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بعد أن عرضت موزامبيق تقريرها على الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري              -١
 والـدول  على معظم التوصيات اليت قدمتها الدول األعضاءعن طيب خاطر  الشامل، وافقت   

، معتـربة إياهـا    التفاعلي الذي دار بني اجلانبني    املراقبة يف جملس حقوق اإلنسان أثناء احلوار      
 حلكومتنا على مواصلة جهودها الرامية إىل إعمال حقوق اإلنسان يف البلد إعمـاالً            اً  تشجيع
اً، ر توصية فو  ١٣١ أيدت التزامها بقضية حقوق اإلنسان،       على  موزامبيق تربهنولكي  . تاماً

حتـظ بتأييـدها      إىل مرحلة الحقة، أما التوصيات الـيت مل         توصية ٢٨وأجلت ردها على    
  . توصيات فقط١٠ فعددها

 إزاء دولـة موزامبيـق      اختـذهتا ونعتزم يف هذه الوثيقة عرض خمتلف املواقف اليت           -٢
  .التوصيات

 يف  أدرجتقد  إهنا  اً  ، ينبغي القول جمدد   بتأييدناالتوصيات اليت حظيت    ب ففيما يتعلق   -٣
خمتلف اخلطط القطاعية وإنه جيري تنفيذها ضمن اإلطار الذي يوفره الربنامج اخلمـسي   إطار  

  .احلكومي واخلطط االقتصادية واالجتماعية السنوية
ل الرد عليها، فإننا نعتزم اإلبالغ مبا يلي بعد التنسيق          جِّالتوصيات اليت أُ  وفيما يتعلق ب    -٤

  :ذات الصلة املؤسسات والتشاور الداخليني مع مجيع
أوصت بعض البلدان بـأن تـصدق موزامبيـق علـى بعـض االتفاقيـات               فقد    -٥

العهـد  : وهذه االتفاقيات والربوتوكوالت هي.  فيها  طرفاً مل تصبح بعد  والربوتوكوالت اليت   
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق به،          

وتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما األساسي للمحكمـة           والرب
االتفاقيـة  اجلنائية الدولية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و          

  .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ات املقدمة أثناء العرض، ومؤداهـا أن موزامبيـق         ونود يف هذا املقام تكرار املعلوم       -٦

  بأن عدداً  وقد أفدنا آنذاك  . طرف يف معظم الصكوك القانونية الدولية بشأن حقوق اإلنسان        
ونود يف هذا الـصدد أن      . من الصكوك كانت قيد التصديق، بعضها يف مرحلة متقدمة جداً         

احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    نبلغ بأن صكني يف هذا اجملال، مها العهد الدويل اخلاص ب          
والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قد أقرمهـا             

التصديق على هـذين    ولذا، يتوقع قريباً    . جملس الوزراء وأحيال إىل الربملان كي يوافق عليهما       
  .الصكني

.  جارية داخل املؤسسات املعنيـة     أما الصكوك األخرى، فإجراءات التصديق عليها       -٧
  .ذات الصلةوتتعلق اإلجراءات يف هذا التقرير بتنسيق مواقف مجيع املؤسسات 

مـشروع  تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، فريجى العلم بوجـود          وفيما يتعلق ب    -٨
  اآلن يف املرحلة النهائية من التنسيق بني خمتلف القطاعات الـيت سـتكون      و، ه بالفعل موحد
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وعليه، فمن املتوقـع    . ، منها اجملتمع املدين وغريه من الشركاء يف التنمية        ذهمسؤولة عن تنفي  
ومن املهم القول إن اخلطة الوطنيـة أداة للتخطـيط متوسـطة األجـل              . اًإقرار اخلطة قريب  

العديد من األنشطة   وبالتايل، فإن    مبثابة جتميع خلطط قطاعية شىت،       وهي،  )٢٠١٤-٢٠١١(
يف  اإلدارات املعنيـة     بـدأت غري أن مثة أنشطةً     .  تنفذ فور إقرارها    سوف الوثيقةالواردة يف   

  .تنفيذها بالفعل
 أشرنا إليه أثناء عرض     سبق أن  نود أن نكرر ما    الدعوة الدائمة،    وفيما يتعلق بتوجيه    -٩

الستقبال مجيع املكلفـني بـإجراءات خاصـة    اً يزال مفتوح  التقرير، وهو أن البلد كان وما     
 الواليات العاملني يف إطار األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، مبن فـيهم املقـررون              وأصحاب

بيـد  . اخلاصون، من أجل تبادل اخلربات واآلراء، وتقييم مدى إنفاذ حقوق اإلنسان يف البلد          
 بسبب تزامن املواعيد مـع      تقييداتلتفادي أي   اً  قي حتديد مواعيد تلك الزيارات مسب     أنه ينبغ 

  . أخرى للبلدأي ارتباطات
. وأشري إىل تنفيذ التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني   -١٠

 إىل العدالـة،    وفيما يتعلق بالوصول  . فقد اختذت إجراءات عدة إلجناز معظم تلك التوصيات       
ة القانونية  نكرر املعلومات اليت قدمناها أثناء عرض التقرير ومفادها أن خدمات معهد املساعد           

مع وجـود  والعديد من منظمات اجملتمع املدين قد وسع نطاقها ليشمل املزيد من املقاطعات،            
  سبل الوصول  عدد أكرب من املواطنني   ليوفر  مما  ،   هبذه اخلدمات   كل أحناء البالد   اجتاه إىل تغطية  

 منظمـات   وقد أويل اهتمام كبري حلقوق املرأة يف برامج احلكومة ويف أنـشطة           . إىل العدالة 
قضايا اليف اً كبرياً إسهام" منظمة املرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي"وأسهمت . اجملتمع املدين

 مـن  بـدءاً  عمل هذه املنظمة جماالت شىت، وَعّم. اجلنسانية وتعزيز مكانة املرأة يف موزامبيق 
 إىل  من صياغة القـوانني والـدعوة     و،  إىل إجراء البحوث  تدريب خمتلف أصحاب املصلحة     

  .وقد كان عملها يف هذا املضمار أساسياً.  تنفيذها ونشرهاإىل العمل علىإقرارها 
وال تكتسي عمليات اإلعدام، سواء أكانت ضمن القضاء أم خارجـه، أي طـابع                -١١

وعليه، فإن القانون يعاقب علـى أي       . فالدستور حيرم عقوبة اإلعدام   . مؤسسي يف موزامبيق  
ما حدثت وفيات تسببت فيها الشرطة أو موظفو السجون، ُحقق          وكل. إجراء يف هذا االجتاه   

  .فيها كما جيب وعوقب اجلناة مىت ثبتت إدانتهم
وتتبع . ويوقف املشتبه يف ارتكاهبم جرائم وفق القانون، أي يف إطار املسؤولية اجلنائية  -١٢
جيـوز   لة للدولة، ال   إىل استقاللية السلطات املخو     ونظراً ،وى اجلنائية إجراءاهتا القانونية   الدعا

  .للسلطة التنفيذية أن تتدخل يف تلك اإلجراءات حىت يصدر قرار يدين اجلناة
اإلجراءات التأديبية حبق املسؤولني املتهمني بارتكاب جرائم، فينبغـي         وفيما يتعلق ب    -١٣

  . بالقانونالتزام هذه اإلجراءات يثبت ممااإلشارة إىل أن بعضها أدى إىل الطرد، 
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تنطوي علـى   ، اليت    ضد األطفال   اجلرائم اجلنسية  مسألةر احلكومة القلق إزاء     ويساو  -١٤
 يف تعزيـز حقـوق الطفـل         حامساً  تؤدي على حنو ما دوراً     اليتفاعلة  الهات  العديد من اجل  

  .ومحايتها
 ، هناك أنواع قانونية من اجلـرائم   فمثالً. وينص القانون اجلنائي على اجلرائم اجلنسية       -١٥
 قاصر واغتصاب، ٣٩٣املشمول باملادة  العرض وهتك، ٣٩٢املشمول باملادة   االغتصابمثل

ويعاقب على هذه اجلرائم بالسجن ملدد      . ٣٩٤، املشمول باملادة    دون الثانية عشرة من العمر    
  . سنة يف احلالة الثالثة١٢ و٨ سنوات يف احلالتني األوىل والثانية، وبني ٨ و٢تتراوح بني 

ومن األمثلة على   . ى اجلرائم أعاله إذا اقترنت جبرمية االجتار بالبشر       وتشدَّد العقوبة عل    -١٦
التـبين ألغـراض غـري       (١٢، واملادة   )اإلباحية واالستغالل اجلنسي  املواد   (١١ذلك املادة   
ويعاقـب علـى اجلـرائم      . يوليه/ متوز ٩ الصادر يف    ٦/٢٠٠٨، من القانون رقم     )مشروعة

 سنة يف احلالـة األوىل      ١٦ و ١٢سجن ملدة تتراوح بني     املنصوص عليها يف املادتني أعاله بال     
  . سنة يف احلالة الثانية٢٠ و١٦وبني 
يف اعتماد صكوك قانونية حتمي حقوق الطفل وتعاقـب         اً  ويبني ذلك أن مثة تدرج      -١٧

  . األطفالترتكب ضد  اليتبشدة على التصرفات املتعلقة باجلرائم اجلنسية
ية إلصالح القانون اجلنائي ستكفل على خـري        ومن جهة أخرى، هناك عملية جار       -١٨

وجه منع تلك اجلرائم واملعاقبة عليها مىت ارتكبت يف أي ظرف من الظروف وليس عنـدما                
  .تتعلق جبرمية االجتار بالبشر فقط

وعن التوصيات املتعلقة خبطة العمل من أجل احلد من الفقر، من املهـم القـول إن                  -١٩
، وهي تـنعكس مبـا      ٢٠١٤-٢٠١١عة يف تلك اخلطة للفترة      متوقاً  املسائل املطروحة عموم  
  . عليها خطة التنفيذ، وهي من مث تستحق تقديرناترتكزيكفي يف األهداف اليت 

ويرى . واعتمدت احلكومة استراتيجيات شىت للنمو واحلد من الفقر تقترح تنفيذها           -٢٠
 سياسات مكافحة الفقر    النهج املعتمد أن استراتيجية مكافحة الفقر جيب أن تكون هي حمور          

اً  احلكومة أهداف  وضعتوللحد من الفقر،    . بإجياد الظروف واحلوافز الالزمة للنمو االقتصادي     
 واإلنتاجية الزراعية، على أن يؤدي صيد األمساك         الزراعي زيادة اإلنتاج : يلي ، منها ما  حمددة
 علـى   مع التركيز ة،  لدخل معظم سكان البالد؛ والنهوض بالعمال     اً   بوصفه مصدر   مهماً دوراً

  . والصغرية واملتوسطة والتنمية البشرية واالجتماعيةتيسري تطوير املشاريع الصغرية جداً
 سياسات للحد من الفقر، حمققة بعض التقدم، سـيما يف التعلـيم             ةونفذت احلكوم   -٢١

  . التحتية وغري ذلك من اخلدمات األساسيةالبىنوالصحة واالستفادة من 
الربنامج االستراتيجي للحد من الفقر يف املنـاطق  "ويف إطار هذه السياسات، اعُتمد        -٢٢

وهتـدف هـذه    . كوسيلة للحد من الفقر إضافة إىل متويل أنشطة توليد الـدخل          " احلضرية
وهذا هو السياق الذي حتدد فيه االسـتراتيجية        . االستراتيجية إىل تعزيز ازدهار البلد وتنميته     
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يف الدخل الالزم لتلبية االحتياجات األساسـية لألفـراد         اً  ء باعتباره نقص  املذكورة هذا اجلز  
وترمي االستراتيجية إىل حل مشكلة     . واألسر واجملتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق احلضرية       

  .، والغذاء، والسكن غري الالئق يف املناطق احلضريةاخنفاض الدخلالبطالة، و
اتيجية مكافحة الفقر، فال غرو أن يوىل اهتمام كـبري          وملا كان أهم أهداف االستر      -٢٣

وينعكس ذلك ليس يف األهداف الـيت       . لتحسني فعالية سياسات التنمية لتحقيق ذلك اهلدف      
  .تستند إليها االستراتيجية فحسب، بل يف خطة التنفيذ الراهنة أيضاً

 للنهوض  ويف إطار خطة العمل من أجل احلد من الفقر، وضعت استراتيجيات عدة             -٢٤
؛ واسـتراتيجية   )٢٠١٢-٢٠٠٨(استراتيجية لتحسني بيئة األعمال     : يلي مابالعمالة، منها   

  .لعمالة والتدريب املهينلاستراتيجية  و؛لتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة
ومع أن العائد   . ومن أهداف خطة العمل املذكورة زيادة اإلنتاج الزراعي وإنتاجيته          -٢٥

ويـؤدي عـدم    . يزال متدنياً  الزيادة اإلنتاج واإلنتاجية    معدل  تفع، فإن   احملتمل من ذلك مر   
 إىل اخنفاض كبري يف     آلفاتامكافحة  مراقبة نوعية   الئمة و املدخالت  املتكنولوجيات و توافر ال 

ويتمثل التحدي األكرب يف حتسني شبكة الـبىن التحتيـة يف           . معدالت اإلنتاج هلذه األنشطة   
ك، ومشاركة قطاع املصارف لتحسني تلقـي       امساد وبعد صيد األ   معاجلة احملاصيل بعد احلص   

  .املزارعني اخلدمات املالية والقروض والتأمني للمناطق الريفية
 اإلنتاج واإلنتاجية يف قطاعي الزراعة واألمساك، تكمن        ولذلك، فإنه من أجل تعزيز      -٢٦

 إىل األسواق، لوصولااألولوية يف حتسني وزيادة طرق احلصول على املدخالت، وتيسري سبل         
  .وحتسني اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

ولتحقيق هذه األهداف، خططت احلكومة لتوفري خدمات حبثية؛ وحتـسني البنيـة              -٢٧
التحتية الزراعية؛ والتعليم واالتصاالت والكشف عن املعلومات البيئية؛ وتنمية املوارد البشرية           

  . واجلسورعلى مجيع املستويات؛ وصيانة الطرق
 وحتسينه يف املراحل األوىل    ٢٠٠٣منذ عام   اً  وجيري األخذ بالتعليم ثنائي اللغة تدرجيي       -٢٨

 ١ ٥٠٠ مدرسـة و   ٢٣وقد زادت نسبة تغطية املدارس والتالميذ من        . من التعليم االبتدائي  
  .٢٠١٠ يف عام  تلميذا٤٧ً ١٧٤ مدرسة و١٩٨ إىل ٢٠٠٣تلميذ يف عام 

ويؤمل أن تتحقق   .  مدرسة ٣١٨ع نطاق التعليم الثنائي اللغة ليشمل       ، توس ٢٠١١ويف عام     -٢٩
 ٢٠١٦-٢٠١٢ للفتـرة    التغطية الفعلية هلذا التعليم يف هناية اخلطة االستراتيجية اجلديـدة للتعلـيم           

  ).اجملاالت اليت ميكن فيها تطبيق هذا النوع من التعليم يف(
 تـدريب  ‘١‘:  توقع اإلجراءات التالية  وللسماح للتعليم الثنائي اللغة بالتوسع، ينبغي       -٣٠

  . اإلشراف واملراقبة‘٣‘ إصدار الكتب؛ ‘٢‘املعلمني؛ 
بالنـسبة إىل   فإنه  ،  ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  وعن خطة التعليم االستراتيجية املقترحة        -٣١

قبـل االبتـدائي والتعلـيم       اإلجراءات ذات األولوية املتعلقة باجلودة يف مرحليت التعليم ما        
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إصدار الكتب عن التعليم الثنائي اللغـة       اً   تشمل مسألة توزيع الكتب املدرسية جمان      االبتدائي،
  .وتوزيعها

، من املهم القول إن     إىل مدارس ليلية  الفتيات احلوامل   بتحويل  وعن التوصية املتعلقة      -٣٢
يف نسني وتنميتـها     منها إىل إجياد بيئة تفضي إىل تعزيز العالقات بني اجل          وزارة التعليم، سعياً  

 التوجيـه    هناك حاجة إىل إدخال حتسينات على      اجملتمع املوزامبيقي، تعترف بأن   يف  التعليم و 
  .ديسمرب/ كانون األول٥  املؤرخة٣٩/٢٠٠٣ الوارد يف الشهادة رقم

ختلف أصحاب املصلحة على  ملستماعلالسبق عملية االستعراض هذه جلسات    قد  و  -٣٣
قبات اليت تعترض فشل مشاركة الفتيات يف عملية        صعيد البلد واملقاطعة واحلي قصد فهم الع      

  .التعليم والتعلم
 فريق معين بالقضايا اجلنسانية علـى املـستوى املركـزي           وحتقيقاً هلذه الغاية، قام     -٣٤
ث أداة تسمح جبمع املعلومات والتشاور مع أصحاب مصلحة شىت علـى صـعيد              ااستحدب

  .توى الصك القانوين املشار إليه آنفاًاملدرسة واألوساط املدرسية واجملتمع ككل بشأن حم
إىل زيادة اسـتراتيجيات مكافحـة العنـف        اً  ويرمي العمل الذي ُيضطلع به حالي       -٣٥

اليت حتدث   احلمل والزواج املبكرين      حاالت والتحرش اجلنسي واالعتداء يف املدارس، وكذلك     
  .٢٠١١ وليهي/ الوثيقة يف أواسط متوزمسودةوستقدم . اًيف املناطق الريفية أساس

 مـن   الفتيـات  خيرجون الفتيات احلوامل يف بعض املناطق       باءآ أن   مالحظةدر  جتو  -٣٦
  .مواليدهناملدارس، وتتمثل مهمة وزارة التعليم يف إعادهتن إىل املدارس بعد وضع 

 منها  اً مليون ٩٠  مليون دوالر،  ١٦١  منحة قدرها  ٢٠١٠ وتلقت موزامبيق يف عام     -٣٧
 ٧١و، )يف شكل تربع (" ملبادرة املسار السريع لتوفري التعليم للجميع  الصندوق التحفيزي "من  
وستوظف هذه املبالغ يف تعويض االخنفاض املتوقع       ). يف شكل قرض  ( من البنك الدويل     مليوناً

 التربعـات   وقفلت نتيجة   املقبلةدعم قطاع التعليم على مدى السنوات الثالث أو األربع          يف  
". صندوق دعم قطاع التعليم "إىلون، خاصة هولندا والدامنرك،  التعاء بعض شركا املقدمة من 
 املوارد ستؤّمن استمرار مستوى التمويل الراهن لقطاع التعليم على مـدى            هذه، فإن   ولذلك

األربع املقبلة يف برامج مثل بناء فصول دراسية، وتدريب املعلمني، ومتويل  السنوات الثالث أو
  . الكتب املدرسية وتوزيعها جماناًإصدار، ومتويل )الدعم املباشر للمدارس(املدارس 

ال يف اخلطة االستراتيجية لقطاع التعلـيم       و هذه األم  منوترد الربامج اليت ستستفيد       -٣٨
 التركيز على التعليم اجليـد      املقبلةوستواصل احلكومة يف السنوات     . ٢٠١١-٢٠٠٦للفترة  

ركيزة  حكومة موزامبيق التعليم االبتدائي      وتعترب. جلميع األطفال يف الفصول السبعة االبتدائية     
  .يف النظم الفرعية األخرىاً حامس  لتنمية رأس املال البشري للبلد، وعامالًأساسية
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 إدارة  إدارة املدارس وسيحسن التركيز على التعليم االبتدائي جودة التعليم عن طريق            -٣٩
شاركة مجيع األطفال يف النظام      لضمان م  االستراتيجيات اليت هتدف إىل اإلدماج    أفضل وتنفيذ   

  .واإلبقاء عليهم فيه
 احلكومة ونوقشت باستفاضة أثنـاء عـرض        تؤيدهاوقد ُبحثت التوصيات اليت مل        -٤٠

  : وأشرنا إىل تطورات جديدة بشأن بعضهاالتوصيات يف جمموعها،بيد أننا استعرضنا . التقرير
أحد أفقر بلدان العامل،   هي  مبيق  در مالحظة أن موزا   جتففيما يتعلق بالتأمني الصحي،       -٤١

احلكومـة إىل  ب هذا الوضع حداوقد .  الفقرخطإذ إن أكثر من نصف سكاهنا يعيشون حتت       
خدمات عامة ملكافحة األمراض وخدمات عامة      اً   جمان  فيه اعتماد نظام للرعاية الصحية تقدَّم    

  ).هقون والشاباتاألطفال واملرا(يف جماالت أخرى إىل الفئات املستهدفة ذات األولوية 
أسهم يف ازدهار املزيـد     اً  كبرياً  اقتصادياً  بيد أن البلد سجل يف السنوات األخرية منو         -٤٢

وقد أسهم ذلك بدوره يف إجياد بيئة جيدة يف         . من فئات السكان، خاصة يف املناطق احلضرية      
يف شات  وقد بدأت املناق  . قطاع الصحة لدراسة خمتلف اخليارات لوضع نظام للتأمني الصحي        

تعديل التشريعات القائمـة    ها  وتناولت النظر يف أقدر اخليارات على البقاء، مبا في        هذا الصدد   
  .وشركات التأمني على السواء املؤمَّن عليهمحلماية 
وتعاين وزارة الصحة يف الوقت الراهن من عجز كبري يف امليزانية لتلبية احتياجـات                -٤٣

  .ةيدو األاالسكان يف جمال الصحة، مبا فيه
وقدمت توصية بشأن وضع واعتماد وتنفيذ تشريعات توفر املزيـد مـن احلمايـة                -٤٤

 إىل أن خمتلف التشريعات اعتمدت لـضمان        املقامدر اإلشارة يف هذا     جتو. للحقوق السياسية 
،  قيـود  ادومن  بالكامل فإهنا تنفذ قوانني،  وحيثما جتاز ال   ؛احلقوق املدنية والسياسية للمواطنني   

  .ص عليها القانون أيضاًما ين إال
 بالعديد من اإلجراءات، مع التـشديد       جرى االضطالع وجبانب تنفيذ التوصيات،      -٤٥

ة اليت  يومن اإلجراءات الرئيس  . عن تسليم املطلوبني  اً  مايو قانون /على إقرار الربملان يف شهر أيار     
اء اللجنة الوطنية حلقوق     تعيني أعض  اليت بلغها نرى من املهم اإلشارة إليها هنا املرحلة املتقدمة         

  .اإلنسان

        


