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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

 أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات   
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  موزامبيق  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات               
 ذلك من وثـائق     الدولة املعنية، ويف غري    والتعليقات املقدمة من     الحظاتاملاخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
 تلك الواردة يف التقارير العلنيـة الـصادرة عـن           غريجانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

وقـد  . ق اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقو         . املفوضية
وعي وقد رُ . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           

عدم وجود  يف حال   و. يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات           
. تزال صـاحلة   المعلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت            

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسيـة، فـإن                 
قد ُيعزى إىل عدم التـصديق علـى        حمددة  مسائل  بشأن  علومات أو إىل التركيز     املاالفتقار إىل   
  .اإلنسان قوقأو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حل/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١( نطاق االلتزامات الدولية -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   اء على االتفاقية الدولية للقض  
 التمييز العنصري

ــة  )٢٢دة املا(نعم  ١٩٨٣أبريل / نيسان١٨ ــشكاوى الفردي ــادة (ال ):١٤امل
 ال توجد

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       توجد ال ١٩٩٣يوليه / متوز٢١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
   توجدال): ٤١

لعهد الـدويل   لالثاين  ري  الربوتوكول االختيا 
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  توجد ال ١٩٩٣يوليه / متوز٢١

  -  توجد ال  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢١  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 نعم): ٩ و٩املادتان (إجراءات التحقيق   ال توجد  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٤

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال توجد  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤ اتفاقية مناهضة التعذيب
  ال توجد): ٢١
  ال توجد): ٢٢املادة (لشكاوى الفردية ا

  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال توجد  ١٩٩٤ل أبري/ نيسان٢٦  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالم ملزم مبوجب   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٩
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  فال يف املواد اإلباحيةواستغالل األط

  -  ال توجد  ٢٠٠٣مارس / آذار٦

 الدويل  والربوتوكول االختياري للعهد،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  طرفاً فيهاموزامبيقاملعاهدات األساسية اليت ليست 
، والربوتوكـولوالـسياسية  املدنيـة  اخلاص باحلقوق الدويل كول االختياري األول للعهد، والربوتو)٣(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               ختياري التفاقية مناهضة التعذيب   اال
 التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري  )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (
  ).٢٠٠٨التوقيع فقط، (

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 )موقعة(ال  حكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للم

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٦١ ومعاهدة ١٩٥٤بروتوكول نعم، باستثناء  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(ت األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيا
 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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التـصديق  على  موزامبيق  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       شجعت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -١
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقبول تعـديل     على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء      

على النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص        وشجعت موزامبيق    .)٨( من االتفاقية  ٢٠املادة  
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

شجعت اللجنة املعنية حبقوق الطفل موزامبيـق       ،  ٢٠٠٩ويف عام   . )٩(املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)١٠(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأيضا على االنضمام إىل 

 موزامبيـق علـى     جلنة القضاء على التمييز العنـصري     شجعت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٢
مناهضة التعذيب وغريه  الربوتوكول االختياري التفاقية    التصديق على عدد من الصكوك منها       

االتفاقية الدولية حلمايـة  ، و)١١(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   
، )١٢( واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ،مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

تعلقـة خبفـض     واالتفاقية امل  ١٩٥٤االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام        و
  .١٩٦١ لعام )١٣(حاالت انعدام اجلنسية

 إىل أن موزامبيق أبدت حتفظـات       مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وأشارت    -٣
إال أن املفوضية أحاطت علمـا مـع        .  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١اتفاقية عام   هامة على   

الل اعتماد ترتيبات عمليـة     التقدير بأن موزامبيق تطبق سياسة سخية يف جمال اللجوء من خ          
ما يتعلق هبذه املسألة،    وفي. )١٤(هاحقوقاً مشاهبة لتلك اليت يتمتع هبا مواطنو      متنح طاليب اللجوء    

 بسحب حتفظاهتا بشأن اتفاقيـة عـام         موزامبيق جلنة القضاء على التمييز العنصري    أوصت  
  .)١٥( اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١

  اإلطار الدستوري والقانوين - باء 
مصاحل الطفل الفضلى مراعاة إدماج مبدأ   تقدر  املعنية حبقوق الطفل    إذا كانت اللجنة      -٤

لعدم إيالء هذا املبدأ حىت اآلن صـدارة        أسفت  فقد  ،  ٢٠٠٩يف تشريعات موزامبيق يف عام      
 اللجنـة    وأوصـت  .)١٦(يف معظم املسائل التشريعية والسياساتية اليت هتم الطفـل        االهتمام  
لكي تتيح اإلعمـال    عّجل باختاذ اإلجراءات التنفيذية واألطر التنظيمية الالزمة        بأن تُ موزامبيق  

على ضمان رجحان االتفاقية     وحثت موزامبيق    ،الكامل للتشريعات اجلديدة املتعلقة باألطفال    
  .)١٧(عندما يكون هناك تعارض مع التشريع احمللي أو مع املمارسات الشائعة

 إلدماجها  موزامبيقعلى  قضاء على التمييز ضد املرأة      جلنة ال  ، أثنت ٢٠٠٧يف عام   و  -٥
بإصالحات قانونية  وألخذها   يف دستورها يؤكد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل،           حمدداً نصاً

إزاء اسـتمرار   بالقلق  اللجنة  شعرت  ومع ذلك   . )١٨(هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة      
يف ذلك قانون العقوبات والقوانني اليت تنظم حقوق        وجود أحكام متييزية يف عدة جماالت، مبا        

شاملة لتشريعاهتا يف مجيع اجملاالت، مـن       جتري مراجعة    أن   مبوزامبيق اللجنة   أهابتو. املرياث
 .)١٩(أجل ضمان تعديل مجيع األحكام التمييزية، أو إلغائها
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، ٢٠٠٩ليـه  يو/، يف متـوز  إىل أن الربملان اعتمد    فريق األمم املتحدة القطري   وأشار    -٦
ه     الدعم لتعميم القانون ورصـد تنفيـذ   وإىل أن تقدمي    العنف املرتيل ضد النساء،    بشأن   قانوناً

 .)٢٠(كان جارياً

 ، بوجود بعض التطورات يف القانون الوطين  فريق األمم املتحدة القطري   ويف حني أقر      -٧
 بشأن التمييـز    حمددفقد بّين أن غياب تشريع مدين وجنائي        ،  ٢٠٠٧مثل قانون العمل لعام     

 . )٢١(لقلقل مصدراًيبقى العنصري 

، ٢٠٠٧ موزامبيـق يف عـام       جلنة القضاء على التمييز العنـصري     وباملثل، أوصت     -٨
قـانوين للتمييـز    تعريـف   وضـع   بشأن التمييز العنصري مبا يف ذلك       حمدد   اد تشريع باعتم

 .)٢٢( من االتفاقية١يتماشى مع املادة ، العنصري

، ٢٠٠٨ديسمرب  / أن الربملان اعتمد يف كانون األول       األمم املتحدة القطري   فريقوأبرز    -٩
من الوصـم والتمييـز      اإليدز/األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       حلماية قانوناً

  .)٢٣(ساعدة مالية وتقنية من األمم املتحدةمب

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان -جيم  
 مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان       ملوزامبيق، مل تكن    ٢٠١٠ يوليه/ متوز ٢١حىت    -١٠

  . )٢٤(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
باعتماد قانون إنشاء اللجنة الوطنيـة      رحبت جلنة حقوق الطفل     ،  ٢٠٠٩ويف عام     -١١

للجنة الوطنية متتع اضمان ثت اللجنة موزامبيق على     وح. ٢٠٠٩مايو  /حلقوق اإلنسان يف أيار   
ا يكفي من التفويض والقدرة لرصد حقوق الطفل مبوجـب          مب حلقوق اإلنسان املنشأة حديثاً   

 ملبادئ باريس، وعلى وضع إجراءات مراعية لألطفال يستطيع األطفال مـن            االتفاقية، وفقاً 
  .)٢٥(خالهلا تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوقهم

    جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري علمـاً          ، يف حني أحاطت     ٢٠٠٧ويف عام     -١٢
 موزامبيقبأن تنشئ فقد أوصت  ،"Provedor de Justiça" بشأن أمني املظامل ٧/٢٠٠٦بالقانون 

. مبا يتماشى مع مبادئ باريس وتزويدها مبوارد كافيـة        املرتقبة  قوق اإلنسان   حلاللجنة الوطنية   
  .)٢٦(بتفادي التنازع بني والييت هاتني املؤسستني أيضاً هاوأوصت
أنه جرى اختاذ خطوات إلنفاذ املرسوم الذي       والحظت اللجنة املعنية حبقوق الطفل        -١٣

تشعر بالقلق من أن وزارة شؤون املرأة والشؤون        إال أهنا   . ينشئ اجمللس الوطين حلقوق الطفل    
ا  يف املائة من امليزانية الوطنية، علماً أهن       ١قل من   اجمللس، حتصل على أ   ترأس  االجتماعية، اليت   

  .)٢٧(العديد من املهام األخرىاملسؤولية عن  تتحمل
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 عن   سيتألف من ممثلني   اجمللس الوطين حلقوق الطفل   والحظت منظمة اليونيسيف أن       -١٤
ية احلكومة واجملتمع املدين وأنه جيب بذل املزيد من اجلهود لضمان حصول اجمللس على ميزان             

  .)٢٨(املنشود من االستقالليةمتكّن من التمتع باملستوى واضحة ومستقلة 
      أن عـن القلـق مـن       جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       أعربت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -١٥

من عدم توفر املوارد البشرية واملالية والتقنيـة        رمبا  وزارة شؤون املرأة والعمل االجتماعي تعاين       
  .)٢٩(الكافية

  تدابري السياسة العامة -ال د 
يف  ٢٠٠٨يف عـام     إىل أن وزارة العدل شرعت       فريق األمم املتحدة القطري   أشار    -١٦

عملية وضع خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان اليت من املتوقع أن تستكمل يف هناية                
الث مقاطعات  والحظ الفريق أن ممثلي اجملتمع املدين وممثلي هيئات الدولة من ث          . ٢٠١٠عام  

  .)٣٠(واقعة يف املناطق اجلنوبية والوسطى والشمالية من البلد، شاركوا يف عملية التشاور
األطفال الـضعفاء   وخطة العمل الوطنية اخلاصة باأليتام      وأشارت اليونيسيف إىل أن       -١٧

 على األطفال وهتدف    اإليدز و نقص املناعة البشرية   آثار فريوس    ت، تناول )٢٠١٠-٢٠٠٦(
 .)٣١(هبذه اجلائحةاألطفال املصابني يئة بيئة حتمي هتإىل 

 مع القلق أنه على الرغم من النمو االقتصادي اجلـدير            حقوق الطفل   جلنة والحظت  -١٨
 تعتمد إىل حد كبري على التعـاون        موزامبيقبالثناء واملطرد على مدى العقد املاضي، ال تزال         

        يزانية الوطنية ال تزال تأيت مـن التعـاون         يف املائة من امل    ٥٣ أن نسبة    الحظتكما  . الدويل
من أجل التنمية وأن ذلك يذهب بشكل متزايد إىل دعم امليزانية العامـة وفقـاً لـسياسات                

 .)٣٢(احلكومة وأولوياهتا

اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصـالح االقتـصادي   ، اعترب ٢٠٠٦ويف عام     -١٩
من أجـل   قوق اإلنسان أن من الضروري تطبيق رصد دقيق         حبوالديون اخلارجية على التمتع     

 لتلبية احتياجات الفئات     فعاالً ضمان استخدام العائدات املتأتية من ختفيف الديون استخداماً       
 .)٣٣(اًاألشد ضعف

 موزامبيق وشـركائها    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة     ، شجع   ٢٠٠٥ويف عام     -٢٠
ل ومتسق يف قطاع الصحة، يتسم بالـشمولية والبـساطة          املتعاونني على وضع منهج متكام    

  .)٣٤(والفعالة قدر اإلمكان وشدد على ضرورة ختصيص املوارد املناسبة لقطاع الصحة
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع -ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٥(ةعاهدهيئة امل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
ذ ـر من تأخ  ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٨عام 
التقريرين الثالث عشر والرابع    تأخر تقدمي   
   ٢٠١٠مايو /عشر منذ أيار

 ١٩٩٤عام التقرير األول منذ تأخر تقدمي     -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ين الثالث والرابع منذ    تأخر تقدمي التقرير    -  ٢٠٠٧مايو /أيار  ١٩٩٩  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ٢٠١٠مايو /أيار
 ٢٠٠٠عام  تقدمي التقرير األول منذ تأخر  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
حيل موعد تقدمي التقريرين الثالث والرابع        -   ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٨  حلنة حقوق الطفل

  ٢٠١٦يف عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٦عام خر تقدمي التقرير األول منذ تأ    -  -

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقـوق     
فـال  الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األط     
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 ٢٠٠٥عام  منذاألول تأخر تقدمي التقرير   -  -  -

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال  ُوجهت دعوة دائمة

  )٣٦()٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩-١٥(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٣٧()٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩-٢٧ (اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي
١ - يونيـه / حزيـران  ٢٦زيارة عمل،    (ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       

  )٣٨()٢٠٠٨يوليه /متوز
 )٣٩()٢٠١٠سبتمرب /يلول أ٤-أغسطس/ آب٢٦(املقرِّر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، 

  احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحياملقرر اخلاص املعين حبق  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة

  )٢٠٠٣ (قوق اإلنساناملمثلة اخلاصة املعنية باملدافعني عن ح  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيوافق عليها بعد
  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بإجراءات موجزة

 .)٤٠( ما قدمته من مساعدة ودعم للبعثةشكر اخلبري املستقل املعين باإلصالح االقتصادي احلكومة على  التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

 .ومل ترّد احلكومة على أيٍّ من هذه الرسائل. خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت مخسة بالغات  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسـلها املكلفـون بواليـات يف إطـار٢٣من أصل   مل ترد موزامبيق على أي استبيان         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٤١(اإلجراءات اخلاصة
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احلق يف احلصول (، دعت موزامبيق تسعة مقررين خاصني ٢٠١٠مايو  /يار أ ١١ويف    -٢١
؛ واحلق يف الغذاء؛ واحلـق يف الـسكن   على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي   

الالئق؛ واحلق يف الصحة؛ واستقالل القضاة واحملامني؛ وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب؛           
جراء زيارة يف نفس الوقـت  إل) االختفاء القسريوالتعذيب؛ واالحتجاز التعسفي؛ وحاالت  

  .٢٠١٠أغسطس / آب٣١ إىل ٢٣خالل الفترة املمتدة من 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
املُنشأ يف  للجنوب األفريقي   املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان       يقدم    -٢٢
ن واملساعدة والدعم للحكومات واجملتمع املدين يف  املشورة يف جمال حقوق اإلنسا١٩٩٨عام 

، نظم املكتب اإلقليمي دورة تدريبيـة       ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٢(بلدان املنطقة مبن فيها موزامبيق    
. )٤٣( واالستعراض الدوري الـشامل    تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات    يف موزامبيق بشأن    

    اإلمنائي الدعم إىل حكومة موزامبيـق أثنـاء         وبرنامج األمم املتحدة     املكتب اإلقليمي وقدم  
أغسطس / ويف آب  . ملبادئ باريس   إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً      ٢٠١٠عام  

 مشاورة يف مابوتو بشأن إجراءات التعيني ألعـضاء         واملكتبنظم الربنامج اإلمنائي    ،  ٢٠١٠
 .)٤٤(ة التنسيق الدولية من ِقَبل جلنماعتمادهواملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
على التمييز ضد املرأة عن شاغل عام يتعلق باستمرار وجـود           أعربت جلنة القضاء      -٢٣

مـسؤوليات  مناذج منطية وممارسات وتقاليد ثقافية متييزية، ذات طبيعة أبوية، تتعلق بأدوار و           
ن هذه مجيعها تشكل عقبات يف وجه طموحـات         إاملرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع، إذ        

حبقوقها اإلنسانية، وتسهم يف استمرار ممارسة العنف       ويف وجه متتعها    املرأة التعليمية واملهنية،    
  .)٤٥(ضد املرأة

وهـي احلالـة   ة والنائية بشأن حالة املرأة يف املناطق الريفي   أيضا   اللجنة القلق    وساور  -٢٤
واألمية، وصعوبات االستفادة من اخلدمات الصحية واالجتماعية، وعـدم         املطبوعة بالفقر،   

  .)٤٦(املشاركة يف عمليات صنع القرار
معاناهتن من  القلق إزاء احلالة االجتماعية للمسنات، مبا يف ذلك         عن   اللجنة   وأعربت  -٢٥

 هوية، باإلضافة إىل املعتقـدات الثقافيـة املتعلقـة    وعدم امتالكهن لبطاقاتالفقر، والعزلة،  
على مجلة أمور منـها،      موزامبيق اللجنة    وحثت .باملسنات واهتام الناس هلن مبمارسة السحر     

حتدي اآلراء التقليدية املتعلقة باملسنات، ال سيما اهتامهن مبمارسة السحر، وتوفري بطاقـات             
  .)٤٧(باخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعيةاهلوية هلن باجملان، لضمان متتعهن الكامل 
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ـ  جلنة القضاء على التمييز العنصري    شعرت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦ القلق إزاء حـاالت   ب
الكراهية، فضالً عن األفعال واملواقف اليت تتسم بالعنصرية وكره األجانب، وخاصة           خطاب  

منع ومكافحة كره األجانب    ىل  الرامية إ بأن تعزز تدابريها     وأوصت موزامبيق    يف ميدان العمل  
  .)٤٨(والتحامل العنصري

جتيـز   فيما يتعلق باللغة، واليت موزامبيقاللجنة علماً مع التقدير بسياسات     وأحاطت    -٢٧
فضالً االبتدائية  الرمسية يف املناهج الدراسية للمدارس   ةاستخدام اللغات احمللية باإلضافة إىل اللغ     

 أن موزامبيق   فريق األمم املتحدة القطري   والحظ  . )٤٩(نيةعن تشجيع اللغات والثقافات الوط    
تلك األحكام والـسياسة يف     لاعتمدت سياسة فيما يتعلق باللغة ولكنه اعترب أن التنفيذ التام           

  .)٥٠(كافة أحناء البلد ال يزال ميثل حتدياً

  أمنه الشخصي الفرد يف احلياة واحلرية ويف ق ح  -٢  
    مـن دسـتور    قد ألغيت   عقوبة اإلعدام   القطري علما أن    يق األمم املتحدة    أحاط فر   -٢٨
 عمليات إعدام خـارج نطـاق       وقوعب تقارير تفيد ب وأحاط الفريق علما أيضاً   . ١٩٩٠عام  

اليت أخذ اجلمهور بالقصاص  عن ظاهرة  فضالًالقضاء على يد أفراد الشرطة والقوات املسلحة   
      خـالل  قصاص على يـد اجلمهـور       لل  شخصاً ٦٢ال تزال متثل مشكلة؛ وأُبلغ عن تعرض        

  .)٥١(٢٠٠٨عام 
 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق القـضاء         ، أرسل   ٢٠٠٦ويف عام     -٢٩

 على إثر حماولتـه  ٢٠٠٥ أطلق النار على رجل يف عام بالغا يتعلق بادعاءات مفادها أن شرطياً   
  .)٥٢( أفراد الشرطةق العام على يدالتدخل ملساعدة امرأة شابة كانت تتعرض للضرب يف الطري

، أبلغ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء أنه أحال حالتني عالقتني         ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠
  .)٥٤(عليهما إىل احلكومة وأنه مل يتلق أي رد )٥٣(١٩٧٤وقعتا يف عام 

يت تفيد  إزاء التقارير ال  ، عربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا البالغ         ٢٠٠٩ويف عام     -٣١
. بأن ضباط الشرطة يعتقلون األطفال بشكل غري قانوين ويعرضوهنم للتعذيب وسوء املعاملـة    

دعاءات، واختاذ تدابري فورية لوقـف      تلك اال التحقيق يف مجيع    وحثت اللجنة موزامبيق على     
  إلفـالت            ا ومكافحـة الثقافـة الـسائدة املتمثلـة يف     ،ممارسة الشرطة العنف ضد األطفال  

  .)٥٥(من العقاب
 ما تستويف املتطلبات الدنيا     فريق األمم املتحدة القطري إىل أن السجون نادراً       وأشار    -٣٢

 والسجون ، ما يودع السجناء األحداث والبالغون يف الزنزانات نفسهافكثرياً. ملعاملة السجناء
ـ وهناك  .  باملائة من السجناء هم رهن االحتجاز االحتياطي       ٣٤ وأن   ،ةظمكت  ارير أيـضاً  تق

وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري     .  عن حاالت إساءة املعاملة والتعذيب يف السجون       تتحدث
 وأن تـدابري    واملرافق الصحية أن السجناء ال حيصلون على الغذاء املناسب والرعاية الصحية          

  .)٥٦( إدماج السجناء يف اجملتمع قليلةإعادة
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 اجلنديات  جود دالئل تشري إىل أن    ق إزاء و  القلعن  اللجنة  أعربت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٣
الفتيات والنساء الشابات اللوايت خضعن لالستغالل كإماٍء أو اخـُتطفن          وكذلك  السابقات،  

برامج إعـادة إدمـاج     كثرياً ما يستثنني من     لُيستعبدن ألغراض جنسية يف القوات املسلحة،       
  .)٥٧(اجلنود السابقني

أن املعلومات املتاحة تشري إىل انتـشار قبـول          يوالحظ فريق األمم املتحدة القطر      -٣٤
وأكدت دراسة استقصائية أجريت يف عـام       . استخدام العنف ضد النساء على نطاق واسع      

ق للرجال   باملائة من النساء اللوايت أجنب على االستقصاء أنه حي         ٣٦ ذلك حيث ذكر     ٢٠٠٨
  .)٥٩(اثلةمموقدمت منظمة اليونيسيف مالحظات . )٥٨(ضرهبن يف بعض احلاالت

القيام جبملـة   مبوزامبيق  على التمييز ضد املرأة     القضاء   جلنة   ، أهابت ٢٠٠٧ويف عام     -٣٥
جنائية، وأن جتري مقاضاة مرتكبيها     جرمية   اعتبار ممارسة العنف ضد املرأة والفتاة     أمور منها   

فورية النساء والفتيات من ضحايا العنف من ُسـُبـل        متكّن  ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم، وأن     
  .)٦٠(الذي حلقهن وتوفري احلماية هلنإلصالح الضرر 

 القلق ألن العقاب البدين ال يزال مشروعاً يف املـرتل ويف             حقوق الطفل   جلنة وساور  -٣٦
 من أن    اللجنة بالقلق أيضاً   وشعرت.  ما يعترب السبيل الوحيد لتأديب األطفال      املدارس، وغالباً 

  .)٦١(ة على حظر العقاب البدين يف املرتل واملدارسقانون محاية حقوق الطفل ال ينص صراح
 ٢٠٠٨وأشارت اليونيسيف إىل استقصاء أجرته وزارة التعليم والثقافـة يف عـام               -٣٧

 باملائة من الفتيات اللوايت أجنب عليه أبلغن أن بعض املدرسـني يـشترطون              ٧٠كشف أن   
أن ذكـرن   ئة من الفتيات     باملا ٥٠وأن  االتصال اجلنسي مقابل االرتقاء من صف إىل آخر؛         

عـدم التـسامح   "وقد أعلنت وزارة التعليم .  يتعدون عليهن جنسياً  أيضاً أقراهنن من الذكور  
. )٦٢(يبقى ضـعيفا  سياسة  هذه ال  يف املدارس إال أن إنفاذ        اجلنسي بالتعديفيما يتعلق   " املطلق

حـرش واإليـذاء   للتوأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تعرض الفتيات يف املـدارس             
. )٦٣(ن تطور الفتيات واستكمال دراسـتهن   ميثل أحد العوائق الرئيسية اليت حتول دو       اجلنسيني

عن قلقها الشديد إزاء انتشار ممارسات اإليذاء والتحـرش         حقوق الطفل   جلنة  وباملثل أعربت   
ردة، اجلنسيني يف املدارس وهي ممارسات قد تؤدِّي ببعض الفتيات، حسب بعض التقارير الوا            

 القضاء على التمييز ضد النساء موزامبيـق       جلنة   تحثو. )٦٤(ىل رفض الذهاب إىل املدرسة    إ
عن التحرش بالفتيات أو اإلساءة إلـيهن   إنزال العقاب الفعلي على املسؤولني      على أن تضمن    

  .)٦٥(الفتيات يف شجب تلك احلاالتتساند يف النظام التعليمي، وأن 
 حيظـر عمـل     ٢٠٠٨ قانون الطفل لعام  ة القطري إىل أن     وأشار فريق األمم املتحد     -٣٨

     سنة، ولكنه الحظ أن القـانون  ١٥األطفال وأي شكل من أشكال عمل األطفال دون سن       
 باملائة من األطفال الذين تتراوح      ٢٢أن  اليت استشهد هبا    وتبني البيانات   .  فعلياً ال ينفذ تنفيذاً  
)  باملائة ١٥(فاوت كبري بني املناطق احلضرية       سنة يعملون مع وجود ت     ١٤ و ٥أعمارهم بني   

فعمل األطفال منتشر يف املناطق الريفية ويعترب يف العديد مـن           ).  باملائة ٢٥(واملناطق الريفية   



A/HRC/WG.6/10/MOZ/2 

GE.10-17033 10 

 اقتـصادياً يزاولون نشاطاً   الذين  ويقدر عدد األطفال    .  لبقاء األسرة املعيشية   األحيان ضرورياً 
  .)٦٦( طفل يف موزامبيق٨٠٠ ٠٠٠بنحو 
 السماح  موزامبيقعن قلقها إزاء اعتزام     حقوق الطفل   جلنة  أعربت  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٣٩

بـشروط خاصـة، وإزاء     بالعمـل    سنة   ١٥ و ١٢لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني       
 اللجنة عن قلقها الـشديد      أعربتو. املبادرات احملدودة اليت اتُّخذت ملكافحة عمل األطفال      

 اللجنة أنه   والحظت .يتام الذين تستغلهم اُألسر الكفيلة اقتصادياً     إزاء وضع األطفال األ   أيضاً  
أعمـال غـري    "سنة بأداء    ١٨ و ١٥ُيسمح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني        إذا كان   
  .)٦٧( مل توضع بعد"أعماالً خفيفة" قائمة باملهن اليت ُتعترب ، فإن"خطرة
بـأن القـانون    موزامبيق و طفال يف    اللجنة بقلق عميق إزاء تزايد دعارة األ       وشعرت  -٤٠

القائم ال يسري على بعض اجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب يف حق أطفال، مبا فيها اإلكراه على                
وضع وتعزيز تدابري تشريعية     وأوصت جبملة أمور منها      .عالقات جنسية واالستغالل اجلنسي   

  .)٦٨(واإليذاء اجلنسيني مناسبة ملعاجلة قضايا االستغالل
شار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عدد حاالت العنف ضد األطفال املبلـغ              وأ  -٤١
  .)٦٩( حالة٣ ٥٠٠ إىل أجهزة الشرطة يفوق ٢٠٠٩ها يف عام عن
 ملكافحة ٢٠٠٨يف عام  وأحاطت جلنة حقوق الطفل علما مع التقدير باعتماد قانون            -٤٢

 اإليذاء اجلنسي واالجتار بالبشر     وأوصت موزامبيق باعتماد خطة عمل ملكافحة     االجتار بالبشر   
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال         مع األخذ بعني االعتبار     

جلنة خرباء  ، عربت   ٢٠١٠ويف عام   . )٧٠(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
 عن أملها يف أن تعتمـد لـوائح         تمنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيا      

ة الضحايا  تنظيمية لتنفيذ قانون مكافحة االجتار بالبشر يف القريب العاجل، بغرض وضع محاي           
جبملة أمور منها،   املرأة  وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد       . )٧١(وإدماجهم موضع التنفيذ  

 لالجتار بالبشر وتعزيز تلـك      ذريةمواصلة السياسات والربامج الرامية إىل معاجلة األسباب اجل       
  .)٧٢(السياسات والربامج

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 ال سيما    رئيسياً يظل الوصول إىل العدالة حتدياً     حسب فريق األمم املتحدة القطري،      -٤٣

 ٩٦ ١/٠٠٠وبلغت نسبة القضاة إىل السكان . بالنسبة إىل األفراد املنتمني إىل الفئات احملرومة
والبشرية الكافية اليت متكنـهما مـن   إىل املوارد املالية كلتامها  وزارتا العدل والداخلية  وتفتقر

 باملائـة مـن     ٤٥إال   املساعدة القانونية اجملانية  وال تغطي شعبة    . الكامل اللتزاماهتما االمتثال  
  .)٧٣(مقاطعات البلد

 اختـاذ  مور منهاالتمييز العنصري جبملة أ، أوصت جلنة القضاء على    ٢٠٠٧ويف عام     -٤٤
  .)٧٤( السكانالتدابري الالزمة لتوسيع نطاق املساعدة واملعونة القانونيتني لتشمال مجيع
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أن تعمـل   ، أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد النساء موزامبيق ب         ٢٠٠٧ويف عام     -٤٥
ني ، ومتك يف جمال حقوق اإلنسان   بالتدريب الكايف   القضاة يف احملاكم احمللية     تزويد  على ضمان   

  .)٧٥(اكم على قدم املساواة مع الرجلاملرأة من اللجوء إىل هذه احمل
ورحب فريق األمم املتحدة القطري باحلكم الوارد يف الدستور واملتعلق بالـسلطات              -٤٦

تلـك املؤسـسات وإىل أن دور    أشار إىل عدم وجود معلومات بشأن وضع       التقليدية ولكنه 
 ال يقود يف كثري من األحيـان إىل         ارج نطاق القضاء   حل النـزاعات خ   يفاحملاكم التقليدية   

مسائل من قبيل مـرياث     ، هناك   فعلى سبيل املثال  . اختاذ قرارات قائمة على حقوق اإلنسان     
    وأما القرارات املتعلقة مبلكية األراضي فكـثرياً      . النساء يف أوضاع صعبة للغاية    تضع  األرامل  

  .)٧٦(تسم بالتمييز ضد الفئات احملرومةما ت
باعتماد قانون قضاء األحداث وبتحديد حقوق الطفل  جلنة ، رحبت٢٠٠٩ويف عام   -٤٧

 بالقلق إزاء عـدم     شعرتبيد أن اللجنة    .  سنة ١٦ عندالسن الدنيا لتحمل املسؤولية اجلنائية      
وإزاء تواتر حـاالت االحتجـاز      يف املالذ األخري فقط     استخدام احلرمان من احلرية كتدبري      

 اللجنة كذلك بقرار إنشاء حماكم خمتصة بقضايا األحداث، غري          ورحبت. السابق للمحاكمة 
يف موجـودة   تقوم بوظيفتـها    من هذه احملاكم     بالقلق لكون حمكمة واحدة فقط       شعرتأهنا  

  .)٧٧(ألخرى حياكمون يف حماكم للراشدينمابوتو، ولكون األطفال يف مجيع األقاليم ا
 ُيدعى ارتكـاهبم  م سلطة احتجاز قاصرين     وذكرت اليونيسيف أن أفراد الشرطة هل       -٤٨

لقاصـرين أو إىل    لإىل حمكمة   بعد هذه املدة     ويتعني إحالة الطفل      يوماً ٣٠جرمية ملدة أقصاها    
والطريقة املثلى هي استخدام مراكز العبور واملرافق الوسيطة وينبغـي إيـالء            . إدارات مدنية 

 بيـد أن تلـك      .يف الوقت املناسبة  اعتبار خاص لتلك احلاالت لضمان إحالتها على احملاكم         
  .)٧٨(املمارسة ليست شائعة

ن اخنفاض نسبة ضباط الشرطة وغياب اهلياكـل        إوقال فريق األمم املتحدة القطري        -٤٩
     . والتجهيزات املناسبة حيدان من إمكانية احلصول على خدمات فعالة من أجهـزة الـشرطة             

سمح بإجراء حتقيقات على حنـو سـليم يف         كما أن غياب نظام تأدييب وهيئات الرقابة ال ي        
  .)٧٩(ضد أفراد جهاز الشرطةاالدعاءات اخلطرية املرفوعة 

  احلياة األسريةيف وويف الزواج احلق يف اخلصوصية   -٤  
، رفـع سـن     ٢٠٠٤مبوجب قانون األسرة لعام     جرى،  أشارت اليونيسيف إىل أنه       -٥٠

أيـضاً  سن الزواج مبوافقة الوالدين     ورفع   سنة   ١٨ إىل   ١٦الزواج بدون موافقة الوالدين من      
 باملائة من الفتيـات الـاليت       ١٧بيد أن البيانات األخرية كشفت أن       .  سنة ١٦ إىل   ١٤من  

 قبـل   ن باملائة تزوج  ٥٢ سنة وأن    ١٥ سنة تزوجن قبل سن      ٢٤ و ٢٠تتراوح أعمارهن بني    
وقدم فريق  . )٨٠()٢٠٠٨،  دراسة استقصائية جملموعة املؤشرات املتعددة    ( سنة   ١٨بلوغ سن   

  .)٨١(م املتحدة القطري مالحظات مماثلةاألم
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 اسـتمرار   إزاء بالقلق    القضاء على التمييز ضد النساء      جلنة ، شعرت ٢٠٠٧يف عام   و  -٥١
تعدد الزوجـات يف بعـض      واملمارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج املبكر أو القسري،         

 مبوزامبيـق  اللجنة   أهابتو .األسرة اجلديد املناطق، مع أهنا ممارسات حمظورة مبوجب قانون        
، عربت جلنـة    ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٢(املذكورقانون  الخبصوص  إلذكاء الوعي   زيادة جهودها   

  .)٨٣(شواغل مماثلةحقوق الطفل عن 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه رغم حتقيق تقدم ملحـوظ يف تـسجيل                 -٥٢

كما أن عدم   . موع األطفال يف موزامبيق غري مسجلني بعد       باملائة من جم   ٥١حنو  املواليد، فإن   
ويف عـام   . )٨٤(ثل مصدراً من مصادر القلق البـالغ      التسجيل يف صفوف السكان البالغني مي     

،  على التعجيل بإرساء نظام تسجيل املواليد جماناً       حثت جلنة حقوق الطفل موزامبيق    ،  ٢٠٠٩
  .)٨٥(، مبا يف ذلك أنأى املناطقالبلد أحناء  يف مجيع ومتاحاًوالذي ينبغي أن يكون مستداماً

 إىل تاريخ متيز بضعف معدالت التسجيل       وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه نظراً        -٥٣
إىل جانب أمناط اهلجرة طويلة األجل املدفوعة باالعتبارات االقتصادية والرتاعات الداخليـة،            

وقدمت مفوضية األمم   . )٨٦( اجلنسية  معرض خلطر أن يكون عدمي      من السكان   هاماً فإن قسماً 
  .)٨٧(ةاملتحدة لشؤون الالجئني مالحظات مماثل

 يف حالة النساء     جدياً موزامبيقبأن تنظر   املرأة   القضاء على التمييز ضد      جلنةوأوصت    -٥٤
نتيجـة   وناألطفال الذين يولَد  ويف حالة   الاليت يعشن يف إطار عالقات اقتران حبكم الواقع،         

  .)٨٨(أوجه احلماية القانونية املالئمةت، وضمان متتعهم بالعالقاهلذه 
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن القانون اجلنائي احلايل حيظر املثلية اجلنسية بينما          -٥٥

  )٨٩ (.التمييز ضد املوظفني بسبب ميوهلم اجلنسية) ٢٠٠٧(حيظر قانون العمل املعدل 

واحلـق يف  والتجمـع الـسلمي   تكوين اجلمعيات   وري  التعبحرية  و أو املعتقد    حرية الدين   -٥  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

ه  أن حرية تكوين اجلمعيات مكرسة يف الدستور وأن        الحظ فريق األمم املتحدة القطري      -٥٦
  .)٩٠(حلق يف التظاهر مكفول بصورة عامةأن اوالبلد مئات من منظمات اجملتمع املدين يوجد يف 

الحظت االعتراف بالوجود امللحوظ للمرأة يف مواقع صنع القرار السياسي،          ورغم    -٥٧
عقبات يف طريق تقدم املرأة يف جماالت       أنه ال تزال هناك     القضاء على التمييز ضد النساء      جلنة  

واإلدارة احلكومية، والقضاء الدبلوماسية األخرى من االت اجملاحلياة العامة واملهنية، ومن بينها 
  .)٩٢(م املتحدة القطري مالحظات مماثلةوقدم فريق األم. )٩١( يف املستويات العلياخصوصاً

  اتيةؤعمل عادلة ومالتمتع بشروط احلق يف العمل ويف   -٦  
قد  ٢٠٠٧أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن اعتماد قانون العمل اجلديد يف عام                -٥٨

بيد أنه اعترب أن العـائق األساسـي        . رمسيد ال الصعيإرساء حقوق العمال على     ساهم كثرياً يف    
  .)٩٣(ن يف ضعف إمكانية تطبيق القواننيالذي حيول دون منح العمال حقوقهم األساسية يكم



A/HRC/WG.6/10/MOZ/2 

13 GE.10-17033 

 مجلة من األمور ومـن      عن قلقها بشأن  املرأة  القضاء على التمييز ضد      جلنة   وأعربت  -٥٩
 ، الرمسـي لعملايف سوق ها يز ضدوالتميالذي تعيشه املرأة   الوضع املتسم باحلرمان    ذلك إزاء   

. يف قوانني العمـل    الواردة   بني اجلنسني األحكام املتعلقة باملساواة    ضعف إنفاذ   وكذلك إزاء   
يف القطاع غري الرمسي، حيث ارتفاع عدد النساء العامالت  اللجنة القلق كذلك بشأن      ساورو

 اللجنـة   وحثت .ماعييفتقرن إىل األمان الوظيفي وفرص احلصول على مزايا الضمان االجت         
  .)٩٤(قوانني العملالواردة يف املساواة األحكام املتعلقة ب على تدعيم إنفاذ موزامبيق

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
حتت أكثر من نصف جمموع السكان يعيشون       ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن         -٦٠

 معرضة النعدام األمن الغذائي،    باملائة من األسر املعيشية      ٣٤ مستوى خط الفقر الوطين، وأن    
على حنو  سن اخلامسة ال يزال مرتفعاً دون  وأن معدل سوء التغذية املزمن يف صفوف األطفال         

السكان فحسب حيصلون على     باملائة من    ١٣,٥وعالوة على ذلك، فإن     ).  باملائة ٤٤ (مفزع
  .)٩٥(الكهرباء

 تشعر بالقلق إزاء الفقر املدقع الذي تعـاين     حقوق الطفل  جلنة، ظلت   ٢٠٠٩ويف عام     -٦١
منه نسبة كبرية من اُألسر واألطفال وإزاء النسبة احملدودة من األطفال الذين يـستفيدون مـن                

 وضع برامج مـن أجـل    القيام جبملة أمور منها،علىموزامبيق   اللجنة   وحثت. الربامج اخلاصة 
االجتماعي ويف خطط اإلسكان يف املناطق الريفية واملناطق       إحداث حتّسن كبري يف نظام الضمان       

  .)٩٦(املياه النظيفة الصاحلة للشربوبالصرف الصحي مبرافق احمليطة باملدن، ويف تزويد املنازل 
 بتعزيز براجمها   القضاء على التمييز العنصري موزامبيق    جلنة  ، أوصت   ٢٠٠٧ويف عام     -٦٢

 على اختاذ املزيد    تهاوشجع  إىل الرعاية الصحية للجميع    اليت هتدف إىل توفري إمكانية الوصول     
اإليـدز واملالريـا والكـولريا      /ةمن التدابري للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        

  .)٩٧(ومكافحة هذه األمراض
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه يف حني حتقق تقـدم يف جمـال صـحة                 و  -٦٣

 حالـة   ٤٠٨ظلت مرتفعة حيث بلغت     األمهات عند الوالدة    وفيات  األطفال، إال أن معدل     
القضاء على التمييز ضد  جلنة ، عربت ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٨( مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل   
ارتفـاع معـدل محـل      وإزاء  األمهات عند الـوالدة،     وفيات  معدل   بشأن   هاقلقاملرأة عن   

يث إمكانية احلصول على اخلـدمات      النساء من ح  تواجهها  بشأن العقبات اليت    واملراهقات،  
زيـادة تـوفري    لتـدابري   مجلة من األمور منها اختاذ       اعتماد على   موزامبيق وحثت. الصحية

منع حدوث حـاالت محـل       و املعلومات وسبل التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية       
      ا  سـيم  ، قدمت جلنة حقوق الطفل توصـيات مماثلـة وال         ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٩(تاملراهقا

  .)١٠٠(فيما يتعلق حبمل املراهقات
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 من أعلى   موزامبيقيف  الرضَّع  ن معدالت وفيات    وساور جلنة حقوق الطفل القلق أل       -٦٤
 إزاء تزايد نسبة وفيات األطفـال نتيجـة         وساورها قلق بالغ أيضاً   . )١٠١(املعدالت يف العامل  

ويف .  انتشاره يف صفوف النساء     معدل ، وإزاء البشرية املرتبطة بفريوس نقص املناعة      األمراض
مبـضادات   أن عدد األطفال الذين يتلقـون العـالج    حني أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً     

 باملائـة   ١٨ قد ارتفع بشكل ملحوظ، فقد سـاورها القلـق ألن            فريوسات النسخ الرجعي  
، عـربت جلنـة     ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٢(ج املناسب فحسب من األطفال املؤهلني تلقوا العال     

     مماثلـة،  شـواغل    عن   )١٠٤(وفريق األمم املتحدة القطري    )١٠٣(املرأةقضاء على التمييز ضد     ال
 فإن معـدل انتـشار      ،األمم املتحدة القطري  ووفقاً لفريق   . ال سيما فيما يتعلق بوضع النساء     

من  سنة أعلى بأربع مرات      ٢٩ و ١٤أعمارهن بني   لدى شرحية الفتيات اللوايت تتراوح      املرض  
  .)١٠٥(نتشاره يف صفوف الفتيانمعدل ا
اإليدز، وإن /عالج فريوس نقص املناعة البشرية وأكد فريق األمم املتحدة القطري أن         -٦٥

وتعد املراهقات  . بعيدة عن أن تكون شاملة    خبدمات العالج هذه    ، إال أن التغطية     كان جمانياً 
لغ عدد األطفال الـذين     ويب. يف املناطق احلضرية يف جنوب البلد الفئة األكثر عرضة للخطر         

 ١,٨يقـدر بنحـو      من بني عدد األيتام الذي        طفل ٥١٠ ٠٠٠تيتموا بسبب مرض اإليدز     
بشكل اإليدز بومن املتوقع أن يرتفع عدد األيتام حيث أصبحت األمراض املتصلة  . مليون يتيم 

 ٦٨وقدمت منظمة اليونيسيف معلومات مماثلة وبّينـت أن         . )١٠٦(متزايد السبب األول لليتم   
  .)١٠٨(٢٠٠٨يعيشون مع والديهم يف عام كانوا من األطفال فقط باملائة 
 الـذي حتتلـه      للموقع اجلغـرايف    أنه نظراً  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أيضاً       -٦٦

ظ على متتـع    موزامبيق، فإهنا معرضة بدرجة كبرية للكوارث الطبيعية اليت تؤثر بشكل ملحو          
  .)١٠٨(السكان حبقوق اإلنسان

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه يف حني يقر الدستور باحلق يف السكن، فإن                -٦٧
 ويقدر عـدد حـاالت      .، ال يزال ميثل مشكلة    من حيث العدد واجلودة   توفر السكن الالئق،    

 ١٧ ٠٠٠بنحو  وانعدام النظافة الصحية ونقص املرافق الصحية     الوفاة بسبب عدم كفاية املياه      
  .)١٠٩(حالة سنوياً

  احلق يف التعليم  -٨  
 مثـة   أنالقلق إزاء مجلة أمور منها      عن  جلنة حقوق الطفل    أعربت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٦٨

أن معدل التـسجيل  ، وبني األقاليمال تزال قائمة فوارق كبرية يف فرص احلصول على التعليم    
ن بارتفـاع   أن االرتفاع السريع يف التسجيل مل يقتر      ، و متدنياً للغاية يف املستوى الثانوي يظل     

نسبة عدد الطالب إىل عدد املدرِّسني مل تتراجـع         ، وأن   معاِدل يف االستثمار يف نوعية التعليم     
  .)١١٠( يف مستويات التعليم العلياكبرياًال يزال التفاوت بني اجلنسني وأن ، إىل مستوى مقبول
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نسبة يتصل ب  أنه يف حني حتقق التكافؤ فيما        والحظ فريق األمم املتحدة القطري أيضاً       -٦٩
وجود تفاوت بني   تبني  ، فإن معدالت استكمال الدراسة ال تزال        االلتحاق باملدارس االبتدائية  

 باملائة من   ٨٠مقابل  فقط   باملائة   ٦٥,١وتبلغ نسبة الفتيات الاليت يتممن دراستهن       . اجلنسني
فوف يف معدل األمية وال سيما يف ص      أيضاً  ويربز التفاوت بشكل ملحوظ     . الطالب الذكور 

 وهو ضعف    باملائة عموماً  ٦٥البالغني والسكان املسنني حيث تبلغ النسبة يف صفوف النساء          
  .)١١١(املسجل يف صفوف السكان من الذكوراملعدل 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الرسوم املدرسية يف مرحلة التعليم الثانوي         -٧٠

 باملائة من األطفـال الـذين       ٢٠ة املسجلة إال أن     وبالرغم من الزيادة الكبري   . ال تزال مطبقة  
 باملائة فقط   ١٥ سنة ال يذهبون إىل املدرسة االبتدائية كما أن          ١٢ و ٦تتراوح أعمارهم بني    

عـدم  ويؤدي انعدام مرافق التعلم املناسبة واخنفاض عدد الفصول و. تعليمهم االبتدائي يتمون  
دارس وال سيما يف املنـاطق الريفيـة، إىل   التجهيزات الصحية وصعوبة الوصول إىل امل    كفاية  

 والزواج املبكـر واجلوانـب      إنشاء وضع ازدادت حدته بسبب الفقر وإيذاء الطالب جنسياً        
وال يـزال   .  يف قدرة األطفال على التمتع حبقهم يف التعلـيم          سلبياً الثقافية العامة مما أثر تأثرياً    

  .)١١٢( باملائة٥٣بلغ باخلطر إذ معدل األمية يف صفوف البالغني عاليا بصورة تنذر 
بالقلق بشأن اخنفاض معدالت مشاركة     املرأة  وشعرت جلنة القضاء على التمييز ضد         -٧١

، وكذلك خبصوص املعـدالت املرتفعـة للرسـوب         يف املستويني الثانوي واجلامعي   الفتيات  
رقـل  الـيت تع  الظـروف   عن القلق إزاء     أيضاً اللجنة   تعربوأ.  يف صفوف النساء   والتسرب

حصول الفتيات على التعليم يف مجيع املستويات، ومن بينها الفقر، وتناثر شبكة املـدارس،              
  .)١١٣(، والزواج املبكر، واحلمل املبكرواملسؤوليات املرتلية امللقاة على عاتق الفتيات

  ن وطالبو اللجوءئواملهاجرون والالج  -٩  
ق تواجه حتدي استضافة آالف من      أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن موزامبي         -٧٢

ويالحـظ  . تدفقات اهلجرة املختلَطة   للمرور العابر بالنسبة إىل      ممراًعالوة على أهنا    املهاجرين  
املوارد البشرية واملادية، يواجه حراس احلدود، وأفـراد الـشرطة          من حيث    للقيود   نظراًأنه  

لهجرة املختلطة بطريقـة تراعـي      وإدارة اهلجرة صعوبات متزايدة يف إدارة االرتفاع الكبري ل        
متطلبات احلماية بغية ضمان احترام قانون الالجئني وحقوق اإلنـسان واملبـادئ املتعلقـة              

  .)١١٤(والتقيد هباباحلماية 
 ٧ ٧٢٣ تستضيف موزامبيق حاليـاً ووفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،        -٧٣

وأُعلـن خمـيم    .  طالب جلوء  ٤ ١٧٦ و اًجئ ال ٣ ٥٤٧منهم  ممن ُتعىن هبم املفوضية،      شخصاً
  .)١١٥( طاليب اللجوء اجلدد يف موزامبيق لالستقبال والتسجيل بالنسبة إىل وحيداًماراتان مركزاً

مجيـع طـاليب   حـصول  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن موزامبيق حترص على     -٧٤
ق لالجئني وطاليب اللجـوء     وحي. أو بطاقات هوية  أوراق  مبنحهم  على وثائق   اللجوء والالجئني   
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طاليب اللجوء  مما يستحق الثناء أن      على أن    وشدد الفريق أيضاً  . احلصول على وثائق احلالة املدنية    
  .)١١٦(جواب املتعلق بتحديد مركز اللجوءاالستبعد انتهاء هلم حرية التنقل خارج املخيم 

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٠  
 جهوداً   أن املعين باألشخاص املشردين داخلياً   مني العام   ممثل األ ، الحظ   ٢٠٠٩يف عام     -٧٥

وأوصى جبملة  . ألشخاص املشردين بسبب الفيضانات   امن أجل محاية حقوق     بذلت  جبارة قد   
  .)١١٧(السلطات عمليات تشاور مع السكان املعنينيمن األمور منها أن تستحدث 

  ت اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقا - اًثالث 
 ابتداًءإمجاالً، يف سياق الوضع     ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن موزامبيق حققت           -٧٦
  يف كافة مؤشرات التطور االقتصادي مما حفز على حتقيـق          ملحوظاً تقدماًما بعد الرتاع،    من  

  .)١١٨(تطور يف حتسني وضع حقوق اإلنسان
كانت علـى وشـك    موزامبيق أربع مقاطعات مشالية يفأن إىل  أيضاً  وأشار الفريق     -٧٧

        ومن املتوقع تطهري املناطق املتبقية قبل األجـل احملـدد ملوزامبيـق يف             . من األلغام التخلص  
  .)١١٩(معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد مبوجب ٢٠١٤عام 
 يف   سـلبياً  وذكر الفريق أن الفساد ال يزال ميثل مشكلة مستشرية وأهنا تؤثر تأثرياً              -٧٨
  .)١٢٠(٢٠٠٤ارة مكافحة الفساد منذ عام وأثىن على إنشاء إد. لتمتع بكافة حقوق اإلنسانا

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -اً رابع 

  توصيات حمددة للمتابعة    
أن تقـدم، يف    ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل موزامبيق          ٢٠٠٧يف عام     -٧٩

 اتتوصيات الواردة يف الفقر   للاإلجراءات اليت اختذهتا تبعاً     دة، معلومات بشأن    غضون سنة واح  
خطـاب الكراهيـة     (٢٢، و )أمني املظـامل   (٢١، و )السلطات التقليدية والقانون العريف    (١٣

  .ومل تتلق اللجنة أي رد. ن مالحظاهتا اخلتامية م)١٢١()والتصرفات العنصرية واملعادية لألجانب

  التقنية القدرات واملساعدة بناء - خامساً 
مـن  املـساعدة  لتمـاس   باموزامبيـق ، أوصت جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٩يف عام    -٨٠

مـن  واألمم املتحدة وغريها   ،  )١٢٢(العنف املرتيل ما يتعلق ب   في املنظمات اليونيسيف وغريها من  
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عمل الدولية  واالستمرار يف التماس املساعدة من منظمة ال      ،  )١٢٣(اهليئات بشأن األلغام األرضية   
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء       ومن   )١٢٤(واليونيسيف فيما يتعلق بعمل األطفال    

منظمة األمم  و ،األحداث، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية          
 حكوميـة    ومنظمات غري  املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،       

  .)١٢٥(قضاء األحداث وتدريب رجال الشرطةفيما يتعلق ب
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