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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 تجميع بشأن موزامبيق  

 *انحدة السامية لحقوق اإلنستة األمم المتقرير مفوضي  

 أساسيةمعلومات  -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض الدوري الشامل. 21/ 16و  1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   - 1
ذات  ألمم المتحدةوهو تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة وغيرها من وثائق ا

 عدد الكلمات.ل تقّيدًا بالحد األقصىفي شكل موجز وهو مقدم الصلة، 

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والةيلااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
   ( 2)  ( 1) نساناإل

بيق أوصتتتتتتن اللجعة المععية بحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أستتتتتترهم بمن تع ر مو ام -2
ى الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتتادية واالجتما،ية والاقاةية، واالت ا ية الدولية في التصتتتتتتتتتتتتتديق عل
عماا المعزليين البشتتتتتتتتتتتمن مع مة العمل الدولية خاص من االخت اء القستتتتتتتتتتتري، وات ا ية لحماية جميع األشتتتتتتتتتتت 

 . ( 3) ( 189رقم )  2011 لعام

و( واللجعة المععية بالقضتتتتتتاء على م والاقافة )اليونستتتتتتكوأوصتتتتتتن مع مة األمم المتحدة للترلية والعل -3
 .( 4) التمييز في مجاا التعليم كافحةالتصديق على ات ا ية مالتمييز ضد المرأة مو امبيق ب 

أن مو امبيق وج تتن دعوة دائمتتة الى اإلجراءات الختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة م المتحتتدة الُقيري فريق األموالحظ  -4
 .( 5) نارة واحدة كل ستعة معذ ذل  الحي في المتوست   ي استتقبلن ، وأن ا 2016لمجلس حقوق اإلنستان في عام 

تقارير الى  حاعجب ، ولدعم من األمم المتحدة، 2018معذ عام قدمن  الحكومة   الى أن  الُقيري وأشتتتتار ال ريق 
 .( 6) استعراض ا قد تم  ثالث هيئات معاهدات، وأن هذه التقارير 
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مكل ة ن الو ارات  بي  أستتتتن لجعة مخصتتتتصتتتتة مشتتتتتركةالى أن و ارة العدا تر ال ريق الُقيري وأشتتتتار  -5
أن الج ود الرامية الى اضتتتتتتتتت اء الحظ  ن اإلنستتتتتتتتتاني، و حقوق اإلنستتتتتتتتتان والقانو المتعلقة ب   بااللتزاماتاإلبالغ ب 

 .( 7) بشر بالخيرج وٌد تُ اليابع المؤسسي على اللجعة وتوطيد آليات التشاور في ا 

ل وطعية في مجاا خية عم ي اعتماد ستياستة و/أومو امبيق بمن تع ر فال ريق الُقيري  وأوصتى  -6
ر  يارة يستتتتّ  الصتتتتادرة عن جميع آليات حقوق اإلنستتتتان، وتُ ذ التوصتتتتيات حقوق اإلنستتتتان من أجل نشتتتتر وتع ي 

المقررة الخاصتتتتة المععية بحاالت اإلعدام خارق القضتتتتاء أو بمجراءات موجزة أو تعستتتت ًا، فضتتتتاًل عن  يارات 
ان، بمتا في ذلت  ال ريق العتامتل المععي ى التتابعتة لمجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتت آليتات اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتتتتتة األخر 

على  كتابيةم ردودًا قدّ  والشتتتتركات عبر الوطعية وغيرها من مؤستتتتستتتتات األعماا، وتُ بمستتتتملة حقوق اإلنستتتتان 
2016المكل ون بواليات في اطار اإلجراءات الخاصة، وهو ما لم ت عله معذ عام  ا الرسائل التي بعا 

 (8 ). 

 ( 9) انإلطار الوطني لحقوق اإلنسا -اا ثالث 

دفع الحكومة الى  ( 19-مرض فيروس كورونا )كوفيدستتتتياق جائحة  الى أنال ريق الُقيري  أشتتتتار   -7
رت اعالن تا  حتى أيلوا/ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر ععتدمتا غي  بعتد ذلت  متددت تا و ، 2020حتالتة اليوارف في آذار/متارس  اعالن 
بستتتتتتتتتتتتتتبت   بمتا في ذلت   آثتار كبيرة ومتعتددة األوجته، ةايت وقت لتتدابير ال نوقتد كتانت  .( 10) م توحتة وارثحتالتة كالى 
 .( 11) وق اإلنسانعلى حق التي ُفرضن القيود

علمتتًا بمراجعتتة امو امبيقن قتتانون العقولتتات وقتتانون اإلجراءات الجعتتائيتتة، ال ريق الُقيري وأحتتا   -8
 .( 13) بقةجولة االستعراض السا ( 12) واعتمادها قانون تع يذ األحكام القضائية، تمشيًا مع توصيات

القدرات التشتتتتتتتتتتتتتت يلية للجعة  على تحستتتتتتتتتتتتتتيعات،  2016معذ عام  ،ُأدخلنأنه ال ريق الُقيري والحظ   -9
مع  نأكبر من القضتتتتتتتتتتايا، ويت اعال  اً الكيانان حجم يتعاواحيث ب   ،وديوان الم الم الوطعية لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان

من هذا التقدم، ال تزاا  طائ ة أوستتتتع من المستتتتائل ومع مجموعة أوستتتتع من الج ات الشتتتتريكة. وعلى الرغم
لمؤستستتان في االعتماد على التمويل الخارجي لقبقاء على العمليات خييرة. واستتمرت كلتا اهعاك تحديات 

األستتتاستتتية، في حين أن المخصتتتصتتتات المالية الحكومية لم تزدد اال  يادة متواضتتتعة على مر الستتتعين. ولم 
ستتتتتتتتتتتتوى ديم ا من تقتمكع  ي ولم يعة مابوتو، ارق مدالى خ  توستتتتتتتتتتتتيع نياق نشتتتتتتتتتتتتاطه يتمكن أي من الكيانين من

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

والح تتن اللجعتتة ال ر،يتتة لمعع التعتتذيتت  وغيره من ضتتتتتتتتتتتتتتروق المعتتاملتتة أو العقولتتة القتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة  -10
في اطار ة رستتميًا برصتتد أماكن االحتجا   الالانستتانية أو الم يعة أن اللجعة الوطعية لحقوق اإلنستتان مكل  أو
،  هتام لم ُيعجز بعتدُ عتاطتة ب تا بوصتتتتتتتتتتتتتت  تا انليتة الوقتائيتة الوطعيتة. ومع ذلت ، ال يزاا هعتاك عمتل لم تام الما

  .( 15) في ذل  اعتماد التدابير الال مة لضتتتمان تمكين هذه انلية من االضتتتيالت بواليت ا على نحو فعاا بما
دد بوضوح، وأن ا  ح، لم تُ ية الوطعيةلية الوقائ صالحيات اللجعة، بوص  ا ان  أن الىال ريق الُقيري  أشار  فقد  

 .( 16) الم مة تل بموارد اضاةية لالضيالت ب د لم ُتزوّ 

مو امبيق بمن تستتتتتعرض قانون ا المعشتتتتا للجعة الوطعية لحقوق اإلنستتتتان ال ريق الُقيري  أوصتتتتى  و  -11
 قوق اإلنستتتتتتتتتتتانلمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات الوطعية لتعزيز وحماية حلكي يتماشتتتتتتتتتتتى تمامًا مع المبادف المتعلقة بمركز ا

يس(، ال ستتتتيما ةيما يتعلق بوالية الرصتتتتد واإلبالغ التي تضتتتتيلع ب ا هذه المؤستتتتستتتتة، و جراءات بار  )مبادف
ت م، اتعيين الم وضتتتتتتتتتتتتتتتات والم وضتتتتتتتتتتتتتتين، وتحتتديتتد ستتتتتتتتتتتتتتليتتات م، وم تتام المو  تتات والمو  ين وحصتتتتتتتتتتتتتتتانتت 

توستتتتتتتتتتتيع   المالي من أجل تمكيع ما مناستتتتتتتتتتتتقالل ما ضتتتتتتتتتتتمان و ديوان الم الم لجعة الوطعية و ا تمويل و يادة
 .( 17) قدرات ما وتحسيع ا
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تنفيذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 لعدة قطاعات المسائل الشاملة -ألف 

 ( 18) مالتميي المساواة وعدم -1 

الى أن الدستتتتور يع   بتمتع كبار الستتتن بجميع حقوق اإلنستتتانقلة المععية أشتتتارت الخبيرة المستتتت  -12
مستتتاواة، لكع ا أوضتتتحن أن عدم وجود أحكام في التشتتتريعات العادية بشتتتمن المستتتاواة وعدم على الحق في ال

.  ( 19) التمييز ي ضتتتتتي الى اإلفالت من العقاق في قضتتتتتايا التمييز المتعلقة بالحصتتتتتوا على الخدمات العامة
التي استات ا من أجل تحديد وتصتحيا األحكام قلة الحكومة على مراجعة قوانيع ا وستي المستت  الخبيرةوشتجعن  

 .( 20) تميز ضد كبار السن

وأشتتتتارت الخبيرة المستتتتتقلة المععية بتمتع األشتتتتخاص ذوي الم ق بحقوق اإلنستتتتان الى أن التمييز   -13
شتتتتخاص ذوي الم ق طواا حيات م ألا فيالتمييز يؤثر و  .( 21) ضتتتتد األشتتتتخاص ذوي الم ق واستتتتع االنتشتتتتار

وأوصتتتتن الخبيرة  .( 22) المتاحة ال رصالوصتتتتوا الى ، فضتتتتاًل عن التعليم في ذل وفي جميع المجاالت، بما 
 .( 23) الى التمييز واالستبعاد  ضيالمستقلة الحكومة بشحذ الوعي بالم ق لمكافحة األساطير المت شية التي ت 

لععف والتمييز القائمين على الميل الجعستتتي وال وية ية من ابالحما وأشتتتاد الخبير المستتتتقل المععي -14
ستتتتتتاما ال يك ي لتمكين العاس من لجعستتتتتتانية بمو امبيق الختيارها ستتتتتتبيل التستتتتتتاما، لكعه أشتتتتتتار الى أن الت ا

الج ر ب ويت م، ألن الماليات والماليين ومزدوجي الميل الجعستتتتتتتتتتي وم ايري ال وية الجعستتتتتتتتتتانية عالقون في 
فحة التمييز وغيرها من  وأوصتتتتتتتتى الخبير المستتتتتتتتتقل مو امبيق باعتماد قوانين لمكا .( 24) بعادن االستتتتتتتتت دوامة م

ال ريق الُقيري وأوصتتتتتتتتتى  .( 25) وال وية الجعستتتتتتتتتانية في تشتتتتتتتتتريعات ا الوطعية  التدابير إلدماق الميل الجعستتتتتتتتتي
ميتل ة بالمتعلقت ر عمليتات تستتتتتتتتتتتتتتجيتل المع متات غير الحكوميتة التي تدافع عن الحقوق اليستتتتتتتتتتتتتتّ  الحكومة بمن تُ 

درت ا المحاكم مؤخرًا، ولذا الج ود لتع يم حمالت الجعستتي وال وية الجعستتانية، تمشتتيًا مع األحكام التي أصتت 
 .( 26) ييز في الخدمات األساسيةمكافحة الوصم والتم

( 27) وحقوق اإلنسان التنمية والبيلة واألعمال التجارية -2 
 

لتتة في اطتتار اإلجراءات الختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتتاالعتتديتتد من المكل ين بواليتتات  بعتتث، 2016في عتتام  -15
ق على قروض بضمان حكومي لم ُيكشف عع ا للدولة في مو امبي  حصوا كيانات مملوكةبادعاءات  تتعلق

في  85ن العام في البلد يرت ع الى مستتتتتتتتتتتوى تجاو  بليون دوالر، مما جعل رصتتتتتتتتتتيد الدي    1,4بل ن من قبل 
من لى أن حجم التتديون ياير قلقتتًا بتتال تتًا  ون بواليتتات ا. وأشتتتتتتتتتتتتتتتار المكلاإلجمتتالي العتتاتا المحليالمتتائتتة من 

مان استتتتتتتتخدام أقصتتتتتتتى قدر من الموارد المتاحة إلعماا الحقوق االقتصتتتتتتتادية واا العامة لضتتتتتتت تك ي األم أال
 .( 28) واالجتما،ية والاقاةية

التعقيتت    رخ بعتتد أن ُمعا متتا فتا يتوستتتتتتتتتتتتتتع  االستتتتتتتتتتتتتتتخراجيقيتتات الأن ال ريق الُقيري والحظ  -16
ت اضتتتتيرابات وصتتتتراعات المحاف ات الرئيستتتتية في البلد. وتحدثن التقارير عن اندال ت الا في جميعواالستتتت 

 ،واألمن، وات اقات اعادة التوطين، وحقوق العماا، وحقوق ملكية األراضتتتتتتتتتي  ،االمتيا اتهذه محلية بشتتتتتتتتتمن 
تعو هم  عماا التجاريةضتتحايا انت اكات حقوق اإلنستتان المرتبية باأل ناألحواا أل د. وت اقمنوتو يع الموار 

 .( 29) فعالةانتصاف مكانية الوصوا الى ا
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بشتتتتتتمن  تينشتتتتتتامل تينوطعي وخية عمل مو امبيق بمن تعتمد استتتتتتتراتيجية ال ريق الُقيري وأوصتتتتتتى  -17
األعماا التجارية وحقوق اإلنستتتتتتتان، بما يتماشتتتتتتتى مع المبادف التوجي ية المتعلقة باألعماا التجارية وحقوق 

 .( 30) ات ا التع يذيةالتع يمي وقدر  هالع الى تعزيز اطار اإلنسان، وأن تتي

ية بتمتع كبار الستتتتتتتن بجميع حقوق اإلنستتتتتتتان أن مو امبيق تحتل المستتتتتتتتقلة المعع  والح ن الخبيرة -18
تبة الاالاة بين البلدان األفريقية األكار تعرضتتتًا لاخيار المتعددة المرتبية بمحواا اليقس، وأن ا تعاني  المر 
لقضتاء على والح ن اللجعة المععية با .( 31) ر والج اف والفيضتانات واألولئة ذات الصتلةعاصتي من األًا دوري 

والعدالة  بما في ذل  التعليم والصتتتتتتتحةالكوارث اليبيعية في توافر الخدمات،   آثارأة بقلق التمييز ضتتتتتتتد المر 
الى ال ريق الُقيري ر  وأشتتا .( 32) والك رلاء وغيرها من ال ياكل األستتاستتية  والمياه والصتترف الصتتحي واإلستتكان

ة من البلد، وعرفن التعمية  وستتتتتتتيى والشتتتتتتتمالي المعيقتين ال  2019 را في عامدم   كيعيثو  ايدايأن اعصتتتتتتتاري 
 .( 33) انتكاسات كبيرة

لامم المتحتتتدة أن الحكومتتتة بتتتذلتتتن ج وداً كبيرة لتعبئتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة من  الُقيري والحظ ال ريق  -19
"اعادة البعاء مقارلة ب الى أن من الم م أن تمخذ خي  اإلنعاش التصتتتتتتتتتدي نثار ت ير المعا ، وأشتتتتتتتتتار  أجل

حماية البيئة معالجة مواطن الضتتتتتتتتتتتعف، وتشتتتتتتتتتتتمل اعتبارات ل رض لق بالتكيف بشتتتتتتتتتتتكل أفضتتتتتتتتتتتل" ةيما يتع
 .( 34) األساسية وال ياكل

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 35) والحرية واألمان على شخصه حق الفرد في الحياة -1 

الى احرا  تقدم كبير في عملية الستتتالم بين الحكومة وحزق حركة المقاومة يق الُقيري   ر الأشتتتار  -20
على ات اق ستالم شتامل.   2019في آق/أغستيس   التو يع ، حيث تم  (ريعامو) المعارضالوطعية المو امبيقية  

ل وتشتريد التي اتخذت ا جماعة معشتقة عن الحركة خالا العام الماضتي أست رت عن مقت   تاإلجراءاغير أن 
ضتتتاةية لتوطيد الستتتالم، يوضتتتا الحاجة الى اتخاذ تدابير اوهو ما عشتتترات المدنيين في المعيقة الوستتتيى،  

و ضتتتتتتتتتتتافة الى ذل ، أدى الخالف بشتتتتتتتتتتتمن  .( 36) المجتمعات المحلية المتضتتتتتتتتتتتررة  اشتتتتتتتتتتتراك   يادة بما في ذل
ى  عزعة مو امبيق، ال  مستتتتتتتلا في شتتتتتتتماا نزات، فضتتتتتتتاًل عن اندالت 2019االنتخابات التي ُأجرين في عام 

مستتتلحة مات التي تشتتتع ا جماعات ، على وجه الخصتتتوص، ال جالُقيري ال ريق الحظ  الستتتالم واالستتتتقرار. و 
، وأست رت عن ستقو  مئات 2017متيرفة في محاف ة كابو ديل ادو الشتمالية معذ عام ل ا صتالت  يذكر أن 

وانت اكات خييرة ات عن تجاو ات  تقارير وادعاء وردتشتتتتتخ . و   320 000الضتتتتتحايا، وتشتتتتتريد أكار من 
 .( 37) طعيمن الو قوات األكذا لحقوق اإلنسان ارتكبت ا الجماعات المسلحة و 

، دعن م وضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان جميع الج ات ال اعلة الى 2020وفي عام  -21
عن ا ديتاد تتدهور  نحتدثت وستتتتتتتتتتتتتت  تقتارير ت  كتابو ديل تادو،حتاف تة اتختاذ تتدابير عتاجلتة لحمتايتة المتدنيين في م

ي تشتتتع ا الجماعات  جمات الت الى أن الالم وضتتتة  حالة حقوق اإلنستتتان بشتتتكل يبعث على القلق. وأشتتتارت  
كابو حاف ة  المستتتتتلحة، بما في ا قتل المدنيين، واالشتتتتتتباكات الععي ة مع قوات األمن في أجزاء مختل ة من م

فقد قد فاقما أيضتتتتتتتتًا انعدام األمن ال ذائي هعاك. شتتتتتتتتريد والت   عزاتن ال، وأحدت ا ديل ادو الشتتتتتتتتمالية قد ا دادت
 .( 38) قن في أشد المحاف ات تضرراً دارس والمرافق الصحية، أو أُغلالخدمات العامة، بما في ا الم دمرت

والعدالة لستتتتتتتتتتتالم من أجل ا شتتتتتتتتتتتاملةو مو امبيق بمن تك ل عملية جامعة  ال ريق الُقيري  وأوصتتتتتتتتتتتى  -22
تعز  آليات أن المبادف الدولية، و  وفقالدولة، ال ستتيما قوات األمن، مستتؤولي  قدرات   تب عيأن والمصتتالحة، و 

جري الستتتتتتليات المختصتتتتتتة تحقيقات فورية ونزي ة في جميع تُ أن ستتتتتتبل احالة الضتتتتتتحايا، و تقديم الشتتتتتتكاوى و 
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جاا المستتتتاعدة اإلنستتتتانية، و مكانية ايصتتتتاا تك ل أمن العاملين في مأن واالنت اكات، و  اتادعاءات التجاو  
 .( 39) ابةوتمكين ال ئات الضعي ة في عمليات االستج وحماية حقوق اإلنسانو دماق  المساعدات اإلنسانية،

والح ن الخبيرة المستتتتتتتقلة المععية بتمتع األشتتتتتتخاص ذوي الم ق بحقوق اإلنستتتتتتان أن الستتتتتتليات  -23
 تتايتتة جستتتتتتتتتتتتتتتديتتة على األشتتتتتتتتتتتتتتختتاص ذوي بتتالم ق حتتدثتتن في ن االعتتتداءات الفي   يتتادة م تتاجئتتة أفتتادت بتتمن

2015ا دادت حدت ا حتى معتصتتتتتتف عام أن ا ، و 2014 عام
ايا ويبدو أن األط اا يمالون غالبية ضتتتتتتح .( 40) 

 .( 41) ن كان الكبار اسُت دفوا أيضاً  ، و عتداءاتهذه اال

التي  التدابير الجديرة بالاعاءوالح ن الخبيرة المستتتتتتتتتتتتتتقلة المععية بتمتع األشتتتتتتتتتتتتتخاص ذوي الم ق  -24
ت الى أهميتة تعزيز الج ود، بمتا في ذلت  توفير الموارد الكتاةيتة، البشتتتتتتتتتتتتتتريتة ا أشتتتتتتتتتتتتتتار ، لكع ت اتختذت تا الحكومتة

وغيرها من التدابير الجارية   ،لتع يذ الكامل لخية العمل المتعددة القياعات بشتتمن الم قوالمالية، من أجل ا
رة المستتقلة وأوصتن الخبي  .( 42) والبحث وتيوير الستياستات حقة القضتائيةفي ميادين الخدمات الصتحية والمال

ت ون ام ممارستتتتتتتتتتتي الي  التقليدي، وذل  بتع يم ممارستتتتتتتتتتتت م بتشتتتتتتتتتتتريعات ا لالحكومة بمن تك ل تعزيز رقاب 
 .( 43) ترخي  ماالً 

 تاأن قتتتانون العقولتتتات المعقا يعّرف التعتتتذيتتت  ويجّرمتتته، وأن متتتدة العقولتتت ال ريق الُقيري والحظ  -25
بمن اللجعة ال ر،ية المععية بمعع التعذي  وغيره   ري الُقيستتتتتتتتعة. وذّكر ال ريق   24و 20بالستتتتتتتتجن تترواح بين 

وقدمن   2016نية أو الم يعة  ارت مو امبيق في عام من ضتتتتتروق المعاملة أو العقولة القاستتتتتية أو الالانستتتتتا
 الُقيري نستتتتتتتتتانل وأوصتتتتتتتتتى ال ريق مجموعة من التوصتتتتتتتتتيات الستتتتتتتتترية الى الدولة واللجعة الوطعية لحقوق اإل

 .( 44) ذه التوصيات على المامو امبيق بالع ر في نشر ه

اوى لتمكيع م من تقديم للستكان آلية مستتقلة لتقديم الشتكبمن تتيا الحكومة  ال ريق الُقيري وأوصتى  -26
و جراءات العمل تع  بوضتوح في القانون ومدونات قواعد الستلوك أن والتماس ستبل االنتصتاف، و شتكاواهم 

 .( 45) واالعتقاا، بما في ذل  مبادف التعاس  لقوات األمن المعايير ذات الصلة باستخدام القوة

( 46) القانون  العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة إقامة -2 
 

ا نسبت م تزاالى أنه على الرغم من  يادة عدد القضاة والمدعين العامين، ال ال ريق الُقيري  أشار   -27
بالج ود الرامية الى توستتتتتتتتيع نياق   يم. ورح ، مع وجود فوارق واستتتتتتتتعة بين األقالةمعخ ضتتتتتتتت الى الستتتتتتتتكان 

يك ي من المو  ين والموارد ال يزاا ختدمتات المستتتتتتتتتتتتتتاعتدة القتانونيتة في جميع أنحتاء البلتد، غير أن توفير متا 
وأوصتتتتى مو امبيق بمن تك ل التمويل الال م لعشتتتتر القوانين، وتوستتتتيع نياق تدري  مو  ي األمن  .(47)تحدياً 

ر وتمويتل ختدمتات العتدالتة و ن تاذ فاتو ب م على قتانون العقولتات الجتديتد، وتوستتتتتتتتتتتتتتيع والعتدالتة، بمتا في ذلت  تتدري 
 .( 48) القانون والمعونة القضائية

معا الع و الرئاستتتتتتتتي ب ي ُبذلن للحد من اكت اظ الستتتتتتتتجون  الى الج ود الت ال ريق الُقيري وأشتتتتتتتتار  -28
تعزيز التدابير الصتتتتتتحية حمالت القضتتتتتتاء المتجوا. وشتتتتتتملن التدابير المتخذة للتصتتتتتتدي للجائحة ل ضتتتتتتل و 

اكمتتتة، محتجز. ومع ذلتتت ، ال يزاا االكت تتتاظ، وكارة عتتتدد المحتجزين قبتتتل المحتتت  5 500والع و عمتتتا يبل  
بما في ذل  الحصتتتتوا على ال ذاء، مصتتتتدر قلق. وتوجد بيانات وضتتتتعف فرص الحصتتتتوا على الخدمات،  

مو امبيق  الُقيري صتتتى ال ريق أو و  .( 49) مت رقة عن أحواا وعدد األشتتتخاص المحتجزين في  نزانات الشتتترطة
ون، وتواصتتتتتتتتتتتل بمن تعز  ت عيل اإلطار القانوني الجديد، وتوافق على الخية االستتتتتتتتتتتتراتيجية لقيات الستتتتتتتتتتتج

جة االحتجا  الميوا الستتتتابق للمحاكمة، وتزيد من العمل باألحكام البديلة، فضتتتتاًل ج ودها الرامية الى معال
 .( 50) الدنيا لمعاملة السجعاء )قواعد نيلسون مانديال( عن احترام قواعد األمم المتحدة العموذجية

األط تاا بتالكتامتل مع ات تا يتة  وحاتن لجعتة حقوق الي تل مو امبيق على أن توائم ن تام تا لقضتتتتتتتتتتتتتتاء -29
الي ل وغيرها من المعايير ذات الصتتلة. وحان اللجعة مو امبيق، على وجه الخصتتوص، على تعيين  حقوق  
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وغير ذل   في الستتجون الموجودين عامًا  18عدد األط اا دون ستتن قضتتاة متخصتتصتتين لاط اا، وتستتجيل  
عامًا، وضتتتتتتتمان استتتتتتتتخدام   21رهم عن من أشتتتتتتتكاا االحتجا  بمعزا عن عدد األشتتتتتتتخاص الذين تقل أعما

 .( 51) االحتجا  مالذًا أخيرًا وألقصر مدة ممكعة

( 52) يةاألساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياس الحّريات -3 
 

وأن  ،الح تن اليونستتتتتتتتتتتتتتكو أن هعتاك عتددًا من القوانين التي تقيتد تبتادا المعلومتات في مو امبيق -30
ستتعتين عن جرائم قذف المستتؤولين تصتتل الى   حبسيع  على عقولة بال ( 1991/ 19م قانون أمن الدولة )رق

لي ا ب رامات وعقولات  و ضتتتتتافة الى ذل ، ُيعتبر التشتتتتت ير جريمة يعاق  ع .( 53) التشتتتتت ير ب م الحكوميين أو
وشتتتجعن  .( 54) ، و لى ستتتعتين في حاا التشتتت ير بكبار المستتتؤولين الحكوميينبالستتتجن تصتتتل الى ستتتعة واحدة

ن أن تكون القوانين التي تع م حرية التعبير والحصتتتتتتتتتوا على المعلومات مو امبيق على ضتتتتتتتتتمااليونستتتتتتتتتكو 
المتتدني، وفقتتًا  و دراجتته في القتتانون  بعتتدم تجريم التشتتتتتتتتتتتتتت ير  تتاوأوصتتتتتتتتتتتتتتت  ،( 55) عتتايير التتدوليتتةمتوافقتتة مع الم

 .( 56) الدولية للمعايير

اإلنستتتتان تعرضتتتتوا للت ديدات علمًا بتقارير أفادت بمن المدافعين عن حقوق ال ريق الُقيري وأحا    -31
حالة على األقل من حاالت  75المجتمع المدني بتتتتتتتت  ن مع مات، أبل 2016ل. فمعذ عام واالعتداءات والقت 

الرقابة الذاتية، وهي و معاخًا من الخوف، والتقاعس عن اإلبالغ،   افة. ووصت ن مع ماتٌ انت اك حرية الصتح
 يزاا عدد من األحكام القانونية ستتاءلة ال تحقق أي تقدم. والتصتتور بمن التحقيقات أو الموجود  اها أمور غذ  

 .( 57) يمال تحديات لحرية الصحافة

ًا بشتمن ي اطار اإلجراءات الخاصتة بيانًا صتحفي ، أصتدر العديد من المكل ين بواليات ف2019ي وف -32
ه لستتتتتتتوء الستتتتتتتليات بمطالق ستتتتتتتراحه فورًا والتحقيق في مزاعم تعرضتتتتتتت   يهةاحتجا  أحد الصتتتتتتتح يين، طالبوا 

أثار مخاوف كبيرة بشتتتتتتتتمن في البلد، مما الستتتتتتتتاري ون العقولات المعاملة. وأشتتتتتتتتاروا الى أنه اُت م بانت اك قان 
 .( 58) الصح ي تجريم العمل

مو امبيق بمن تعز  عمليات معع حاالت الععف أو التخويف التي ُيبل   ال ريق الُقيري وأوصتتتتتتتتتتتتتى  -33
بير لحماية الحيز المدني، بما في ذل  اجراء تحقيقات في ب ا، وتعز  عمليات المستتتتتتتتتتتاءلة عع ا، وتتخذ تدا

 .( 59) ى المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحافةجميع االعتداءات المبل  ب ا عل

، بما في ذل  وألوا 2019الى أن مو امبيق أجرت انتخابات عامة في عام ال ريق الُقيري ار وأشت  -34
اقبين وأحزاق المعارضتتتتتتتتة التحديات التي واج ن ر المر تقاري  أبر تمرة النتخاق محاف ي المحاف ات. وقد 
ئ  اإلعالم، اخبين، ومشتتتتتتتتاركة مراقبين مستتتتتتتتتقلين، والت اعل مع وستتتتتتتتاهذه العملية، بما في ذل  تستتتتتتتتجيل الع 

وأوصتتتتتتتتتتتى ال ريق  .( 60) واإلطار القانوني لالنتخابات، و جراءات قوات األمن ،واستتتتتتتتتتتتقالا ال يئات االنتخابية
عزيز اإلطار القانوني لالنتخابات، و نشتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتجل دائم للعاخبين  ادة الشتتتتتتتتت اةية، وت ببذا الج ود لزي  الُقيري 
 .( 61) باقة الج ات صاحبة المصلحة والعاخبينيتمتع 

ن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ضتد المرأة عن تقديرها لزيادة تمايل المرأة في الحياة عرل وأ  -35
تكافؤ بين الجعستتتتتين. وأعرلن عن قلق ا بشتتتتتكل خاص ألن   الستتتتتياستتتتتية، لكع ا أعرلن عن قلق ا لعدم تحقيق

التي اية األط اا،  حواجز، مال تكاليف العقل ومستتتتتتتتؤوليات رعبعض ال ن العستتتتتتتتاء في المعاطق الريفية يواج
 .( 62) تمعع ن من المشاركة في المجالس االستشارية للمقاطعات
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 ( 63) أشكال الرق  حظر جميع -4 

هم علمتًا بتالمعلومتات جميع العمتاا الم تاجرين وأفراد أستتتتتتتتتتتتتتر  أحتاطتن اللجعتة المععيتة بحمتايتة حقوق  -36
والزراعة والبعاء في بلدان  المو امبيقيين ضتتتتتتتتتتتحايا االتجار والعمل القستتتتتتتتتتتري في التعدينالتي تلقت ا بشتتتتتتتتتتتمن 

 .( 64) ي واالسترقاق المعزلي، ال سيما في البلدان األوروليةالمعيقة، واالست الا الجعس

تعراض لقانون مكافحة االتجار باألشتتخاص واللوائا ذات الصتتلة، ء استت اجراال ريق الُقيري والحظ   -37
وال تزاا هعاك تحديات تواجه انشتتتتاء   . 2020لمقرر أن يدخل القانون المعقا حيز الع اذ بع اية عام وأن من ا

مو  ي ان تاذ أداء بتتدني مستتتتتتتتتتتتتتتوى هتذه التحتديتات وترتب   لالمواردزويتدهتا بت مراكز العبور و عتادة التتمهيتل وت 
وأوصتتتتتتتتتى ال ريق  .( 65) اياي الحدود والخدمات االجتما،ية ةيما يتعلق بتحديد هوية الضتتتتتتتتتحلقانون ومستتتتتتتتتؤولا

وأوصتتتن اللجعة المععية  .( 66) ر خدمات الحماية األستتتاستتتية لضتتتحايا االتجارفامو امبيق بمن تك ل تو  الُقيري 
 .( 67) ابالقضاء على التمييز ضد المرأة مو امبيق باعتماد خية عمل لتع يذ القانون المعق

 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية -جيم 

 ( 68) وفي ظروف عمل عادلة ومواتية الحق في العمل -1 

أن ن تتتتام عمتتتتل مو  ي الختتتتدمتتتتة المتتتتدنيتتتتة أصتتتتتتتتتتتتتتبا يخضتتتتتتتتتتتتتتع للقتتتتانون  الُقيري ال ريق الحظ  -38
يجري ه نت أاستتتتتتتتتتتتتتتحقتاقتات اجتا ة األمومتة المتدفوعتة األجر مع المعتايير التدوليتة، و واءم  التذي، 2017/ 10 رقم

 .( 69) الع ر في تعقيا قانون العمل لتوسيع نياق هذه الت يية ن س ا لتشمل القيات الخاص

على التمييز ضتتتتتتتتتتد المرأة عن قل ا ا اء عدم ان اذ التشتتتتتتتتتتريعات   ة بالقضتتتتتتتتتتاءوأعرلن اللجعة المععي  -39
القيات غير ي  ف استتتتتتتتتبعاد المرأة استتتتتتتتتمرار  ، و القيمة األجر المتستتتتتتتتاوي عن العمل المتستتتتتتتتاوي بمبدأ المتعلقة 

  .(70) اجا ة األمومة واستتتتتتتتتحقاقات المعاشتتتتتتتتات التقاعديةمن الرستتتتتتتتمي من الحماية االجتما،ية، بما في ذل  
ة مو امبيق بمجراء عمليات ت تيش معت مة ل روف العمل في جميع قياعات العمالة، ب دف اللجع   وأوصتتن

وضتتتتتتتتتتتمان  روف عمل الئقة في  قوانين العمل، وتقلي  فجوة األجور بين الجعستتتتتتتتتتتين،جبارها على تع يذ ا
دة     يافي ذلوأوصتتتتتن لجعة حقوق الي ل مو امبيق بتعزيز م تشتتتتتية العمل، بما  .( 71) القيات غير الرستتتتتمي

 .( 72) مواردها المالية ولعاء قدرات ا

( 73) الضمان االجتماعي الحق في -2 
 

لماضتتتتتتتي بعد أن ن ام الحماية االجتما،ية في مو امبيق تعز  خالا العقد اال ريق الُقيري الحظ   -40
ماعي للضتمان االجت ألستاستية، واعتماد استتراتيجية وطعية انشتاء اطار قانوني وتع يمي للحماية االجتما،ية ا

. وال يزاا هعتاك عتدد من التحتديتات، بمتا في ذلت  العق  المزمن في عتدد المو  ين، ونق  األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي
 .( 74) لمقاطعاتمد لمكات  الشؤون االجتما،ية على صعيدي المحاف ات وات التمويل المع

لى ضتتتتتمان وحان الخبيرة المستتتتتتقلة المععية بتمتع كبار الستتتتتن بجميع حقوق اإلنستتتتتان الحكومة ع -41
شتتتتتتمل العاملين في االقتصتتتتتتاد غير الرستتتتتتمي، بمن في م ي اق ت يية الضتتتتتتمان االجتماعي لدة توستتتتتتيع ني يا

ما اإلعانات االجتما،ية العامالت والعماا الزراعيون، وأوصتتتتتتتن بمن تواصتتتتتتتل تعزيز قدرت ا على تع يذ برنا
 .( 75) سنية لكبار الاألساسية، وضمان أن تكون االستحقاقات كاةية لتلبية االحتياجات األساس

( 76) الحق في مستوى معيشي الئق -3 
 

الحظ الخبير المستتتتتقل المععي بالحماية من الععف والتمييز القائمين على أستتتتاس الميل الجعستتتتي  -42
اني من ت شتتتتتي ال قر وعدم المستتتتتاواة، ال ستتتتتيما في المعاطق الريفية التي وال وية الجعستتتتتانية أن مو امبيق تع

مئة، مع وجود اختالفات في ال 70 بمكار من  المو امبيقيين ال قراءستتتتتتبة در ن ُتقعيش في ا مع م الستتتتتتكان. و ي 
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والح ن الخبيرة المستتتتتتتتتتتتتتقلة المععية بتمتع كبار الستتتتتتتتتتتتتن بجميع حقوق   .( 77) كبيرة بين المعاطق والمحاف ات
ستتوى  ال يشتتمل التقدم االقتصتتاديألن عدم المستتاواة، ا داد ان أنه على الرغم من تراجع نستتبة ال قر، اإلنستت 
 .( 78) تزايدةبصورة م ال ئات بعض

وأعرلن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ضتد المرأة عن قلق ا ا اء المستتويات غير المتعاستبة  -43
. وأعرلن اللجعة أيضتتتتًا عن قلق ا من اإلناث البلدستتتتكان ية لل قر بين العستتتتاء الريفيات، الالئي يشتتتتكلن غالب 

اعادة من والقروض الرسمية، و  تاواالئتمان ، ضياملكية األر  ىلعالريفية   مرأة ال  حصوا ا اء محدودية فرص
وأوصتتتتتن اللجعة مو امبيق  .( 79) شتتتتتركات التعدين على يد في الجزء الشتتتتتمالي من البلدهن وتشتتتتتريدتوطيع ن 

لمزيتتد من توفير اب ، بمتتا في ذلتت  يتتة الى تمكين جميع العستتتتتتتتتتتتتتتاء الريفيتتات اقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتاً بتعزيز ج ودهتتا الرام
التعليم والصحة وغيرها من ال ياكل و   العدالةالى  المرأة الريفية    وصوا  ض المالية، وضمانالئتمانات والقرو ا

 .( 80) اضيوتمكيع ا من ملكية األر األساسية، 

مستعات ر الستن بجميع حقوق اإلنستان الى أن العستاء الوأشتارت الخبيرة المستتقلة المععية بتمتع كبا -44
ًا كاير  قتدن أ واج ن ي معزا عن المجتمع، وأن الالئي وفي  ال قرمن كايرًا متا ُيتركن للعيش في أوضتتتتتتتتتتتتتتتات 

 .( 81) المحليةُيستبعدن وُيعتبرن عبئًا على مجتمعات ن  ما

لمكلف باألمن ال ذائي وحان لجعة حقوق الي ل مو امبيق على تخصتتتتي  موارد كاةية للمجلس ا -45
في األط اا  في صتتتت وف   قروأوصتتتتن بتكايف ج ودها للتصتتتتدي لل  ،( 82) لضتتتتمان تشتتتت يله ب عالية ي والت ذو 

 .( 83) ل م المياه الع ي ة والمرافق الصحيةوعدم توافر  المعاطق الريفية

( 84) الحق في الصحة -4 
 

 19-دلعن جائحة كوفيدالى أن مو امبيق اتخذت اجراءات حاستتتمة ععدما ان ال ريق الُقيري  أشتتتار  -46
 ت ن م ا الصتتتتتتحية. وتؤثر الحالة بشتتتتتتكل غير متعاستتتتتت  في ال ئات األشتتتتتتد  للحد من انتشتتتتتتار الولاء، وعز  

وذوو اإلعاقة، وستكان األرياف المعزولون، واألشتخاص مستلولو الحرية. والحظ  ،المستعون ضتع ًا، بمن في م 
في أهمية كون ل ا أن من شتتتتتتمن االستتتتتتتراتيجيات الشتتتتتتاملة لمعالجة الوصتتتتتتم والشتتتتتتائعات أن ت  الُقيري ال ريق 
 .( 85) استخدام اللقاحفي سلوك وقائي و اق انت ضمان 

ا اء محدودية فرص الحصتتتتتتتتتتتوا على خدمات الرعاية وال تزاا لجعة حقوق الي ل تشتتتتتتتتتتتعر بالقلق  -47
عدم ك اية ال ياكل األستتاستتية الصتتحية، ونق    اء  و الصتتحية العالية الجودة، ال ستتيما في المعاطق الريفية، 

ة، فضتتتتتتتتتاًل عن انتشتتتتتتتتتار األولئة واألمراض التي يمكن الوقاية العاملين المؤهلين في مجاا الرعاية الصتتتتتتتتتحي 
وأوصتتتتن اللجعة  .( 86) واإليد  ،الرئوي، واإلستتتت اا، والمالريا، والستتتتل، وستتتتوء الت ذيةمع ا، بما في ا االلت اق 
ولوية للتدابير الرامية الى تحستتتتتتين فرص الحصتتتتتتوا على خدمات الرعاية الصتتتتتتحية مو امبيق بمن تعيي األ

ستتتتتتتتتتتتتيما في المعاطق الريفية، وضتتتتتتتتتتتتتمان توافر العاملين المؤهلين في مجاا  ن نوعيت ا، الاألولية وتحستتتتتتتتتتتتتي 
 .( 87) الصحية رعايةال

رت تات ا اء استتتتتتتتتتتتتتتمرار ا عن قلق تا اللجعتة المععيتة بتالقضتتتتتتتتتتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتتتتتتتتتتد المرأة وأعرلتن  -48
 م القتتابالت، ونق  العتتاملين المتتدرلين في مجتتاا الرعتتايتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتة، بمن في  ع تتاستتتتتتتتتتتتتتيتتةوةيتتات الال معتتدا
 .( 88) المعاطق الريفية في

الرغم من المكاستتتتتتتتتتت  المستتتتتتتتتتتتمرة في خ ض معدا الوةيات بين ه ب الى أن ال ريق الُقيري وأشتتتتتتتتتتتار  -49
 .خاصتتتتتتتتاً  الت وةيات المواليد تاير قلقاً وأن معد ،مرت عة  امستتتتتتتتتويات ال تزاا األط اا دون ستتتتتتتتن الخامستتتتتتتتة،  

ابع المؤستتستتي على ستتياستتت ا المتعلقة بالعاملين الصتتحيين مو امبيق على اضتت اء اليال ريق الُقيري  وشتتجع
بمدماق تكاليف التشتتتتتتتتتتتت يل في تمويل ال، وضتتتتتتتتتتتتمان مالك مو   الدراستتتتتتتتتتتتية ملمعاهج و ة في المجتمعات المحلي 

 .( 89) ي ا المالي الوطعيي خيت 
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  باتخاذ تدابير  يرة المستتتقلة المععية بتمتع كبار الستتن بجميع حقوق اإلنستتان الحكومةوأوصتتن الخب  -50
كبار الستتتتن في الحصتتتتوا على خدمات الرعاية الصتتتتحية بعيع ا للت ل  على الحواجز القائمة التي يواج  ا 

يفية األستتاستتية، وشتتددت على ضتترورة ضتتمان توستتيع نياق العقل المجاني والموثوق به ليشتتمل المعاطق الر 
 .( 90) شبه الحضريةوالحضرية و 

فيروس نق  د المرأة بقلق ارت ات معدا انتشتار والح ن اللجعة المععية بالقضتاء على التمييز ضت  -51
بين العستتتتتتتاء، بالرغم من الج ود المبذولة في اطار الخية االستتتتتتتتراتيجية الوطعية لمكافحة  المعاعة البشتتتتتتترية

تع يتتذهتتا الخيتتة  ج ود اللجعتتة مو امبيق بتكايف وأوصتتتتتتتتتتتتتتتن .( 91) فيروس نق  المعتتاعتتة البشتتتتتتتتتتتتتتريتتة/اإليتتد 
يد ، وضتتتتتتتتمان اطالت العستتتتتتتتاء وال تيات روس نق  المعاعة البشتتتتتتتترية/اإلاالستتتتتتتتتراتيجية الوطعية لمكافحة في 

 .( 92) المعرضات لخير اإلصابة ب ذا ال يروس على براما الوقاية والكشف المبكر

الموارد المالية والبشرية إلدارة زية في البلديات الالمركالعمل بع ا مو امبيق ب ال ريق الُقيري وأوصى  - 52
ن ادماق ادارة حاالت فيروس نق  المعاعة ي تحسل األمراض، و سين الوقاية من  تحسمن أجل    المخصصة للصحة

 .( 93)البشرية/اإليد  وسوء الت ذية الحاد

نخ تتاض وأعرلتن لجعتتة حقوق الي تتل عن بتال  قلق تتا ا اء ارت تتات معتتدا الحمتتل بين المراهقتتات واال -53
معلومات قديم الخدمات والالكبير في مستتتتتتتتتتويات استتتتتتتتتتخدام ن وستتتتتتتتتائل معع الحمل، وأوصتتتتتتتتتن مو امبيق بت 

تستتتتتتتتتتتتتتتجيتت  لمتيلبتتات ليريقتتة و  والتاقيف في مجتتاا الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة الجعستتتتتتتتتتتتتتيتتة واإلنجتتابيتتة مجتتانتتًا ولستتتتتتتتتتتتتتريتتة
 .( 94) والمراهقين المراهقات

قلق محدودية امكانية الحصتتتتتتوا لمع اوالح ن اللجعة المععية بالقضتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتد المرأة  -54
الى  الُقيري وأشتتتتار ال ريق  .( 95) اإلج اضب  ةيما يتصتتتتلستتتترية العلى اإلج اض المممون والقانوني، وانعدام 

، ومواءمة 2017أن اعتماد و ارة الصتتحة المعاييرو والمبادف التوجي ية الستتريرية لقج اض المممون في عام 
 .( 96) ، عمٌل جدير بالاعاء2019، وهما اجراءان تم ا في عام  1420قانون العقولات مع قانون اإلج اض لعام  

( 97) ق في التعليمالح -5 
 

تيوٌر جتتتتتدير  ( 2018/ 18أن اعتمتتتتتاد قتتتتتانون ن تتتتتام التعليم الوطعي )رقم ال ريق الُقيري الحظ  -55
 فترة وأشتتارت اليونستتكو الى أن القانون الجديد مدد   .( 98) بالترحي  ألنه يع  بوضتتوح على الحق في التعليم
جدوا وأن قانون الجديد جدير بالاعاء، الرغم من أن الب التعليم اإللزامي الى تستتتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتتتعوات، والح ن أنه 

 المجاني والاانوي  االبتدائي التعليم منستتتتتتتتتتعة   12 ترة ال تقل عن ب يوصتتتتتتتتتتي   2030أعماا التعليم حتى عام 
ا الجودة العاليو  والعادا لاموالش  .( 99) الحكومة من والممو 

اإلجمالي عاتا المحلي الأن حصتتتتتتتتة قيات التعليم من الميزانية الوطعية من يق الُقيري ال ر ظ  والح -56
أعلى من المتوستتتتتتتت  األفريقي جعوق الصتتتتتتتتحراء الكبرى. ومع ذل ، لم تحدث أي  يادات في تمويل القيات 

 . 2017معذ عام ستتتتتتتتتعويًا متوستتتتتتتتت  عدد المدرستتتتتتتتتين المعي عين انخ ض ، اذ 2016معذ األ مة المالية في عام 
في التمثير في  المدرسي  ت ات معدا التسرقالتعلم وار نتائا ضعف  و لن نو،ية التعليم معخ ضة، وتواصل

العديد من عمليات اصتتتتتتتالح هذا الع ام. ومن المتوقع أن ت ضتتتتتتتي عمليات اغالق المدارس بستتتتتتتب  جائحة 
لمالية ل ذا القيات، الى ت اقم أ مة التعلم. وأوصتتتتتتتتتن اللجعة مو امبيق بزيادة المخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتات ا  "19-"كوفيد

ي ضتتتتوء هذا الولاء للتقليل الى أدنى حد من ذا ج ود اضتتتتاةية فوالتعجيل بتو يف المدرستتتتين وتدريب م، ول 
 .( 100) انثار األخرى على التعليم

قلق ارت ات معدا التسرق المدرسي مع الوالح ن اللجعة المععية بالقضاء على التمييز ضد المرأة   -57
وال تيات بشتتكل   ط الت و/أو بستتب  حمل ن، وارت ات مستتتوى األمية بين العستتاء بين ال تيات بستتب   واج ن
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في ب ن الجعستتتتتتتتتتي على ال تيات، والتحرش الجعستتتتتتتتتتي   ءاالعتداالتي تتحدث عن تقارير الر متعاستتتتتتتتتت ، و غي 
الى أن المرستتتتتتتوم الصتتتتتتتادر ال ريق الُقيري وأشتتتتتتتار   .( 101) المدارس، و فالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاق

في  ل يو ارس الع تتتتاريتتتتة أُ ال تيتتتتات الحوامتتتتل من االلتحتتتتاق بتتتتالمتتتتد يع  على مععوكتتتتان  2003عتتتتام  في
2018 عام

 (102 ). 

وأوصن اللجعة المععية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مو امبيق بتكايف ج ودها لخ ض معدا  -58
الجامعة ما براالالتستتتتتترق المدرستتتتتتي بين ال تيات، وتيستتتتتتير عودة األم ات الشتتتتتتابات الى المدرستتتتتتة، وتعزيز 

رة ل  ،االعتداء الجعستتتتتتتي على ال تياتت فعالة للتحقيق في حاالت  محو أمية الكبار، ووضتتتتتتتع اجراءاوالميستتتتتتت 
 .( 103) ومقاضاة الجعاة رسافي المدب ن والتحرش الجعسي 

وأشتتتتار الخبير المستتتتتقل المععي بالحماية من الععف والتمييز على أستتتتاس الميل الجعستتتتي وال وية  -59
عستتتية ي المدرستتتة بستتتب  ميول م الجلمحاورين أوضتتتحوا أن م تعرضتتتوا للتعمر فان العديد من الجعستتتانية الى أ

وأفاد العديد مع م بمن م تركوا المدرستتتتة  ،وأن م شتتتتتعروا بعدم األمان واالستتتتتتبعاد والعبذ ،هويت م الجعستتتتتانية أو
 .( 104) جراء ذل 

دة حقوق  -دال  دين أو فلات محدَّ  أشخاص محدَّ

( 105) النساء -1 
 

مجددًا ا اء استتتتتتتتمرار القوال  عن قلق ا اللجعة المععية بالقضتتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتتد المرأة  أعرلن  -60
، بما في ذل  تعدد الزوجات، و واق األط اا، في حق العستتاء  ممارستتات الضتتارةارتكاق العميية التمييزية و 

بوجه خاص ن قلق ا عاللجعة لستتحر. وأعرلن وتشتتويه األعضتتاء التعاستتلية األناوية، وات ام العستتاء بممارستتة ا
وأعرلن الخبيرة المستتتقلة المععية بتمتع   .( 106) ق على هذه الممارستتات الضتتارةا اء انتشتتار اإلفالت من العقا

كبار السن بجميع حقوق اإلنسان عن قلق ا ا اء استخدام ات امات ممارسة السحر ضد كبار السن، ال سيما 
 .( 107) القتلعمليات أو حتى لتبرير  -إلهماا االعتداء أو الععف أو اض اء الشر،ية على المسعات، إل

بالقضتتتتاء على التمييز ضتتتتد المرأة عن قلق ا ا اء ت شتتتتي الععف الجعستتتتاني  وأعرلن اللجعة المععية -61
و ضتتت اء الشتتتر،ية االجتما،ية  .( 108) ضتتتد العستتتاء وال تيات في المجالين العام والخاص في جميع أنحاء البلد

أن ال ريق الُقيري ظ  والح .( 109) لى المصتتالحة داخل األستتر الموستتعةعلى الععف العائلي، واللجوء المتكرر ا
لععف حدثن عن ا، ن رًا ال دياد تقارير ت 19-اء وال تيات تضتتتتتتتتتتررن بشتتتتتتتتتتكل خاص من جائحة كوفيدالعستتتتتتتتتت 

، بما في ذل  الزيجات المبكرة، ناهي  عن ارت ات نستتتتبة العامالت الستتتتلبي معه عاطيآليات الت الجعستتتتاني، و 
 .( 110) مجح ةة وغير الرسمي الالئي يتحملن أ،باء معزلي في القياعين الصحي 

، من خالا تصتتتتتتتتدىوأوصتتتتتتتتن اللجعة المععية بالقضتتتتتتتتاء على التمييز ضتتتتتتتتد المرأة مو امبيق بمن ت  -62
في تمتع المرأة بحقوق ا،   ةالخيير  آثارهأشتتتتتكاا الععف الجعستتتتتاني و حمالت التو،ية باليابع اإلجرامي لجميع 

تضتتمن حصتتول ن على أن و  ،( 111) وال تيات ضتتحايا هذا الععف عن اإلبالغوصتتمة العار التي تاب  العستتاء ل
 .( 112) سبل انتصاف فعالة ووسائل فورية لالنتصاف والحماية

( 113) األطفال -2 
 

بال  ا اء عدم ك اية األمواا المخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة لتمتع الي ل ال تزاا لجعة حقوق الي ل تشتتتتتتتتعر بقلق  -63
 .( 114) وقهمسار الموارد الال مة لضمان حقبحقوقه، وت شي ال ساد الذي ال يزاا ي ضي الى تحويل 

أن الحكومتة قيعتن أشتتتتتتتتتتتتتتواطتًا كبيرة في ستتتتتتتتتتتتتتبيتل تعزيز الحمتايتة القتانونيتة ال ريق الُقيري والحظ  -64
 مع متة العمتل التدولتة، في جملتة أمور، على بروتوكوا  ،2018عمتل األط تاا بتالتصتتتتتتتتتتتتتتديق في عتام  ضتتتتتتتتتتتتتتد
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قانونية للعمل بما يتماشتتى قد حدد البلد الستتن الدنيا ال. ف( 29رقم )   1930الملحق بات ا ية العمل الجبري لعام 
وأوصتى  .( 115) مع المعايير الدولية، ووافق على قائمة األعماا الخيرة ةيما يتعلق باألط اا والعماا الشتباق

مو امبيق بمنشتتتتتتتاء آلية تعستتتتتتتيق لقشتتتتتتتراف على معع عمل األط اا والتخفيف من حدته في جميع   الُقيري ال ريق 
 . ( 116) شجع األط اا على العمل أو يجبرهم عليه ضد من يُ قانون العقولات جزاءات  يد القياعات، وتحد 

دا  واق األط اا، بما في أعرلن لجعة حقوق الي ل عن بال  قلق ا ا اء االرت ات الشتتتتتتديد في معو  -65
تشتتتريعات تح ر صتتتراحة  ع ذمن ت مو امبيق ب أوصتتتن  و ل تيات، ا بلوغ  ذل  الزواق القستتتري، وممارستتتة طقوس

ضتتتتارة بالرفاه البدني والع ستتتتي لاط اا، وتتخذ جميع التدابير الال مة للقضتتتتاء الممارستتتتات التقليدية ال جميع
وتضتتع حمالت تو،ية شتتاملة، بالتعاون   ،( 117) لوغ ال تياتعلى  واق األط اا والجوان  الضتتارة من طقوس ب 

 .( 118) مع مع مات المجتمع المدني، بشمن انثار الضارة لزواق األط اا وطقوس البلوغ

 (2019/ 19علمتتتًا بتتتاعتمتتتاد قتتتانون معع ومكتتتافحتتتة الزيجتتتات المبكرة )رقم الُقيري ال ريق وأحتتتا   -66
وأوصتتتتتتى مو امبيق بتعزيز قدرة مؤستتتتتتستتتتتتات الدولة على نشتتتتتتر وتع يذ قوانين جديدة لحماية العستتتتتتاء وال تيات 

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

ستتتتتجل والدت م، اا لجعة حقوق الي ل تشتتتتتعر بالقلق ا اء العدد الكبير من األط اا الذين لم تُ وال تز  -67
أن توسيع  ال ريق الُقيري  والحظ   .( 120) فرص االست ادة من خدمات تسجيل المواليد في المعاطق الريفيةقلة  و 

ألط اا دون ستتن نصتتف اُيستتجل  ث النياق التستتجيل على مستتتوى المقاطعات ال ر،ية ال يزاا تحديًا، بحي 
، اذ أن ا على وثائق ال ويةالحصتو على   صستيع نياق قدرة األشتخا. وتدعو الحاجة أيضتًا الى تو واحدعام 

 .( 121) في المئة من السكان 38ال وية تقدر بت  بوثائقنسبة الت يية الحالية 

تقويمية واحدة واليد الى ستعة بمن تمدد فترة التستجيل المجاني للممو امبيق ال ريق الُقيري وأوصتى  -68
تاريخ الوالدة، وتزيد من حجم الموارد، وتمكّ ن المرافق الصتتحية والمو  ين الصتتحيين من تحستتين اعتبارًا من 

 .( 122) معدالت تسجيل المواليد والوةيات

والح ن لجعة حقوق الي ل بقلق بال  االستتتتتخدام الواستتتتع العياق للعقولة البدنية وتيبيق األحكام  -69
لتمدي  هذه، وحان مو امبيق على اعياء األولوية للح ر ستتتتتتتتتترت على أن ا ُتبرر أشتتتتتتتتتتكاا انونية التي فُ القا

الصتتتتتتتتتتتريا للعقولة البدنية في جميع األوستتتتتتتتتتتا  باتخاذ التدابير التشتتتتتتتتتتتريعية واإلدارية، و ل اء جميع األحكام 
 .( 123) التشريعية التي ُفسرت على أن ا مسوغات الستخدام العقولة البدنية

( 124) اإلعاقةذوو  شخاصاأل -3 
 

الى أن األشتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة يواج ون تحديات متعددة في مو امبيق. ال ريق الُقيري أشتتتتتتتتتار  -70
يزاا الوصتتتتم والتمييز معتشتتتترين على نياق واستتتتع في المجتمعات المحلية وداخل األستتتتر، ال ستتتتيما في  فال

ومين الت مايرة للقلق، محر  ل م معتتدالمعتتاطق الريفيتتة. وتبل  معتتدالت حبس األط تتاا ذوي اإلعتتاقتتة في معتتا
المراهقتات والمراهقون ذوو اإلعتاقتة بوجته ختاص للععف واالعتتداء  تتعرض من التعليم والرعتايتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة. و 

على اعداد مشتتتتتروت قانون لحماية   2017أن الحكومة تعمل معذ عام  الُقيري والحظ ال ريق  .( 125) الجعستتتتتيين
 .( 126) ةاألشخاص ذوي اإلعاق

ع مات األشتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة ععد تخيي  موا مبيق بمن تشتتتتتتتتترك مري لُقيال ريق اوأوصتتتتتتتتتى  -71
ستتتتتتياستتتتتتات ا ولرامج ا، وتك ل اجراء مشتتتتتتاورات واستتتتتتعة وشتتتتتتاملة، وتعتمد مشتتتتتتروت القانون المتعلق باإلعاقة، 

مع ات تتتا يتتتة حقوق األشتتتتتتتتتتتتتتختتتاص  ةوتستتتتتتتتتتتتتتتعرض الصتتتتتتتتتتتتتتكوك القتتتانونيتتتة األخرى التي قتتتد تتيلتتت  مواءمتتت 
 .( 127) اإلعاقة ذوي 
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( 128) وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا والالجلون  ون المةاجر  -4 
 

أعرلن اللجعة المععية بحماية حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أستتتتتتتترهم عن قلق ا ا اء تقارير   -72
التعتدين التقليتدي في محتاف تة كتابو ديل تادو في قيتات  ون عملي يت م غتالب أفتادت بتمن مئتات العمتاا الم تاجرين 

  .( 129) واليرد ،وستتتتوء المعاملة ،البتزا للالعتقاا واالحتجا  التعستتتت يين، و   2017ر  ي شتتتتبا /فبراي تعرضتتتتوا ف
مو امبيق بمن تعدا تشتتتتتتتتتتتتريعات ا التي تع م اجراءات اليرد والترحيل بحيث تح ر اليرد اللجعة  وأوصتتتتتتتتتتتتن  

 .( 130) الجماعي صراحة

الى أن ( ينشتتتتؤون الالجئ )م وضتتتتية  شتتتتؤون الالجئين األمم المتحدة الستتتتامية لوأشتتتتارت م وضتتتتية  -73
  يالبي اللجوء والالجئينب ضتتتتل ا لمو امبيق تتبع عمومًا ستتتتياستتتتة لجوء ستتتتخية باعتماد ترتيبات عملية تمعا 

وأوصتتتتتتتن م وضتتتتتتتية شتتتتتتتؤون الالجئين مو امبيق بستتتتتتتح  تح  ات ا على  .( 131) حقوقًا مماثلة لحقوق رعاياها
 .( 132) محلياً  م ر ادماجوتيسي  الالجئين من أجل تعزيز بيئة حمايةاالت ا ية الخاصة بوضع الالجئين، 

ي ل والح ن م وضتتتتتتية شتتتتتتؤون الالجئين أن عملية تحديد وضتتتتتتع الالجا ال تزاا طويلة، حيث   -74
ستتتتعوات، وأن مو امبيق لم تصتتتتدر أي قرارات جديدة بشتتتتمن تحديد   10مع م طلبات اللجوء معلقًا ألكار من 

اصتتلة العمل من أجل الحد مبيق بمو وأوصتتن م وضتتية شتتؤون الالجئين مو ا  . 2011وضتتع الالجا معذ عام 
 .( 133) من تراكم طلبات اللجوء، وذل  بجعل هذه العملية محددة  معيًا ومتاحة بالكامل ليالبي اللجوء

والصترات في   2019في عام  اوقع عصتارين الذينأنه نتيجة اإلشتؤون الالجئين والح ن م وضتية  -75
ات ا ية االتحاد األفريقي  مدماقيق ب أوصتتتتتتتتن مو امب و  ،( 134) ديل ادو، أصتتتتتتتتبا الكايرون مشتتتتتتتتردين داخلياً كابو 

لحماية ومستتتتتتتتتاعدة العا حين داخليًا في أفريقيا ضتتتتتتتتتمن اطارها القانوني والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاتي لدعم و يجاد حلوا، 
 .( 135) يك ل عدم اطالة أمد حالة السكان المشردين داخليًا في مو امبيق بما

 عديمو الجنسية -5 

بخير انعدام الجعستتتتتية محدودة جدًا، لمتعلقة ن المعلومات اأ شتتتتتؤون الالجئين الح ن م وضتتتتتية -76
2022الحكومة تع دت بمجراء دراسة عن انعدام الجعسية بحلوا عام وأن 

 (136 ). 
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