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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة الثامنة والثالثون

 14-3أيار/مايو 2021

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن موزامبيق*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عملا بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشامل .والتقرير موجز للمعلومات المقدمة من  30جهة صاحبة مصلحة إلى عملية االستعراض
()1

مقدم في شكل موجز تقيدا بالحد األقصى لعدد الكلمات.
الدوري الشامل ،وهو ّ

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان
-2

()3

فيما يتعلق بالتوص يات المقبولة الداعية إلى التص ديق على العهد الدولي الصاب بالحقوق االقتص ادية

واالجتماعية والثقافية ،والبروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الصاب بالحقوق المدنية والس ياس ية،

أش ار مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المحامين األمريكيين ،وم مة الع و الدولية إلى أن موزامبيق

ط هذه الص وة بعد( .)4وأوص ى مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المحامين األمريكيين ،وم مة
لم تص ُ
الع و الدولية ،والورقة المش تركة  ،15وم مة ماعت للس لم والت مية وحقوق اإلنس ان ،ومركز كارتر ب ن
تصبح موزامبيق طرف ا في تلك المعاهدات(.)5

-3

وأوص ت الورقة المش تركة  1موزامبيق بالتص ديق على البروتوكول االختياري الت اقية حقوق ال ل

المتعلق بإجراء تقديم البلغات .
()6

__________
*

تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.
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-4

وباإلض افة إلى ذلك ،أوص ى مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المحامين األمريكيين ،وم مة

الع و الدولية ،والورقة المش تركة  ،9والورقة المش تركة  15بالتص ديق على االت اقية الدولية لحماية جميع

األشصاب من االخت اء القسري(.)7
-5

وحثت م مة "هيومن رايتس ووتش" ،والورقة المش تركة  ،9وش بكة البرلمانيين من أجل التحر

العالمي ،والحركة االتحادية العالمية التابعة للمعهد العالمي للس ياس ات العامة موزامبيق على التص ديق على
ن ام روما األساسي للمحكمة الج ائية الدولية(.)8

-6

وذكرت الورقة المش تركة  16أن ال لبات المعلقة التي قدمها بعض المكل ين بواليات لزيارة البلد

رد ،وأشار مركز حقوق اإلنسان التابع لراب ة المحامين األمريكيين إلى أن زيارة المقررة الصاصة
تلق أي ّ
لم َ
المع ية بحاالت اإلعدام خارج القض اء أو بإجراءات موجزة أو تعس ا قد أُجلت( .)9وأوص ت الورقة المش تركة 5
موزامبيق ب ن تتعاون تعاونا كاملا مع المكل ين بواليات في إطار اإلجراءات الصاص ة ،بما في ذلك عن
طريق تقديم ردود موضوعية على جميع الرسائل في حي ها(.)10

وأوص ت الورقة المش تركة  16موزامبيق بإنش اء لج ة مش تركة بين الو ازرات مع ية بحقوق اإلنس ان
-7
يكون المجتمع المدني ممثَّلا فيها بوجود مراقبين له ،وذلك من أجل تحس ين ت يذ توص يات االس تعراض
الدوري الشامل وت سيقها ورصدها وتقديم التقارير بش نها وبش ن حقوق اإلنسان عموم ا(.)11

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-8

أش

()12

ارت الورق ة المش ترك ة  8إلى أن ج ائح ة كوفي د 19-أدت إلى إعلن ح ال ة ال وار في

نيس ان/أبريل  .2020وفي آب/أغس س  ،2020اس ت يض عن حالة ال وار بحالة نكبة ،مما أد إلى

تصفيف بعض التدابير المتصذة أث اء حالة ال وار (.)13
-9

وفيما يتعلق بالتوص يات المقبولة( ،)14أش ار مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المحامين األمريكيين

معدلة من قانون اإلجراءات
إلى أنه في كانون األول/ديس مبر ُ ،2019نش رت في الجريدة الرس مية نس صة ّ
الج ائية ونس صة مع ّدلة مجددا من قانون العقوبات .وكان من الم ترض أن يدخل ال ص ان حيز ال اذ
بعد  180يوم ا من نشرهما ،ولكن أفيد ب ن ذلك ت ّجل بسبب الت خيرات ال اجمة عن جائحة كوفيد.)15(19-

-10

وذكرت الورقة المش تركة  15أن اللج ة الوط ية لحقوق اإلنس ان تعمل بموجب اختص اص ات

يعرض اس تقلليتها للص ر ،و لى
محدودة جدا ،مش يرة إلى أنها تعتمد ماليا على الميزانية العامة للدولة مما ّ
أن لديها مكتبا في العاص مة فقط مما ي خر اإلجراءات الواجب اتصاذها في المقاطعات( .)16وذكرت الورقة
المش تركة  4أنه ي بغي لموزامبيق أن تعزز جهودها لض مان تزويد اللج ة بالموارد اللزمة ب ية تمكي ها من
ت ي ذ واليته ا ب ع الي ة مع االمتثال التام لمباد باريس( .)17وذكرت الورق ة المش ترك ة  14أنه ي بغي تعيين

اللج ة لتكون هي الهيئة المس ولة عن رص د ت يذ ات اقية حقوق األش صاب ذوي اإلعاقة ،مع تصص ي

الموارد اللزمة لممارسة هذه الوالية(.)18
-11

وأشار مركز البحو من أجل موزامبيق إلى أن ا لية الوقائية الوط ية (اللج ة الوط ية لحقوق اإلنس ان)

ملزمة باإلعلن عن زياراتها إلى أماكن االحتجاز والحص ول على موافقة الس ل ات عليها ،ودعا المركز موزامبيق

إلى السماح بالزيارات دون إشعار مسبق(.)19

2

GE.21-02399

A/HRC/WG.6/38/MOZ/3

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع م ارعاة القانون الدولي اإلنسااااني
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدم التمييز
-12

()20

الح ت الورقة المش تركة  4عدم وجود قانون عام يت اول موض وي التمييز ،فش جعت موزامبيق

على تقديم مقترحات في مجال الس ياس ات العامة ترمي إلى اعتماد قانون بش ن المس اواة في المعاملة
ي

على وجوب ال ر ص راحة حالة المس ين ،وأقليات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الج س ي

ومغايري الهوية الج س انية وحاملي ص ات الج س ين ،واألش صاب ذوي اإلعاقة ،والمهاجرين ،وغيرهم من

ال ئات الض ي ة(.)21
-13

والح ت الورقة المش تركة  4أنه على الرغم من وجود القانون  14/3الص ادر في  5ش با /فبراير

لتعزيز وحماية حقوق المس ين ،ال يزال المجتمع يعتبر أن المس ين قد ع ا عليهم الزمن بحي
عقبات كثيرة(.)22

-14

يواجهون

وأش ارت الورقة المش تركة  12إلى أنه على الرغم من عدم وجود قوانين محددة تقض ي ص راحة

بتجريم األش صاب أو التمييز ض دهم على أس ام ميولهم الج س ية وهويتهم الج س انية وتعبيرهم الج س اني،
فإن شتى السياسات القائمة والت سيرات السارية للقوانين تدعم التمييز الذي تتعرض له هذه ال ئات(.)23

الت مية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()24

تبين في عام  2016أن البلد
أفاد مركز حقوق اإلنس ان التابع ا
-15
لرب ة المحامين األمريكيين ب نه ّ
يرزح تح ت ال ديون وهي تزي د على بليون دوالر وق د تراكم ت في ع ام  2013نتيج ة القروض الم دعوم ة من

الدولة التي أخذتها ثل ش ركات دون موافقة البرلمان خلف ا لمقتض يات الدس تور( .)25وأش ارت الورقة
المشتركة  11إلى أن فضيحة الديون "الصفية" أو "غير القانونية" أدت إلى أزمة مالية واقتصادية(.)26

-16

وذكرت الورقة المش تركة  8أن موزامبيق معرض ة للت ثر بالتغيرات الم اخية وبالكوار ال بي ية

الص يرة .وفي عام  ،2019تعرض البلد لدمار ش ديد بس بب إعص ارين ،هما إيداي وكي ي  ،أديا إلى تدمير

الب ية التحتية األس اس ية والمحاص يل الز ارعية .وبعد مرور عامين تقريبا ،ال يزال عش رات األش صاب يعانون
من التش رد( .)27وفي عام  ،2019أعربت اللج ة األفريقية لحقوق اإلنس ان والش عوب ،التابعة للتحاد األفريقي،
عن قلقها بوجه خاب من ت ثير الفيضان ال اجم عن إعصار إيداي على ال ساء وال تيات(.)28

-17

والح ت الورقة المش تركة  15أن الش ركات العاملة في موزامبيق ،وال س يما الش ركات عبر الوط ية،

ال تصض ع على ال حو الواجب للمس اءلة عن انتهاكات حقوق اإلنس ان وعن التدهور البيئي ال اجم عن

موزمبيق ال تك ل احترام الش ركات لحقوق اإلنس ان على
أنش تها( .)29وأش ارت الورقة المش تركة  4إلى أن ا

ال حو الم ص وب عليه في المباد التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنس ان ،و نما تعتمد

على الت يم الذاتي ال وعي فقط(.)30
-18

والح ت م مة الع و الدولية أن األراضي الزراعية تع ى لشركات التعدين والغاز دون أن تولى

الع اية الواجبة لحقوق اإلنسان التي تستوجب م ع ا ثار السلبية للعمليات التجارية على حقوق اإلنسان في

المجتمعات الريفية ومعالجة تلك ا ثار( .)31وأوص ت الورقة المش تركة  5موزامبيق بض مان التش اور الحر
والمسبق والمست ير مع المجتمعات المحلية المت ثرة بالمشاريع االقتصادية واإلنمائية(.)32
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الحقوق المدنية والسياسية

الحرية واألمان على شصصه
حق ال رد في الحياة و ّ
-19

()33

أش ارت الورقة المش تركة  16إلى أن موزامبيق تش هد ب رتين من ال زاي العس كري قادتا م ذ

عام  2017إلى هجمات ش ها إس لميون في مقاطعة كابو دلغادو ،وهجمات مس لحة ن ذها المجلس العس كري
لحركة المقاومة الوط ية الموزامبيقية في مقاطعتي الم قة الوس ى من البلد (مانيكا وسوفاال)(.)34
-20

وأثار نحو  19ورقة معلومات شواغل بش ن األوضاي السائدة في مقاطعة كابو دلغادو(.)35

-21

وذكر مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المح امين األمريكيين أنه جر في تش رين األول/

أكتوبر  2017اإلبلغ عن أعم ال ع م مت رف ة وقع ت في مق اطع ة ك ابو دلغ ادو ،وهي مق اطع ة تقع في
أقص ى ش مال موزامبيق واكتُش ت فيها احتياطيات من ال ط والغاز في وقت س ابق في عامي 2011
و .)36(2012وذكر مركز التقاض ي للج وب األفريقي أن ه ا معلومات ت يد ب ن المس لحين هاجموا قر
ب كملها ،ومباني حكومية ،وك ائس كاثوليكية ،ومكاتب لم مات غير حكومية( .)37وأثار نحو ثلثة تقارير

مصاوف بش ن الهجمات على المسيحيين(.)38
-22
شص

وذكرت م م ة الع و ال دولي ة أن في تش رين األول/أكتوبر  2020لقي م ا ال يق ل عن 2000

مص رعهم في ال زاي( .)39وأش ارت الحركة االتحادية العالمية التابعة للمعهد العالمي للس ياس ات إلى

أن أعمال الع م وال زاي المس لح أس را ،في جملة أمور ،عن تش ريد مئات ا الف من المدنيين و لحاق

األض رار بالب ية التحتية( .)40وأفادت الورقة المش تركة  12ب ن التمّرد الذي حص ل في كابو دلغادو أجبر
أكثر من  300 000شص على التصلي عن كل ما يملكون بحي باتوا اليوم مشردين داخليا(.)41

رد الحكومة على
-23
وأعربت م مة ماعت للس لم والت مية وحقوق اإلنس ان عن قلقها إزاء ما ش اب ّ
التمرد اإلس لمي من ادعاءات وتقارير متواص لة بش ن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنس ان ،بما في ذلك

عمليات قتل خارج ن اق القض اء واعتقاالت تعس فية وحرمان من إمكانية االطلي على المعلومات المتعلقة
بما يحد

في كابو دلغادو( .)42وأش ار مركز حقوق اإلنس ان التابع لراب ة المحامين األمريكيين إلى أن

القوات العس كرية ألقت القبض على مدنيين واحتجزتهم في ثك ات عس كرية أو في أماكن احتجاز غير مس جلة .
()43

وذكرت م مة "هيومن رايتس ووتش" أن ثمة م مات وثّقت االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنس ان التي

ارتكبها كل ال رفين في كابو دلغادو وأنه لم تجر مساءلة أي شص

(.)44

ادة الس لم واألمن في
-24
وذكر مركز التقاض ي للج وب األفريقي أن على الحكومة أن تك ل س ي َ
وتوقيف األش صاب المس ولين عن ارتكاب جرائم ف يعة وانتهاكات جس يمة لحقوق اإلنس ان،
كابو دلغادو؛
َ
اءلتهم عن أفعالهم في محاكمة تتس م بالش افية وتجر وفق األص ول القانونية( .)45وأوص ت الورقة
ومس َ
المش تركة  16مو ازمبيق ب ن تك ل وص ول المساعدات اإلنسانية إلى المجتمعات المتض ررة وب ر ال زاي وب ن
تشر المجتمع المدني(.)46

-25

وأش ار مركز البحو من أجل موزامبيق إلى وجود تقارير عن االس تصدام الم ر للقوة وعن عمليات

قتل أجريت خارج ن اق القض اء على أيدي ع اص ر الش رطة وأفراد وحدة التدخل الس ريع؛ وعن إس اءة معاملة

نزالء الس جون( .)47وأش ارت م مة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المس ولين عن إن اذ القانون يواص لون
ممارسة عادة التغاضي عن التحقيق في مجموعة من الجرائم الص يرة(.)48

-26

وأوص ت م مة ماعت للس لم والت مية وحقوق اإلنس ان ب ن تحقق موزامبيق على وجه الس رعة

وبدقة ونزاهة واستقللية في جميع القضايا وجميع االدعاءات المتعلقة بعمليات اإلعدام خارج ن اق القضاء

أو عمليات القتل غير المش روي واالخت اء القس ري المرتكبة على أيدي قوات األمن ،وب ن تض من تقديم
4
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الج اة إلى العدالة( .)49وأوص ت م مة "هيومن رايتس ووتش" موزامبيق بإنش اء قاعدة بيانات وط ية عن

األش صاب الم قودين تتض من معلومات تس اعد على تحديد أماكن المحتجزين وض حايا االخت اء القس ري
وعمليات القتل(.)50

-27

وأفادت الورقة المش تركة  13باس تمرار حاالت اخت اف ووفاة األش صاب ذوي المهق على الرغم

من إنكار الدولة الموزامبيقية الش ديد لهذا األمر ،على جميع مس توياتها ،مع العلم ب ن األط ال ذوي المهق
هم األكثر عرض ة لهذه األعمال( .)51وأوص ت الورقة المش تركة  14موزامبيق بتعجيل ت يذ الص ة المتعددة

الق اعات لمكافحة الع م الذي يتعرض له األش صاب ذوو المهق( .)52وذكر المركز األوروبي للقانون والعدالة

أن على الحكومة أن تعمل على تثق يف الس كان بش ن المهق وعلى تبديد الصرافات التي تعتبر أن أعض اء

أو أجزاء من جسم ذوي المهق ت وي على قو خارقة لل بيعة(.)53

إقامة العدل ،بما في ذلك مس لة اإلفلت من العقاب ،وسيادة القانون
-28

()54

ذكرت الورقة المش تركة  16أنه على الرغم مما تحقق من اإلص لحات ،ال يزال ق اي العدالة يواجه

تحديات هائلة تجعل من الصعب على المواط ين ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء ،ومن بين هذه التحديات
نق

الموظ ين ،وت خير إجراءات ت يذ األحكام ،والتكاليف القانونية الباه ة( .)55وأفاد مركز البحو من أج ل

موزامبيق ب نه ال ي بغي االكت اء بمواجهة ال ساد في الجهاز القضائي بإجراءات ت ديبية فقط .
()56

هذا المركز موزامبيق على تحس ين الك اءة المه ية لقوات الش رطة وعلى إعدادها وتدريبها

-29

وح

-30

وأش ارت الورقة المش تركة  16إلى أن حالة الس جون ال تزال تتس م باالكت ا الم ر  ،رغم االتجاه

لمراعاة حقوق اإلنسان .
()57

الت ازلي الملحو بين ع امي  2016و2018؛ و لى أن ظروف االحتج از ال تزال مهي ة( .)58وذكر مركز

البحو من أجل موزامبيق أن موزامبيق ي بغي أن ت ّبق قانون ت يذ العقوبات وأن تض من توافق أوض اي
السجون مع قواعد نيلسون مانديل(.)59

وذكرت الورقة المش تركة َّ 16
كبير .فل توجد س و
أن مس لة اإلفلت من العقاب تش ّحكل تحديا ا
-31
تور فيها موظ و الدولة في انتهاكات لحقوق اإلنس ان أو في أعمال
س جلت قليلة جدا عن الحاالت التي َّ
فس اد ،والتي جر التحقيق فيها وفرض عقوبات ج ائية و/أو إدارية على الج اة .ويش كل ال س اد مش كلة كبر

أخر في البلد ،وأوض ح مثال عليه هو تراكم الديون الصفية وغير القانونية( .)60وذكرت الورقة المش تركة 15
أنه ي بغي لموزامبيق أن تزيد سل ة المكتب المركزي لمكافحة ال ساد وأن توسع ن اق اختصاصاته(.)61

-32

تتول التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
وأفادت م مة "هيومن رايتس ووتش" ب ن السل ات لم َّ

التي ُي ّدعى أن قوات األمن الحكومي ة ق د ارتكبته ا في ع امي  2015و 2016أث اء اش تب اك ات مع رج ال
مسلحين من حركة المقاومة الوط ية الموزامبيقية .وما زال اإلفلت من العقاب هو ال هج السائد فيما يص

االنتهاكات واالعتداءات الجس يمة التي ترتكبها قوات أمن الدولة وحركة المقاومة الوط ية الموزامبيقية ،وفي

أقر البرلمان قانون ع و عام واس ع ال اق يع ي أعض اء حركة المقاومة الوط ية الموزامبيقية
تموز/يوليه ّ 2019

من الملحقة القض ائية على الجرائم المرتكبة بين عامي  2014و .)62(2016وأش ارت م مة "هيومن رايتس ووتش"

إلى أنه ي بغي لموزامبيق أن تعتمد تش ريعات تص م أو تلغي تماما ق اررات الع و العام الص ادرة س ابقا التي
تشمل مرتكبي انتهاكات خ يرة لحقوق اإلنسان(.)63
-33

وذكرت الورقة المش تركة  4أنه ي بغي للحكومة أن تتصذ التدابير اللزمة لض مان أن يتولى مدي

عام مس تقل خاب ومس ول عن عدة محاكمات ،بص ورة م هجية ،مباش رة جميع اإلجراءات المتعلقة بالش كاو

الج ائية الموجهة ض د أفراد الش رطة( .)64وذكر مركز البحو من أجل موزامبيق أنه ي بغي لموزامبيق أن

توجد س بلا آم ة يس هل الوص ول إليها ل بلغ عن حدو أعمال تعذيب وغيره من ض روب س وء المعاملة،
وأن ت شئ ن ام ا مستقلا لتلقي الشكاو  ،وال سيما في أماكن االحتجاز(.)65
GE.21-02399
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وأش ار مركز البحو من أجل موزامبيق إلى أنه ال توجد حاليا في ق اي العدالة الج ائية خدمات
-34
()66
متصص ص ة للط ال الجانحين  .وأوص ت الورقة المش تركة  13موزامبيق بإص لح اإلطار القانوني المتعلق
بتوقيف القاص رين واحتجازهم ،ومواءمة هذا اإلطار مع التزامات البلد بموجب القانون الدولي( .)67وح
البحو المذكور موزامبيق على ال صل بين األحدا

والمجرمين البالغين في جميع أماكن االحتجاز(.)68

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-35

مركز

()69

أثارت الورقة المش تركة  7ش واغل فيما يتعلق بمش روي القانون المتعلق بالتس جيل الدي ي ،مش يرة

يقيد ممارس ة ديانات األقليات ،بل س يحول تماما في بعض الحاالت دون تس جيلها
إلى جملة أمور م ها أنه س ّ
()70
حد أدنى من األعضاء .
ال سيما وأنه يقتضي من الجماعات الدي ية أن يكون لديها ّ

تغل قوانين التش هير الج ائية لتقييد الحق في حرية التعبير(.)71
-36
وذكر مركز كارتر أن الحكومة تس ّ
وذكر مركز حقوق اإلنس ان الت ابع لراب ة المح امين األمريكيين أن ق انون العقوب ات في موزامبيق م ا زال

يجرم التش هير والقذف ،وتش مل العقوبات الس جن لمدة تص ل إلى س ة واحدة ،أو س تين إذا كان ذلك ض د

يجرم
الرئيس .وقد أُدرجت هذه الجرائم أيض ا في قانون العقوبات المعدل في عام  .2019و ضافة إلى ذلكّ ،

قانون الص حافة التش هير والقذف بحق الرئيس وأعض اء الحكومة والبرلمانيين والقض اة وغيرهم من أص حاب

السل ات العامة(.)72
-37

يجرم
كما أش ارت الورقة المش تركة  11إلى أن قانون الجرائم المرتكبة ض د ع اص ر أمن الدولة ّ

-38

وأوصت الورقة المشتركة  11ب ن تقوم موزامبيق بضمان حرية التعبير وحرية وسائط اإلعلم من

الموجهة ضد رئيس الدولة وعدد من كبار المس ولين العموميين .
أيض ا أعمال التشهير والقذف والذم
ّ
()73

خلل مواءمة التش ريعات الوط ية مع المعايير الدولية  .وأوص ى مركز كارتر ب ن ت ر موزامبيق في
()74

إلغاء األحكام الج ائية المتعلقة بالقذف والتشهير واالستعاضة ع ها ب حكام تشهير مدنية(.)75

-39

وذكرت الورقة المش تركة  10أنه على الرغم من اعتماد قانون الحق في الحص ول على المعلومات،

فإن األحكام التي تم ع االطلي على المعلومات السرية تعيق ت يذه  .وأشارت الورقة المشتركة  11إلى وجود
()76

ثغرات كبيرة في ت يذ هذا القانون على أرض الواقع ،مش يرة إلى دراس ة أجرتها في عام  2020عدة م مات من
المجتمع المدني كش ت أن الم س س ات لم تس تجب في الوقت اللزم ل لبات الحص ول على المعلومات(.)77

وأوص ت الورقة المش تركة  10موزامبيق بتعزيز جهود ب اء القدرات إلن اذ قانون الحق في الحص ول على

المعلومات ،بما يش مل تش جيع الكيانات العامة على اإلفص اح من تلقاء ن س ها عن المعلومات التي تحت ظ بها

وااللتزام بالرد في الوقت اللزم على طلبات الحصول على المعلومات(.)78
-40

وذكرت الورقة المش تركة  5أن الس ياق القانوني الذي تعمل في ظله الم مات غير الحكومية

ال اش ة في موزامبيق هو من أش د الس ياقات تقييدا في الج وب األفريقي .ويتض من قانون الجم يات ،الذي
ي م تس جيل الجم يات وس َير عملها ،عدة أحكام تجعل من الص عب على المجتمع المدني العمل ب عالية.

ويش تر للعتراف قانونا بالجم ية أن يكون لها عش رة أعض اء م س س ين وأن ت تج عددا م رط ا من الوثائق.
ُ
على التزام أهداف الجم ية بعدم "اإلس اءة إلى ا داب
وعلوة على ذلك ،يتض من القانون حكم ا ي
العامة" ،وكثي ار ما تُس تصدم هذه الحجة لرفض تس جيل ارب ات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الج س ي
ومغايري الهوية الج س انية وحاملي ص ات الج س ين مثل الراب ة الموزامبيقية للدفاي عن األقليات الج س ية(.)79

تسجل ن سها م ذ عام  2008دون جدو (.)80
وأشارت الورقة المشتركة  15إلى أن هذه ال ارب ة تحاول أن ّ
-41

وأوص ت الورقة المش تركة  11موزامبيق باس تئ اف الحوار مع المجتمع المدني من أجل ت قيح

القانون  ،91/8الذي ص در في  18تموز/يوليه  1991بش ن الجم يات  .وأوص ت الورقة المش تركة 12
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موزامبيق ب ن تقوم على ال ور بتس جيل الراب ة الموزامبيقية للدفاي عن األقليات الج س ية وب ن تك ل الحق
في تكوين الجم يات وحق جميع الم مات غير الحكومية المع ية بقضايا الميل الج سي والهوية الج سانية

والتعبير الج ساني في الحصول على اعتماد(.)82
-42

وأعربت الورقة المش تركة  11عن قلق عميق إزاء البيئة المتردية التي يعمل فيها الص ح يون

ونش اء المجتمع المدني  .وذكرت الورقة المش تركة  16أن أعمال الترهيب واالعتداء التي يتعرض لها
()83

المدافعون عن حقوق اإلنس ان ش ملت في الس وات الصمس األخيرة عمليات قتل واخت اف وتعذيب واخت اء

وغير ذلك من أشكال الترهيب ،وهي أمور ال تزال بحاجة إلى أن ُيكشم ال قاب عن ملبساتها( .)84وأشارت

الورقة المش تركة  11إلى تقرير وثّق  75حالة انتُهكت فيها حرية الص حافة بين عامي  2016و،2019
بما فيها عمليات اخت اف واعتداءات جسدية(.)85
-43

والح ت الورقة المش تركة  11أن كل من يتحد عل ا عن مواض يع حس اس ة ،مثل فض يحة الديون

-44

وذكرت الورقة المشتركة  15أن العديد من المه يين ،وال سيما الصح يين وال اش ين االجتماعيين

يتعرض للترهيب والمض ايقة( .)86والح ت الورقة المش تركة  15أن
"الصفية" ،أو يقوم بتغ يتها إعلميا قد ّ
()87
ال اش ين المجتمعيين الذين يكش ون عن أنش ة الشركات الكبيرة يتعرضون للض هاد .

والزعم اء ال دي يين ،ع انوا من األعم ال االنتق امي ة ع دم ا ك انوا يح اولون القي ام بعملهم اله ادف إلى حم اي ة

عما يجري بش نها في كابو دلغادو( .)88وقدمت عدة تقارير معلومات عن حاالت
حقوق اإلنس ان واإلبلغ ّ
احتجاز تعس ي ،وحاالت اخت اء قسري مشتبه فيها ،وعن مقتل شصصيات فاعلة في المجتمع المدني وصح يين

بمدافعين عن حقوق اإلنس ان أفيد بتوقي هما في آذار/
في الم قة ،ملقي اة الض وء على حالتين متعلقتين
َ
()89
مارم  2020وعثر عليهما فيما بعد مقتولين ،وأيض ا على حالة ص ح ي اخت ى في نيس ان/أبريل  2020؛
وكذلك على توقيف ص ح يين إذاعيين محليين مقيمين في الم قة( .)90وذكرت الورقة المش تركة  7أن أس قم

بيمبا ،الذي انتقد رد الحكومة على التمرد ،قد استهدفه مس ولون حكوميون(.)91

ن

-45
 -11وذكر مركز التقاض ي للج وب األفريقي أنه يتعين على موزامبيق الحرب على تمكّ
أعض اء المجتمع المدني والص ح يين والمدافعين عن حقوق اإلنس ان من ممارس ة عملهم بحرية ودون خوف

من التعرض للعتداء أو الترهيب أو المض ايقة؛ وعلى الس ل ات أن تمت ع عن توقيف األش صاب واحتجازهم

بصورة تعسفية(.)92
-46

وأش ارت الورقة المش تركة  11إلى حدو انتهاكات للحق الدس توري المتمثل في حرية التجمع

-47

وأش ارت الورقة المش تركة  11إلى أن موزامبيق أجرت انتصابات محلية في تش رين األول/أكتوبر

السلمي ،على غرار ترهيب م مي االحتجاجات ،وعدم المساواة في ت بيق القانون ،واستصدام القوة الم رطة .
()93

 2018وانتصابات عامة في تش رين األول/أكتوبر  .2019وتعرض ت ش صص يات فاعلة في المجتمع المدني

تولت مراقبة االنتصابات وص ح يون نقلوا أخبار هذه االنتصابات للتهديد والتوقيف التعس ي( .)94وذكرت الورقة

المش تركة  16أن االدعاءات الم ت مة بحدو تزوير في االنتصابات أدت إلى تقويض العملية االنتصابية ،مهددةا
بذلك السلم والمصالحة الوط ية(.)95
-48

وذكر مركز كارتر أن مو ازمبيق ملزمة باتصاذ تدابير لم ع ال س اد ،وال س يما فيما يص

تمويل

الحملت االنتصابية( .)96وأوص ت الورقة المش تركة  16موزامبيق باعتماد قانون ي م التمويل الش اف والم ص م
للحزاب السياسية(.)97

وأش ار مركز كارتر إلى عدم تض ّمن ال ام االنتصابي الموزامبيقي أي حكم ُيي ّس ر مش اركة المرأة
-49
على غ ارر التحصي الج ساني للمرشحين .أما على مستو األحزاب السياسية ،فقد استُحد التحصي
ال وعي م د زمن طويل( .)98وأوص ت الورقة المش تركة  12موزامبيق باعتماد تش ريعات ترس ي مبدأ المس اواة
بين الج سين فيما يص
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ح ر جميع أشكال الرق
-50

()100

أش ار المركز األوروبي للقانون والعدالة إلى أن موزامبيق هي بلد من بلدان المص در للتجار

بالبش ر .ومع م األش صاب المتجر بهم من ال س اء اللتي ُيس تصدمن في االس تغلل الج س ي ،ولكن يجري
أيض ا االتجار بالرجال وال تيان الس تصدامهم كعمال س صرة في الق اعات الص اعية مثل التعدين وفي الزراعة.
كما أن األط ال ذوي المهق معرضون لص ر القتل واحتمال االتجار بهم من أجل أعضائهم(.)101

وذكرت الورقة المش تركة  3تقري ار يكش م أن األط ال الموزامبيقيين ُيتجر بهم لغرض اس تغللهم
-51
ج سيا ،مشيرة إلى أن الكوار ال بي ية ،مثل األعاصير ،قد تزيد من احتمال وقوي األط ال فريسة االتجار
بالبش ر( .)102وأوص ت الورقة المش تركة  3موزامبيق بالمض ي قدما في اعتماد خ ة العمل الوط ية لمكافحة
االتجار بالبشر ،وك الة أن تغ ي جميع جوانب مس لة االتجار باألط ال لغرض استغللهم ج سيا(.)103

-3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-52

()104

أش ارت الورقة المش تركة  4إلى أن المرأة ال تزال تعاني من التمييز االقتص ادي و لى أن نس بة
مرات عن نس بة تمثيل الرجل.

تمثيلها في ق اي الصدمة العامة وق اي العمل الصاب ال امي تقل ثل
وغالبا ما تحص ل على أجر يكون أقل من أجر الرجل عن ن س العمل الم جز ،كما أن فرب حص ولها على
قرض أقل من فرب الرجل(.)105

الحق في الضمان االجتماعي

()106

أقر في عام  2016اس تراتيجية وط ية للض مان
-53
أش ارت الورقة المش تركة  15إلى أن مجلس الوزراء ّ
االجتماعي األساسي تهدف إلى تغ ية  3,3مليون موزامبيقي بحلول عام  ،2024إال أن ت يذها ظل ب يئا
ودون مستو األهداف الم شودة بكثير(.)107

الحق في مستو م يشي الئق
-54

()108

أش ارت الورقة المش تركة  8إلى التقارير التي ت يد ب ن معدالت عدم المس اواة قد ازدادت في

موزامبيق رغم المكاس ب االقتص ادية ،ودعت الحكومة إلى اتصاذ إجراءات عاجلة لض مان تحقيق نمو ش امل
يتماشى مع أهداف الت مية المستدامة وخ تها اإلنمائية الصمسية(.)109

-55

وأش ارت الحركة االتحادية العالمية التابعة للمعهد العالمي للس ياس ات إلى أن س كان موزامبيق

يواجهون تحديات كبيرة في مجال س وء التغذية( .)110وقد أدت آثار إعص اري إيداي وكي ي

في عام 2019

وجائحة كوفيد 19-الحالية إلى ت اقم التحديات المتشابكة التي ي رحها بال عل انعدام األمن الغذائي في البلد(.)111

وذكرت الورقة المشتركة  6أن مس لة توزيع األراضي واستصدامها ترتبط حتما بحق المجتمعات الريفية
-56
في الغذاء .ومع اعتماد األغلبية الع مى من الس كان على زراعة الك اف ،يعد هذا ال ش ا حاس م األهمية للمن
الغذائي في موزامبيق( .)112وذكرت الورقة المش تركة  15أن موزامبيق ش جعت بص ورة م هجية م س س ات األعمال
الزراعية على حس اب الزراعة التي يمارس ها ال لحون ،ويس رت االس تيلء على أراض ي المجتمعات المحلية،
وفرضت برامج زراعية تض ر ال لحين إلى االعتماد على السوق وعلى م سسات األعمال الزراعية الكبيرة(.)113

-57

والح ت م مة الع و الدولية أن تدابير اإلغلق التي اتصذت للتص دي ل يروم كوفيد 19-ت ثر

س لبا على الحق في الغذاء ع دما يتعلق األمر بالس كان الذين ي يش ون في األحياء الم ص ض ة الدخل في جميع
أنحاء البلد .وبي ما فش لت الدولة في توفير الحماية االجتماعية للش صاب الذين ي يش ون في ال قر ،تس تصدم

السل ات تدابير عقابية ضد األشصاب الذين يصرجون بحثا عن الغذاء في األحياء ذات الدخل الم ص ض(.)114
-58
8

والح ت الورقة المشتركة  14أن اإلعاقة وال قر ال يزاالن متراب ين تراب ا جوهريا في موزامبيق(.)115
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الحق في الصحة
-59

()116

أش ارت الورقة المش تركة  13إلى أن تكاليف خدمات الص حة العامة ال تزال مرت عة بال س بة إلى

مع م األس ر الم يش ية ال قيرة والض ي ة جدا التي تس ت يد م ها ،و لى أن المس افة ال اص لة بين الصدمات
واألس ر الم يش ية المس ت يدة م ها ال تزال طويلة .وال تزال معدالت س وء التغذية الحاد والمزمن في موزامبيق

مرت عة مما له أثر طويل األجل على حياة األط ال ،وكذلك معدالت الوالدة خارج الم سسات التي ال تجر

بإش راف المه يين المع يين ،ووفيات الرض ع ال اجمة عن أمراض يمكن الوقاية م ها مثل الملريا واإلس هال،

وحاالت الحمل المبكر ،وضعم فرب الحصول على الصدمات المصصصة لصحة األم وال ل(.)117

والح ت الورقة المش تركة  2أن موزامبيق أعل ت رس ميا في عام  2008أنها قض ت على الجذام
-60
تدابير تضمن المراقبة والعلج الكامل
على الصعيد الوط ي .ومع ذلك ،فإن هذا اإلعلن السياسي لم تتبعه
ُ
للمرضى الجدد والوقاية من اإلصابات الجديدة .وبدالا من ذلك ،خ ضت الحكومة الموارد المصصصة للبرنامج
الوط ي لمكافحة الجذام ،مما أد إلى ارت اي عدد حاالت الجذام الجديدة(.)118

-61

وأش ارت الورقة المش تركة  8إلى ارت اي معدل خص وبة المراهقات في موزامبيق وانص اض مس تو

اس تصدام وس ائل م ع الحمل الذي يقال إنه م ص ض أكثر بكثير في الم اطق الريفية( .)119والح ت الورقة

المش تركة  6أن ثمة عوائق ،مثل المعتقدات الثقافية والصرافات المتعلقة بوس ائل م ع الحمل ،ال تزال تقوض
اس تصدام وس ائل م ع الحمل الحديثة( .)120وأش ارت الورقة المش تركة  12إلى أن الزعماء الدي يين والتقليديين

كبير في نش ر معلومات غير علمية كاذبة ومض للة وقائمة على الوص م عن الص حة الج س ية
دور ا
ي دون ا
واإلنجابية .كما يغيب التثقيف الج س ي الش امل ،وت ق على ن اق واس ع المعرفة ب ص ل فيروم نق الم اعة

البشرية/اإليدز ،وبكيفية الوقاية من األمراض الم قولة باالتصال الج سي ،وبمس لة ت يم األسرة(.)121

الم اعة البشرية بين ال ساء

المقدر النتشار فيروم نق
-62
وذكرت الورقة المشتركة  12أن المعدل ّ
ح
اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15عام ا و 24عام ا يزيد عن ض عم معدل انتش اره بين الرجال
م س س ة ماريس ت للتض امن الدولي إلى وجود عدد كبير من األط ال المص ابين ب يروم نق

 .وأش ارت

()122

الم اعة البش رية

في موزامبيق( .)123وذكرت م س س ة ماريس ت أن موزامبيق ي بغي أن توفر الموارد اللزمة للقيام بحملت
وقائية في المدارم وغيرها من األماكن الرئيسية(.)124

-63

وأوص ت الورقة المش تركة  12موزامبيق ب ن تك ل حص ول جميع ال س اء على خدمات مجانية

جيدة في مجال الص حة الج س ية واإلنجابية

 .وأوص ت الورقة المش تركة  6موزامبيق باتصاذ تدابير لمكافحة

()125

المعتقدات والصرافات الش ائعة التي تُدين اس تصدام وس ائل م ع الحمل الحديثة؛ ولتوعية الس كان ،بمن فيهم
ال ساء وال تيات في الم اطق الريفية ،بسبل الحصول على وسائل ت يم األسرة ووسائل م ع الحمل(.)126

-64

والح ت الورقة المش تركة  1ارت اي معدالت وفيات األمهات والرض ع وأش ارت إلى أن حاالت

الحمل المبكر في البلد ال تزال تش كل تحديا ألن ما يقرب من نص م ال س اء في البلد ي جبن ط لا قبل
بلوغهن س ن  19عام ا( .)127وذكرت الورقة المش تركة  12أن معدل وفيات األمهات مرت ع على نحو يثير

القلق .وت تقر ال م الص حية إلى القدرات التي تحتاجها ،كما أن ه ا نقص ا في الرعاية الص حية الجيدة
أث اء الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة .وي بغي للحكومة أال تكت ي بالتص دي لهذه التحديات بص ورة مباش رة من
خلل تصص ي

موارد مالية محددة وتحس ين تدريب العاملين في مجال الرعاية الص حية ،بل يجب أن تتص د

وب ْعدهن عن
أيض ا للتحديات التي تواجهها ال س اء مثل افتقارهن إلى الموارد المالية اللزمة لتلقي الرعاية ال بية ُ
المرافق الصحية(.)128
-65

وذكرت الورقة المش تركة  6أن إمكانية اإلجهاض محدودة بال س بة إلى المرأة الريفية التي تلج

نتيجة لذلك إلى عمليات اإلجهاض غير الم مونة( .)129وأش ارت الورقة المش تركة  8إلى تردي خدمات
اإلجهاض الموفرة في بعض المرافق الصحية التي ُي لب فيها من ال تيات دفع تكل ة هذه الصدمات(.)130
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-66

وأوص ت الورقة المش تركة  14بزيادة االعتمادات المرص دة في الميزانية لمجاالت ال ام الص حي

التي تتعلق بالوق اية من اإلع اق ة وبإع ادة ت هي ل ذوي اإلع اق ة
التدريب األساسي للمه يين الصحيين(.)132

-67

وأوص ت الورقة المش تركة  9موزامبيق بتعزيز جمع البيانات المتعلقة بحاالت االنتحار وتحليلها

واإلبلغ ع ها

.

()133

الحق في التعليم
-68

؛ و دراج القض ايا المتعلق ة باإلعاق ة في

()131

()134

ذكرت م س س ة ماريس ت أن ال قر االقتص ادي في موزامبيق ي عكس في ن ام التعليم ،حي

ال تزال أوجه عدم المساواة قائمة على أسام الموقع الجغرافي والص ة الج سانية وال قر

 .وأشارت الورقة

()135

المش تركة  13إلى أن تغّيب المعلمين يساهم في تدني نوعية التعليم .وتساهم المسافات ال ويلة التي ي بغي
ق عها للذهاب إلى المدرس ة والعودة م ها وانعدام األمن الغذائي في انص اض نس بة األط ال الذين يكملون
التعليم االبتدائي(.)136

-69

والح ت الورقة المشتركة  15أن ضصامة حركة اللجئين واشتداد ال زاعات في البلد قد تسببا في

إغلق المدارم وفي ت جيل جزء من الس ة الدراسية أو ضياعه بال سبة للشصاب المتضررين

.

()137

تبين أن ه ا أط االا لم يلتحقوا قط بالمدرس ة،
-70
وأش ارت م س س ة ماريس ت إلى أن التجربة العملية ّ
تعد أعلى
وأن العديد من األط ال انق عوا عن الدراسة .وقد أد هذا الوضع إلى إدامة معدالت األمية التي ّ
بكثير في الم اطق الريفية م ها في الم اطق الحض رية( .)138والح ت الورقة المش تركة  1أن معدل األمية

()139
يرجح
في ص وف ال س اء أعلى بكثير م ه في ص وف الرجال  .وأش ارت الورقة المش تركة  4إلى أنه ّ

أال يكون المس ون قد تلقوا أي تعليم ،وال سيما ال ساء م هم .ونتيجة لذلك ،فإن الغالبية الع مى من السكان

ويقلل ذلك إلى حد بعيد من إمكانية اطلعهم على المعلومات المتعلقة
أميون وال يتكلمون اللغة البرتغاليةّ .
بحقوقهم ،ومن قدرتهم على المشاركة في األنش ة اإلنمائية والمجتم ية(.)140

وأش ارت الورقة المش تركة  1إلى أن معدل تس رب التلميذ من المدارم ال يزال مرت ع ا جدا رغم
-71
انص اض ه ،والح ت أن معدل تس رب التلميذ من المدارم يتزايد في الم اطق الريفية رغم انص اض ه في
الم اطق الحض رية( .)141وذكرت الورقة المش تركة  12أن ه ا تحديات كبيرة تعيق إبقاء ال تيات في المدارم
()142
ويعد الزواج القس ري المبكر والحمل
إذ إن نص هن ي ق عن عن الدراس ة قبل إتمام الص م الصامس ّ .
المبكر عاملين كبيرين في تس رب ال تيات من المدارم .وه ا نق حاد في الدعم المقدم لمس اعدة ه الء

ال تيات على العودة إلى المدرسة وفي الموارد المصصصة لذلك(.)143

-72

وذكرت الورقة المش تركة  8أن الع م الج س ي في المدارم ال يزال مش كلة كبيرة ،وأش ارت إلى

تقارير ت يد ب ن ثمة معلمين من بين الج اة

 .وأش ارت الورقة المش تركة  3إلى أن عدة م مات غير

()144

حكومي ة محلي ة دع ت في ع ام  2019إلى اتص اذ اإلجراءات اللزم ة لمع الج ة "الحجم المصزي" للتحرش

والع م الج سيين الممارسين في المدارم(.)145
-73

وأوص ت الورقة المش تركة  1موزامبيق ب ن تحرب على تغ ية االحتياجات األس اس ية للط ال

خلل فترة التعليم لتج ب التس رب من المدرس ة

 .وذكرت الورقة المش تركة  8أنه ي بغي تش جيع موزامبيق

()146

على مواص لة توعية المجتمعات المحلية ب همية تعليم ال تيات؛ وعلى القض اء على الع م الج س ي في المدارم
بشتى السبل من بي ها التحقيق مع الج اة ومعاقبتهم(.)147
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-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

ال ساء

()148

-74

أش ارت الورقة المش تركة  12إلى أن عدم المس اواة بين الج س ين ال يزال م تش ار في جميع دوائر

المجتمع ،وال س يما فيما يتعلق ب دوار ص ع القرار
باألمراض ،مثل فيروم نق

دون تمتع المرأة بحقوقها
-75

.

()150

 .وعلوة على ذلك ،فإن ت ني

()149

ال قر وازدياد اإلص ابة

الم اعة البش رية/اإليدز ،مع االفتقار إلى الرعاية الص حية الم اس بة ،يحوالن

وأش ارت الورقة المش تركة  4إلى أن ال س اء في بعض الم اطق ،وال س يما المقاطعات الش مالية ،ال تتاح

لهن س و فرب محدودة للجوء إلى ال ام القض ائي الرس مي إلن اذ حقوقهن الم ص وب عليها في القانون المدني،

ويعتمدن عوض ا عن ذلك على القانون العرفي لتس وية الم ازعات .وبموجب القانون العرفي ،ال يحق للمرأة عادة

وراثة مص لحة متعلقة باألرض( .)151والح ت الورقة المش تركة  1أن ه ا حملت ُش ت للعتراض على فقدان
أمر شائعا(.)152
األرامل لممتلكاتهن بعد وفاة أزواجهن ولكن ليس لها ت ثير كبير ألن مصادرة هذه الممتلكات ما زال ا
وذكرت الورقة المش تركة  12أن عدد حاالت الع م الم زلي ال يزال مرت عا جدا ،و ن كان عدد
-76
الحاالت المبلغ ع ها يزداد أيض ا( .)153وال يزال عدم الك اءة وال س اد داخل ال ام الرس مي من المش اكل
الرئيس ية ،وه ا العديد من األس اليب "غير الرس مية" التي تتيح االلت اف على ال ام القانوني( .)154وأش ارت

م مة الع و الدولية إلى أن حاالت الع م الج ساني ازدادت زيادة كبيرة خلل حالة ال وار في موزامبيق(.)155
-77

وأوص ت الورقة المش تركة  12موزامبيق باعتماد تش ريعات وس ياس ات هادفة لتعجيل البت في

قضايا الع م الم زلي من خلل اللجوء إلى ن ام الش رطة وال ام القضائي الرسميين؛ وبإنشاء مراكز إيواء

لض حايا الع م ممولة من الدولة ،ال س يما في الم اطق الريفية والم اطق الممزقة بالص راعات( .)156وأوص ت

م مة الع و الدولية موزامبيق ب ن تحرب على أن تش ّكل الوقاية والحماية من الع م الج س اني والم زلي

جزءا ال يتج أز من التدابير الوط ية للتصدي للجائحات وغيرها من حاالت ال وار (.)157

األط ال
-78

()158

ذكرت الورقة المش تركة  13أن معدل األط ال الذين ال يحملون ش هادات ميلد في موزامبيق

ما زال مرت عا على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال ،ف وص ت بزيادة الموارد المصص ص ة
لمكاتب التس جيل المدني الموجودة في المقاطعات لض مان تس جيل المواليد بش كل س ليم وش امل في مكاتب
أقرب إلى المجتمعات المحلية(.)159

-79

والح ت الورقة المش تركة  8أن الممارس ات العرفية الض ارة ،مثل طقوم س ن البلوغ ،قد أثرت

سلبا على الصحة والحقوق الج سية اإلنجابية لل تيات في البلد
وتحدد أفض ل الممارس ات
المقاطعات ب ن تت اعل مع قادة المجتمعات المحلية بش ن طقوم س ن البلوغ ّ
والتحديات(.)161

 .وأوصت الورقة المشتركة  13حكومات

()160

تعد بين أعلى المعدالت في
-80
معدالت الزواج المبكر في موزامبيق ّ
وذكرت الورقة المش تركة  8أن ّ
()162
العالم  .والح ت الورقة المش تركة  8أن كثي ار من ال تيات انتُهكت حقوقهن خلل حالة ال وار وأث اء
حالة ال كبة ،بما في ذلك من خلل زيادة حاالت زواج األط ال والزواج المبكر والقسري(.)163

يجرم زواج
-81
وأش ارت الورقة المش تركة  1إلى اعتماد قانون م ع الزواج المبكر ومكافحته الذي ّ
()164
القاص رين  .وأعربت الورقة المش تركة  8عن القلق ألن االس تراتيجية الوط ية لم ع زواج األط ال
ومكافحته ( )2019-2016قد أص بحت بالية مع انقض اء فترة ت يذ هذه الس ياس ة( .)165وعلوة على ذلك،

أظهرت التقارير قلة معرفة ال تيان وال تيات بوجود القانون الذي يحميهم من زواج األط ال(.)166
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القصر ال يزال من الممارسات المقبولة ثقافيا بين
-82
وأشارت الورقة المشتركة  1إلى أن الع م ضد ّ
()167
سكان البلد ،مع وجود عدد كبير من حاالت االعتداء والع م الج سي  .والح ت الورقة المشتركة  4أن
قانون حماية حقوق ال ل لعام  2008يتض من م هوم "االنض با المبرر" الذي يوفر حجة قانونية تس وغ
اس تصدام العقاب البدني في تربية األط ال .وأوص ت الورقة المش تركة  4بإلغاء القانون أو تعديله لي

ص راحة على عدم وجود عقاب بدني مقبول أو قانوني( .)168وأوص ت الورقة المش تركة  1موزامبيق باتصاذ

مبادرات لمس اعدة األط ال والش باب وحمايتهم ،بما في ذلك وض ع ب ارمج اجتماعية للس ر والمجتمع ككل

من أجل التوعية بهذه المس لة و ذكاء الوعي بها(.)169
-83

وأوردت الورقة المش تركة  1اعتماد خ ة العمل الوط ية لمكافحة أس وأ أش كال عمالة األط ال

لل ترة  .2022-2017غير أنها أعربت عن القلق ألن عمل األط ال ال يزال أم ار ممارس ا ال س يما داخل
األس ر ال قيرة .وفي كثير من الحاالت يض ر األط ال في الم اطق الريفية إلى االنتقال إلى المدي ة وتر
المدرس ة إلعالة أس رهم( .)170والح ت م س س ة ماريس ت أن التش ريع المتعلق بعمل األط ال الص ر وتش غيل

األط ال دون س ن  15عام ا لم ي ذ ت يذا فعاالا .وبس بب جائحة كوفيد 19-وما ترتب على ذلك من إغلق
للمدارم ،ارت ع معدل عمل األط ال في الم اطق الحض رية إلى معدل ي ذر بالص ر( .)171وذكرت الورقة

المش تركة  13أن من الملح اتصاذ تدابير عقابية ض د مس تغلي عمل األط ال( .)172وأوص ت الورقة

المشتركة  13باعتماد مدونة قواعد سلو بش ن حماية األط ال في األعمال التجارية وصون حقوقهم(.)173
-84

وأش ارت الورقة المش تركة  3إلى تقارير أعدها نش اء محليون ت يد ب ن الكوار التي وقعت في

الس وات األخيرة ،مثل موجات الج اف والفيض انات ،قد زادت من الص عوبات االقتص ادية التي تواجهها

األس ر الم ص ض ة الدخل ،وألقت المزيد من ال س اء ،وربما ال تيات ،في براثن البغاء( .)174وأش ارت الورقة

المشتركة  3أيض ا إلى عدم وجود أحكام قانونية محددة بش ن استغلل األط ال في البغاء(.)175
-85

وذكرت الورقة المشتركة  13أن التوترات العسكرية لها أثر سلبي على األط ال .وقد توق ت الس ة

الدراسية لعدد كبير م هم ولم يتمك وا من تلقي اللقاحات

األشصاب ذوو اإلعاقة

.

()176

()177

يتعرض فيها األش صاب ذوو اإلعاقة ألعمال
-86
ذكرت الورقة المش تركة  14أن ه ا حاالت كثيرة ّ
()178
ع م ،بمن فيهم األط ال  ،وأوص ت موزامبيق ب ن تعيد ال ر في ن م حماية األط ال ،بما في ذلك
التشريعات والم سسات الرسمية وغير الرسمية ،لجعلها تراعي ش ون األط ال ذوي اإلعاقة(.)179

وأوص ت الورقة المش تركة  14موزامبيق ب ن تس ّري عملية وض ع الص يغة ال هائية لمش روي قانون
-87
تعزيز حقوق األش صاب ذوي اإلعاقة وحمايتها بما يتماش ى مع ات اقية حقوق األش صاب ذوي اإلعاقة،
وذلك من خلل عملية شاملة وتشاركية تتضمن ع اصر محددة تتعلق بوضع برنامج للتوعية(.)180

المهاجرون واللجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا

()181

-88

أش ارت م م ة الع و ال دولية إلى أنها تلق ت تق ارير مثيرة للقلق عن عمليات توقيف تعس

ومح اوالت لترحي ل الجئين تقوم به ا قوات األمن

ي

 .وفي ع ام  ،2019بعث ت ع دة آلي ات خ اص ة تابع ة

()182

للج ة األفريقية لحقوق اإلنس ان والش عوب م اش دة خ ية مش تركة بش ن االدعاءات المتعلقة باحتجاز 16

الجئا ومهاج ار بصورة تعسفية( .)183وأوصت م مة ماعت للسلم والت مية وحقوق اإلنسان موزامبيق باحترام

مبدأ عدم اإلعادة القس رية ،وباالمت اي عن عمليات التوقيف التعس فية وعن إعادة المواط ين األجانب قس ار دون
أن يصضعوا لمحاكمة تجر وفق األصول القانونية(.)184
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 إلى أن الس كان المش ّردين بس بب أعمال التمرد التي وقعت في كابو15 وأش ارت الورقة المش تركة
-89
 وأن العديد من األط ال ي يش ون،دلغادو وأماكن أخر ي يش ون في ظروف ال إنس انية في مراكز اإليواء
لج ة الك ائس للش ون/ وذكر مجلس الك ائس العالمي.)185(بعيدا عن أهلهم في أوض اي تعرض هم للص ر
ويحش َر المش ردون معا في ظروف
ُ .19-الدولية أن مقاطعة كابو دلغادو عانت بش دة من فيروم كوفيد
.)186( مع توافر أدنى حد من الصدمات الصحية، م يشية تزيد من خ ر انتقال العدو
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