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 املستمر ملنظمات حقوق اإلنسانأنغوال: أوقفوا املضايقة والتخويف واإلغالق 

 

عاماً، دعت منظمة العفو الدولية  16ل انتخاابت تشريعية جتري يف البالد منذ غوليني إىل مراكز االقرتاع يف أو ه األنمع توج  
إغالق منظمات حقوق اإلنسان يف و احلكومة األنغولية إىل الكف عن مضايقة نشطاء حقوق اإلنسان وختويفهم  اليوم

 البالد.
 

أن أنغوال تستعد إلجراء اثين انتخاابت و  اإلنسان أمر مقلق للغاية، السيما نشطاء حقوق أنشطة وقالت املنظمة إن قمع
 رائسية فيها.

 
غوال بيئة معادية. فغالباً ما يهدد املسؤولون احلكوميون حبظر نويف السنوات األخرية واجه نشطاء حقوق اإلنسان يف أ

ت احملكمة الدستورية قريباً يف أحدث قضية من هذا القبيل وهي حماولة من جانب احلكومة منظمات حقوق اإلنسان. وستب
 رمسياً  حلظر مجعية العدالة والسالم والدميقراطية. وأتيت القضية املرفوعة ضد هذه اجلمعية بعد أشهر فقط من إقدام السلطات

يف أنغوال وبعد مرور سنتني تقريباً على حظر منظمة  ملتحدةالتابعة لألمم ا كتب املفوضية العليا حلقوق اإلنسانم غالقإعلى 
 .)اجلمعية املدنية يف كابيندا( مباالابندا

 
تلقت أربع منظمات مرموقة حلقوق اإلنسان يف البالد هتديدات ابإلغالق. وقد أدىل مدير الوحدة التقنية  2007ويف العام 

املنظمات ابستخدام حقوق اإلنسان كغطاء  ذه الترراحات متهماً هب للحكومةاخلاصة بتنسيق املساعدات اإلنسانية التابعة 
 ملخالفة القانون وهدد إبغالقها.

 
منظمة العفو الدولية أن مضايقة منظمات حقوق اإلنسان يف البالد وختويفها وإغالقها يشكل انتهاكاً لضماانت حرية  وتعترب

واملعاهدات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وتشمل  لوطين األنغويلوالتعبري الواردة يف القانون ا تكوين اجلمعيات والتجمع
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية )امليثاق األفريقي( و  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب هذه املعاهدات واملعايري

ًً عن اإلعالن اخلاص حبق ومسؤ والسياسية اللذين صدقت أنغوال على كليهما ولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع ، فضاَل
يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املعرتف هبا عاملياً الذي يُعرف عادة إبعالن األمم املتحدة اخلاص 

 ابملدافعني عن حقوق اإلنسان.
 



جتري فيها  تالبالد أبول انتخااب ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التخويف واإلغالق احداثن يف وقت تنشغل فيه
 .وابلتايل يف وقت تتسم فيه مشاركة نشطاء حقوق اإلنسان يف الشؤون املدنية أبمهية حامسة ،ً عاماً  16منذ 

 
قيود على ممارسة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، خبالف  أية وينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على أنه ال جيوز فرض

ملا فيه مرلحة األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام والرحة  ها القانون واليت تكون ضرورية للغايةتلك اليت ينص علي
منظمة العفو الدولية حبق احلكومة يف تقييد عمل  واآلداب العامة أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم. وبينما تقر العامة

 ثها على التككد من عدم حدوث للك إال عندما يكون ضرورايً اماماً املنظمات يف الظروف املذكورة أعاله، إال أهنا حت
 ويتماشى مع القانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطائها  منظمات حقوق اإلنسان هذه احرتام عمل وحتض املنظمة السلطات األنغولية على
 بدون تدخل. وُتذك ِّر ة أنشطتهم،حرية نشطاء حقوق اإلنسان يف مزاولن تضمن العاملني فيها. وينبغي على السلطات أ

منظمة العفو الدولية السلطات األنغولية مبسؤوليتها يف اختال اخلطوات املناسبة لتنفيذ إعالن األمم املتحدة اخلاص ابملدافعني 
حتاد األفريقي حول حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف عن حقوق اإلنسان وفقاً إلعالن كيغايل الذي اعتمده املؤامر الوزاري لال

 .2003مايو/أاير 
 

منظمة العفو الدولية احلكومة األنغولية بتعهدها التطوعي الذي قدمته بشكن االنتخاابت إىل جملس حقوق  كما ُتذك ِّر
 سان وتعزيزها على املستوى الوطين.اإلنسان التابع لألمم املتحدة حبماية حقوق اإلن

 
ووضع حد  نظمة احلكومة األنغولية إىل الوفاء بتعهدها عرب محاية عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البالدعو املدوت

 وإغالقها. لتخويف منظمات حقوق اإلنسان ومضايقتها
 

 اخللفية
الرادر يف  استناداً إىل قانون اجلمعيات ،كابيندا  إقليم رفعت احلكومة األنغولية دعوى يف حمكمة 2006 يف يونيو/حزيران

 وزعمت احلكومة أن مباالابندا حرضت على العنف )اجلمعية املدنية يف كابيندا(. حلظر منظمة مباالابندا ،1991مايو/أاير 
يوليو/اموز  20كمنظمة جمتمع مدين. ويف   تتررف شطة سياسية بدل أن. كما اهتمت مباالابندا مبمارسة أنوالكراهية
 ستدَع أي منومل يُذكر يف احلكم أن مباالابندا روجت للعنف والكراهية. كما مل يُ قررت احملكمة حظر املنظمة.  2006

يف  يدة حلقوق اإلنسان اليت تعمل يف إقليم كابيندامباالابندا املنظمة الوح. وكانت الشهود املعلنني لإلدالء أبقوال هبذا املعىن
 للك الوقت.

 



للوحدة التقنية لتنسيق ، عندما أعلن املدير العام 2007يف العام وقد استمرت مضايقة منظمات حقوق اإلنسان وختويفها 
مع املنظمات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان اليت تتخذ من أنغوال مقراً هلا أن عقده يف اجتماع  املساعدات اإلنسانية

لسكان أو السلطة ستوقف قريباً أنشطة املنظمات غري احلكومية بدون أن يكون لذلك وقع اجتماعي على ا احلكومة
الفرع و  ؛وماووس ليفرز ؛مجعية العدالة والسالم والدميقراطية -ع منظمات مرموقة حلقوق اإلنسان التنفيذية. وفيما بعد اهتم أرب

 –أس أو أس  ،كنواملنظمة احمللية حلقوق الس ؛مؤسسة اجملتمع املفتوحيف أفريقيا اجلنوبية،  األنغويل ملبادرة اجملتمع املفتوح
  ات ابنتهاك احلقوق اإلنسانية للمواطنني كما زعم لتربير أنشطتها فيما تقوم يف الواقع أبعمال تتعارض مع القانون. هبيت

 ، حىت برورة عنيفة أحياانً، ضد املؤسسات والسلطات احلكومية وهدد حبظرها.اهتمها بتحريض الناس على التحرككذلك 
 

إغالق ليه طُلب إ ليا حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف أنغوال أبنهكشف مكتب املفوضية الع  2008ويف إبريل/نيسان 
، قبل ثالثة أشهر من موعد إجراء أول انتخاابت 2008هناية مايو/أاير أُغلق املكتب يف  مكتبه التمثيلي يف البالد. وقد

 عاماً. 16تشريعية يف البالد منذ 
 
 
 
 
  

 
 


