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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤
 موزامبيق: تعليقات ختامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

  
يــــق نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني األول والثـــاين ملوزامب        - ١
)CEDAW/C/MOZ/1-2( ــار٢٣، املعقــودتني يف ٧٨٤ و ٧٨٣، يف جلــستيها  ٢٠٠٧مــايو / أي
وتـــرد قائمــة القــضايـا واألســئلة املطروحــــة مــــن اللجنــة  ). 784 و CEDAW/C/SR.783انظــر (
 ، وتــــــرد ردود حكومــــــة موزامبيــــــق فــــــــي الوثيقــــــــةCEDAW/C/MOZ/Q/2الوثيقــــــــة  يف

CEDAW/C/ MOZ/Q/2/Add.1. 
 

 قدمةم  
تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  - ٢

التمييز ضد املرأة، دون حتفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا اجلـامع         
للتقريرين الدوريني األول والثاين، والذي وإن تأخر تقدميه، قد تقيد باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة     

وتالحظ اللجنة أن التقرير اتسم بالـصراحة وقـدم حملـة عامـة غنيـة باملعلومـات                 . إلعداد التقارير 
عن وضع املرأة يف موزامبيق، بيد أنه افتقر إىل اإلشـارة إىل التوصـيات العامـة للجنـة والبيانـات                    

 .اإلحصائية الشاملة
رأسـته وزيـرة شـؤون      وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع املـستوى، الـذي             - ٣

 أخــرى ومؤســسات متخصــصة  تاملــرأة والعمــل االجتمــاعي، والــذي ضــم ممــثلني عــن وزارا   
وتعرب اللجنة عـن تقـديرها   . موكولة إليها مهام تنفيذ التدابري يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية    

يا واألسـئلة   للجنة الطرف ملا اتسم به بياهنا االستهاليل، وردودها التحريريـة علـى قائمـة القـضا               
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اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الـدورة، مـن جـودة، وملـا قدمتـه مـن مزيـد مـن التوضـيحات                 
 .على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

 
 جوانب إجيابية  

ــدأ       - ٤ ــة الطــرف إلدماجهــا نــصا حمــددا يف دســتورها يؤكــد مب ــة علــى الدول ــثين اللجن وت
افة إىل أحكام بشأن مبادئ عامة تتعلق باملـساواة، وإلدخاهلـا        املساواة بني املرأة والرجل، باإلض    

ــز ضــد املــرأة، ال ســيما تلــك الــيت        ــة هتــدف إىل القــضاء علــى التميي العمــل بإصــالحات قانوني
، الـذي يـنص علـى املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف الـزواج                  ٢٠٠٤تضمنها قانون األسرة لعـام      

، الـذي حيـدد صـراحة حقوقـا متـساوية يف            ١٩٩٧والعالقات األسرية، وقـانون األراضـي لعـام         
، الـذي يـدمج حقوقـا متـساوية للمـرأة           ٢٠٠٥ملكية األراضي للمرأة، والقانون التجاري لعام       

 .يف ممارسة أي نشاط جتاري
ــرة          - ٥ ــاملرأة، للفت ــهوض ب ــة للن ــة الطــرف لوضــعها خطــة وطني ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت

ية واســــــتراتيجية تنفيــــــذها يف عــــــام   ، والعتمادهــــــا للــــــسياسة اجلنــــــسان  ٢٠٠٦-٢٠٠٢
ــرة     ،٢٠٠٥ ــسانية يف خطــة احلكومــة اخلمــسية للفت  باإلضــافة إىل إدخــال هــدف املــساواة اجلن
 .، ويف خطط وبرامج قطاعية معينة٢٠٠٦-٢٠٠٥

وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح وجـود آليـة مؤسـسية وطنيـة رفيعـة املـستوى تعمـل مـن                       - ٦
لـى املـستوى احلكـومي، مبـا يف ذلـك وزارة شـؤون املـرأة                أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني، ع       

والعمــل االجتمــاعي، واجمللــس الــوطين للنــهوض بــاملرأة، الــذي يتكــون مــن أصــحاب املــصلحة  
املختلفني على املستوى احلكومي ومستوى اجملتمع املدين على حد سـواء، باإلضـافة إىل آليـات     

 .أخرى تعمل على املستوى الربملاين
جنة بالتقدم احملـرز يف متكـني املـرأة مـن شـغل وظـائف علـى مـستوى صـنع                  وترحب الل  - ٧

القـرار يف اجملـال الـسياسي، ال سـيما تعـيني امـرأة رئيـسة للـوزراء، وتعـيني عـدد مـن الـوزيرات             
وتالحظ اللجنة أيضا مع التقدير الكبري أن نسبة الربملانيات يف موزامبيق هـي             . ونائبات الوزراء 

 .العاملمن بني أعلى النسب يف 
ــدين، ال ســيما         - ٨ ــع منظمــات اجملتمــع امل ــا م ــة الطــرف لتعاوهن ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت

املنظمات النسائية، الذي يتحقق من خالل التمثيل الرمسي ملنظمـات اجملتمـع املـدين يف اآلليـات                 
ــشاريع          ــشأن مـ ــات بـ ــذه املنظمـ ــع هـ ــومي مـ ــاون احلكـ ــالل التعـ ــن خـ ــذلك مـ ــة، وكـ الوطنيـ

 .حمددة وبرامج
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 جماالت االنشغال الرئيسية والتوصيات  
ــع أحكــام        - ٩ ــذ مجي ــة الطــرف تنفي ــشري إىل أن مــن واجــب الدول ــا ت ــة، بينم إن اللجن

االتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعترب أن الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات               
وقـت احلاضـر    اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف إيالءها األولوية يف الفترة الفاصلة بـني ال            

وبناء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل       . وموعد تقدمي التقرير الدوري القادم  
أن تركــز علــى تلــك اجملــاالت يف األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة، وأن 

. تعرض يف تقريرها الدوري القادم ما اختذ من إجراءات وحتقق مـن نتـائج يف هـذا الـصدد                  
ولــة الطــرف أيــضا إىل تقــدمي هــذه التعليقــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات وإىل وتــدعو الد

 .الربملان ضمانا لتنفيذها بأكملها
وتسلّم اللجنة بأن االتفاقية ميكن تطبيقها بـشكل مباشـر يف ظـل القـانون املـوزامبيقي،                  - ١٠

ولــذلك، . ملولكنــها تالحــظ أنــه مل يــتم الفــراغ حــىت اآلن مــن القيــام باســتعراض قــانوين شــا  
يــساور اللجنــة االنــشغال إزاء إمكانيــة وجــود تعــارض بــني األحكــام الدســتورية وغريهــا مــن     

 .األحكام القانونية وأحكام االتفاقية
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعمل على ضمان التمسك بأحكـام االتفاقيـة               - ١١

 .وتطبيقها، وتغليبها على أية أحكام قانونية متعارضة أخرى
ويــساور اللجنــة االنــشغال إزاء اســتمرار وجــود أحكــام متييزيــة يف عــدة جمــاالت مــن     - ١٢

 .القانون املوزامبيقي، مبا يف ذلك قانون العقوبات والقوانني اليت تنظم حقوق املرياث
وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف إىل أن تقــوم مبراجعــة شــاملة لتــشريعاهتا يف مجيــع     - ١٣

 من االتفاقيـة،  ٢سريع وترية ذلك دومنا إبطاء، وفقا ألحكام املادة      اجملاالت، وتعمل على ت   
وأن تعمــل بــشكل فعــال مــع الربملــان مــن أجــل ضــمان تعــديل مجيــع األحكــام التمييزيــة،     

إلغائها، حىت يتسىن حتقيق االمتثال الكامل ألحكـام االتفاقيـة، وإتاحـة سـبل االنتـصاف                  أو
 ١ ضــد املــرأة، علــى النحــو الــوارد يف املــادة   القانونيــة واجلــزاءات لتطبيــق حظــر التمييــز  

 .االتفاقية من
ويساور اللجنة االنشغال أنه على الرغم من أن موزامبيق هي دولة طرف يف االتفاقيـة                - ١٤

، ال يتـوفر حـىت اآلن معرفـة كافيـة حبقـوق املـرأة مبوجـب االتفاقيـة يف أوسـاط            ١٩٩٧منذ عام   
 ذلــك بــني صــفوف أعــضاء اهليئــة القــضائية، وبــصفة   اجملتمــع املــوزامبيقي بــصفة عامــة، مبــا يف  

ويســاور اللجنة االنـشغال كـذلك بـأن النـساء أنفـسهن            . خاصــة، على مستــوى احملاكم احمللية    
 .ال يدركن حقوقهن مبوجب االتفاقية، ومن مث يفتقرن إىل القدرة على املطالبة هبا
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 والتــشريعات احملليــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان جعــل االتفاقيــة    - ١٥
املتعلقة هبـا جـزءا أساسـيا مـن تثقيـف وتـدريب العـاملني يف اجملـال القـانوين وأعـضاء اهليئـة                        

وتوصي اللجنة أيضا أن تعمـل الدولـة الطـرف علـى ضـمان تـدريب القـضاة يف                   . القضائية
ن احملاكم احمللية بشكل كاف يف جمال حقـوق اإلنـسان وأحكـام االتفاقيـة، ومتكـني املـرأة مـ          

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف . اللجوء إىل هذه احملاكم على قدم املساواة مع الرجل
على ضمان توفري املعلومات املتعلقة باالتفاقية للنساء وقـادة اجملتمعـات احملليـة، مـن خـالل                 
استخدام وسائط اإلعالم املناسبة وتقدمي املـساعدة القانونيـة جلميـع النـساء الالئـي حيـتجن                 

 . مبن فيهن السجينات، لضمان وصوهلن إىل العدالةإليها،
ويساور اللجنة االنشغال إزاء عدم وجـود هنـج كلـي لتحقيـق االمتثـال حبكـم القـانون                    - ١٦

 .لالتفاقية، وتطبيقها الفعلي
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اســتخدام االتفاقيــة باعتبارهــا إطــارا وصــكا،   - ١٧

ا واستراتيجياهتا لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وتعزيـز            يتسمان بالشمولية، لوضع سياساهت   
احترام حقوق اإلنسان للمرأة، حبيث يتسىن ضمان حتقيق مبدأ املساواة بني املرأة والرجـل              

 .من االتفاقية) أ (٢بشكل عملي، وفقا ألحكام املادة 
رأة على املـستوى    ويف الوقت الذي ترحب فيه اللجنة باملكانة العالية لآللية الوطنية للم           - ١٨

ــاملرأة، يــساورها االنــشغال أن وزارة شــؤون املــرأة      الــوزاري وإنــشاء جملــس وطــين للنــهوض ب
وميكـن  . والعمل االجتماعي قـد تعـاين مـن عـدم تـوفر املـوارد البـشرية واملاليـة والتقنيـة الكافيـة                     

ال فيما خيـص    ألوجه عدم الكفاية املذكورة أن حتول بني الوزارة وبني القيام مبهامها بشكل فعّ            
تشجيع وضع برامج حمددة للنهوض بـاملرأة، ويف تنـسيق اجلهـود بـشكل فّعـال بـني املؤسـسات                    
املختلفة التابعة لآلليـة الوطنيـة، علـى خمتلـف املـستويات، ويف ضـمان تعمـيم املنظـور اجلنـساين                     

 .بشكل شامل يف مجيع جماالت السياسات احلكومية
أن توفّر لآللية الوطنيـة احلاليـة املـوارد البـشرية           وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٩

واملالية والتقنية الكافيـة، علـى مجيـع املـستويات، لـضمان قيـام هـذه اآلليـة مبهامهـا بـشكل                      
وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى تـوفري        . فّعال، مبا يف ذلك رصـد تنفيـذ االتفاقيـة         

 نــشر املعلومــات بــشأن االتفاقيــة، التــدريب يف اجملــاالت اجلنــسانية، ويــشمل ذلــك حتديــدا 
 .ملنسقي الشؤون اجلنسانية على املستوى الوطين ومستوى اإلدارات

وتعرب اللجنة عن شاغل عام يتعلق باستمرار وجود مناذج منطيـة وممارسـات وتقاليـد                - ٢٠
ثقافيــة متييزيــة، ذات طبيعــة أبويــة، تتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة، ويف  
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جملتمع، إذ أن هذه مجيعها تشكل عقبـات كـأداء يف وجـه طموحـات املـرأة التعليميـة واملهنيـة،               ا
 .، وتسهم يف استمرار ممارسة العنف ضد املرأةواستمتاعها حبقوقها اإلنسانية

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر إىل الثقافـة باعتبارهـا جانبـا ديناميـا مـن                      و - ٢١
 وحياهتا، ومن مث، فهي ختـضع للتغـيري، وتـشجع الدولـة الطـرف               النسيج االجتماعي للبالد  

ــة         ــصور النمطي ــى ال ــايف والقــضاء عل ــتغري الثق ــشجيع ال ــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لت عل
) أ (٥و ) و (٢التمييزية بشأن أدوار املرأة والرجل، مبا يتفق مع التزاماهتا مبوجب املادتني         

 االســتراتيجية بــرامج تثقيفيــة، وبــرامج  وتوصــي اللجنــة بــأن تتــضمن هــذه . مــن االتفاقيــة
توعية، تستهدف النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع، وأن يـتم اختاذهـا بالتعـاون               
مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية، وأن هتدف إىل إجيـاد بيئـة مواتيـة إلحـداث                 

 .تغيريات ثقافية إجيابية
مرار املمارسات التقليدية الـضارة، مثـل الـزواج املبكـر           تشعر اللجنة بالقلق بشأن است    و - ٢٢

أو القسري، وكذلك تعدد الزوجـات، يف بعـض املنـاطق، مـع أهنـا ممارسـات حمظـورة مبوجـب                     
كما أعربت اللجنـة عـن القلـق بـشأن معلومـات تلقتـها عـن قيـام بعـض                    . قانون األسرة اجلديد  

عارض حقوق اإلنسان للمـرأة علـى أسـاس        قطاعات اجملتمع املوزامبيقي بالترويج آلراء حمافظة ت      
 .القيم الثقافية واحملافظة على اهلوية الوطنية

 شـاملة  تثقيفيـة وهتيب اللجنة بالدولة الطرف لزيادة جهودها لوضع وتنفيذ تـدابري    - ٢٣
ومحــالت للتوعيــة خبــصوص قــانون األســرة اجلديــد، بــني مجيــع قطاعــات اجملتمــع، مبــا فيهــا   

العــاملني بــاملهن القانونيــة وجهــات إنفــاذ القــانون واملــسؤولني  صــفوفاهليئــات القــضائية و
احلكوميني ومنظمات اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين، مع إشراك وسائل اإلعـالم يف ذلـك              

مــىت بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف، كــذلك كمــا توصــي اللجنــة . اجملــال، والتعــاون معهــا فيــه
ارسات التقليدية الـسلبية، مدركـة علـى حنـو          ، موقفا واضحا بشأن مسألة املم     اقتضى األمر 

 .صريح أن تلك املمارسات جيب أال تنتهك حقوق اإلنسان حتت أية ظروف

ــة ورغــم  - ٢٤ ــرار اللجن ــشورة      إق ــدمي امل ــها خــدمات تق ــن بين ــل، وم ــة بالفع ــدابري املطبق  بالت
، وإجــراءات تــدريب الــشرطة، وإنــشاء قاعــدة للبيانــات، املــساعدةللــضحايا، وخطــوط طلــب 

 والعنـف اجلنـسي ضـد املـرأة، ممـا يبـدو       لعائلي تشعر بالقلق بشأن االنتشار الواسع للعنف ا       افإهن
الـصمت واإلفـالت مـن      تتـسم بلـزوم     أنه ُيعـَد مشروعا من الناحية االجتماعية، ومقترنـا بثقافـة           

زالـت غـري كافيـة مـن جانـب هيئـات اخلـدمات االجتماعيـة ونظـام           العقـاب، وباسـتجابات مـا   
ضــحايا يعــاين منــها حالــة الــضعف الــيت يــساور اللجنــة القلــق كــذلك إزاء كمــا . عدالــةإقامــة ال

 .هلن إىل العدالةوالعنف من النساء فيما خيص إمكانية وص
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 ةاملشـ  تـدابري  الختـاذ  أولويـة  اهتماما ذا    متنح أن وحتث اللجنة الدولة الطرف على     - ٢٥
ممارسـة   بـشأن  ١٩توصيتها العامة والفتاة، وفقا ل  املرأة ضد الذي ُيرتكب  للعنف للتصدي

اعتمــاد مــشروع قــانون مكافحــة إىل وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف . العنــف ضــد املــرأة
العنف ضد املـرأة والفتـاة،   ممارسة يف أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن    العائلي  العنف  

ــع صــور        ــسي، ومجي ــصاب بــني األزواج، والتحــرش اجلن ــه العنــف األســري، واالغت ــا في مب
مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وإعــادة مقاضــاة جتــري وأن اإلســاءة اجلنــسية، متثــل جــرائم جنائيــة،  

متكـني النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف مـن ُسـُبــل فوريـة إلصـالح                    وأن يتم   تأهيلهم،  
القـضائي   للجهـاز بـرامج تدريبيـة     بتنفيـذ    اللجنـة  توصـي  كما. الضرر وللحماية من األذى   

الصحية، لضمان توعيتهم  الرعاية ومقدمي القوانني إنفاذ سؤويلواملسؤولني احلكوميني وم  
املـرأة، ولكـي ميكنـهم تقـدمي دعـم يراعـي االعتبـارات               ضـد  املرتكب العنف أشكال بكافة

بإجياد خـدمات لتقـدمي املـشورة لـضحايا العنـف،            أيضا   اللجنة توصيو. اجلنسانية للضحايا 
 العنـف  أشكال الرجال أيضا، عن كافةوتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور، جيب أن تستهدف   

 القادم الدوري تقريرها يف تقدم أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب. املرأة ضد املرتكب
معلومــات عــن القــوانني والــسياسات املطبقــة ملعاجلــة العنــف ضــد النــساء وعــن أثــر تلــك    

تلفـة مـن    اهـات بـشأن مـدى انتـشار األشـكال املخ          ووصـفا لالجت  التدابري، وكـذلك بيانـات      
 .ذلك العنف

يف حني تالحـظ اللجنـة قيـام الدولـة الطـرف بالتـصديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع               و - ٢٦
ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، وهــو الربوتوكــول املكمــل التفاقيــة   

 االجتـار  ةتشعر بـالقلق بـشأن مـسأل      األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، فإهنا         
وأعربــت اللجنــة علــى وجــه  .  األطفــال، وخــصوصا الفتيــاتبغــاءواألطفــال، وتزايــد  بالنــساء

 وعـن   ، عـن الفقـر    ئاخلصوص عن قلقها بشأن االجتار بالفتيات واالستغالل اجلنسي هلن، الناش         
 .حاجتهن إىل إعالة أسرهن

ار، الـذي   وحتث اللجنة على سرعة اعتمـاد وتنفيـذ مـشروع قـانون مكافحـة االجتـ                - ٢٧
فعالة وعقابا فعاال للمتاجرين، كما جيب أن يـنص         مقاضاة  جيب أن يتضمن تدابري للمنع، و     
ــساعدهت   ــضحايا وم ــة ال ــى محاي ــة وتوصــي. معل ــاز   اللجن ــد اجله ــأن جيــري تزوي ــضائي  ب الق

؛ والعــاملني  شــرطة احلــدود واملــسؤولني احلكــومينيم ومــن بينــه؛القــوانني إنفــاذومــسؤويل 
 عبتت بأنكذلك اللجنة  توصيو. علومات والتدريب بشأن القانون اجلديد بامل؛االجتماعيني

الطــرف سياســات وبــرامج ملعاجلــة األســباب اجلذريــة لالجتــار، مبــا فيهــا اســتحداث  الدولــة
تيـات للمخـاطر احلاليـة    فأنشطة ُمـدرة للـدخل، مـن أجـل الـتخلص مـن تعـرض النـساء وال                

 . السياسات والربامجتلكتعزز يتعلق بالبغاء واالجتار، وأن  فيما
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فـإن اللجنـة    مواقـع صـنع القـرار الـسياسي،     يف ومع االعتراف بالوجود امللحوظ للمرأة - ٢٨
يــاة العامــة تالحــظ أنــه مل يــتم إحــراز نفــس املــستوى مــن التقــدم يف اجملــاالت األخــرى مــن احل  

واملهنية، ومـن بينـها جمـاالت الدبلوماسـية واهليئـات القـضائية واإلدارة احلكوميـة، خـصوصا يف                
 .زالت توجد عقبات يف طريق تقدم املرأة يف تلك اجملاالت املستويات العليا، وأنه ما

 سياســات مــستدامة هتــدف إىل تعزيــز  الطــرف الدولــة تبــع تبــأن اللجنــة وتوصــي - ٢٩
القرارات يف كافة جماالت احلياة العامة  صنع يف للمرأة على قدم املساواة لكاملةا املشاركة

يشمل، مىت لـزم األمـر، اختـاذ املزيـد          أحد املتطلبات الدميقراطية، مبا     ذلك  واملهنية، باعتبار   
 ةمـن املعاهـدة، ووفقـا للتوصـي       ،  ٤، مـن املـادة      ١من التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا للفقـرة            

 .لصادرة عن اللجنة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة ا٢٥العامة 

التوســع يف إمكانيــة حــصول الراميــة إىل وبينمــا تعتــرف اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف  - ٣٠
الفتيــات علــى التعلــيم، وخــصوصا التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة علــى مــستوى التعلــيم           

شاركة يف املـستويني الثـانوي واجلـامعي        املمعدالت   تشعر بالقلق بشأن اخنفاض      ااالبتدائي، فإهن 
تعـرب   كمـا . املعـدالت املرتفعـة للرسـوب والتـسرب       خبـصوص   ويف اجملاالت التقنيـة، وكـذلك       

 األحــوال الراهنــة الــيت تعرقــل حــصول الفتيــات علــى التعلــيم يف مجيــع    إزاءاللجنــة عــن القلــق  
املرتليـة امللقـاة علـى عـاتق        املستويات، ومن بينـها الفقـر، وتنـاثر شـبكة املـدارس، واملـسؤوليات               

بالقلق بشأن معلومـات تلقتـها      اللجنة كذلك   تشعر  و. الفتيات، والزواج املبكر، واحلمل املبكر    
تشري إىل أن الفتيات احلوامـل ُيـنقلن إىل مـدارس مـسائية، ممـا يوجـد مزيـدا مـن املـصاعب الـيت                      

 .تعوق حضورهن، ألسباب أمنية

ملعاجلـة العوائـق الـيت    تعـزز الـربامج اهلادفـة    أن علـى    الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتث - ٣١
ــانوي       ــشابات علــى قــدم املــساواة يف املــستويني الث ــة للفتيــات وال تواجــه املــسامهة التعليمي

 الدولـة  اللجنـة  حـث  كمـا . واجلامعي، وعلى أن تـستثمر مزيـدا مـن املـوارد يف هـذا اجملـال               
ــارات والفــرص     الطــرف ــع االختي ــشطة تنوي ــة  علــى أن تــشجع بــصورة ن ــة واملهني التعليمي

وتوصي اللجنة باختاذ تدابري لتحديد األسباب املؤدية إىل املعدالت املرتفعة . بالنسبة للمرأة
بــأن جيــري دعــم وتوصــي كــذلك رســوب الفتيــات وتــسرهبن، ومعاجلــة تلــك األســباب؛  ل

 .الفتيات احلوامل وتشجيعهن على مواصلة تعليمهن

ــدم وجــود     - ٣٢ ــن ع ــالقلق م ــة ب ــشعر اللجن ــة     وت ــية للثقاف ــاهج املدرس ــة يف املن ــة كافي  تغطي
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اللجنــة . لنظــرة صــحية إىل احليــاة اجلنــسيةالــضرورية اجلنــسية، 

ــالقلق علــى وجــه اخلــصوص مــن أن الفتيــات يف املــدارس يــصبحن يف بعــض األحيــان      تــشعر ب
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نصوص القانونية القائمـة    ضحايا لإلساءة اجلنسية من املدرسني والزمالء وغريهم، بالرغم من ال         
 .اليت تتناول تلك املسألة

 مناسـبة للفتيـات   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقـدمي ثقافـة جنـسية               - ٣٣
والفتيان، حبيث تكون مالئمة ألعمارهم، وهادفة إىل نظرة صحية ومتسمة باملسؤولية حنـو             

من املعاقبـــة الرادعـــة كمـــا حتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى أن تـــض. احليـــاة اجلنـــسية
للمسؤولني عن التحرش بالفتيات أو اإلساءة إليهن يف النظام التعليمي، وأن ُينظر إىل تلك 

تلــك شــجب اإلســاءة علــى أهنــا انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وأن جتــري مــساندة الفتيــات يف 
ابيـة  حتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ تدابري لتعزيز إجيـاد بيئـة إجي              و. احلاالت

حتول دون وقوع تلـك احلـاالت، مبـا يف ذلـك القيـام بتـشجيع العـائالت علـى عـدم قبـول                        
 .تسوية تلك احلاالت من خالل زواج الفتاة باملعتدي

وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الوضع املتسم باحلرمان والتمييز ضـد املـرأة يف الـسوق                 - ٣٤
 املراتــب الــدنيا مــن القطــاعني اخلــاص الرمســي للعمــل، كمــا يتــضح مــن زيــادة نــسبة النــساء يف 

والعـــام، ويف اإلدارة، ويف الفجـــوة يف األجـــر، ويف نـــواحي عـــدم املـــساواة يف احلـــصول علـــى 
كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق بـشأن ضـعف            . التعويض املايل واملزايـا املاليـة، باملقارنـة مـع الرجـال           

كـذلك  اللجنـة القلـق     ويـساور    .إنفاذ نصوص املساواة بني اجلنـسني، القائمـة يف قـوانني العمـل            
بــشأن العــدد املرتفــع مــن النــساء يف القطــاع غــري الرمســي، حيــث يفتقــرن إىل األمــان الــوظيفي   

 .وفرص احلصول على مزايا الضمان االجتماعي

تدعيم إنفاذ نصوص املساواة يف قوانني العمـل،         لى ع الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٥
الفـرص يف الـدخول إىل سـوق العمـل ويف الوظـائف،             مبا يف ذلك النصوص اخلاصة بتكافؤ     

املـساواة يف   كفالـة   القيمـة، و   املتـساوي  العمـل  واملعاملة املتساوية، واألجر املتساوي مقابـل     
حتث اللجنة الدولة الطرف على تـشجيع تقـدم   و . بني الرجال والنساء  احلصول على املزايا  

 خاصـة مؤقتـة لإلسـراع بتقـدم املـرأة حنـو       املرأة يف حياهتا الوظيفية، وعلى االستعانة بتدابري     
كما حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى قبـول دعـم              . املساواة يف جماالت العمل والتوظيف    

املرأة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك عن طريق إجياد فرص للتدريب، وضمان إمكانية               
 .ماعية، والضمان االجتماعي وتدابري الوقاية االجتاالئتماناتاحلصول على 

، مــن  الــصحية املـرأة باحتياجــاتتتعلــق وتـشعر اللجنــة بـالقلق بــشأن جوانــب متعـددة     - ٣٦
وتــشعر . آخــذ يف االخنفــاضزال مرتفعــا، رغــم أنــه  ، الــذي مــاالنفاســيةوفيــات البينــها معــدل 

 بعــدم تــوافر املعلومــات والتــدابري  املراهقــات، وارتباطــهبــالقلق أيــضا إزاء ارتفــاع معــدل محــل  
بـالقلق بـشأن العقبـات    تشعر اللجنة كما . والوفيات النفاسيةاإلجهاض غري القانوين    ، و الوقائية
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واجهنـها مـن حيـث إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية، مبـا فيهـا                    يزالت النساء    اليت ما 
ــسية        ــصحة اجلن ــنقص املعلومــات عــن ال ــق ب ــة، واملــصاعب فيمــا يتعل ــصحة اإلجنابي خــدمات ال

اعب اليت ترتبط بعوامل مثل نقص املوارد، والبىن األساسـية القاصـرة،            واإلجنابية، وكذلك املص  
 .وسوء حالة الطرق، والنقل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتمـاد هنـج شـامل يهـدف إىل معاجلـة الـشواغل                   - ٣٧
وحتث الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتحـسني سـبل اسـتفادة املـرأة مـن                . الصحية للمرأة 
 الصحية، وزيادة توفري املعلومات وسبل التثقيف يف جمال الصحة اجلنـسية        خدمات الرعاية 

وتوصـي اللجنـة   . واإلجنابية، والتصدي ملـسببات الوفيـات النفاسـية الـيت مت التعـرف عليهـا        
أيضا بتعزيز التدابري الرامية إىل منع حدوث حاالت محـل غـري مرغـوب، مبـا يف ذلـك محـل                     

 .ة خبدمات تنظيم األسرةاملراهقات، عن طريق زيادة املعرف
اإليدز بـني النـساء،     /ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي فريوس نقص املناعة البشرية          - ٣٨

ال سـيما الــشابات والنــساء احلوامـل، مبعــدل يــدعو للجــزع وبـالغ الــسرعة، والتبعــات الواســعة    
 .النطاق للوباء يف موزامبيق، مبا يف ذلك العدد الكبري لألطفال اليتامى

ويف حني تالحظ اللجنة مع التقدير الربامج العاملية القائمة اليت هتدف إىل التصدي  - ٣٩
لوباء اإليدز واألولوية املمنوحة بالفعل لتلك القضية، فإهنـا توصـي ببـذل جهـود متواصـلة                 

اإليدز مـن   /ودؤوبة للتصدي جلميع اجلوانب ذات الصلة مبا لفريوس نقص املناعة البشرية          
 .اء، باإلضافة إىل عواقبه االجتماعية واألسريةأثر على النس

الــيت تــرزح حتــت  ويــساور اللجنــة القلــق بــشأن حالــة املــرأة يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة - ٤٠
الفقر، واألمية، وصعوبات االستفادة من اخلدمات الـصحية واالجتماعيـة، وعـدم املـشاركة يف               

وتعــرب اللجنــة أيــضا عــن قلقهــا إزاء  . عمليــات صــنع القــرار علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة 
وتالحـظ اللجنـة أن النـساء الريفيـات         . الوضع البالغ الصعوبة للنساء الاليت يعلـن أسـرا معيـشية          

عادة ما تعـوزهن سـبل الوصـول الفعـال إىل ملكيـة األراضـي، علـى الـرغم مـن وجـود أحكـام                         
ثـر احملـدد للتـدهور البيئـي        وتعرب اللجنة كذلك عـن قلقهـا إزاء األ        . قانونية تيسر هذا الوصول   
 .على حالة النساء الريفيات

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تـدابري لزيـادة مـشاركة النـساء يف وضـع                  - ٤١
خطـط للتنميــة احملليـة وتعزيزهــا، وأن تــويل اهتمامـا خاصــا الحتياجـات النــساء الريفيــات،     

ل مـشاركتهن يف عمليـات صـنع        سيما النساء الاليت يعلن أسرا معيـشية، علـى حنـو يكفـ             ال
القــرار وحيــّسن ســبل وصــوهلن إىل الــصحة والتعلــيم وامليــاه النظيفــة وخــدمات املرافــق          

 وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن يـتم           .الصحية، واألراضي اخلصبة، واملـشاريع املـدرة للـدخل        
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عتمدة تقييم األثر احملدد للتدهور البيئي على املرأة الريفية وأن تأخذ احللول والسياسات امل
 وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تنـشر اللجنـة الطـرف علـى نطـاق                   .هذه التقييمات يف االعتبار   

 .واسع معلومات تتعلق حبقوق النساء مبوجب قانون األراضي
وعلى الـرغم مـن إقـرار اللجنـة بـاجلهود املبذولـة، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء ضـعف                         - ٤٢

الـــاليت يعـــانني مـــن التـــهميش واالســـتبعاد  حالـــة بعـــض فئـــات النـــساء، مـــن قبيـــل املعوَّقـــات  
ويـساور اللجنـة القلـق علـى وجـه اخلـصوص إزاء احلالـة               . االجتماعَيني يف سوق العمـل حتديـدا      

ــة،         ــات هوي ــتالكهن لبطاق ــهن، وعــدم ام ــرهن، وعزلت ــك فق ــا يف ذل ــة للمــسنات، مب االجتماعي
وتعـرب  . ن مبمارسـة الـسحر    باإلضافة إىل املعتقدات الثقافية املتعلقـة باملـسنات واهتـام النـاس هلـ             

 .اللجنة أيضا عن قلقها بشأن ما تعانيه الالجئات واملشردات داخليا من ضعف بوجه خاص
وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع اخلطـري للمـسنات،              - ٤٣

واملعوَّقات، والالجئـات واملـشردات داخليـا، لـضمان متـتعهن الكامـل، حـسب االقتـضاء،                 
خلدمات الصحية واالجتماعية، واملشاركة يف عمليات صـنع القـرار، باإلضـافة إىل تـوفري               با

وحتث اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد       . الوظائف املناسبة هلن يف سوق العمل  
برامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر بني هذه الفئـات مـن النـساء، والقـضاء علـى مجيـع                  

للجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى حتـدي اآلراء التقليديـة               وحتـث ا  . أشكال التمييز ضدهن  
املتعلقة باملسنات، ال سـيما اهتـامهن مبمارسـة الـسحر، وتـوفري بطاقـات اهلويـة هلـن باجملـان،                     

 .لضمان متتعهن الكامل باخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعية
 ال يـزال ُيعمـل هبـا بالنـسبة          ويساور اللجنة القلق إزاء املمارسات العرفية التمييزيـة الـيت          - ٤٤

للزواج والعالقات األسرية، وذلك على الـرغم مـن ترحيبـها بالنجاحـات الكـربى الـيت حققهـا                   
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم متتع النساء الاليت يعـشن يف إطـار   . قانون األسرة اجلديد  

ــع    ــران حبكــم الواق ــشائعة يف م  (عالقــات اقت ــران ال ــقوهــو مــن أشــكال االقت وأطفــاهلن ) وزامبي
 .باحلماية القانونية املالئمة

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ضــمان الرصــد املنــتظم لتنفيــذ قــانون األســرة     - ٤٥
اجلديد لكفالة احلقوق املتـساوية للمـرأة يف الـزواج والعالقـات األسـرية، ولـضمان العمـل                  

ــة    ــازع بــني األحكــام القانوني ــة حيثمــا ينــشأ تن ــة والقــانون العــريف باألحكــام الرمسي .  الرمسي
الــاليت يعــشن يف إطــار  وتوصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف جــديا يف حالــة النــساء  

عالقات اقتران حبكم الواقع، باإلضافة إىل األطفال الذين يولَدن كثمـار لتلـك العالقـات،               
 .وضمان متتعهم بأوجه احلماية القانونية املالئمة
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ــة ا   - ٤٦ ــة الدول ــشجع اللجن ــاري     وت ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت لطــرف عل
 تعديل وأن تقبل يف أسرع وقت ممكنالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   

 . من االتفاقية املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١الفقرة 
ــا مب      - ٤٧ ــذها اللتزاماهت ــستفيد يف تنفي ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة الدول وجــب وحتــث اللجن

االتفاقية استفادة كاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،         
 .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري القادم

وتركز اللجنـة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                        - ٤٨
وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وإىل جتــسيد مجيــع . منائيــة لأللفيــةلتحقيــق األهــداف اإل

اجلهود اهلادفـة إىل حتقيـق تلـك األهـداف بوضـوح ألحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل الدولـة                     
 .الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري القادم

ــة الرئيــسية    - ٤٩ ــة إىل أن تقيــد الــدول بالــصكوك الدولي ــسبعة حلقــوق  وتــشري اللجن  ال
. يعزز من متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف شىت منـاحي احليـاة              )١(اإلنسان

وعليه، فإن اللجنة تشجع حكومة موزامبيق على النظر يف التصديق علـى املعاهـدات الـيت                
 مل تصبح طرفا فيها بعد، أال وهي العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      

 .والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنة نشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف موزامبيـق مـن           - ٥٠

أجل توعية أفراد الشعب، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون،               
ات حقوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اُتخـذت مـن أجـل كفالـة        واملنظمات النسائية ومنظم  

مساواة املرأة قانونيا وفعليا، إىل جانب معرفة اخلطوات اليت ال يزال يتعني اختاذها يف ذلك 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل، على نطـاق واسـع، نـشر االتفاقيـة                 . الصدد

ادرة عـن اللجنـة، وإعـالن ومنـهاج عمـل           وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة الص    
املـرأة  ”: بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة وموضـوعها               

 .“املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠عام 

                                                         
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــرأة، وا    ــز ضــد امل ــن ضــروب    أشــكال التميي ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   تفاقي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 .وأفراد أسرهم
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قبـل، مبوجــب  وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تـرد يف تقريرهـا الـدوري امل         - ٥١
وتـدعو  .  من االتفاقية، على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة               ١٨املادة  

اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثالث، الذي كـان مـن املقـرر تقدميـه يف                  
مــايو /، وتقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي ســيحني موعــد تقدميــه يف أيــار٢٠٠٦مــايو /أيــار

 .٢٠١٠يف تقرير جامع ُيقدم يف عام ، ٢٠١٠


