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تجميع بشأن موزامبيق
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان*

أوالا -معلومات أساسية
-1

ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض الدوري الشامل.
أ ّ

وهو تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة وغيرها من وثائق األمم المتحدة ذات
تقيدًا بالحد األقصى لعدد الكلمات.
الصلة ،وهو مقدم في شكل موجز ّ

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والةيلااات الاادوليااة لحقوق
()2( )1
اإلنسان
-2

أوصت ت تتن اللجعة المععية بحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أست ت تترهم بمن تع ر مو امبيق

في التص ت ت ت ت ت تتديق على الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتص ت ت ت ت ت تتادية واالجتما،ية والاقاةية ،واالت ا ية الدولية

لحماية جميع األشت ت ت ت ت ت خاص من االخت اء القس ت ت ت ت تتري ،وات ا ية مع مة العمل الدولية بش ت ت ت ت تتمن العماا المعزليين

لعام ( 2011رقم .)3()189
-3

وأوصت ت تتن مع مة األمم المتحدة للترلية والعلم والاقافة (اليونست ت تتكو) واللجعة المععية بالقضت ت تتاء على

التمييز ضد المرأة مو امبيق بالتصديق على ات ا ية مكافحة التمييز في مجاا التعليم .
()4

والحظ فريق األمم المتحتتدة الُقيري أن مو امبيق وج تتن دعوة دائمتتة الى اإلجراءات الختتاص ت ت ت ت ت ت تتة
-4
()5
لمجلس حقوق اإلنستان في عام  ،2016وأن ا استتقبلن في المتوست يارة واحدة كل ستعة معذ ذل الحين .
وأشت تتار ال ريق الُقيري الى أن الحكومة قدمن معذ عام  ،2018ولدعم من األمم المتحدة ،بعجاح تقارير الى
ثالث هيئات معاهدات ،وأن هذه التقارير قد تم استعراض ا(.)6

__________

*

اتُّ ق على نشر هذا التقرير بعد تاريخ العشر االعتيادي ل روف خارجة عن ارادة الج ة التي قدمته.
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ترست تتن لجعة مخص ت تصت تتة مشت تتتركة بين الو ارات مكل ة
وأشت تتار ال ريق الُقيري الى أن و ارة العدا أ

باإلبالغ بااللتزامات المتعلقة بحقوق اإلنس ت ت ت تتان والقانون اإلنس ت ت ت تتاني ،والحظ أن الج ود الرامية الى اض ت ت ت ت اء
ود تُبشر بالخير(.)7
اليابع المؤسسي على اللجعة وتوطيد آليات التشاور في ا ج ٌ

-6

وأوصتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تع ر في اعتماد ستياستة و/أو خية عمل وطعية في مجاا

حقوق اإلنست تتان من أجل نشت تتر وتع يذ التوصت تتيات الصت تتادرة عن جميع آليات حقوق اإلنست تتان ،وتُي ّس ت تر يارة
المقررة الخاصت تتة المععية بحاالت اإلعدام خارق القضت تتاء أو بمجراءات موجزة أو تعست ت اً ،فضت تالً عن يارات
آليتات اإلجراءات الختاصت ت ت ت ت ت تتة األخرى التتابعتة لمجلس حقوق اإلنست ت ت ت ت ت ت ان ،بمتا في ذلت ال ريق العتامتل المععي

قدم ردوداً كتابية على
بمست تتملة حقوق اإلنست تتان والشت تتركات عبر الوطعية وغيرها من مؤس ت تست تتات األعماا ،وتُ ّ
()8
الرسائل التي بعا ا المكل ون بواليات في اطار اإلجراءات الخاصة ،وهو ما لم ت عله معذ عام . 2016

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-7

()9

أشت تتار ال ريق الُقيري الى أن ست تتياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-دفع الحكومة الى

اعالن حتالتة اليوارف في آذار/متارس  ،2020ومتددت تا بعتد ذلت حتى أيلوا/ست ت ت ت ت ت تتبتمبر ععتدمتا غيرت اعالن تا

الى حتالتة كوارث م توحتة( .)10وقتد كتا تنن لتتدابير الو تق ا تية آثتار كبيرة ومتعتددة األوجته ،بمتا في ذلت بست ت ت ت ت ت تبت

القيود التي ُفرضن على حقوق اإلنسان(.)11

وأحتتا ال ريق الُقيري علم تاً بمراجعتتة امو امبيقن قتتانون العقولتتات وقتتانون اإلجراءات الجعتتائيتتة،
-8
واعتمادها قانون تع يذ األحكام القضائية ،تمشياً مع توصيات( )12جولة االستعراض السابقة(.)13
-9

والحظ ال ريق الُقيري أنه أُدخلن ،معذ عام  ،2016تحست ت ت ت ت ت تتيعات على القدرات التشت ت ت ت ت ت ت يلية للجعة

الوطعية لحقوق اإلنست ت ت ت تتان وديوان الم الم ،بحيث يتعاوا الكيانان حجماً أكبر من القضت ت ت ت تتايا ،ويت اعالن مع
طائ ة أوست تتع من المست تتائل ومع مجموعة أوست تتع من الج ات الش ت تريكة .وعلى الرغم من هذا التقدم ،ال تزاا

هعاك تحديات خييرة .واستتمرت كلتا المؤستستتان في االعتماد على التمويل الخارجي لقبقاء على العمليات
األس تتاس تتية ،في حين أن المخصت تص تتات المالية الحكومية لم تزدد اال يادة متواض تتعة على مر الس تتعين .ولم

يتمكن أي من الكيانين من توست ت ت ت ت تتيع نياق نشت ت ت ت ت تتاطه الى خارق مديعة مابوتو ،ولم يتمكعا من تقديم ست ت ت ت ت تتوى

توصيات غير ملزمة تابعت ا الحكومة واستجابن ل ا بدرجات معخ ضة جداً(.)14
-10

والح تتن اللجعتتة ال ر،يتتة لمعع التعتتذي ت

وغيره من ضت ت ت ت ت ت تتروق المعتتاملتتة أو العقولتتة القتتاست ت ت ت ت ت تيتتة

أو الالانستتانية أو الم يعة أن اللجعة الوطعية لحقوق اإلنستتان مكل ة رستتمياً برصتتد أماكن االحتجا في اطار
الم تام الم عتاطتة ب تا بوصت ت ت ت ت ت ت تا انليتة الوقتائيتة الوطعيتة .ومع ذلت  ،ال يزاا هعتاك عمتل هتام لم ُيعجز بع ُتد،
بما في ذل اعتماد التدابير الال مة لض تتمان تمكين هذه انلية من االض تتيالت بواليت ا على نحو فعاا(.)15

فقد أشار ال ريق الُقيري الى أن صالحيات اللجعة ،بوص ا انلية الوقائية الوطعية ،لم تُحدد بوضوح ،وأن ا

زود بموارد اضاةية لالضيالت بتل الم مة(.)16
لم تُ ّ

وأوصت تتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تست تتتعرض قانون ا المعشت تتا للجعة الوطعية لحقوق اإلنست تتان
-11
لكي يتماش ت ت ت ت تتى تماماً مع المبادف المتعلقة بمركز المؤست ت ت ت ت تس ت ت ت ت تتات الوطعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان

(مبادف باريس) ،ال ست تتيما ةيما يتعلق بوالية الرصت تتد واإلبالغ التي تضت تتيلع ب ا هذه المؤس ت تست تتة ،و جراءات
تعيين الم وض ت ت ت ت ت ت تتات والم وضت ت ت ت ت ت تتين ،وتحتتديتتد ست ت ت ت ت ت تتليتتات م ،وم تتام المو تتات والمو ين وحص ت ت ت ت ت ت تتانت ات م،

و يادة تمويل الجعة الوطعية وديوان الم الم وض ت ت ت ت تتمان اس ت ت ت ت تتتقالل ما المالي من أجل تمكيع ما من توس ت ت ت ت تتيع
قدرات ما وتحسيع ا(.)17
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رابع ا -تنفيذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعات
-1

المساواة وعدم التمييم
-12

()18

أش تتارت الخبيرة المس تتتقلة المععية بتمتع كبار الس تتن بجميع حقوق اإلنس تتان الى أن الدس تتتور يع

على الحق في المس تتاواة ،لكع ا أوض تتحن أن عدم وجود أحكام في التشت تريعات العادية بش تتمن المس تتاواة وعدم
التمييز ي ض ت تتي الى اإلفالت من العقاق في قض ت تتايا التمييز المتعلقة بالحص ت تتوا على الخدمات العامة(.)19

وشتجعن الخبيرة المستتقلة الحكومة على مراجعة قوانيع ا وستياستات ا من أجل تحديد وتصتحيا األحكام التي
تميز ضد كبار السن(.)20

-13

وأشت تتارت الخبيرة المست تتتقلة المععية بتمتع األشت تتخاص ذوي الم ق بحقوق اإلنست تتان الى أن التمييز

ضت تتد األشت تتخاص ذوي الم ق واست تتع االنتشت تتار( .)21ويؤثر التمييز في األشت تتخاص ذوي الم ق طواا حيات م
وفي جميع المجاالت ،بما في ذل التعليم ،فضت تالً عن الوصت تتوا الى ال رص المتاحة( .)22وأوصت تتن الخبيرة

المستقلة الحكومة بشحذ الوعي بالم ق لمكافحة األساطير المت شية التي ت ضي الى التمييز واالستبعاد(.)23

-14

وأش تتاد الخبير المس تتتقل المععي بالحماية من الععف والتمييز القائمين على الميل الجعس تتي وال وية

ا لجعست ت تتانية بمو امبيق الختيارها ست ت تتبيل التست ت تتاما ،لكعه أشت ت تتار الى أن التست ت تتاما ال يك ي لتمكين العاس من

الج ر ب ويت م ،ألن الماليات والماليين ومزدوجي الميل الجعست ت ت ت تتي وم ايري ال وية الجعست ت ت ت تتانية عالقون في

دوامة من االست ت ت تتتبعاد( .)24وأوصت ت ت تتى الخبير المست ت ت تتتقل مو امبيق باعتماد قوانين لمكافحة التمييز وغيرها من

التدابير إلدماق الميل الجعس ت ت ت تتي وال وية الجعس ت ت ت تتانية في تش ت ت ت تريعات ا الوطعية( .)25وأوص ت ت ت تتى ال ريق الُقيري

الحكومة بمن تُي ّست ت ت ت ت ت تر عمليتات تست ت ت ت ت ت تتجيتل المع متات غير الحكوميتة التي تدافع عن الحقوق المتعل تقة بالميتل

الجعستتي وال وية الجعستتانية ،تمشتتياً مع األحكام التي أصت درت ا المحاكم مؤخ اًر ،ولذا الج ود لتع يم حمالت
مكافحة الوصم والتمييز في الخدمات األساسية(.)26

-2

التنمية والبيلة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-15

()27

في عتتام  ،2016بعتتث العتتديتتد من المكل ين بواليتتات في اطتتار اإلجراءات الختتاص ت ت ت ت ت ت تتة رس ت ت ت ت ت ت تتالتتة

تتعلق بادعاءات حصوا كيانات مملوكة للدولة في مو امبيق على قروض بضمان حكومي لم ُيكشف عع ا
من قبل بل ن  1,4بليون دوالر ،مما جعل رصت ت ت ت تتيد الدين العام في البلد يرت ع الى مست ت ت ت تتتوى تجاو  85في
المتتائتتة من العتتاتا المحلي اإلجمتتالي .وأش ت ت ت ت ت ت تتار المكل ون بواليتتات الى أن حجم التتديون ياير قلق تاً بتتال تاً من
أال تك ي األمواا العامة لضت ت ت مان اس ت ت تتتخدام أقص ت ت تتى قدر من الموارد المتاحة إلعماا الحقوق االقتص ت ت تتادية
واالجتما،ية والاقاةية(.)28

والحظ ال ريق الُقيري أن القيتتات االست ت ت ت ت ت تتتخراجي متتا فتا يتوست ت ت ت ت ت تتع بعتتد أن ُمعا رخ
-16
واالست ت ت الا في جميع المحاف ات الرئيست تتية في البلد .وتحدثن التقارير عن اندالت اضت تتيرابات وصت تراعات
التعقيت

محلية بش ت ت ت تتمن هذه االمتيا ات ،واألمن ،وات اقات اعادة التوطين ،وحقوق العماا ،وحقوق ملكية األ ارض ت ت ت تتي،

وتو يع الموارد .وت اقمن األحواا ألن ضتتحايا انت اكات حقوق اإلنستتان المرتبية باألعماا التجارية تعو هم

امكانية الوصوا الى انتصاف فعالة(.)29
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-17

وأوصت ت تتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تعتمد است ت تتتراتيجية وخية عمل وطعيتين شت ت تتاملتين بشت ت تتمن

األعماا التجارية وحقوق اإلنس ت ت تتان ،بما يتماش ت ت تتى مع المبادف التوجي ية المتعلقة باألعماا التجارية وحقوق

اإلنسان ،وأن تتيلع الى تعزيز اطارها التع يمي وقدرات ا التع يذية(.)30
-18

والح ن الخبيرة المس ت ت تتتقلة المععية بتمتع كبار الس ت ت تتن بجميع حقوق اإلنس ت ت تتان أن مو امبيق تحتل

المرتبة الاالاة بين البلدان األفريقية األكار تعرضت تاً لاخيار المتعددة المرتبية بمحواا اليقس ،وأن ا تعاني
دورياً من األعاصتير والج اف والفيضتانات واألولئة ذات الصتلة( .)31والح ن اللجعة المععية بالقضتاء على

التمييز ض ت ت تتد المرأة بقلق آثار الكوارث اليبيعية في توافر الخدمات ،بما في ذل التعليم والص ت ت تتحة والعدالة

واإلستتكان والمياه والصتترف الصتتحي والك رلاء وغيرها من ال ياكل األستتاستتية( .)32وأشتتار ال ريق الُقيري الى

أن اعص ت ت تتاري ايداي وكيعيث دم ار في عام  2019المعيقتين الوس ت ت تتيى والش ت ت تتمالية من البلد ،وعرفن التعمية
انتكاسات كبيرة(.)33
-19

والحظ ال ريق الُقيري لامم المتح تتدة أن الحكوم تتة ب تتذل تتن ج وداً كبيرة لتعبئ تتة المست ت ت ت ت ت ت تتاع تتدة من

أجل التص ت ت ت تتدي نثار ت ير المعا  ،وأش ت ت ت تتار الى أن من الم م أن تمخذ خي اإلنعاش بمقارلة "اعادة البعاء
بش ت ت ت ت تتكل أفض ت ت ت ت تتل" ةيما يتعلق بالتكيف ل رض معالجة مواطن الض ت ت ت ت تتعف ،وتش ت ت ت ت تتمل اعتبارات حماية البيئة

وال ياكل األساسية(.)34

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه

()35

أش تتار ال ريق الُقيري الى اح ار تقدم كبير في عملية الس تتالم بين الحكومة وحزق حركة المقاومة
-20
الوطعية المو امبيقية المعارض (ريعامو) ،حيث تم التو يع في آق/أغستيس  2019على ات اق ستالم شتامل.

غير أن اإلجراءات التي اتخذت ا جماعة معشتقة عن الحركة خالا العام الماضتي أست رت عن مقتل وتشتريد
عشت ترات المدنيين في المعيقة الوس تتيى ،وهو ما يوض تتا الحاجة الى اتخاذ تدابير اض تتاةية لتوطيد الس تتالم،

بما في ذل

يادة اش ت ت ت ت تراك المجتمعات المحلية المتض ت ت ت ت تتررة( .)36و ض ت ت ت ت تتافة الى ذل  ،أدى الخالف بش ت ت ت ت تتمن

االنتخابات التي أُجرين في عام  ،2019فض ت ت تالً عن اندالت نزات مس ت ت تتلا في ش ت ت تتماا مو امبيق ،الى عزعة

الس تتالم واالس تتتقرار .والحظ ال ريق الُقيري ،على وجه الخص تتوص ،ال جمات التي تش تتع ا جماعات مس تتلحة
يذكر أن ل ا صتالت متيرفة في محاف ة كابو ديل ادو الشتمالية معذ عام  ،2017وأست رت عن ستقو مئات
الض ت تتحايا ،وتش ت تريد أكار من  320 000ش ت تتخ

 .ووردت تقارير وادعاءات عن تجاو ات وانت اكات خييرة

لحقوق اإلنسان ارتكبت ا الجماعات المسلحة وكذا قوات األمن الوطعي
-21

.

()37

وفي عام  ،2020دعن م وضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان جميع الج ات ال اعلة الى

اتختاذ تتدابير عتاجلتة لحمتايتة المتدنيين في محتاف تة كتابو ديل تادو ،وست ت ت ت ت ت ت تقتارير تحتد تثن عن ا ديتاد تتدهور

حالة حقوق اإلنس تتان بش تتكل يبعث على القلق .وأش تتارت الم وض تتة الى أن ال جمات التي تش تتع ا الجماعات
المس ت تتلحة ،بما في ا قتل المدنيين ،واالش ت تتتباكات الععي ة مع قوات األمن في أجزاء مختل ة من محاف ة كابو

ديل ادو الشت ت ت تتمالية قد ا دادت حدت ا ،وأن العزات والتش ت ت ت تريد قد فاقما أيض ت ت ت تاً انعدام األمن ال ذائي هعاك .فقد
دمرت الخدمات العامة ،بما في ا المدارس والمرافق الصحية ،أو أُغلقن في أشد المحاف ات تضر اًر(.)38
وأوص ت ت ت ت تتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تك ل عملية جامعة وش ت ت ت ت تتاملة من أجل الس ت ت ت ت تتالم والعدالة
-22
والمصتتالحة ،وأن تبعي قدرات مستتؤولي الدولة ،ال ستتيما قوات األمن ،وفق المبادف الدولية ،وأن تعز آليات
تقديم الشت ت تتكاوى وست ت تتبل احالة الضت ت تتحايا ،وأن تُجري الست ت تتليات المختصت ت تتة تحقيقات فورية ونزي ة في جميع

4

GE.21-01948

A/HRC/WG.6/38/MOZ/2

ادعاءات التجاو ات واالنت اكات ،وأن تك ل أمن العاملين في مجاا المست تتاعدة اإلنست تتانية ،و مكانية ايصت تتاا
المساعدات اإلنسانية ،و دماق حقوق اإلنسان وحماية وتمكين ال ئات الضعي ة في عمليات االستجابة(.)39
-23

والح ن الخبيرة المست ت تتتقلة المععية بتمتع األشت ت تتخاص ذوي الم ق بحقوق اإلنست ت تتان أن الست ت تتليات

أفتتادت بتتمن يتتادة م تتاجئتتة في االعتتتداءات الجس ت ت ت ت ت ت تتديتتة على األشت ت ت ت ت ت تختتاص ذوي بتتالم ق حتتدثتتن في ن تتايتتة

عام  ،2014وأن ا ا دادت حدت ا حتى معتصت ت تتف عام  .)40(2015ويبدو أن األط اا يمالون غالبية ضت ت تتحايا

هذه االعتداءات ،و ن كان الكبار استُ دفوا أيضاً(.)41
-24

والح ن الخبيرة المس ت ت ت ت ت تتتقلة المععية بتمتع األش ت ت ت ت ت تتخاص ذوي الم ق التدابير الجديرة بالاعاء التي

اتختذت تا الحكومتة ،لكع ت ا أشت ت ت ت ت ت تتارت الى أهميتة تعزيز الج ود ،بمتا في ذلت توفير الموارد الكتاةيتة ،البشت ت ت ت ت ت تريتة
والمالية ،من أجل التع يذ الكامل لخية العمل المتعددة القياعات بشتتمن الم ق ،وغيرها من التدابير الجارية
في ميادين الخدمات الصتحية والمالحقة القضتائية والبحث وتيوير الستياستات( .)42وأوصتن الخبيرة المستتقلة
الحكومة بمن تك ل تعزيز رقابت ا ل ممارس ت ت ت ت تتي الي

ترخي

ماالً(.)43

التقليدي ،وذل بتع يم ممارس ت ت ت ت تتت م بتش ت ت ت ت تريعات ون ام

ويجرم تته ،وأن م تتدة العقولت ات
يعرف التع تتذي ت
-25
ّ
والحظ ال ريق الُقيري أن ق تتانون العقول تتات المعقا ّ
بالست ت ت تتجن تترواح بين  20و 24ست ت ت تتعة .وذ ّكر ال ريق الُقيري بمن اللجعة ال ر،ية المععية بمعع التعذي وغيره

من ض ت تتروق المعاملة أو العقولة القاس ت تتية أو الالانس ت تتانية أو الم يعة ارت مو امبيق في عام  2016وقدمن

مجموعة من التوص ت ت ت تتيات الست ت ت ت ترية الى الدولة واللجعة الوطعية لحقوق اإلنس ت ت ت تتانل وأوص ت ت ت تتى ال ريق الُقيري
مو امبيق بالع ر في نشر هذه التوصيات على الما(.)44

وأوصتى ال ريق الُقيري الحكومة بمن تتيا للستكان آلية مستتقلة لتقديم الشتكاوى لتمكيع م من تقديم
-26
شتكاواهم والتماس ستبل االنتصتاف ،وأن تع بوضتوح في القانون ومدونات قواعد الستلوك و جراءات العمل
لقوات األمن المعايير ذات الصلة باستخدام القوة واالعتقاا ،بما في ذل مبادف التعاس (.)45

-2

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()46

أشار ال ريق الُقيري الى أنه على الرغم من يادة عدد القضاة والمدعين العامين ،ال ت ازا نسبت م
-27
الى الست ت ت تتكان معخ ضت ت ت ت ة ،مع وجود فوارق واست ت ت تتعة بين األقاليم .ورح بالج ود الرامية الى توست ت ت تتيع نياق
ختدمتات المست ت ت ت ت ت تتاعتدة القتانونيتة في جميع أنحتاء البلتد ،غير أن توفير متا يك ي من المو ين والموارد ال يزاا

تحدياً( .)47وأوصت تتى مو امبيق بمن تك ل التمويل الال م لعشت تتر القوانين ،وتوست تتيع نياق تدري

مو ي األمن

والعتدالتة ،بمتا في ذلت تتدريب م على قتانون العقولتات الجتديتد ،وتوست ت ت ت ت ت تتيع توافر وتمويتل ختدمتات العتدالتة و ن تاذ

القانون والمعونة القضائية(.)48

وأشت ت ت تتار ال ريق الُقيري الى الج ود التي ُبذلن للحد من اكت اظ الست ت ت تتجون بمعا الع و الرئاست ت ت تتي
-28
ول ضت ت تتل حمالت القضت ت تتاء المتجوا .وشت ت تتملن التدابير المتخذة للتصت ت تتدي للجائحة تعزيز التدابير الصت ت تتحية
والع و عم تتا يبل  5 500محتجز .ومع ذل ت  ،ال يزاا االكت تتاظ ،وكارة ع تتدد المحتجزين قب تتل المحت اكم تتة،
وضت تتعف فرص الحصت تتوا على الخدمات ،بما في ذل الحصت تتوا على ال ذاء ،مصت تتدر قلق .وتوجد بيانات
مت رقة عن أحواا وعدد األش تتخاص المحتجزين في نزانات الش تترطة( .)49وأوص تتى ال ريق الُقيري مو امبيق

بمن تعز ت عيل اإلطار القانوني الجديد ،وتوافق على الخية االس ت ت ت ت تتتراتيجية لقيات الس ت ت ت ت تتجون ،وتواص ت ت ت ت تتل

ج ودها الرامية الى معالجة االحتجا الميوا الست تتابق للمحاكمة ،وتزيد من العمل باألحكام البديلة ،فضت تالً
عن احترام قواعد األمم المتحدة العموذجية الدنيا لمعاملة السجعاء (قواعد نيلسون مانديال)(.)50
-29

وحاتن لجعتة حقوق الي تل مو امبيق على أن توائم ن تام تا لقضت ت ت ت ت ت تتاء األط تاا بتالكتامتل مع ات تا يتة

حقوق الي ل وغيرها من المعايير ذات الصتتلة .وحان اللجعة مو امبيق ،على وجه الخصتتوص ،على تعيين
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قضتتاة متخصتصتتين لاط اا ،وتستتجيل عدد األط اا دون ستتن  18عاماً الموجودين في الستتجون وغير ذل
من أش ت ت تتكاا االحتجا بمعزا عن عدد األش ت ت تتخاص الذين تقل أعمارهم عن  21عاماً ،وض ت ت تتمان اس ت ت تتتخدام

االحتجا مالذاً أخي اًر وألقصر مدة ممكعة(.)51
-3

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
ّ

()52

الح تن اليونست ت ت ت ت ت تتكو أن هعتاك عتدداً من القوانين التي تقيتد تبتادا المعلومتات في مو امبيق ،وأن
-30
قانون أمن الدولة (رقم  )1991/19يع على عقولة بالحبس تصتتل الى ستتعتين عن جرائم قذف المستتؤولين
علي ا ب رامات وعقولات

الحكوميين أو التش ت ت ير ب م( .)53و ض ت تتافة الى ذل ُ ،يعتبر التش ت ت ير جريمة يعاق
بالس تتجن تص تتل الى س تتعة واحدة ،و لى س تتعتين في حاا التشت ت ير بكبار المس تتؤولين الحكوميين( .)54وش تتجعن
اليونس ت ت ت تتكو مو امبيق على ض ت ت ت تتمان أن تكون القوانين التي تع م حرية التعبير والحص ت ت ت تتوا على المعلومات

()55
متوافقتتة مع المعتتايير التتدوليتتة  ،وأوصت ت ت ت ت ت تتت تتا بعتتدم تجريم التشت ت ت ت ت ت ت ير و د ارجتته في القتتانون المتتدني ،وفق تاً
للمعايير الدولية(.)56

وأحا ال ريق الُقيري علماً بتقارير أفادت بمن المدافعين عن حقوق اإلنست تتان تعرض ت توا للت ديدات
-31
واالعتداءات والقتل .فمعذ عام  ،2016أبل ن مع مات المجتمع المدني بت ت ت ت  75حالة على األقل من حاالت

مات معاخاً من الخوف ،والتقاعس عن اإلبالغ ،والرقابة الذاتية ،وهي
انت اك حرية الصتحافة .ووصت ن مع ٌ
أمور غذاها وجود تصتتور بمن التحقيقات أو المستتاءلة ال تحقق أي تقدم .وال يزاا عدد من األحكام القانونية
يمال تحديات لحرية الصحافة(.)57

وفي  ،2019أصتدر العديد من المكل ين بواليات في اطار اإلجراءات الخاصتة بياناً صتحفياً بشتمن
-32
احتجا أحد الص ت ت تتح يين ،طالبوا ةيه الس ت ت تتليات بمطالق ست ت ت تراحه فو اًر والتحقيق في مزاعم تعرضت ت ت ت ه لس ت ت تتوء

المعاملة .وأشت ت ت تتاروا الى أنه اتُ م بانت اك قانون العقولات الست ت ت تتاري في البلد ،مما أثار مخاوف كبيرة بشت ت ت تتمن
تجريم العمل الصح ي(.)58

وأوص ت ت ت ت ت تتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تعز عمليات معع حاالت الععف أو التخويف التي ُيبل
-33
ب ا ،وتعز عمليات المس ت ت ت ت تتاءلة عع ا ،وتتخذ تدابير لحماية الحيز المدني ،بما في ذل اجراء تحقيقات في
جميع االعتداءات المبل ب ا على المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحافة(.)59

وأ تشار ال ريق الُقيري الى أن مو امبيق أجرت انتخابات عامة في عام  ،2019بما في ذل وألوا
-34
مرة النتخاق محاف ي المحاف ات .وقد أبر ت تقارير المراقبين وأحزاق المعارضت ت ت تتة التحديات التي واج ن
هذه العملية ،بما في ذل تست ت ت تتجيل العاخبين ،ومشت ت ت تتاركة مراقبين مست ت ت تتتقلين ،والت اعل مع وست ت ت تتائ اإلعالم،
واس ت ت ت ت تتتقالا ال يئات االنتخابية ،واإلطار القانوني لالنتخابات ،و جراءات قوات األمن( .)60وأوص ت ت ت ت تتى ال ريق

الُقيري ببذا الج ود لزيادة الش ت ت ت ت اةية ،وتعزيز اإلطار القانوني لالنتخابات ،و نش ت ت ت تتاء س ت ت ت تتجل دائم للعاخبين
يتمتع باقة الج ات صاحبة المصلحة والعاخبين(.)61
-35

وأعرلن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ضتد المرأة عن تقديرها لزيادة تمايل المرأة في الحياة

الس ت تتياس ت تتية ،لكع ا أعرلن عن قلق ا لعدم تحقيق تكافؤ بين الجعس ت تتين .وأعرلن عن قلق ا بش ت تتكل خاص ألن

العست ت ت تتاء في المعاطق الريفية يواج ن بعض الحواجز ،مال تكاليف العقل ومست ت ت تتؤوليات رعاية األط اا ،التي
تمعع ن من المشاركة في المجالس االستشارية للمقاطعات(.)62
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-4

حظر جميع أشكال الرق

()63

أحتاطتن اللجعتة المععيتة بحمتايتة حقوق جميع العمتاا الم تاجرين وأفراد أست ت ت ت ت ت تترهم علمتاً بتالمعلومتات
-36
التي تلقت ا بش ت ت ت ت تتمن المو امبيقيين ض ت ت ت ت تتحايا االتجار والعمل القس ت ت ت ت تتري في التعدين والزراعة والبعاء في بلدان
المعيقة ،واالست الا الجعسي واالسترقاق المعزلي ،ال سيما في البلدان األورولية(.)64

والحظ ال ريق الُقيري اج ارء است تعراض لقانون مكافحة االتجار باألشتتخاص واللوائا ذات الصتتلة،
-37
وأن من المقرر أن يدخل القانون المعقا حيز الع اذ بع اية عام  .2020وال تزاا هعاك تحديات تواجه انشت تتاء
مراكز العبور وعتادة التتمهيتل وتزويتدهتا تب المواردل وترتب هتذه التحتديتات بتتدني مست ت ت ت ت ت تتتوى أداء مو ي ان تاذ

القانون ومس ت ت ت تتؤولي الحدود والخدمات االجتما،ية ةيما يتعلق بتحديد هوية الض ت ت ت تتحايا( .)65وأوص ت ت ت تتى ال ريق

الُقيري مو امبيق بمن تك ل توافر خدمات الحماية األس تتاس تتية لض تتحايا االتجار( .)66وأوص تتن اللجعة المععية
بالقضاء على التمييز ضد المرأة مو امبيق باعتماد خية عمل لتع يذ القانون المعقا(.)67

جيم-

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-38

()68

الحظ ال ريق الُقيري أن ن ت تتام عمت تتل مو ي الخت تتدمت تتة المت تتدنيت تتة أصت ت ت ت ت ت تتبا يخضت ت ت ت ت ت تتع للقت تتانون

رقم  ،2017/10التذي واءم است ت ت ت ت ت تتتحقتاقتات اجتا ة األمومتة المتدفوعتة األجر مع المعتايير التدوليتة ،وأ تن ه يجري
الع ر في تعقيا قانون العمل لتوسيع نياق هذه الت يية ن س ا لتشمل القيات الخاص(.)69
-39

وأعرلن اللجعة المععية بالقضت ت ت ت تتاء على التمييز ضت ت ت ت تتد المرأة عن قل ا ا اء عدم ان اذ التشت ت ت ت تريعات

المتعلقة بمبدأ األجر المتست ت ت تتاوي عن العمل المتست ت ت تتاوي القيمة ،واست ت ت تتتمرار است ت ت تتتبعاد المرأة في القيات غير

الرست ت ت تتمي من الحماية االجتما،ية ،بما في ذل من اجا ة األمومة واست ت ت تتتحقاقات المعاشت ت ت تتات التقاعدية(.)70

وأوصتتن اللجعة مو امبيق بمجراء عمليات ت تيش معت مة ل روف العمل في جميع قياعات العمالة ،ب دف

اجبارها على تع يذ قوانين العمل ،وتقلي

فجوة األجور بين الجعس ت ت ت ت تتين ،وض ت ت ت ت تتمان روف عمل الئقة في

القيات غير الرس ت تتمي( .)71وأوص ت تتن لجعة حقوق الي ل مو امبيق بتعزيز م تش ت تتية العمل ،بما في ذل
مواردها المالية ولعاء قدرات ا(.)72

-2

الحق في الضمان االجتماعي
-40

يادة

()73

الحظ ال ريق الُقيري أن ن ام الحماية االجتما،ية في مو امبيق تعز خالا العقد الماض ت ت تتي بعد

انشتاء اطار قانوني وتع يمي للحماية االجتما،ية األستاستية ،واعتماد استتراتيجية وطعية للضتمان االجتماعي
األست ت ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت ت تتي .وال يزاا هعتاك عتدد من التحتديتات ،بمتا في ذلت العق

التمويل المعتمد لمكات
-41

المزمن في عتدد المو ين ،ونق

الشؤون االجتما،ية على صعيدي المحاف ات والمقاطعات

.

()74

وحان الخبيرة المس ت تتتقلة المععية بتمتع كبار الس ت تتن بجميع حقوق اإلنس ت تتان الحكومة على ض ت تتمان

يادة توست ت تتيع نياق ت يية الضت ت تتمان االجتماعي ليشت ت تتمل العاملين في االقتصت ت تتاد غير الرست ت تتمي ،بمن في م

العامالت والعماا الزراعيون ،وأوص ت ت تتن بمن تواص ت ت تتل تعزيز قدرت ا على تع يذ برناما اإلعانات االجتما،ية
األساسية ،وضمان أن تكون االستحقاقات كاةية لتلبية االحتياجات األساسية لكبار السن(.)75
-3

الحق في مستوى معيشي الئق
-42

()76

الحظ الخبير المست تتتقل المععي بالحماية من الععف والتمييز القائمين على أست تتاس الميل الجعست تتي

وال وية الجعس ت تتانية أن مو امبيق تعاني من ت ش ت تتي ال قر وعدم المس ت تتاواة ،ال س ت تتيما في المعاطق الريفية التي

يعيش في ا مع م الست ت تتكان .وتُقدر نست ت تتبة المو امبيقيين ال قراء بمكار من  70في المئة ،مع وجود اختالفات
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كبيرة بين المعاطق والمحاف ات( .)77والح ن الخبيرة المس ت ت ت ت ت تتتقلة المععية بتمتع كبار الس ت ت ت ت ت تتن بجميع حقوق

اإلنست ان أنه على الرغم من تراجع نستتبة ال قر ،ا داد عدم المستتاواة ،ألن التقدم االقتصتتادي ال يشتتمل ستتوى
بعض ال ئات بصورة متزايدة(.)78

-43

وأعرلن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ضتد المرأة عن قلق ا ا اء المستتويات غير المتعاستبة

لل قر بين العست تتاء الريفيات ،الالئي يشت تتكلن غالبية ست تتكان البلد من اإلناث .وأعرلن اللجعة أيض ت تاً عن قلق ا
األرضي ،واالئتمانات والقروض الرسمية ،ومن اعادة
ا اء محدودية فرص حصوا المرأة الريفية على ملكية ا
توطيع ن وتشت ت تريدهن في الجزء الش ت تتمالي من البلد على يد ش ت تتركات التعدين( .)79وأوص ت تتن اللجعة مو امبيق

بتعزيز ج ودهتتا الراميتتة الى تمكين جميع العس ت ت ت ت ت ت تتاء الريفيتتات اقتص ت ت ت ت ت ت تتاديتاً ،بمتتا في ذلت بتوفير المزيتتد من
االئتمانات والقروض المالية ،وضمان وصوا المرأة الريفية الى العدالة والتعليم والصحة وغيرها من ال ياكل
األساسية ،وتمكيع ا من ملكية األراضي(.)80
-44

وأشتارت الخبيرة المستتقلة المععية بتمتع كبار الستن بجميع حقوق اإلنستان الى أن العستاء المستعات

-45

وحان لجعة حقوق الي ل مو امبيق على تخصت تتي

كاير
كاي اًر متا ُيتركن للعيش في أوض ت ت ت ت ت ت تتات من ال قر وفي معزا عن المجتمع ،وأن الالئي ي قتدن أ واج ن اً
ويعتبرن عبئاً على مجتمعات ن المحلية(.)81
ما ُيستبعدن ُ
والت ذوي لضت تتمان تش ت ت يله ب عالية

موارد كاةية للمجلس المكلف باألمن ال ذائي

 ،وأوصت تتن بتكايف ج ودها للتصت تتدي لل قر في ص ت ت وف األط اا في

()82

المعاطق الريفية وعدم توافر المياه الع ي ة والمرافق الصحية ل م(.)83
-4

الحق في الصحة
-46

()84

أش تتار ال ريق الُقيري الى أن مو امبيق اتخذت اجراءات حاس تتمة ععدما اندلعن جائحة كوفيد19-

للحد من انتشت ت تتار الولاء ،وعز ت ن م ا الصت ت تتحية .وتؤثر الحالة بشت ت تتكل غير متعاس ت ت ت

في ال ئات األشت ت تتد

ضتع اً ،بمن في م المستعون ،وذوو اإلعاقة ،وستكان األرياف المعزولون ،واألشتخاص مستلولو الحرية .والحظ
ال ريق الُقيري أن من شت ت تتمن االست ت تتتراتيجيات الشت ت تتاملة لمعالجة الوصت ت تتم والشت ت تتائعات أن تكون ل ا أهمية في
ضمان انت اق سلوك وقائي وفي استخدام اللقاح(.)85
-47

وال تزاا لجعة حقوق الي ل تش ت ت ت ت تتعر بالقلق ا اء محدودية فرص الحص ت ت ت ت تتوا على خدمات الرعاية

الصتتحية العالية الجودة ،ال ستتيما في المعاطق الريفية ،و اء عدم ك اية ال ياكل األستتاستتية الصتتحية ،ونق

العاملين المؤهلين في مجاا الرعاية الص ت ت ت تتحية ،فض ت ت ت تالً عن انتش ت ت ت تتار األولئة واألمراض التي يمكن الوقاية

مع ا ،بما في ا االلت اق الرئوي ،واإلست ت اا ،والمالريا ،والست تتل ،وست تتوء الت ذية ،واإليد ( .)86وأوصت تتن اللجعة

مو امبيق بمن تعيي األ ولوية للتدابير الرامية الى تحست ت تتين فرص الحصت ت تتوا على خدمات الرعاية الصت ت تتحية
األولية وتحس ت ت ت ت ت تتين نوعيت ا ،ال س ت ت ت ت ت تتيما في المعاطق الريفية ،وض ت ت ت ت ت تتمان توافر العاملين المؤهلين في مجاا

الرعاية الصحية(.)87
-48

وأعرلتن اللجعتة المععيتة بتالقض ت ت ت ت ت ت تتاء على التمييز ض ت ت ت ت ت ت تتد المرأة عن قلق تا ا اء است ت ت ت ت ت تتتمرار ارت تات

معتتدا الوةيتتات الع تتاست ت ت ت ت ت تيتتة ونق
في المعاطق الريفية(.)88

-49

العتتاملين المتتدرلين في مجتتاا الرعتتايتتة الصت ت ت ت ت ت تتحيتتة ،بمن في م القتتابالت،

وأش ت ت ت ت تتار ال ريق الُقيري الى أنه بالرغم من المكاس ت ت ت ت ت

المس ت ت ت ت تتتمرة في خ ض معدا الوةيات بين

األط اا دون ست ت ت تتن الخامست ت ت تتة ،ال تزاا مست ت ت تتتويات ا مرت عة ،وأن معدالت وةيات المواليد تاير قلقاً خاصت ت ت تاً.
وشتتجع ال ريق الُقيري مو امبيق على اضت اء اليابع المؤستستتي على ستتياستتت ا المتعلقة بالعاملين الصتتحيين

في المجتمعات المحلية ولمعاهج م الد ارست ت ت ت ت تتية ومالك م ،وضت ت ت ت ت تتمان التمويل بمدماق تكاليف التشت ت ت ت ت ت يل في
تخييي ا المالي الوطعي(.)89
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وأوصتتن الخبيرة المستتتقلة المععية بتمتع كبار الستتن بجميع حقوق اإلنستتان الحكومة باتخاذ تدابير

-50

بعيع ا للت ل

على الحواجز القائمة التي يواج ا كبار الست تتن في الحصت تتوا على خدمات الرعاية الصت تتحية

األستتاستتية ،وشتتددت على ضتترورة ضتتمان توستتيع نياق العقل المجاني والموثوق به ليشتتمل المعاطق الريفية

والحضرية وشبه الحضرية(.)90

ضد المرأة بقلق ارت ات معدا انتشتار فيروس نق
والح ن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ت

-51

المعاعة البش ت ت ترية بين العس ت ت تتاء ،بالرغم من الج ود المبذولة في اطار الخية االس ت ت تتتراتيجية الوطعية لمكافحة
فيروس نق

المعتتاعتتة البشت ت ت ت ت ت تريتتة/اإليتتد ( .)91وأوص ت ت ت ت ت ت تتن اللجعتتة مو امبيق بتكايف ج ود تع يتتذهتتا الخيتتة

االست ت ت تتتراتيجية الوطعية لمكافحة فيروس نق

المعاعة البشت ت ت ترية/اإليد  ،وضت ت ت تتمان اطالت العست ت ت تتاء وال تيات

المعرضات لخير اإلصابة ب ذا ال يروس على براما الوقاية والكشف المبكر
-52

.

()92

وأوصى ال ريق الُقيري مو امبيق بالعمل بع ا الالمركزية في البلديات إلدارة الموارد المالية والبشرية
المعاعة

المخصصة للصحة من أجل ستحسين الوقاية من األمراض ،ولتحسين ادماق ادارة حاالت فيروس نق
البشرية/اإليد وسوء الت ذية الحاد(.)93
-53

وأعرلتن لجعتتة حقوق الي تتل عن بتال قلق تتا ا اء ارت تتات معتتدا الحمتتل بين المراهقتتات واالنخ تتاض

الكبير في مس ت ت ت تتتويات اس ت ت ت تتتخدام ن وس ت ت ت تتائل معع الحمل ،وأوص ت ت ت تتن مو امبيق بتقديم الخدمات والمعلومات

والتاقيف في مجتتاا الصت ت ت ت ت ت تحتتة الجعست ت ت ت ت ت تيتتة واإلنجتتابيتتة مجتتان تاً ولست ت ت ت ت ت تريتتة وليريقتتة تست ت ت ت ت ت تتتجي ت
المراهقات والمراهقين(.)94
-54

لمتيلبتتات

والح ن اللجعة المععية بالقضت ت تتاء على التمييز ضت ت تتد المرأة مع القلق محدودية امكانية الحصت ت تتوا

على اإلج اض المممون والقانوني ،وانعدام الس ت ترية ةيما يتصت تتل باإلج اض  .وأشت تتار ال ريق الُقيري الى
المعايير والمبادف التوجي ية الس تريرية لقج اض المممون في عام  ،2017ومواءمة
أن اعتماد و ارة الصتتحة
و
()95

عمل جدير بالاعاء(.)96
قانون العقولات مع قانون اإلج اض لعام  ،2014وهما اجراءان تما في عام ٌ ،2019

-5

الحق في التعليم
-55

بالترحي

()97

تيور ج ت تتدير
الحظ ال ريق الُقيري أن اعتم ت تتاد ق ت تتانون ن ت تتام التعليم الوطعي (رقم )2018/18
ٌ
ألنه يع بوضتتوح على الحق في التعليم( .)98وأشتتارت اليونستتكو الى أن القانون الجديد مدد فترة

التعليم اإللزامي الى تس ت ت ت ت ت تتع س ت ت ت ت ت تتعوات ،والح ن أنه بالرغم من أن القانون الجديد جدير بالاعاء ،وأن جدوا

أعماا التعليم حتى عام  2030يوصت ت ت ت تتي ب ترة ال تقل عن  12ست ت ت ت تتعة من التعليم االبتدائي والاانوي المجاني

والشامل والعادا والعالي الجودة والمموا من الحكومة(.)99

والحظ ال ريق الُقيري أن حصت ت ت تتة قيات التعليم من الميزانية الوطعية من العاتا المحلي اإلجمالي
-56
أعلى من المتوست ت ت ت األفريقي جعوق الصت ت ت تتحراء الكبرى .ومع ذل  ،لم تحدث أي يادات في تمويل القيات

معذ األ مة المالية في عام  ،2016اذ انخ ض متوس ت ت ت ت عدد المدرس ت ت ت تتين المعيعين س ت ت ت تتعوياً معذ عام .2017

و لن نو،ية التعليم معخ ضة ،وتواصل ضعف نتائا التعلم وارت ات معدا التسرق المدرسي في التمثير في
العديد من عمليات اص ت ت تتالح هذا الع ام .ومن المتوقع أن ت ض ت ت تتي عمليات اغالق المدارس بس ت ت تتب

جائحة

"كوفيد "19-الى ت اقم أ مة التعلم .وأوص ت ت ت تتن اللجعة مو امبيق بزيادة المخصت ت ت ت تص ت ت ت تتات المالية ل ذا القيات،
والتعجيل بتو يف المدرست تتين وتدريب م ،ولذا ج ود اضت تتاةية في ضت تتوء هذا الولاء للتقليل الى أدنى حد من

انثار األخرى على التعليم(.)100
-57

والح ن اللجعة المععية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع القلق ارت ات معدا التسرق المدرسي

بين ال تيات بستتب
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غير متعاس ت ت ت ت ت  ،والتقارير التي تتحدث عن االعتداء الجعست ت ت ت تتي على ال تيات ،والتحرش الجعست ت ت ت تتي ب ن في

المدارس ،و فالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاق( .)101وأش ت ت تتار ال ريق الُقيري الى أن المرس ت ت تتوم الص ت ت تتادر
في عت تتام  2003وكت تتان يع على معع ال تيت تتات الحوامت تتل من االلتحت تتاق بت تتالمت تتدارس الع ت تتاريت تتة أُل ي في
و
عام .)102(2018
وأوصن اللجعة المععية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مو امبيق بتكايف ج ودها لخ ض معدا

-58

التست ت تترق المدرست ت تتي بين ال تيات ،وتيست ت تتير عودة األم ات الشت ت تتابات الى المدرست ت تتة ،وتعزيز الب ارما الجامعة

والميست ت ت ترة لمحو أمية الكبار ،ووض ت ت تتع اجراءات فعالة للتحقيق في حاالت االعتداء الجعس ت ت تتي على ال تيات،
والتحرش الجعسي ب ن في المدارس ومقاضاة الجعاة(.)103

وأشت تتار الخبير المست تتتقل المععي بالحماية من الععف والتمييز على أست تتاس الميل الجعست تتي وال وية

-59

الجعس تتانية الى أن العديد من المحاورين أوض تتحوا أن م تعرض توا للتعمر في المدرس تتة بس تتب

ميول م الجعس تتية

أو هويت م الجعس ت تتانية ،وأن م ش ت تتعروا بعدم األمان واالس ت تتتبعاد والعبذ ،وأفاد العديد مع م بمن م تركوا المدرست تتة
جراء ذل (.)104

محددين أو فلات َّ
دال -حقوق أشخاص َّ
محددة
-1

النساء

()105

أعرلن اللجعة المععية بالقض ت ت تتاء على التمييز ض ت ت تتد المرأة عن قلق ا مجدداً ا اء اس ت ت تتتمرار القوال
-60
العميية التمييزية وارتكاق ممارستتات الضتتارة في حق العستتاء ،بما في ذل تعدد الزوجات ،و واق األط اا،
وتشتتويه األعضتتاء التعاستتلية األناوية ،وات ام العستتاء بممارستتة الستتحر .وأعرلن اللجعة عن قلق ا بوجه خاص

ا اء انتشتتار اإلفالت من العقاق على هذه الممارستتات الضتتارة( .)106وأعرلن الخبيرة المستتتقلة المععية بتمتع

كبار السن بجميع حقوق اإلنسان عن قلق ا ا اء استخدام ات امات ممارسة السحر ضد كبار السن ،ال سيما

المسعات ،إلض اء الشر،ية على االعتداء أو الععف أو اإلهماا  -أو حتى لتبرير عمليات القتل(.)107
-61

وأعرلن اللجعة المععية بالقضت تتاء على التمييز ضت تتد المرأة عن قلق ا ا اء ت شت تتي الععف الجعست تتاني

ض تتد العس تتاء وال تيات في المجالين العام والخاص في جميع أنحاء البلد

 .و ض ت اء الش تتر،ية االجتما،ية

()108

على الععف العائلي ،واللجوء المتكرر الى المصتتالحة داخل األستتر الموستتعة( .)109والحظ ال ريق الُقيري أن
العست ت ت ت ت اء وال تيات تضت ت ت ت تتررن بشت ت ت ت تتكل خاص من جائحة كوفيد ،19-ن اًر ال دياد تقارير تحدثن عن الععف
الجعست تتاني ،وآليات التعاطي الست تتلبي معه ،بما في ذل الزيجات المبكرة ،ناهي عن ارت ات نست تتبة العامالت

في القياعين الصحي وغير الرسمي الالئي يتحملن أ،باء معزلية مجح ة(.)110
-62

وأوصت ت ت تتن اللجعة المععية بالقضت ت ت تتاء على التمييز ضت ت ت تتد المرأة مو امبيق بمن تتصت ت ت تتدى ،من خالا

حمالت التو،ية باليابع اإلجرامي لجميع أش ت تتكاا الععف الجعس ت تتاني وآثاره الخييرة في تمتع المرأة بحقوق ا،

لوصتتمة العار التي تاب العستتاء وال تيات ضتتحايا هذا الععف عن اإلبالغ( ،)111وأن تضتتمن حصتتول ن على
سبل انتصاف فعالة ووسائل فورية لالنتصاف والحماية(.)112

-2

األطفال
-63

()113

ال تزاا لجعة حقوق الي ل تشت ت ت تتعر بقلق بال ا اء عدم ك اية األمواا المخص ت ت ت تصت ت ت تتة لتمتع الي ل

بحقوقه ،وت شي ال ساد الذي ال يزاا ي ضي الى تحويل مسار الموارد الال مة لضمان حقوقه

.

()114

والحظ ال ريق الُقيري أن الحكومتة قيعتن أشت ت ت ت ت ت تواطتاً كبيرة في ست ت ت ت ت ت تتبيتل تعزيز الحمتايتة القتانونيتة
-64
ضت ت ت ت ت ت تتد عمتل األط تاا بتالتصت ت ت ت ت ت تتديق في عتام  ،2018في جملتة أمور ،على بروتوكوا مع متة العمتل التدولتة،
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الملحق بات ا ية العمل الجبري لعام ( 1930رقم  .)29فقد حدد البلد الستتن الدنيا القانونية للعمل بما يتماشتتى
مع المعايير الدولية ،ووافق على قائمة األعماا الخيرة ةيما يتعلق باألط اا والعماا الشتباق( .)115وأوصتى

ال ريق الُقيري مو امبيق بمنش ت ت تتاء آلية تعس ت ت تتيق لقشت ت ت تراف على معع عمل األط اا والتخفيف من حدته في جميع

القياعات ،وتحديد جزاءات قانون العقولات ضد من ُيشجع األط اا على العمل أو يجبرهم عليه(.)116
-65

وأعرلن لجعة حقوق الي ل عن بال قلق ا ا اء االرت ات الشت ت تتديد في معدا واق األط اا ،بما في

ذل الزواق القس تتري ،وممارس تتة طقوس بلوغ ال تيات ،وأوص تتن مو امبيق بمن تع ذ تش تريعات تح ر ص تراحة

جميع الممارست تتات التقليدية الضت تتارة بالرفاه البدني والع ست تتي لاط اا ،وتتخذ جميع التدابير الال مة للقضت تتاء
على واق األط اا والجوان

الضتتارة من طقوس بلوغ ال تيات( ،)117وتضتتع حمالت تو،ية شتتاملة ،بالتعاون

مع مع مات المجتمع المدني ،بشمن انثار الضارة لزواق األط اا وطقوس البلوغ

.

()118

وأح تتا ال ريق الُقيري علمت تاً ب تتاعتم تتاد ق تتانون معع ومك تتافح تتة الزيج تتات المبكرة (رقم )2019/19
-66
وأوصت ت تتى مو امبيق بتعزيز قدرة مؤست ت تست ت تتات الدولة على نشت ت تتر وتع يذ قوانين جديدة لحماية العست ت تتاء وال تيات
وتدري

المسؤولين على ذل  ،و لزام الزعماء بتسجيل جميع الزيجات الديعية والتقليدية(.)119

وال تزاا لجعة حقوق الي ل تش ت تتعر بالقلق ا اء العدد الكبير من األط اا الذين لم تُس ت تتجل والدت م،
-67
وقلة فرص االست ادة من خدمات تسجيل المواليد في المعاطق الريفية( .)120والحظ ال ريق الُقيري أن توسيع

نياق التستتجيل على مستتتوى المقاطعات ال ر،ية ال يزاا تحدياً ،بحيث ال ُيستتجل نصتتف األط اا دون ستتن
عام واحد .وتدعو الحاجة أيضتاً الى توستيع نياق قدرة األشتخاص على الحصتوا على وثائق ال وية ،اذ أن
نسبة الت يية الحالية بوثائق ال وية تقدر بت  38في المئة من السكان(.)121

وأوصتى ال ريق الُقيري مو امبيق بمن تمدد فترة التستجيل المجاني للمواليد الى ستعة تقويمية واحدة
-68
اعتبا اًر من تاريخ الوالدة ،وتزيد من حجم الموارد ،وتم ّكن المرافق الصتتحية والمو ين الصتتحيين من تحستتين
معدالت تسجيل المواليد والوةيات(.)122

-69

والح ن لجعة حقوق الي ل بقلق بال االست تتتخدام الواست تتع العياق للعقولة البدنية وتيبيق األحكام

هذه ،وحان مو امبيق على اعياء األولوية للح ر

القانونية التي ُفست ت ت ت تترت على أن ا تُبرر أشت ت ت ت تتكاا التمدي
الصت ت ت ت ت تريا للعقولة البدنية في جميع األوس ت ت ت ت تتا باتخاذ التدابير التشت ت ت ت ت تريعية واإلدارية ،و ل اء جميع األحكام
التشريعية التي ُفسرت على أن ا مسوغات الستخدام العقولة البدنية(.)123

-3

األشخاص ذوو اإلعاقة
-70

()124

أش ت ت ت تتار ال ريق الُقيري الى أن األش ت ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة يواج ون تحديات متعددة في مو امبيق.

فال يزاا الوصت تتم والتمييز معتش ت ترين على نياق واست تتع في المجتمعات المحلية وداخل األست تتر ،ال ست تتيما في
المعتتاطق الريفيتتة .وتبل معتتدالت حبس األط تتاا ذوي اإلعتتاقتتة في معتتا ل م معتتدالت مايرة للقلق ،محرومين

من التعليم والرعتايتة الصت ت ت ت ت ت تتحيتة .وتتعرض المراهقتات والمراهقون ذوو اإلعتاقتة بوجته ختاص للععف واالعتتداء

الجعس ت تتيين( .)125والحظ ال ريق الُقيري أن الحكومة تعمل معذ عام  2017على اعداد مش ت تتروت قانون لحماية

األشخاص ذوي اإلعاقة(.)126

وأوص ت ت ت تتى ال ريق الُقيري موا مبيق بمن تش ت ت ت تترك مع مات األش ت ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة ععد تخيي
-71
ست ت تتياست ت تتات ا ولرامج ا ،وتك ل اجراء مشت ت تتاورات واست ت تتعة وشت ت تتاملة ،وتعتمد مشت ت تتروت القانون المتعلق باإلعاقة،
وتست ت ت ت ت ت تتتعرض الصت ت ت ت ت ت تتكوك الق تتانوني تتة األخرى التي ق تتد تتيلت ت

ذوي اإلعاقة(.)127
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-4

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلي ا

()128

-72

أعرلن اللجعة المععية بحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أست ت ت تترهم عن قلق ا ا اء تقارير

أفتادت بتمن مئتات العمتاا الم تاجرين غتالبيت م يعملون في قيتات التعتدين التقليتدي في محتاف تة كتابو ديل تادو

تعرض ت توا في شت تتبا /فبراير  2017لالعتقاا واالحتجا التعس ت ت يين ،ولالبت از  ،وست تتوء المعاملة ،واليرد(.)129

وأوصت ت ت ت ت تتن اللجعة مو امبيق بمن تعدا تشت ت ت ت ت تريعات ا التي تع م اجراءات اليرد والترحيل بحيث تح ر اليرد

الجماعي صراحة(.)130
-73

وأشت تتارت م وضت تتية األمم المتحدة الست تتامية لشت تتؤون الالجئين (م وضت تتية شت تتؤون الالجئين) الى أن

مو امبيق تتبع عموماً ست تتياست تتة لجوء ست تتخية باعتماد ترتيبات عملية تمعا ب ضت تتل ا ليالبي اللجوء والالجئين
حقوقاً مماثلة لحقوق رعاياها( .)131وأوص ت ت تتن م وض ت ت تتية ش ت ت تتؤون الالجئين مو امبيق بس ت ت تتح تح ات ا على
االت ا ية الخاصة بوضع الالجئين ،من أجل تعزيز بيئة حماية الالجئين وتيسير ادماج م محلياً(.)132
-74

والح ن م وضت ت تتية شت ت تتؤون الالجئين أن عملية تحديد وضت ت تتع الالجا ال تزاا طويلة ،حيث ي ل

مع م طلبات اللجوء معلقاً ألكار من  10ست تتعوات ،وأن مو امبيق لم تصت تتدر أي ق اررات جديدة بشت تتمن تحديد
وضتتع الالجا معذ عام  .2011وأوصتتن م وضتتية شتتؤون الالجئين مو امبيق بمواصتتلة العمل من أجل الحد
من تراكم طلبات اللجوء ،وذل بجعل هذه العملية محددة معياً ومتاحة بالكامل ليالبي اللجوء(.)133
-75

والح ن م وضتية شتؤون الالجئين أنه نتيجة اإلعصتارين الذين وقعا في عام  2019والصترات في

كابو ديل ادو ،أصت ت ت تتبا الكايرون مشت ت ت تتردين داخلياً( ،)134وأوصت ت ت تتن مو امبيق بمدماق ات ا ية االتحاد األفريقي

لحماية ومس ت ت ت تتاعدة العا حين داخلياً في أفريقيا ض ت ت ت تتمن اطارها القانوني والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتاتي لدعم و يجاد حلوا،
بما يك ل عدم اطالة أمد حالة السكان المشردين داخلياً في مو امبيق(.)135

-5

عديمو الجنسية
الح ن م وض ت تتية ش ت تتؤون الالجئين أن المعلومات المتعلقة بخير انعدام الجعس ت تتية محدودة جداً،
-76
()136
وأن الحكومة تع دت بمجراء دراسة عن انعدام الجعسية بحلوا عام . 2022
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