  وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم

 اإلخالء القسري اليت حدثت يف ضواحي لواندا ويف املستوطنات غـري            عملياتويساور اللجنة قلق إزاء       - ٣١
 مناسب أو    إخطار مسبق، ودون توفري سكن بديل       توجيه اليت متت حسبما ُيقال دون    والرمسية واملناطق الزراعية،    

  .تقدمي تعويض وباستخدام القوة وسوء املعاملة بشكل مفرط أحياناً

 اإلخالء عمليات تدابري مناسبة لضمان عدم اللجوء إىل اختاذ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٢
 ميكن يف  الظروف والضمانات اليت  بدقةالقسري إال كمالذ أخري، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية حتدد           

بشأن احلـق يف الـسكن   ) ١٩٩٧(٧ اإلخالء القسري، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم         تنفيذ عمليات إطارها  
 حتقيق يف مجيع اإلدعـاءات      إجراء) ب(حاالت إخالء املساكن باإلكراه؛     ):  من العهد  ١- ١١املادة  (املالئم  

 ، يف عمليات اإلخالء القسري    املشاركنيولة   من جانب الشرطة وموظفي الد     املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة   
 توفري السكن البديل املناسب أو      ضمان) ج(وتقدمي مجيع األشخاص املسؤولني عن هذه األفعال إىل القضاء؛          

تقدمي التعويض لكل ضحية من ضحايا عمليات اإلخالء القسري ومتكينهم من الوصول إىل سبيل انتـصاف                
من عمليات اإلخالء القسري اليت تتم يف سياق كأس أفريقيا لألمم، وهو            عملية     امتثال أي  ضمان) د(فعال؛  
  ؛ ٧تعليق اللجنة العام رقـم      واردة يف   لا، للشروط واملبادئ التوجيهية     ٢٠١٠   يف عام  سُينظم رياضي   حدث

فيمـا  ،  احلضريني/ تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة حبسب اجلنس والسن والسكان الريفيني          تضمني) ه(
  . اإلخالء القسريلق بعملياتيتع
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وتأسف اللجنة ألنه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هناية احلرب، فإن كميات كبرية                   - ٣٣
 مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على التمتـع            ،للغاية من األلغام األرضية ال تزال موجودة على أراضيها        

  . حرماناً وهتميشاًاألكثريما حبقوق األفراد واجملموعات، وال س

 األلغام املضادة لألفراد، وغريها من      عولفمحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل جبهودها إلبطال         
ساعدة الضحايا، والتماس مجيع مل باأللغام األرضية، وإصابةخملفات احلرب، وذلك ملنع وقوع حوادث 

  .أشكال التعاون الثنائي والدويل يف هذا الصدد

   التـسجيل املـدين،     مشولية مرافق وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل توسع مبا يكفي من نطاق               - ٣٤
وال سيما فيما يتعلق بتسجيل املواليد، وأن ذلك حيرم األشخاص غري املسجلني يف سجالت األحوال املدنية مـن                  

  .املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة لضمان تسجيل مجيع املواليد اجلدد دون أي متييز،               توص
  . مرافق تسجيل األحوال املدنية لتشمل مجيع األشخاص غري املسجلني بعدمشوليةوتوسيع نطاق 

ن سـوء    والسجون يف الدولة الطرف م     النفسيةمستشفيات األمراض    ويساور اللجنة قلق إزاء ما يسود       - ٣٥
  . ، واالكتظاظ الشديد، وعدم توفري العالج الطيب املناسبإمدادات الغذاء واملاءظروف املادية، وقلة ال

 النفسيةحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل تكفل جلميع نزالء مستشفيات األمراض              
كما حتثها  دة النموذجية الدنيا،    ومجيع نزالء السجون حياة ورعاية صحية إنسانية، عمالً بقواعد األمم املتح          

  .  مبعلومات كافية عن التقدم احملرز يف هذه املؤسسات، يف التقرير الدوري املقبل،على تزويد اللجنة

  ١٢املادة 

يساور اللجنة قلق إزاء املعدالت العالية للغاية لوفيات األمهات والرضع والصغار دون سـن اخلامـسة،           - ٣٦
وتالحظ اللجنة بقلق   . اإليدز/ةية للغاية لإلصابة بالكولريا وفريوس نقص املناعة البشري       وكذلك إزاء املعدالت العال   

كما يساور اللجنة قلق إزاء األثر الـسليب  .  عاما٤١ًالعمر املتوقع يف الدولة الطرف ال يتجاوز    متوسط  عميق أن   
اإلصـابة  عقلية ناجتـة عـن       اضطرابات احلق يف الصحة لنسبة عالية من السكان الذين يعانون من            علىلحرب  ل

  .، ومشاكل صحية خطرية تتعلق باحلرببصدمات من جراء احلرب

صـحية   اعتماد سياسـة     إليهاتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها يف جمال الصحة وتطلب           
رعايـة  خدمات شاملة تتضمن برامج للوقاية تكفل متكني أفقر شرائح السكان من الوصول جماناً إىل            

شخاص األ تتضمن العناية باألسنان، وكذلك سياسات لصاحل         وذات نوعية عالية   ية شاملة صحية أول 
 إىلوتطلب اللجنة   . ناجتة عن اإلصابة بصدمات من جراء احلرب      يعانون من اضطرابات عقلية     الذين  

  إحـصائية   يف تقريرها املقبل، تتـضمن بيانـات       ،الدولة الطرف تزويدها مبعلومات مفصلة وحمدثة     
  .مصنفة تسمح هلا بتقييم مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملالومؤشرات 
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ويساور اللجنة قلق إزاء حمدودية الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ووسائل منع احلمـل،                 - ٣٧
  .سيما يف املناطق الريفية ويف املناطق احلضرية احملرومة  وال

بتكاليف ميـسورة، إىل    ،   مبن فيهم املراهقون   ، اجلميع بأن تكفل وصول  توصي اللجنة الدولة الطرف     
 وبصفة خاصة يف املناطق الريفية واملناطق       ، األسرة ووسائل منع احلمل    يف جمال تنظيم  خدمات شاملة   

 الوعي يف صفوف    وإشاعة أموال كافية لتوزيع وسائل منع احلمل جماناً،         وختصيصاحلضرية احملرومة،   
  .الصحة اجلنسية واإلجنابية بشأن املدرسياجلمهور وتعزيز التثقيف 

  ١٣املادة 

أن معدل  ) ب(أن مؤشرات التعليم يف الدولة الطرف منخفضة للغاية؛         ) أ: (تالحظ اللجنة بقلق ما يلي      - ٣٨
فقـرية،  ال أطفال األسـر  أن  ) ج( عاماً مرتفع للغاية؛     ١٥األمية يف صفوف األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم        

، وضحايا حوادث األلغام، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق احلضرية واملناطق والفتيات، واألطفال ذوي اإلعاقة
 مبا يف ذلك التعليم بلغاهتم األم ، وأهنم  إال بقدر حمدود، التعليمعدم إمكانية احلصول علىالريفية النائية يعانون من 

  .  ما يتسربون من املدارسكثرياً

، على الرغم   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ للتعليم اخنفضت يف الفترة بني عامي        وتأسف اللجنة ألن امليزانية املخصصة      - ٣٩
  دارس وعدم تدريب املعلمـني،     امل قلةكما يساورها قلق إزاء     . من العدد املتزايد بسرعة لألطفال يف سن الدراسة       

  .وال سيما يف املناطق النائية ويف مستوطنات األحياء الفقرية

ضمان ) ب(عتماد خطة عمل شاملة تتعلق بنظام التعليم؛        ا) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     
زيادة اإلنفاق العـام    ) ج(توفري املعلمني يف املناطق الريفية النائية، وتدريبهم وتأهيلهم بشكل كامل؛           

 اإلعمال التدرجيي للحق يف التعليم من أجل وحمددة اهلدف مدروسة، واختاذ تدابري عموماًعلى التعليم 
  .دمة واملهمشة يف مجيع أحناء البلوللمجموعات احملر

  ١٥املادة 

 من املناطق الريفية إىل املناطق اإلثنيةلطوائف واجملموعات ل الواسعة النطاقجرة اهلقلق أن  ب اللجنة   تالحظ  - ٤٠
  . أثرت تأثرياً سلبياً على صون التراث الثقايف هلذه اجملموعات قداحلضرية

بـاحلق يف    تمتعال تقريرها الدوري املقبل معلومات عن       تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف       
املتعلقـة بامللكيـة الثقافيـة،      تلك   و الثقافية األنشطة   املشاركة يف  مثل   الثقافية،املشاركة يف احلياة    

، وعن التـدابري املتخـذة       وال سيما من قبل اجملموعات احملرومة واملهمشة يف اجملتمع         واالستفادة منها 
  . ومحايته والنهوض به الثقايفا األنغولية، مبا يف ذلك شعب سان، يف صون تراثهاجلماعات حق إلعمال

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما يف وسعها من جهود لتعزيز إعمال حقوق اإلنسان، مبا يف   - ٤١
  .احلقوقستراتيجية ملكافحة الفقر قائمة على ا وتنفيذ ،ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطالب        التثقيفوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري        - ٤٢
 التدريب الواسع النطاق يف جمال حقوق اإلنسان لألفراد من مجيـع املهـن              ، وتوفري على مجيع مستويات التعليم   

وموظفو اخلدمة  حقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون        يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز ومحاية        ممنوالقطاعات  
  .الشرطة واجليشأفراد  القوانني وموظفو اهلجرة وبإنفاذ واملعلمون واملوظفون املكلفون املدنية

) ١٩٩٢(١٠٢ منظمة العمل الدولية رقم اتوتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقي  - ٤٣
بـشأن  ) ١٩٥٨(١١١بشأن محاية األمومة؛ ورقم ) ١٩٥٢(١٠٣يا للضمان االجتماعي؛ ورقم بشأن املعايري الدن  

  .بشأن مراجعة اتفاقية محاية األمومة) ٢٠٠٠(١٨٣ ورقم ؛ االستخدام واملهنة جمالالتمييز يف

) ١٩٨٩(١٦٩وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                - ٤٤
  .شأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلةب

 جهودها للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           يفوتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل        -٤٥
  .نة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيمناهضةالتمييز العنصري، واتفاقية 

مجيـع العمـال     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق             - ٤٦
  .املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

ع بني مجيع شـرائح     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واس              - ٤٧
اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة، والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين، وإبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة              

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غـري            . لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم    
  .ن يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل اجملتمع املدين اآلخريوأعضاءاحلكومية 

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الرابع واخلامس حبلول   -٤٨

 -  -  -  -  -  

 


