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 الدورة الثامنة والثالثون
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤

   
ــة  الـــردود علـــى    ــئلة املطروحـ ــة القـــضايا واألسـ ــةقائمـ ــالنظر يف  املتعلقـ بـ

 التقريرين الدوريني األويل والثاين
 

 *موزامبيق

 والثـاين  يف التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني األويل   نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة      - ١
 .(CEDAW/C/MOZ/1-2)ملوزامبيق 

 
 حملة عامة  

ــرين       - ٢ ــر اجلــامع للتقري ــة املــستعملة يف إعــداد التقري يرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن العملي
الثاين، مبا يف ذلك دور املنظمات غري احلكومية الـيت تعمـل يف جمـال حقـوق                 و الدوريني األويل 

 . اإلنسان املكفولة للمرأة، وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان

ــرأة والعمــل        أُُ  ــسيق مــن وزارة امل ــني القطاعــات يعمــل بتن ــق تقــين مــشترك ب ــشئ فري ن
ؤســسات ذات الــصلة التابعــة للحكومــة وللمنظمــات غــري  ويتــألف الفريــق مــن امل. االجتمــاعي

احلكومية العاملـة يف جمـال حقـوق املـرأة، مثـل منتـدى املـرأة ورابطـة احلقوقيـات يف موزامبيـق،               
 وزارة الــشؤون اخلارجيــة إىلوقــد ُوضــع التقريــر نتيجــة عمليــة تــشاور واســعة النطــاق، وُوجــه 

 . األمم املتحدةإىلوالتعاون إلحالته 
 

 

 .ر هذه الوثيقة بدون حترير رمسيتصد * 



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

 

2 07-23386 
 

 ٢ و ١دتان املا  

يرجى ). ٢١الصفحة ( أن الدستور ال يضع تعريفا قانونيا للتمييز إىليشري التقرير  - ٣
تبيان ما إذا كانت احلكومة تعتزم دمج تعريف للتمييز يف الدستور أو وضع تشريع مالئـم               

 . من االتفاقية١يتماشى واملادة 

عريفا قانونيا للتمييـز، فقـد      مل يضع ت  ) ٢٠٠٤(بالرغم من أن الدستور احلايل ملوزامبيق        
 علـى مبـدأ حقـوق اجلنـسني واملـساواة بينـهما، عنـدما         ٣٦ و   ٣٥حقق تقدما بالنص يف مادتيه      

ــدد أن  ــسياسية،        ”حـ ــاة الـ ــاالت احليـ ــع جمـ ــانون يف مجيـ ــام القـ ــساويان أمـ ــل متـ ــرأة والرجـ املـ
ــة   ــة، والثقافيـ ــصادية، واالجتماعيـ ــسات    . “واالقتـ ــف املؤسـ ــضطلع خمتلـ ــصدد، تـ ــذا الـ  ويف هـ

 .واملنظمات جبهود لكفالة إعمال تلك احلقوق

هل االتفاقية سارية املفعول بشكل مباشر مبوجب القـانون املـوزامبيقي؟ وإذا كـان               - ٤
وإذا كـان األمـر     . األمر كذلك، يرجى تقدمي أمثلة على القضايا اليت ذكرت فيها االتفاقية          

 لي على االتفاقية؟غري ذلك، ما هي اخلطوات اجلاري اختاذها إلسباغ الطابع احمل

فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات التقنيــة إلنفــاذ الــصكوك الدوليــة، يطبــق موزامبيــق املمارســة    
الدولية املتمثلة يف اإلنفاذ الكامل، أي أن االتفاقية ُتحّول بـشكل آيل وفـق اآلليـات الدسـتورية                  

ة ُتطّبـق يف اإلقلـيم      القائمة، بدون إدراجها يف القـانون الـداخلي، أو بعبـارة أخـرى، أن االتفاقيـ               
ويـدخل  . الوطين بدون أن تفقد طابعها الدويل، بيد أن ذلك يتطلـب التـصديق عليهـا ونـشرها                

ــا بعــض التغــيري،    يف حالــة إســباغ الطــابع احمللــي عليهــا، أي عنــد إدمــاج   ال ســيماعليهــا أحيان
 .مبادئها ومعايريها يف التشريعات احمللية اليت تسنها اهليئات التشريعية

صــّدقت موزامبيــق علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  وقــد  
وأدرجتــها يف قوانينــها الداخليــة، ووافقــت عليهــا اجلمعيــة الوطنيــة فأصــبحت صــكا قانونيــا يف  

 .موزامبيق

 تلـك االتفاقيـة، ومـشروع قـانون مكافحـة           إىلفقانون األسرة، مثال، يشري يف ديباجتـه         
 . االتفاقية يف ديباجتهإىل تعريفا للتمييز غري املباشر ويشري أيضا العنف املرتيل يتضمن

 أن احلكومـة سـتبذل جهـودا لكفالـة         ٢٠٠٩-٢٠٠٥وورد يف اخلطة اخلمـسية للفتـرة         
تنفيذ االلتزامات الـيت تعهـدت موزامبيـق هبـا، مبـا يف ذلـك يف إطـار اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                          

 ).١٥٥الصفحة ( دولية هامة لتعزيز حقوق اإلنسان أشكال التمييز ضد املرأة، بوصفها أداة

 أنه بالرغم من أسبقية الدستور الذي مينع التمييز، ال تـزال بعـض      إىليشري التقرير    - ٥
. القوانني والسياسات وبعض جوانب القـانون العـريف الـيت متيـز ضـد املـرأة سـارية املفعـول         
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يـع القـوانني والـسياسات وكـذا        يرجى تبيان اخلطط املوجودة إلجراء استعراض شامل جلم       
 . املمارسات العرفية من أجل كفالة توافقها مع االتفاقية، واجلدول الزمين لتعديلها

صّدقت موزامبيق على بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وحقـوق الـشعوب             
 حقــوق”أســتخدم الربوتوكــول عبــارة : وممــا ورد يف هــذا الــصك القــاري مــا يلــي. أفريقيــايف 

 االعتراف بأن حقوق املرأة الـيت تكفلـها مجيـع الـصكوك الدوليـة        إىللإلشارة   “أفريقيااملرأة يف   
اليت تتناول حقوق اإلنسان، هي حقـوق مترابطـة وغـري قابلـة للتـصرف، أو للتجزئـة، وفقـا ملـا                      

 .)١(ورد يف الربوتوكول

 ينبغـي أن تتخـذ      ولكي يكون تنفيذ األحكام املتعلقة بـاحلقوق املـذكورة أعـاله فعـاال،             
الدولـــة التـــدابري املناســـبة والفعالـــة لنـــشر القـــوانني وتطبيـــق التـــدابري اإلداريـــة، واالجتماعيـــة،   
واالقتصادية، وغريها مـن التـدابري الالزمـة ملنـع مجيـع أشـكال انتـهاك حقـوق املـرأة واستئـصال                      

 .تلك األشكال واملعاقبة عليها

ــة مــن     قبيــل العــادات الــضارة الــيت تنــال مــن   وحيظــر الربوتوكــول املمارســات التقليدي
 . حقوق املرأة كإنسان، وتتعارض مع املعايري الدولية

وفيما يتعلـق بانتـشار التمييـز ضـد املـرأة يف القـوانني العرفيـة، مـن املعـروف أن لـوزارة                  
مسؤولة عن اسـتعراض التـشريعات التمييزيـة الـيت ال تتمـشى مـع                “صالح قانوين ”العدل جلنة   

 .واقعنا

 هذه العملية، تـستعرض اللجنـة القـوانني التمييزيـة، وتأخـذ يف اعتبارهـا الـصكوك                  ويف 
 . القانونية اليت وافقت عليها اجلمعية الوطنية

ــدثها املمارســات           ــيت حت ــضارة ال ــائج ال ــع بالنت ــة اجملتم ــدة توعي ــة جاه ــاول احلكوم وحت
 .التمييزية التقليدية

... ثــة املتعلقــة حبقــوق األســرة علــى  يف مادتــه الثال٢٠٠٤ويــنص قــانون األســرة لعــام  
ــات   ” ــزوجني يف احلقــوق والواجب ــانون األســرة   “ســاوي أعــضاء األســرة وال ــايل ق  وجيعــل بالت

متمشيا مع دستور اجلمهورية ومع الصكوك القانونية الدولية، وأُلغيت مجيع األحكام القانونيـة         

__________ 
تشري ديباجـة الربوتوكـول إىل أنـه يقـوم علـى عـدة اتفاقيـات، منـها اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، وامليثـاق                             )١( 

د الـدويل اخلـاص بـاحلقوق    اإلفريقي حلقوق الشعوب، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والعهـ           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، وغريهـا مـن الـصكوك                   

 .القانونية الدولية املتعلقة حبقوق املرأة
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 تعزيـز احتـرام املـوطنني    ىلإاليت كانت تسمح باملعاملـة غـري املتـساوية داخـل األسـرة، يف سـعي            
 .املوزامبيقيني، وشعب البلد وثقافته

ــشرته     ــانون األرض ون ــى ق ــق عل ــى    . ووافقــت موزامبي ــنص صــراحة عل ــانون ي ــو ق وه
 .تساوي حق املرأة والرجل يف األرض، مبا يف ذلك احلق يف إرث األرض وملكيتها

وهـي  . ٢٠١١-٢٠٠٦لفترة  وأُقّرت أيضا اخلطة اإلستراتيجية الثانية للتعليم والثقافة ل        
 قطاعي التعليم والثقافة وحتدد خطوط العمل الرئيسية اليت يـتعني        إىلخطة جتمل نظرة احلكومة     

 للمـساواة بـني     ٢٠٠٨-٢٠٠٤ووضعت احلكومـة أيـضا إسـتراتيجية جنـسانية للفتـرة            . إتباعها
ب اجلنـسانية يف    اجلنسني يف قطاع التعليم، تضع رؤية عامـة للحالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق باجلوانـ                 

ــا        ــات الــيت ينبغــي احترامه ــسية الــيت يواجههــا ذلــك القطــاع، واألولوي ــالقيود الرئي ــيم، وب التعل
 .لتحقيق األهداف املوضوعة له

ووافقت احلكومة على اإلستراتيجية القطاعية الزراعية وعلـى خطـة العمـل املتـصلة هبـا         
ــة   ــدافها الرامي ــة،  إىلوأه ــة متكامل ــه    وضــع إســتراتيجية إمنائي ــسية لتوجي  وخطــوط العمــل الرئي

 تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التنمية املستدامة الزراعية وميزنتـها وتنفيـذها      إىلاألنشطة الرامية   
 .ورصدها وتقييمها

وصودق على قانون عمل ينص على املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف املعاملـة                
 يومـا،   ٦٠ اخلاصة بالعامالت من إجازة أمومـة مـدهتا          واألجر والترقية الوظيفية وعلى األحوال    

 .وجداول زمنية لإلرضاع

ووضــع مــشروع قــانون ملكافحــة  . والقــانون اجلنــائي وقــانون اإلرث بــصدد املراجعــة  
العنــف ضــد املــرأة، يتنــاول جوانــب الوقايــة مــن العنــف ومعاقبــة مقترفيــه، وتــوفري احلمايــة           

 .ف املرتيل ضحايا العنإىلواملساعدة القانونيتني 

أو /واملـرأة   ال توجد مؤسسات فعالة كما ال توجـد وسـائل حلمايـة             ”وفقا للتقرير،    - ٦
ولتنفيــذ توصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  هــا،الــدفاع عــن حقوق

يرجـى تقـدمي معلومـات، مبـا يف ذلـك جـدول زمـين، عمـا                 ). ٢٤الـصفحة    (“بطريقة فعالـة  
الـتفكري فيـه إلقامـة مؤسـسات وآليـات فعاليـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان                   جيري القيـام بـه أو     
 .املكفولة للمرأة

ال توجد مؤسسة خمصصة لرصد تنفيذ االتفاقية أو تنفيذ توصيات اللجنـة؛ وذلـك هـو                 
 اهليئـات ذات    إىلسبب وجود موزامبيق يف قائمة البلدان الـيت مل تقـدم بعـض التقـارير الدوريـة                  

 . املتحدة واالحتاد اإلفريقيالصلة التابعة لألمم
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ولذلك، وبغية كفالة تقييم تنفيذ االتفاقية يف موزامبيق، أُنـشئ فريـق خمـصص مـشترك                 
 :بني القطاعات مؤلف من املؤسسات التالية

، ألهنــا جهــة التنــسيق احلكوميــة الــيت هلــا اتــصال  وزارة الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون • 
ملنظمـات واملـؤمترات الدوليـة ومديريـة الـشؤون          باملنظمات الدولية، عن طريق مديرية ا     

 القضائية والقنصلية؛

 ، ألهنا تنسق املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان واإلصالح القانوين؛وزارة العدل • 

، ألهنـا تعـىن بعمـل احلكومـة يف جمـال كفالـة إعمـال حقـوق                 وزارة الشؤون الداخليـة    • 
 وفيما يتعلق مبراقبة األسلحة الصغرية؛اإلنسان يف جماالت الشرطة واملرافق السجنية، 

، ألهنـا مـسؤولة أمـام احلكومـة عـن مـستوى إعمـال               وزارة املرأة والعمل االجتمـاعي     • 
 حقوق املرأة والطفل؛

، ألهنــا تــشرف علــى اجلوانــب القانونيــة يف إنفــاذ القــانون   النيابــة العامــة للجمهوريــة  • 
 .وتشارك يف محاية النظام القضائي يف البلد

دف هو إعطاء اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة حبقـوق اإلنـسان صـالحيات               واهل 
وستنـسق تلـك اهليئـة أنـشطتها مـع          . متابعة تنفيذ االتفاقيات عن طريق وضع تقارير ذات صـلة         

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت وضع جملس الوزراء مـؤخرا مـشروع قانوهنـا الـذي ينتظـر                  
 .موافقة الربملان

دأت موزامبيق العمل بعدد من اآلليات املؤسسية للنـهوض بـاملرأة، ووضـع جمموعـة               وب 
 : حتقيق أهداف تتعلق حبماية حقوق املرأة، وهيإىلمن املؤسسات الرامية 

، وهي مؤسسية تقوم بدور قيادي يف حتديـد جمـاالت   وزارة املرأة والعمل االجتماعي   • 
ــسي     ــصمم ال ــد، وت ــسني يف البل ــني اجلن ــاوت ب ــن منظــور   التف اسات واالســتراتيجيات م

 جنساين هبدف كفالة متكني املرأة على مجيع الصعد؛

، وهــو هيئــة استــشارية تنــسق وزارة املــرأة والعمــل   اجمللــس الــوطين للنــهوض بــاملرأة  • 
 االجتماعي من خالهلا األنشطة املشتركة بني القطاعات؛

ربامج القطاعيـة، توجـد جهـات       وبغية كفالة تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات والـ         • 
وأُنـشئت أيـضا   . تنسيق جنـسانية ووحـدات تعـىن بـذلك التعمـيم يف خمتلـف الـوزارات        

 .مراكز ملساعدة ضحايا العنف املرتيل
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، وهــي مــسؤولة عــن تعمــيم املنظــور جلنــة الــشؤون االجتماعيــة واجلنــسانية والبيئيــة • 
لسياسات والربامج الوطنية املعروضـة     اجلنساين واملساواة بني اجلنسني ومحاية البيئة يف ا       

 على الربملان؛

 وضع آليات تربط بني الربملان وبـني املنظمـات          إىل يرمي   مكتب النائبات الربملانيات،   • 
 .النسائية لكفالة تدارس املسائل اجلنسانية ومسائل الفقر يف مناقشات اجلمعية الوطنية

ظمة غري حكومية، ويهـتم بقـضايا    من ٧٠، وهو شبكة تضم أكثر من       املنتدى النسائي  • 
 .املرأة واملسائل اجلنسانية

ــر         ــان واحلكومــة لتعتمــدا أكث ــأثري علــى الربمل ــشبكة هــو الت واهلــدف األساســي هلــذه ال
وتتمثـل مهمتـها يف     . السياسات واالستراتيجيات قـدره علـى تلبيـة احتياجـات املـرأة وأولوياهتـا             

لتنمية هبدف حتسني نوعيـة حياهتـا وحيـاة الرجـل     التشجيع على اشتراك املرأة بنشاط يف عملية ا       
 . وتعزيز الرفاه واملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع

ــة والرابطــات العاملــة لتعزيــز       وتــرد أدنــاه بعــض األمثلــة علــى املنظمــات غــري احلكومي
ــرأة  ــوق امل ــات    : حق ــة للمحامي ــة، والرابطــة املوزامبيقي ــانون والتنمي ــرأة والق ــة امل ــاك . منظم وهن

ت تعمــل يف جمــال محايــة حقــوق اإلنــسان عمومــا مثــل رابطــة محايــة حقــوق اإلنــسان     منظمــا
 .ورابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان

 تعزيــز محــالت التوعيــة إىل، الــيت ترمــي شــبكة الــوزيرات والربملانيــاتوجيـري إنــشاء   • 
 إعـادة النظـر     إىلبضرورة املساواة بني اجلنسني علـى عـدة مـستويات، وتعزيـز الـدعوة               

 .لقوانني واملمارسات اليت متثل حواجز أمام النهوض باملرأةيف ا

  جانب املؤسسات املذكورة أعاله، توجد يف موزامبيق، إىلو 

، وهـو منتـدى جيمـع بـني شـركاء التعـاون، وممثلـي اجملتمـع املـدين،                   جمموعة التنـسيق اجلنـساين    
 .واحلكومة، وينظر يف املسائل اجلنسانية

ــضا أن اخل   ــذكر أي ــرة    وجــدير بال ــاملرأة ُوضــعت للفت ــهوض ب ــة للن -٢٠٠٢طــة الوطني
وهـي تتــضمن إطــارا اســتراتيجيا عامــا وتوجيهـات لتنــسيق إجــراءات النــهوض بــاملرأة   . ٢٠٠٦

ــها  ــة فعاليت ــسانية       . وكفال ــا جــاء فيهــا مــن سياســية جن ــة علــى م ــسلطة التنفيذي ــد وافقــت ال وق
 .واستراتيجيات لتنفيذها
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 ٣ادة امل  

ــد    يرجــى تقــدمي معلومــات   - ٧ ــاملرأة، وحتدي ــة للنــهوض ب إضــافية عــن اآلليــات الوطني
ويرجـى أيـضا توضـيح      . هيكلتها، ومستوى سلطتها، ووظائفها، ومواردها البشرية واملالية      

 وزارة املـرأة وتنـسيق الـشؤون االجتماعيـة         و العامل للنهــوض بـاملرأة،    فريق  لدور كل من ا   
 .  من التقرير٢٤املذكورين يف الصفحة 

 أُنشئ اجمللس الـوطين للنـهوض بـاملرأة الـذي حـل حمـل الفريـق العامـل               ،٢٠٠٤يف عام    
واجمللس هيأة استشارية تعمل حتت إشراف وزارة املـرأة والعمـل االجتمـاعي،             . للنهوض باملرأة 

اليت تتمثل أهدافها يف تشجيع ومتابعة السياسيات والربامج اليت توافق عليهـا احلكومـة يف جمـال           
 .جلنسني، ويف املسامهة يف القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاملرأة واملساواة بني ا

ومن هيئات اجمللس أمانته التنفيذية وجملس تقين يتألف من ممـثلني عـن مجيـع الـوزارات                
 .واملؤسسات العامة واجملتمع املدين

ــا          ــين خيــضع تنظيمهم ــس تق ــة وجمل ــة تنفيذي ــستوى احملافظــات أمان ــى م ــس عل وللمجل
 . شهادات حمددة يصدرها اجمللس الوطينإىلوعملهما 

ويرأس اجمللس الوطين للنهوض باملرأة وزير املـرأة والعمـل االجتمـاعي، ونائـب رئيـسه                 
ويشترك يف عضوية اجمللس أيضا الـوزراء املـسؤولون عـن التخطـيط، والتنميـة،          . هو وزير املالية  

الـــشباب والرياضـــة، والعمـــل، والـــصحة، والتعلـــيم، والثقافـــة، والزراعـــة، واإلدارة العامـــة، و 
والسكرتري التنفيـذي للحكومـة، وممثلـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة، واجملموعـات الدينيـة،                   
والنقابـــات العماليـــة، وممثلـــو القطـــاع اخلـــاص، ممـــن يعنينـــهم أمـــر النـــهوض بـــاملرأة واملـــسائل  

 .اجلنسانية

ملـرأة والعمـل االجتمـاعي      واجمللس الوطين للنهوض باملرأة هيأة استـشارية تقـوم وزارة ا           
من خالهلا بتنسيق األنشطة املشتركة بني القطاعات بغية متابعة تنفيذ السياسات والـربامج الـيت               

 .تقرها احلكومة يف جمال املرأة واملسائل اجلنسانية

ولـــوزارة املـــرأة والعمـــل االجتمـــاعي، مهـــام حمـــددة تقـــوم علـــى املبـــادئ واألهـــداف  
 متكـني املـرأة،     إىل تنـسيق تنفيـذ األنـشطة اهلادفـة          إىلكومة، وترمـي    واألولويات اليت حتددها احل   

ــوطين         ــس ال ــبالد، يف حــني أن اجملل ــع أحنــاء ال ــاعي يف مجي ــسياسات والعمــل االجتم وتطــوير ال
ــاملرأة   ــهوض ب ــةللن ــسيق     هيئ ــرأة والعمــل االجتمــاعي مــن خالهلــا بتن ــشارية تقــوم وزارة امل  است

ابعـة تنفيـذ الـسياسات والـربامج الـيت تقرهـا احلكومـة يف               األنشطة املشتركة بـني القطاعـات ومت      
 .جمال املرأة واملسائل اجلنسانية
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حــسب التقريــر، ال توجــد سياســة جنــسانية وطنيــة، وإمنــا خطــة مخاســية للحكومــة  - ٨
يرجـى تقـدمي وصـف للجوانـب     . تشدد على ضرورة منح فرص سياسية واقتصادية للمرأة   

، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات عـــن غايـــات وأهـــداف  اجلنـــسانية للخطـــة اخلمـــسية للحكومـــة
ــارة     ــها، واإلش ــاملرأة ومتكين ــهوض ب ــتراتيجيات الن ــا    إىلواس ــيت جيــري اختاذه ــوات ال  اخلط

 . التفكري فيها من أجل اعتماد سياسة أو خطة عمل وطنية شاملة للمساواة بني اجلنسني أو

اة بـني   ، علـى هـدف حتقيـق املـساو        ٢٠٠٩-٢٠٠٥تشدد اخلطـة اخلمـسية للحكومـة،         
.  تعزيز قدرات املرأة بوصـفها عـامال حامسـا يف القـضاء علـى الفقـر       إىلاجلنسني، وترمي حتديدا    

 املــوارد، إىلوميثــل ذلــك اهلــدف معلمــا هامــا يف ســبيل حتقيــق املزيــد مــن املــساواة يف الوصــول  
ــرار    ــات صــنع الق ــصادية ويف هيئ ــاة االقت ــشاركة يف احلي ــد مــن   . وامل ــذلك أُدرجــت يف العدي ول

) الورقــة الثانيــة إلســتراتيجية احلــد مــن الفقــر(عمليــة ورقــة إســتراتيجية احلــد مــن الفقــر ول فـص 
 املــسائل إىل) ١٥٤ إىل ١٤٢الــصفحات مــن (الــشواغل اجلنــسانية، وخــصص الفــصل الثالــث 

وقد مكّن النـهج املتكامـل للمـسائل املـشتركة بـني القطاعـات داخـل                . املشتركة بني القطاعات  
رقة إستراتيجية احلد من الفقر من حتقيق أكـرب درجـة مـن التـآزر نتيجـة إدراج                  نية لو االعملية الث 

والتقــاء وجهــات نظــر خمتلــف القطاعــات، وتأثريهــا يف عمليــات التخطــيط ووضــع الــسياسات  
 إىل مثانيـة جمـاالت أولويـة و       إىلوفيمـا يتعلـق باملـسائل اجلنـسانية، تـشري الوثيقـة             . وتنفيذ الربامج 

 اختاذها لكفالة إتاحة الفرص الـسياسية واالقتـصادية للمـرأة علـى خمتلـف               اإلجراءات اليت ينبغي  
 .املستويات

وفيما يلي بعـض األمثلـة علـى األهـداف واالسـتراتيجيات احملـددة يف اخلطـة املـذكورة                    
 . حتقيق النهوض باملرأة ومتكينهاإىلأعاله والرامية 

 يف ٣٦كمـال هـذه املرحلـة مـن         زيادة معدل إ   - املرحلة األوىل من التعليم االبتدائي     • 
 يف املائـة مـن مجيـع       ٥٠، وكفالـة أن يكـون       ٢٠٠٩ يف املائـة حبلـول عـام         ٧٨ إىلاملائة  

 .، من الفتيات٢٠٠٩تالميذ املرحلة األوىل من التعليم االبتدائي، حبلول عام 

 بداية العمل بإعفاء معظم الفئات الضعيفة من الرسوم، مـع تـشديد            - التعليم الثانوي  • 
 التخفيف من أوجه التفـاوت؛      إىلص على فتيات وتالميذ املناطق الريفية، يف سعي         خا

وتوفري التدريب جلميع املدرسني يف التعليم الثانوي على مـسائل فـريوس نقـص املناعـة                
  واملسائل اجلنسانية؛اإليدز/البشرية

 شـكل مـنح      يف املائـة؛ إنـشاء حـوافز يف        ٣٥ إىل زيادة نسبة الطالبات     - التعليم العايل  • 
  اجملاالت العلمية واهلندسية؛إىللتشجيع الطالبات على التوجه 
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 تنظـيم بـرامج تعلـيم الكبـار وحمـو األميـة للـشباب               - برامج تعليم الكبار وحمو األمية     • 
 والكهول من اجلنسني؛ 

 تـشجيع اشـتراك النـساء والفتيـات يف البحـوث            - العلم والتكنولوجيـا واالبتكـارات     • 
  طريق تشجيع برامج اجملاالت اإلمنائية ذات األولوية؛العلمية، عن

 تعزيز املنظور اجلنساين يف الربامج الصحية، مع تشديد خـاص علـى املـوارد               - الصحة • 
 حتقيق درجة أعلى مـن العدالـة واملـساواة االجتماعيـة            إىلالبشرية والتدريب يف السعي     

  الصحية؛ اخلدماتإىل مبادئ املساواة يف الوصول إىلواستنادا 

 إنــشاء آليــات جلمــع البيانــات املــصنفة حبــسب اجلــنس، - املــرأة والعمــل االجتمــاعي • 
 والبيانات عن العنف بغية تيسري وضع الربامج والتخطيط لألنشطة؛

  حقوق املرأة وتعزيزها؛ال سيما الدفاع عن حقوق اإلنسان، – العدالة •

الشرطة وإعدادها ملساعدة  الزيادة من عدد مراكز - النظام العام وهدوء البال •
 .النساء واألطفال ضحايا العنف

 القـضاء علـى     إىلوجدير بالـذكر أن إحـدى اسـتراتيجيات خطـة قطـاع التعلـيم ترمـي                  
، ومرحلـة التعلـيم     ٢٠٠٩الفجوة بني اجلنـسني يف مرحلـة التعلـيم االبتـدائي األوىل حبلـول عـام                 

 .٢٠١٥االبتدائي الثانية حبلول عام 

 لكــي توافــق اجلمعيــة الوطنيــة علــى الــسياسية اجلنــسانية وإســتراتيجية  واجلهــود جاريــة 
 رسـم خطـوط عمـل رئيـسية     إىلوترمي تلك الـسياسة     . تنفيذها بعد أن اعتمدها جملس الوزراء     

ــة الظــروف املناســبة         ــسان وهتيئ ــرام حقــوق اإلن ــسني، واحت ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــة لتعزي متكامل
 .الشتراك املرأة يف تنمية البلد

 
 ٤املادة   

 أنـه ينبغــي تنفيـذ التــدابري اخلاصـة املؤقتــة لـصاحل املــرأة مـن أجــل      إىليـشري التقريــر   - ٩
 ضرورة إزالـة  إىلومع ذلك، ال يشري التقرير إال . تسريع حتقيق املساواة بني املرأة والرجل 

ة  التــدابري اخلاصــة املؤقتــإىلالقــوانني والــسياسات التمييزيــة مبوجــب هــذه املــادة وال يــشري 
.  تسريع حتقيق املساواة يف كل اجملاالت      إىلاملوجودة، من قبيل احلصص أو احلوافز الرامية        

 مـن  ١ للجنـة بـشأن الفقـرة    ٢٥يرجى تقدمي هذه املعلومات، مـع مراعـاة التوصـية العامـة             
 . من االتفاقية٤املادة 
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مــسية،  اجلهــود املــذكورة أعــاله الــيت تبــذهلا احلكومــة يف ســياق خطتــها اخل إىلإضــافة  
 :جتري أيضا اجلهود التالية

حتديــد آليــات أكثــر مرونــة لــربامج التعلــيم وحمــو األميــة واعتبــار النــساء جمموعــة ذات    • 
 أولوية يف اخلطة الوطنية للتعليم وحمو األمية؛

اختاذ تدابري تزيد من نسبة الفتيـات يف املـدارس، مـع اهتمـام خـاص باملنـاطق الـيت تقـل                   • 
يف املائــة، مثــل إنــشاء وحــدات جنــسانية يف تلــك املنــاطق بغيــة  ٤٠فيهــا نــسبتهن عــن 

 مساعدة اجملتمعات احملليـة     إىلتعميق الوعي باملسائل اجلنسانية يف قطاع التعليم، إضافة         
 على توفري فرص متكافئة لألطفال من اجلنسني؛

 ٥٠تنفيذ استراتيجيات للزيادة من نسبة املدّرسات، مثال بوضع نظام حـصص لقبـول               • 
 يف املائة من النساء يف مراكز تدريب املدّرسني؛

وتشترك وزارة املرأة والعمل االجتمـاعي يف تـشجيع إنـشاء الرابطـات النـسائية هبـدف                  
 .متكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا

ويتــضمن قــانون األســرة واملــرأة أيــضا أحكامــا تتعلــق باملــساواة بــني املــرأة والرجــل يف   
 .لقيام باألنشطة التجارية واحلصول على القروض املصرفيةاحلقوق والفرص يف جمال ا

 
  ٥املادة   

ــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا مــن أجــل القــضاء علــى     إىليــشري التقريــر  - ١٠  عــدد مــن الت
يرجى تقـدمي تفاصـيل عـن التـدابري         . القوالب النمطية التمييزية املتعلقة بدور املرأة والرجل      

ب النمطيــة واملمارســات الثقافيــة التمييزيــة بــني املــرأة املوجــودة ســلفا للقــضاء علــى القوالــ
ــيت      ــة ال ــة التقليدي ــك املمارســات الثقافي ــا يف ذل ــهوض يف   ”والرجــل، مب ــن الن ــرأة م ــع امل متن

 جمتمع الكبار، واملـهــر، والزجيات املبكـرة، وتعـدد         إىلاالنضمام  طقوس  ، من قبيل    “اجملتمع
 . هذه التدابريوتقدمي معلومات عن أثر) ٢٧الصفحة (الزوجات 

ــدابري ترمــي     ــانون األســرة ت ــة واملمارســات   إىلأدخــل ق  القــضاء علــى القوالــب النمطي
 :وفيما يلي بعض األمثلة على تلك التدابري. التمييزية

ينص القانون على املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بشؤون األسـرة، ويـنص علـى حتديـد                 • 
ويقبـل يف حـاالت اسـتثنائية بـزواج     . فتيـات  سـنة للـشبان وال     ١٨سن الزواج الـدنيا بــ       

، ألسباب تتعلق باملصلحة العامة وبشرط موافقة األبـوين         ١٦الشبان والفتيات يف سن     
 .أو املمثلني القانونيني
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ــه ميكــن       •  اســتعيض يف القــانون عــن مفهــوم رب األســرة مبفهــوم ممثــل األســرة، أي  أن
 لألسرة أن ميثلها رجل أو امرأة، بدون متييز؛

جييز القانون احلايل للمرأة أن تسجل أطفاهلا بـدون حـضور األب، وهـو حـق مل يكـن                    • 
 .القانون السابق يسمح به

ويعتـرف  . ويعترف القانون احلايل بـالزواج مـن زوج واحـد، لكـل مـن الرجـل واملـرأة         
وهـذا تـدبري هـام ألن القـانون ال يعتـرف بـأي            . القانون أيضا بـالزواج الـديين وبـالزواج العـريف         

ــا     ــا كــان شــكله، قائم ــاك زواج آخــر، مهم ــا دام هن ــسجيل   . زواج م وجــدير بالتوضــيح أن ت
 .الزواج ضروري، بالنسخ أو اإلدراج حسب احلالة،  ليكون قانونيا

 
 ٦املادة   

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اسـتغالل الـدعارة واالجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلــك           - ١١
 .مدى انتشاره والتدابري القائمة ملكافحته

بيـد أنـه توجـد     . ال توجد يف موزامبيق تشريعات حمددة  ملكافحـة االجتـار باألشـخاص             
 .يف القانون اجلنائي فئة يف تصنيف للجرائم تنطبق على ذلك االجتار

اتفاقيـة األمـم املتحـدة     تنفيـذ أحكـام   إىلواجلهود جارية لالسـتجابة للـدعوات الدوليـة          
وفيمـا يلـي أمثلـة      . ، اليت وقعت موزامبيق عليهـا     د الوطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدو    

 :على تلك اجلهود

 االجتماعات اليت تعقد يف املدارس ويف اجملتمعات احمللية؛ • 

 تدريب أفراد الشرطة وقادهتا يف مراكز الشرطة ومديريات احملافظات؛ • 

يا، وتـدريب   إنشاء شراكات مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، يف سـياق مـساعدة الـضحا                 • 
 أفراد الشرطة؛

ــع منظمــة    •  ــشاء شــركات م ــسان(إن ــضافة ضــحايا االجتــار املزعــومني   ) أرض اإلن الست
 مؤقتا؛

ــة ضــحايا االجتــار املزعــومني، ومــساعدهتم،      •  تــدريب حــرس احلــدود علــى حتديــد هوي
 .ووضع قوائم بأمسائهم

تحـدة ملكافحـة   اتفاقيـة األمـم امل   وقد صّدقت موزامبيق على صكوك دولية أخرى مثـل           
, بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص      ، و ٢٠٠٠، لعام   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
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بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر   ، ووخباصــة النــساء واألطفــال
 .واجلو

 جيـاد سـبيل   هنـج سوسـيولوجي متعـدد القطاعـات إل    إىليذكر التقرير أن مثة حاجـة    - ١٢
). ٣٣الــصفحة  (يرفــع اللــوم عــن الطفــل املتــورط يف البغــاء أو ضــحية االعتــداء اجلنــسي  

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذت لكفالة هذا النهج الـشامل إزاء اسـتغالل               
ــرامج ُوضــعت مــن أجــل التعــايف اجلــسدي        ــة ب ــدعارة واالجتــار باألشــخاص ووصــف أي ال

ت والنساء الالئي وقعن ضحايا االعتداء واالستغالل والنفسي واإلدماج االجتماعي للفتيا
 .اجلنسي

 :قامت موزامبيق يف هذا اجملال باألنشطة التالية 

ــة العامــة للقــانون    •  ــنظم دخــول األطفــال   ٦/١٩٩٩اعتمــاد اجلمعي  أمــاكن إىل الــذي ي
 الترفيه العامة ليال واستهالكهم للكحول والتبغ؛

 ببغـاء األطفـال واسـتغالهلم جنـسيا، وهـي تـشريعات             تنقيح وتنفيذ التشريعات املتعلقـة     • 
 محايتــهم وتفــرض علــى مقتــريف االســتغالل واملــشجعني عليــه تــدابري عقابيــة   إىلترمــي 
 قاسية؛

االجتماعي لفائدة النـساء واألطفـال ضـحايا        -إنشاء مراكز وخدمات للتأهيل النفساين     • 
 العنف؛

تمـع، مبـا يف ذلـك األطفـال، خبطـر      وضع برامج تثقيف عامـة هبـدف توعيـة األسـر واجمل       • 
 بغاء األطفال واالعتداء اجلنسي؛

تنظـــيم محـــالت ضـــد االســـتغالل اجلنـــسي للقـــّصر تتـــضمن عنـــصرا يتعلـــق باالجتـــار    • 
وقد أسفرت احلملة عن تعميق وعي املواطنني مبـشكلة االجتـار واالسـتغالل             . باألطفال
ــسي ــانون ملكافحــة االجتــا    . اجلن ــتج عــن ذلــك وضــع مــشروع ق ــساء، قامــت  ون ر بالن

 .بتنسيقه شبكة مكافحة االعتداء على األطفال
 

 العنف ضد املرأة

يرجــى بيــان اجلهــود الــيت جيــري بــذهلا إلعــادة إدمــاج وإعــادة تأهيــل املــرأة ضــحية  - ١٣
 . من التقرير٢٩العنف أثناء احلرب، املبينة يف الصفحة 
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وُنظمـت  . ١٩٩٤م سـنة    توقف الصراع املسلح يف موزامبيـق بعـد توقيـع اتفـاق الـسال              
 “اجلميع ضد العنـف   ”بعد ذلك برامج دعم خاصة نفذهتا وزارة الصحة باالشتراك مع منظمة            

 .وعدة منظمات غري حكومية

واستفاد املتضررون من احلرب استفادة متعددة األشكال من الدعم املقـدم عـن طريـق                
 إعـادة إدمـاج هـذه الفئـة     وقامت وزارة تنسيق العمل االجتماعي بدور هام يف     . نشطاء مدربني 

اجتماعيا يف األسر واجملتمعات احمللية، وتوفري الدعم املادي هلا وتنفيـذ مـشاريع وأنـشطة لتوليـد                
 .الدخل لفائدهتا

يصف التقرير ارتفاع معـدل حـوادث العنـف ضـد املـرأة وانتـشارها، مبـا يف ذلـك                     - ١٤
 تطبيـق القـانون وإقـرار النظـام،         لموظفني املـسؤولني عـن    العنف املرتيل، واملوقف الالمبايل ل    

يرجـى تبيـان اخلطـوات      ). ٢٩الـصفحة   ( جتاه العنف ضـد املـرأة        ،بوجه عام  اجملتمع   أفرادو
املتخذة لوضع إستراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا فيهـا اعتمـاد                

من قبيل ( املهنية التشريعات وتقدمي برامج بناء القدرات والتوعية لفائدة خمتلف اجلماعات
 .واجلمهور عامة) احملامني والعاملني الصحيني والسلك القضائي

هناك حركة متكاملة يف صفوف منظمات اجملتمع املدين واملؤسـسات احلكوميـة تـدعو        
 املوافقـة علـى مــشروع قـانون ملكافحــة العنـف املـرتيل يعتــرب ذلـك العنــف جرميـة تــستوجب        إىل

 .عقابا مشددا

ــ  ــة   وال يــزال العن  عنــدما ال ســيماف ضــد النــساء والفتيــات حيظــى مبــشروعية اجتماعي
 إىلويوجــد . حيـدث يف سـياق مـرتيل، ممـا مينـع ضـحاياه مــن النـساء مـن اإلبـالغ عـن املقتـرفني           

 فيمـا يتـصل بـالعنف اجلنـسي، تـشترك فيهـا اجملـين        ال سـيما جانب ذلك ثقافة صمت متواصل،  
اريــة للتــصدي ملختلــف أشــكال العنــف وإنــشاء  بيــد أن اجلهــود ج. عليهــا واملقتــرف واألســرة

خمتلــف اآلليــات للتخفيــف مــن العنــف ضــد املــرأة، وأكثــر اجلهــات نــشاطا يف هــذا اجملــال هــي  
 ذلــك عــن طريــق األنــشطة والــدعوة  إىلاملنظمــات املعنيــة حبمايــة حقــوق املــرأة، وهــي تــسعى  

 :ومجاعات الضغط ومبادرات أخرى فيما يلي سرد لبعضها

وهـو برنـامج يتـضمن أنـشطة توعويـة          . “اجلميـع ضـد العنـف     ”يذ برنامج   تصميم وتنف  • 
ودعويــة واســتخداما جلماعــات الــضغط مــن أجــل إصــالح التــشريعات الــيت متيــز ضــد  
ــشرطة، وتقــدمي        ــراد ال ــةً ألف ــا مــدنيا علــى مــستوى صــنع القــرار، وتوعي ــرأة، وتثقيف امل

ــة     ــسية، والقانوني ــة، والنف ــساعدة اإلكلينيكي ــف، إضــافة   ضــحايا العإىلامل ــراء إىلن  إج
 البحوث؛
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استخدام مجاعات الضغط وأنشطة الدعوة من أجل إنشاء خـدمات املـساعدة وإسـداء             • 
 ١٥١ نتـائج إجيابيـة منـها افتتـاح          إىلوأدت تلك األنـشطة     .  ضحايا العنف  إىلاملشورة  

 مـن أفـراد الـشرطة    ٦٠٠مكتبا ملساعدة النساء واألطفال يف مراكز الـشرطة، ووجـود           
 .بني على ذلكاملدّر

وتواصـــل إدارة املـــرأة والطفـــل يف وزارة الداخليـــة تطـــوير األنـــشطة املـــشار إليهـــا يف   
.  مــن التقريــر الــوطين عــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ٣١الــصفحة 

 .ويتواصل إنشاء الشراكات وحتسني املبادرات من أجل التصدي للعنف ضد املرأة

يانــات عــن العنــف املــرتيل ذات إحــصائيات مفــصلة حبــسب اجلــنس  وأُنــشئت قاعــدة ب 
 .وقد تلقى املشرفون على قاعدة البيانات التدريب املناسب. والتقسيمات الوطنية

يف عـام   ) أرقام هاتفية للمكاملـات اجملانيـة     (وهناك جهود تبذل إلنشاء خطوط مساعدة        
 .ف املرتيل ضحايا العنإىل، لتقدمي املساعدة يف مراكز الشرطة ٢٠٠٧

يرجى تقدمي معلومات عن أحكام القانون املقتـرح ملعاجلـة العنـف املـرتيل واإلشـارة         - ١٥
 .  مىت يتوقع اعتماده من قبل الربملانإىل

 حـد   إىلمل ُيعرض مشروع القانون املقترح ملعاجلة العنف املرتيل علـى اجلمعيـة الوطنيـة                
ويتعلق مشروع القانون بـالعنف املـرتيل       . ٢٠٠٧اآلن، واجلهود متواصلة للموافقة عليه يف عام        

 .ضد املرأة يف سياق األسرة

ــانون     ــشروع الق ــي م ــدمي     إىلويرم ــة تق ــه، وكفال ــة مقترفي ــرتيل، ومعاقب ــف امل ــع العن  من
 املتضررين منه، وإدخـال تـدابري تكفـل للـهيئات الرمسيـة األدوات الالزمـة للقـضاء              إىلاملساعدة  

 أداة قانونية تتصدى إلسـاءة اسـتعمال الـسلطة بـني النـاس يف      ومن أهدافه أيضا أن يكون   . عليه
ــها،      ــدابري تــسمح للــهيئات املختــصة اســتباق الــصعوبات ومعاجلت عالقــاهتم األســرية، ووضــع ت

 .وكفالة التزام الدولة بالعمل للقضاء على العنف املرتيل
 

 ٨ و ٧املادتان   

 يف احلياة السياسية والعامة تشمل       أن احلواجز أمام مشاركة املرأة     إىليشري التقرير    - ١٦
 التعليمي، والتقاليد، وعـدم انتـهاج سياسـات متـسقة هتـدف             ستوىاألسرة، واخنفاض امل  ’’
). ٣٤الـصفحة  (‘‘ ةأو شـغل املناصـب العليـا أو القياديـ    /تشجيع املـرأة علـى الترقـي و    إىل

ا يف ذلـك التـدابري   يرجى ذكر التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها لتجاوز هذه احلواجز، مب       
 . للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة 
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وضعت موزامبيق خطة إستراتيجية للتعليم وخطة إلدراج املنظور اجلنساين يف خطتـها             
 .لتعليم التغلب على القيود املتعددة اليت تواجهها الفتيات يف قطاع اإىلاإلستراتيجية، يف سعي 

ووضعت خطة احلكومة جمموعة من إجراءات تعزيز استفادة املرأة من خمتلـف الفـرص        
املتاحة واشتراكها على قدم املـساواة مـع الرجـل يف هياكـل صـنع القـرار، واحليـاة الوظيفيـة يف                       
املهن اليت يسيطر الرجـل عليهـا عـادة، وإسـهامها يف هياكـل صـنع القـرار إسـهاما نـشطا قـادرا                  

مـثال، عـن طريـق العمـل بنظـام      . يري وعلـى تعبئـة اشـتراك املـرأة علـى مجيـع املـستويات              على التغ 
 يف املائـة مــن بــني  ٣٦ إىل يف املائـة مث ارتفــع  ٣١,٢ بلــغ ٢٠٠٢حـصص متثيــل نـسائي يف عــام   

 إىل يف املائـة     ١٣,٠٤وارتفعت نسبة التمثيـل النـسائي يف احلكومـة مـن            .  ممثال يف الربملان   ٢٥٠
 . يف املائة٢٤

 
 ٩املادة   

ــسب اجلنـــسية         - ١٧ ــن مـــوزامبيقي أن تكتـ ــيت تتـــزوج مـ ــن لألجنبيـــة الـ ــني ميكـ يف حـ
ــة، ال ــسية        املوزامبيقيـ ــساب اجلنـ ــة اكتـ ــن موزامبيقيـ ــزوج مـ ــذي يتـ ــنيب الـ ــستطيع األجـ يـ

 ما جيري القيام به أو الـتفكري فيـه، مبـا يف ذلـك أي جـدول                  إىليرجى اإلشارة   . املوزامبيقية
 . والنساء على السواء يف التمتع جبنسية أزواجهم دومنا متييززمين، لكفالة حق الرجال

 بـشأن اكتـساب اجلنـسية املوزامبيقيـة     ٢٦يف مادتـه  ) ٢٠٠٤(يـنص دسـتور موزامبيـق     
 .على أن من حق الرجال والنساء، بدون أي متييز، اكتساب جنسية أزواجهم

 
 ١٠املادة   

 تواجهها الفتيات يف احلصول على يسلط التقرير الضوء على املشاكل احملددة اليت - ١٨
القليالت جدا منهن يتمكن من املضي قـدما يف دراسـاهتن إذا    ’’ أن   إىلالتعليم، لكنه يشري    

يرجـى تبيـان سـبب هـذا الوضـع      ). ٤٠الـصفحة  (‘‘ تفعليا تعلـيم الفتيـا   مل تعزز احلكومة
الذي ميكـن القيـام بـه علـى الـصعيد الـوطين لكفالـة تعزيـز اإلرادة الـسياسية لتـشجيع             وما

 .تعليم الفتيات

ويـسهم فـريوس نقـص املناعـة        . إحدى املـشاكل الرئيـسية املتـسببة يف ذلـك هـي الفقـر              
والتعلــيم اســتثمار مكلــف لألســر، .  يف تزايــد عــدد األســر الــيت يرأســها أطفــالاإليــدز/البــشرية

 . تستفيد األسر من االستثمار يف تعليم فتياهتاوكثريا ما ال
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ووضعت احلكومة للقضاء على تلك احلواجز تدابري منها جمانيـة القيـد وجمانيـة الكتـب                 
 . األسر املنخفضة الدخلإىل تقدمي مساعدة مباشرة إىلاملدرسية، إضافة 

، اعتمــدت  وللتقليــل مــن التــأخر يف االلتحــاق بالــسنة األوىل مــن التعلــيم االبتــدائي        
احلكومة إستراتيجية للزيادة من عدد الفتيات املقيدات يف املرحلـة األوىل مـن التعلـيم االبتـدائي                 

 كفالـة التحـاق الفتيـات بـالتعليم         إىلوترمي هذه اإلسـتراتيجية     . يف العمر املناسب أي السادسة    
ــدائي يف ســن      ــيم االبت ــسىن هلــن إكمــال التعل ــسادسة ليت ــايل حتــسني ١٢يف ســن ال  فــرص  وبالت

 حتــسني تــوافر خــدمات إىلوهنــاك أيــضا جهــود ترمــي . مواصــلة تعلــيمهن يف مــستويات أعلــى
 لفائدة الفتيات يف املقاطعات اليت توجد فيها فجوات كبرية بني عدد التالميـذ              ال سيما التعليم،  

 نتيجـة   ٢٠٠٤ أن أداء املـدارس االبتدائيـة حتـسن منـذ عـام              إىلومن املهم اإلشارة    . والتلميذات
ومـن الـسمات اجلـديرة باإلشـارة انتقـال التالميـذ انتقـاال شـبه                . دخال مناهج دراسية جديدة   إل

 . الصف التايل، مما حّسن معدالت النجاح والترقيإىلآيل 

 إىل) ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٧،  CRC/C/15/Add.172(أشارت جلنة حقوق الطفـل       - ١٩
بيان يف مــستوى التعلــيم   التعلــيم أقــل ممــا هــو متــاح للــص     إىلأن ســبل وصــول الفتيــات   

االبتدائي، وأن نـسبة اإلملــام بـالقراءة والكتابـة منخفـضة يف أوسـاط الفتيـات؛ وأنـه جيـري               
إيــالء أمهيــة أقــل لتعلــيم الفتيــات، وأن بعــض املمارســات، مــن قبيــل كثافــة العمــل املــرتيل    

الفقـرة  ( التعلـيم    إىلوالزواج املبكر واحلمل املبكـر، تـساهم يف احلـد مـن وصـول الفتيـات                 
يرجى توضيح ما يعتزم القيام به أو جيري القيام به ملعاجلة هذه املشاكل احملددة اليت               ). ٥٦

ويرجى أيضا تقدمي   . تواجهها التلميذات ولتشجيع تسجيلهن يف املدارس واستبقائهن فيها       
 .بيانات عن قواعد التسجيل واالستبقاء يف املستويني االبتدائي والثانوي

 التعلـيم  إىلومة يف هـذا اجملـال علـى زيـادة الفـرص املتاحـة للوصـول         تتركز جهود احلك   
بشكل متساو يف مجيع املستويات الوطنية، مع مراعـاة ضـرورة تقلـيص التفـاوت اجلنـساين بـني            

وجيري وضع بـرامج تعليميـة خاصـة لألطفـال املعـاقني، وأعيـد تنـشيط بـرامج حمـو                     . املقاطعات
 .جلهود لتشمل مستويات أخرى من التعليمأمية الكبار، وهناك التزام بتوسيع ا

 تقدمي التعليم يف ظل ظروف آمنة، عـن طريـق اعتمـاد عقوبـات               إىلوهناك أيضا سعي     
ــشاء اجملــالس          ــيم، وإن ــاء التعل ــات أثن ــضايقة الفتي ــسية وم ــداءات اجلن ــريف االعت ــية ضــد مقت قاس

ة اجملتمعات احملليـة ملكافحـة       تعبئ إىلاملدرسية وإشراك اجملتمعات احمللية يف شؤون التعليم، إضافة         
 . التعليمإىلأوجه التفاوت يف وصول الصبيان والفتيات 

ــادرات لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم       وتقــوم وزارة التعلــيم باختــاذ عــدة مب
ومـن بـني تلـك التـدابري جمانيـة القيـد يف املـدارس ألطفـال                 . وتقدمي احلوافز علـى تعلـيم الفتيـات       



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

07-23386 17 
 

سـهمت املطـاعم املدرسـية الـيت     أو. ة، وجمانية الكتب املدرسـية والوجبـات الغذائيـة   األسر الفقري 
 يف حتسني معدالت قيد اليتـامى وأطفـال الفئـات الـضعيفة             ٢٠٠٢بدأت ُتتاح تدرجييا منذ عام      

 تقــدم علــى أســاس احلاجــة وتــستفيد الفتيــات أيــضا مــن مــنح دراســية . والفتيــات واســتبقاؤهم
 .األداء أو

 االحتياجــات اإلســتراتيجية للفتيــات والنــساء، وضــعت حــوافز تــشجع       وبغيــة تلبيــة  
ليكـون ذلـك    ) مـع حـق احلـصول علـى منحـة دراسـية           (التحاق الفتيات مبعاهد إعـداد املعلمـني        

 .حافزا لبقية الفتيات على االلتحاق باملدارس

اد ومن اجلوانب األخرى هلذه اجلهود، تنقـيح املنـاهج الدراسـية، وإعـادة النظـر يف املـو                  
 .املستعملة بغية القضاء على الصور النمطية السلبية، وتعزيز تدريس األطفال من اجلنسني

، والتثقيـف   “التعلـيم مـدى احليـاة     ”ومن األمثلة األخرى على تلك املبادرات، مبـادرة          
، واجلوانـب   اإليـدز /جبوانب الصحة اإلجنابية والصحة اجلنسية، وفريوس نقص املناعة املكتـسب         

 . تسهم يف التوعية باملسائل اجلنسانيةاحلساسة اليت

. النـساء يعطـي مثـاره   /وبدأ إشراك اجملتمعات احمللية يف هتيئة البيئة املناسبة لتعليم الفتيات  
ومــع إنــشاء اجملــالس املدرســية وتعميمهــا، بــدأت فــرص تعزيــز توعيــة األبــوين تظهــر واشــتراك   

 .سني يتعززاجملتمع احمللي يف تشجيع تكافؤ فرص الدراسة بني اجلن

 بنــاء املرافــق املناســبة الــيت حتتــرم خــصوصية إىلوفيمــا يتعلــق بالقيــد واالســتبقاء، نــشري  
وتيــسر تلــك املرافــق إجيــاد بيئــة اجتماعيــة مأمونــة تكفــل  . الفــرد ونظافتــه الــصحية يف املــدارس

 .االحترام بني اجلنسني

ادت نـسبة الفتيـات     وقد حتققت إجنازات هامة نتيجـة العتمـاد تلـك التـدابري، فقـد ازد               
وارتفعــت نــسبتهن مــن  .  يف املرحلــة األوىل مــن التعلــيم االبتــدائي ال ســيماالتعلــيم األساســي، 

 يف املائــــة يف عــــام  ٤٤,٦ إىل مث ٢٠٠١ يف عــــام  ٤٣,٩ إىل ١٩٩٩ يف املائــــة ســــنة  ٤٢,٧
ــام  ٤٦,٤ إىل، مث ٢٠٠٢ ــة يف ع ــني      . ٢٠٠٥ يف املائ ــبرية ب ــزال توجــد فجــوة ك ــه ال ت ــد أن بي

وال تــزال نــسبة املــنقطعني عــن التعلــيم بعــد املرحلــة االبتدائيــة مرتفعــة،    . طعــات وداخلــهااملقا
 اخنفــاض نــسبة الفتيــات يف املــدارس، وقــد بلغــت نــسبتهن يف املرحلــة الثانيــة مــن إىليــؤدي  اممــ

 .٢٠٠٤ يف املائة فقط يف عام ٤١التعليم االبتدائي 

ء إال بعــد تقريــب املــدارس مــن  ولكــن ميكــن حتقيــق نــسبة أعلــى مــن القيــد واالســتبقا   
 قطــع مــسافات طويلــة للوصــول إليهــا، وحتــسني نوعيــة التعلــيم،  إىلالتالميــذ لكــي ال حيتــاجوا 

 .وذلك يتطلب تدريب املدرسني لتحسني أدائهم كما وكيفا يف مجيع مستويات التعليم
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والفتيـات  يرجى تقدمي بيانات عن نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة يف أوساط النـساء              - ٢٠
 .وتقدمي تفاصيل عن أية برامج ملكافحة األمية

 ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام        ٦١اخنفضت نسبة األمية لدى من بلغوا اخلامسة عـشرة مـن             
 ٦٨(بيد أن عدد األميات يبلـغ حـوايل ضـعف عـدد األمـيني               . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٥٤ إىل

يـة لـدى النـساء بـني املقاطعـات، وتتـراوح            وتتبـاين معـدالت األم    ).  يف املائة  ٣٧يف املائة مقابل    
.  يف املائة يف مقاطعات وسط الـبالد ومشاهلـا         ٧٥ أكثر من    إىل يف املائة يف مدينة مابوتو       ٢٢من  

. وجدير باإلشارة أن اخنفاض نسبة األمية لدى الشابات أسرع مما هو لدى النساء األكـرب سـنا         
 يف املائـة سـنة      ٥٠ سـنة مـن      ١٩-١٥ففي حني اخنفضت معـدالت األميـة لـدى الفئـة العمريـة              

 اخنفاضـا مـن     ٢٩-٢٠، فإهنا سجلت لدى الفئة العمريـة        ٢٠٠٣ يف املائة سنة     ٣٨ إىل ١٩٩٧
 .  يف املائة يف الفترة نفسها٥١ إىل ٥٦

 : مكافحة األمية، ميكن إبراز ما يليإىلوفيما يتعلق بالربامج واإلجراءات الرامية  

 ومواد حمو األمية بالربتغالية وباللغات احمللية؛وضع وتطوير املناهج الدراسية  • 

 تدريب املدرسني على أنشطة حمو األمية؛ • 

ــة      •  ــيم، وفــروع هلــا يف احملافظــات واملقاطعــات، للعناي ــة داخــل وزارة التعل ــشاء مديري إن
 بالتعليم غري النظامي وتعليم الكبار؛

 يف ٥ ٠٠٠ إىل ١٩٩٩ قاعــة يف عــام ٣٢٠زيــادة عــدد قاعــات حمــو أميــة الكبــار مــن  • 
 إىل ٦٠,٥، وقــد أســهم ذلــك يف ختفــيض نــسبة األميــة لــدى الكبــار مــن  ٢٠٠٥عــام 
  يف املائة؛٥٣,٦

تكثيــف اشــتراك الــشركاء اخلــارجيني مــن املنظمــات غــري احلكوميــة يف بــرامج التعلــيم   • 
 .وحمو األمية وغريها من الربامج

 
 ١١املادة   

ــر  - ٢١ ء النــشطات اقتــصاديا يعملــن يف القطــاع غــري    أن أغلــب النــسا إىليــشري التقري
يرجى تبيـان االسـتراتيجيات القائمـة     ). ٤٩الصفحة  ( يف املناطق الريفية     ال سيما الرمسي، و 

لدعم املرأة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك ما إذا كانت مثة أي برامج إلطالع النساء                  
 إىلفيــة، علــى فــرص الوصــول  يف املنــاطق الريال ســيمااملنخفــضات الــدخل والفقــريات، و

ــدمات     ــاعي واخلـ ــا واحلـــصول علـــى القـــروض والـــضمان االجتمـ األســـواق والتكنولوجيـ
  .الصحية



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

07-23386 19 
 

يعطــي برنــامج القطــاع الزراعــي األولويــة لألســر املعيــشية يف االســتفادة مــن خدماتــه،   
: دةوذلك عن طريق التدخل يف خمتلف القطاعات الفرعية اليت تتعامل مع خمتلـف املـسائل احملـد                

عــن طريــق خمتلــف الــربامج املوضــوعة  :  التكنولوجيــا وخــدمات التوســع الزراعــي إىلالوصــول 
 .ونشر التوعية عن طريق اإلذاعات احمللية بغية حتسني اإلنتاج واإلنتاجية

ــة الوصــول           ــضا ســلبا يف قل ــة أي ــرأة الريفي ــدى امل ــيم ل ــستوى التعل ــدين م  إىلوأســهم ت
جللـب تلـك التكنولوجيـا وتكييفهـا حـسب احتياجـات            التكنولوجيا، بالرغم من وجود جهود      

 .املرأة الريفية، مثلما حدث مع املضخات الدواسة

تقوم وزارة الزراعة عن طريق شركائها، مثـل برنـامج األسـواق    :  األسواقإىلفرص الوصول  
ــع         ــاكن توزي ــة، بتعمــيم املعلومــات عــن أم ــة، ونظــام املعلومــات عــن األســواق الزراعي الزراعي

 .الزراعية وأسعارهااملنتجات 

 يـــساعد صـــندوق التنميـــة الزراعيـــة رابطـــات الفالحـــني بـــالقروض  : القـــروضإىلالوصـــول 
ويقـدم بعـض شـركاء      . واملساعدات العينية، ويشجع اشـتراك أفرادهـا مـن اجلنـسني يف أنـشطته             

ويبـدو أن   .  النـساء  إىلوزارة الزراعة من املنظمات غري احلكومية الدعم يف شكل قروض عينية            
 .نساء أكثر امتثاال لشروط سداد القروض يف مواعيدهاال

 يف املائـة مـن      ٩٠يق، عمال ريفيون وحوايل     ب يف املائة من سكان موزام     ٦٠وأكثر من    
وتقــوم وزارة الزراعــة، عــن . النــساء يف هــذه اجملموعــة فالحــات يعــشن علــى زراعــة الكفــاف  

الحـني مـع تركيـز خـاص علـى           الف إىلطريق خدمات اإلرشاد الزراعي، بربامج توعيـة موجهـة          
الثقافية متثل حـواجز كـبرية ألن العـامالت يف جمـال تقـدمي               - بيد أن العوامل االجتماعية   . املرأة

 النساء أمر يصعب قبولـه      إىلخدمات اإلرشاد الزراعي قليالت، وتقدمي الرجال تلك اخلدمات         
 ذلـك زيـادة عـدد املرشـدات     والكـثري ينتظـر اإلجنـاز يف هـذا امليـدان،  ومـن           . يف املناطق الريفيـة   

 . املواردإىلالزراعيات وتوعية الفالحات وشركائهن مبسألة تكافؤ فرص الوصول 

 العمـال املـصابني     إىلووضعت وزارة الزراعة خطة إستراتيجية تتضمن تقدمي املساعدة          
 وتـنظم الـوزارة اجتماعـات بعماهلـا لتوعيتـهم باجلوانـب           . اإليـدز /بفريوس نقص املناعة البـشرية    

 .وحيصل املصابون بالفريوس على عالج جماين وعلى أغذية. املتعلقة بصحتهم

ــالقوانني         ــالتعريف ب ــة ب ــع شــركائها يف جمــال الزراع ــاون م ــة بالتع ــوم وزارة الزراع وتق
سـتراتيجية رمسيـة،    ا ٢٠٠٥ووضـعت منـذ سـنة       . العقارية، وتقوم حبمالت توعية يف هذا اجملال      

وتـــضع .  تطبيقهـــاإىلاع الزراعـــي وخطـــة العمـــل الراميـــة ســـتراتيجية اجلنـــسانية للقطـــالهـــي ا
ــة للمــرأة يف جمــال احلــق يف اســتخدام      الا ســتراتيجية واخلطــة إجــراءات واضــحة تعطــي األولوي

 .األرض واحلصول على القروض
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تقدمي الدعم بـالقروض    : وباملثل، توجد خطة العمل الريفية اليت تتضمن العناصر التالية         
 تنميـة املنـاطق     إىلوترمي هـذه اخلطـة      . حمللية وأنشطة االتصاالت الريفية    املنظمات ا  إىلالصغرية  

 . الريفية وتعزيز القطاع الزراعي يف البلد

وفيما يتعلق بتنفيـذ الـربامج يقـوم املعهـد الـوطين للعمـل االجتمـاعي بـدور أساسـي يف                      
 بـني اجلنـسني،   وتتضمن مجيع الـربامج الـيت وضـعها املعهـد مبـدأ املـساواة           . احلد من فقر اإلناث   

 املسّنات واملصابات بإعاقـات ومـن       إىل األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة، و      إىلوإعطاء األولوية   
 .يعشن فقرا مدقعا

 أضـعفهم، وخاصـة     ال سـيما  والعديد مـن الـربامج الـصحية تـستهدف مجيـع الـسكان،               
ى املنقولة جنـسيا،    النساء واألطفال، مثل برنامج صحة األم والرضيع، وبرنامج مكافحة العدو         

 .وبرنامج التغذية

 اخلـدمات، توجـد   إىلولكفالة وصول أفقر الفئـات يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق النائيـة              
 حـد عهـد قريـب تركـز         إىلوكانت تلـك الوحـدات      . وحدات متنقلة تزور تلك املناطق دوريا     

بحت يف الــسنوات بيــد أهنــا أصــ)  التطعــيم والتثقيــف الــصحيال ســيما(علــى األنــشطة الوقائيــة 
. األخــرية تقــوم بتــشخيص األمــراض وعالجهــا، ممــا جعــل النــاس يقبلــون عليهــا بأعــداد أكــرب   

 .  مجيع اخلدمات، فإهنا تقّدم جماناإىلولكفالة الوصول 

ــشرية        ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابني بف ــز ضــد امل ــدز/وإســهاما يف مكافحــة التميي  اإلي
 مــن أصــبحوا يف حالــة صــحية إىلوجهــة أساســا ووصــمهم، ُوضــعت بــرامج للرعايــة املرتليــة م 

هشة، إذ يقوم متطوعون من منظمات غري حكومية بزيارهتم يف منازهلم وتدريب أسرهم علـى               
طرق توفري النظافة الصحية والرعاية التغذوية األساسـية، وكـذلك علـى التعـرف علـى أعـراض                  

 أولئـــكويقـــوم . يبـــةوأشـــكال األمـــراض الـــيت ميكـــن عالجهـــا بـــاملرتل أو باملـــستوصفات القر 
املتطوعني أيضا مبساعدة الـسكان علـى العـالج املـضاد بالفريوسـات الرجعيـة، وتـنظم زيـارات                   
منتظمة تقوم هبا تلك الوحدات هبدف ختفـيض معـدل املـنقطعني عـن العـالج وكفالـة حـصول                    

 ىلإوكانت تلك الوحـدات     . أفقر الفئات ومن يعيشون يف املناطق الريفية النائية على اخلدمات         
بيـد أهنـا أصـبحت يف    ) أساسـا التطعـيم والتثقيـف الـصحي    (حد عهد قريب تركز علـى الوقايـة    

السنوات األخـرية تقـوم بتـشخيص األمـراض وعالجهـا ممـا جعـل النـاس يقبلـون عليهـا بأعـداد                      
 . مجيع اخلدمات، فإهنا تقّدم جماناإىلولكفالة الوصول . أكرب

 مــن النــساء، وكــذلك فــإن معظــم إليــدزاومعظــم املــصابني الــذي يتلقــون العــالج مــن  
 املـراهقني والـشباب     إىلمتلقي خدمات املتطوعني االستـشارية واالختباريـة واخلـدمات املقدمـة            
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وقــد أصــبحت وحــدات املتطــوعني املتنقلــة الــيت تقــدم املــشورة وجتــري  . هــم أيــضا مــن النــساء
 .االختبارات عنصرا ثابتا يف اخلدمات املقدمة يف هذا اجملال

 ووصـمهم، أُنـشئت خـدمات مرتليـة         اإليـدز إطار مكافحة التمييـز ضـد املـصابني ب        ويف   
 املرضـى الـذي يعيـشون ظروفـا         إىليقدم من خالهلا متطوعو املنظمات غري احلكومية املـساعدة          

ويقوم املتطوعون بزيارة األسر وتدريبها على تقـدمي الرعايـة األساسـية يف جمـايل النظافـة          . صعبة
ــة، و  ــصحية والتغذيـ ــاملرتل أو يف     الـ ــا بـ ــن عالجهـ ــراض الـــيت ميكـ ــراض األمـ ــى أعـ التعـــرف علـ

ويقدم هؤالء املتطوعني أيضا املساعدة يف العـالج مبـضادات الفريوسـات            . املستوصفات القريبة 
الرجعية بغية التقليل من معدل املنقطعني عن تلقي العـالج، وكفالـة وصـول الوحـدات املتنقلـة                  

 حـد عهـد قريـب تركـز         إىلوكانت تلك الوحـدات     . ق نائية  الفقراء الذين يعيشون يف مناط     إىل
بيــد أهنــا أصــبحت يف الــسنوات )  التطعــيم والتثقيــف الــصحيال ســيما(علــى األنــشطة الوقائيــة 

. األخــرية تقــوم بتــشخيص األمــراض وعالجهــا، ممــا جعــل النــاس يقبلــون عليهــا بأعــداد أكــرب   
  . مجيع اخلدمات، فإهنا تقّدم جماناإىلولكفالة الوصول 

ــرا   ــوم      إىلونظـ ــشرية، تقـ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــني العنـــف وفـ ــودة بـ ــصلة املوجـ  الـ
ــة       ــصحية املتكامل ــة ال ــضمينها تقــدمي الرعاي ــشفيات بإعــادة تنظــيم خــدماهتا بت  ضــحايا إىلاملست
 الوقايـة   إىلالعنف، والقيام يف الوقت نفسه بوضع برامج على مـستوى اجملتمعـات احملليـة ترمـي                 

 .ق احلضريةمن العنف يف املناط

 أن موزامبيق تواجـه مـشاكل اسـتبعاد اجتمـاعي للمـرأة العاملـة               إىلويشري التقرير    - ٢٢
 يف قطاع الزراعة والقطاع غري الرمسي؛ وحيدث الشيء نفـسه بالنـسبة للمعوقـات               سيما ال

نتيجــة أطمــاع مــضاعفة الــربح وعائــدات   ) ٤٨الــصفحة  (اإليــدزوالعــامالت املــصابات ب
اخلطوات اليت جيري اختاذها لكفالة امتثال أربـاب العمـل جلميـع قـوانني              ما هي   . االستثمار

 حقـوق العـامالت املعوقـات واملـصابات     ال سـيما العمل من أجل محاية حقوق العـامالت، و      
 ؟اإليدزب

 الــذي حيمــي العمــال املــصابني  ٥/٢٠٠٢ القــانون ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٥اعُتمــد يف  
وكان ذلك أحد اإلجراءات احملددة الـيت اختـذت يف هـذا            ،  اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

 اإليـدز /وجيرب هذا القانون أربـاب العمـل علـى كفالـة محايـة عمـاهلم املـصابني بـالفريوس           . اجملال
 .من التمييز

 عمالـه  إىلورب العمل مطالب بكفالة تقدمي املساعدة الواجبة من رعاية طبيـة وأدويـة             
 .ريةوفق قانون العمل والتشريعات السا
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والقانون نفسه جيرب رب العمل على تـدريب وتأهيـل مجيـع عمالـة املـصابني بـالفريوس            
 .ممن منعهم املرض من املشاركة يف أنشطة مؤسسته

وتوجـد يف وزارة العمــل تفقديـة العمــل وهــي هيـأة مــسؤولة عــن إنفـاذ قــوانني العمــل      
 .نوهذه اهليأة تفرض غرامات على من ينتهك القانو. ومحاية العمال

 أربـاب العمـل علـى    ١٨يوليـه يف مادتـه   / متـوز ٢٠ املـؤرخ   ٨/٩٨ويرغم قانون العمل     
وعلـى رب العمـل أن يكفـل        . احترام مجيع احلقـوق والـضمانات الـيت يكفلـها القـانون للعمـال             

احتــرام قواعــد النظافــة الــصحية يف العمــل، وأن حيقــق يف أســباب حــوادث العمــل واألمــراض    
 .هنية، وأن يعتمد التدابري املناسبة ملنع حدوثهاالناجتة عن املمارسات امل

ــه     ــة للنيــل مــن    ٧٦وحيمــي القــانون نفــسه، يف مادت ــة، فــأي حماول ــرأة العامل  كرامــة امل
ــرب العمــل بطــرد      ــسمح ل ــانون؛ وال ُي ــا الق ــها يعاقــب عليه ــها،  كرامت ــة أو معاقبت ــرأة العامل  امل

بعاد اجتمــاعي؛ ويعاقــب علــى اختــاذ أي إجــراء آخــر يف حقهــا علــى أســاس متييــزي أو اســت   أو
 .العنف ضد املرأة العاملة بفرض تعويض

لــه، ممــن تــضرروا مــن جــراء حــوادث   ومــن واجــب رب العمــل أن يــشجع علــى عما  
مرض مزمن، على العمل يف أشـغال أو وظـائف تتناسـب مـع قـدراهتم، وأن يهيـئ الظـروف                      أو

 .الالزمة ليمارسوا أنشطة اجتماعية

 مـا يتعلـق منـها حبقـوق املـرأة          ال سـيما  ميتثلون لقوانني العمل    وبغية جعل أرباب العمل      
، عرضـت  حكومـة موزامبيـق علـى     اإليـدز /واملعّوقني واملصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       

 .الربملان مشروعا جديدا  لقانون العمل مل يبت فيه الربملان بعد

ايتـهم يف جمـال العمـل،        مح إىلواعتمد جملس الوزراء خطة عمل تتعلق باملعاقني وترمي          
 . النساء املعّوقاتال سيما

 يف جمـال العمـل، اعتمـد    اإليـدز /وملكافحة وصم املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
 األوسـاط العماليـة حلمايـة       إىلوجتري حاليا محالت دعـوة موجهـة        . ٥/٢٠٠٢الربملان القانون   

واشــتركت يف تلــك احلمــالت   . اإليــدز/حقــوق العمــال وطــاليب العمــل املــصابني بــالفريوس     
 Kindlimunka و Monasoاملنظمــات العماليــة املوزامبيقيــة وعــدة منظمــات غــري حكوميــة مثــل  

 وموهلــا اجمللــس الــوطين ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة    GASD-UEM ونــسقتها Amoproc و
 .اإليدز/البشرية

، )٥٢الــصفحة  ( يف املائــة فقــط مــن النــساء يعملــن بــأجر ٤ أن حــوايل إىلبــالنظر  - ٢٣
 سـوق العمـل الرمسـي ومـا هـي      إىليرجى توضيح ما هـي الفـرص املتاحـة للمـرأة للوصـول         
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فيهـا التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، املوجـودة لتـشجيعهن ومـساعدهتن علـى القيـام                   الربامج، مبـا  
 . بذلك

تقـــوم وزارة العمـــل، عـــن طريـــق املعهـــد الـــوطين للعمـــل والتـــدريب املهـــين، بتقـــدمي   
وتشجيع التدريب الداخلي يف املؤسـسات، ونـشر مراكـز التـدريب املهـين يف البلـد،                 التدريب،  

يف إطــار مكافحــة البطالــة يف البلــد وتعزيــز بــرامج خلــق مــواطن الــرزق للفئــات الــضعيفة ومــن  
 .يعانون من البطالة املزمنة، والنساء، واملعاقني

 
 ١٢املادة   

دي، كما أن معدالت وفيات الرضع      تستخدم نسبة كبرية من النساء الطب التقلي       - ٢٤
يرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن ). ٥٥الــصفحة (والوفيــات النفاســية عاليــة جــدا يف موزامبيــق  

إســتراتيجية احلكومــة للحــد مــن معــدالت الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــع، ومــا هــي    
اخلطــوات امللموســة الــيت اختــذت لزيــادة تــوافر خــدمات الرعايــة الــصحية األوليــة للنــساء  

  .دهتا والوصول إليهاوجو

كانــت الوفيــات النفاســية يف موزامبيــق، وهــي مــن أعلــى الوفيــات يف العــامل، تبلــغ يف    
 وفيــات ٤٠٨ مولــود حــي، مث اخنفــضت لتــصبح  ١٠٠ ٠٠٠ وفــاة لكــل ١ ٠٠٠التــسعينات 

 عوامـل غـري     إىلويعود اخنفـاض تلـك املعـدالت        . ٢٠٠٣ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠لكل  
وقـد أحـدث تلـك      . معدالت قيـد الفتيـات يف املـدارس وإملـام املـرأة بـالتعليم             مباشرة مثل زيادة    

 .العوامل أثرا إجيابيا وهو أمر معترف به على نطاق واسع

ووضعت وزارة الصحة استراتيجيات خلفـض معـدالت الوفيـات، منـها إجـراء دراسـة                 
شية، واجملتمـع احمللـي،     عن السبل املتاحة لتحقيق تقدم يف هذا اجملال على مستويات األسرة املعي           

 .واملستوصفات

 أن النــساء ال ميلكــن القــرار بــشأن حيــاهتن اجلنــسية وحقــوقهن   إىليــشري التقريــر  - ٢٥
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن االسـتراتيجيات املوجـودة            ). ٦٣  و ٥٦الـصفحتان   (اإلجنابية  

 الـربامج   لكفالة حصول املرأة على خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية بكلفة معقولة وعـن           
 .التعليمية ومدى توافرها جملموعات معينة، منها املراهقات ونساء األرياف

ــل اإلســتراتيجية الرئيــسية يف كفالــة الوصــول        خــدمات الــصحة اإلجنابيــة يف   إىلتتمث
، )خــدمات رعايــة األم والطفــل(توفريهــا جمانــا ويوميــا، ويف إنــشاء أطــر تقنيــة حمــددة لتقــدميها  

 وتعبئة املنظمات النسائية واجملتمعية وزعماء اجملتمعـات احملليـة، وتقـدمي            وإنشاء وحدات متنقلة،  
 . املراهقني والشبابإىلخدمات الدعم 
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ــر   - ٢٦ ــشري التقري ــدل اإلصــابة ب   إىلي ــبري يف مع ــاع ك ــدز ارتف ــل  اإلي  يف أوســاط احلوام
فريوس نقص يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت هناك برامج ملكافحة   ).  ٥٦ الصفحة(
 تدمج املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك توافر الدواء املضاد للفريوسات      اإليدز/ملناعة البشرية ا

يرجــى توضــيح مــا إذا كانــت  .  اجلــننيإىل مــن األم اإليــدزالرجعيــة ملنــع انتقــال اإلصــابة ب 
 إىلاحلكومة طلبت أو حصلت على املساعدة من املـاحنني الـدوليني لـدعم التـدابري الراميـة                  

 .يدز عند النساءالتصدي لإل

 مـن منظـور جنـساين،    اإليـدز /فيما يتعلق بربامج مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية         
ــه       ــامج مــشترك جيمــع بــني مكافحــة الفــريوس وتعمــيم املنظــور اجلنــساين تــشترك في يوجــد برن

وزارة املرأة والعمـل االجتمـاعي واجمللـس الـوطين ملكافحـة فـريوس نقـص                (مؤسسات حكومية   
الربنـامج  صندوق األمم املتحدة للـسكان، و     (، ووكاالت األمم  املتحدة      )اإليدز/بشريةاملناعة ال 

، ومنظمــة اإليــدزو املــشترك املــشمول برعايــة متعــددة واملعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
واهلـدف  ). كوياخانـا، وباثفاينـدر، ومنتـدى املـرأة       (، ومنظمـات اجملتمـع املـدين        )الصحة العاملية 
ومـن املهـم اإلشـارة      .  لـدى اإلنـاث    اإليـدز / الربنامج هو احلد من انتشار الفـريوس       الرئيسي هلذا 

ــساعدهتا علـــى التـــصدي     إىل ــيني ملـ ــاحنني دولـ ــن مـ ــساعدة مـ ــة تطلـــب وتتلقـــى املـ  أن احلكومـ
 الربنامج الوطين ملنع انتقـال      ٢٠٠٤وبدأ يف أواسط    .  وعالجه أثره على النساء    اإليدز/للفريوس

 يف املائة من احلوامـل      ٥، مشل الربنامج    ٢٠٠٦ حد   إىل أطفاهلا؛ و  إىلالعدوى عموديا، من األم     
واسـتفاد العمـل يف هـذا اجملـال مـن الـدعم الـدويل املقـدم يف عـدة                    . اإليـدز /املصابات بـالفريوس  

ــة         ــدويل، وحكوم ــا يف ذلــك مــن البنــك ال أشــكال، مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا، مب
ن، والـصندوق العـاملي، ويتـضمن الربنـامج أنـشطة يف            الواليات املتحدة، ومؤسـسة بيـل كلينتـو       

 .جمايل الوقاية والعالج
 

 ١٣املادة   

 يف موزامبيـق، وأغلبـها تعـيش      األسر املعيشية اليت ُتعيلها امرأة    هناك عدد كبري من      - ٢٧
يرجى إيضاح التدابري املوجودة لدعم وختفيـف حمنـة النـساء           ). ٦٤الصفحة  (يف فقر مدقع    

 فقــر، مبــا يف ذلــك مــا جيــري القيــام بــه لتيــسري حــصوهلن علــى األراضــي    الــاليت يعــشن يف
 .والقروض

ــصادي          ــو االقت ــز النم ــاف هبــدف تعزي ــايل يف األري ــدعم امل ــامج ال ــة برن ــدأت احلكوم ب
ويف هـذا الـسياق، تـستفيد    . والتخفيف من الفقر وحتسني نوعيـة احليـاة لألسـر املعيـشية الريفيـة      

ظمات اليت تنتمي إليها، من القروض وبرامج التدريب علـى إدارة          املرأة، فرديا أو عن طريق املن     
 حتقيق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وبـرامج مكافحـة فـريوس                إىلاألعمال، ومن الربامج الرامية     
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ــرامج أخــرى ســينفذها املعهــد الــوطين للعمــل    . اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية  وتوجــد أيــضا ب
د واألسر املعيشية الضعيفة مع التـشديد علـى املـرأة الـيت         دعم األفرا  إىلاالجتماعي الذي يسعى    

 الربنــامج الــوطين املتكامــل للعمــل االجتمــاعي، والعمالــة، والــشباب،  إىلتــرأس أســرة، إضــافة 
ويف هـذا الـسياق،     .  توفري فرص العمل وأشـكال توليـد الـدخل البديلـة           إىلالذي يهدف أساسا    

ــل الريفــي واســتراتيجي    ــامج دعــم التموي ــشاء   يــشجع برن ــة وإن ــة وضــع أدوات قانوني اته التنفيذي
 .مؤسسات لتقدمي القروض الصغرية

وستسهم اإلسـتراتيجية الوطنيـة يف جمـال تقـدمي القـروض الـصغرية يف هتيئـة بيئـة مواتيـة                
 إىلللنمــو االقتــصادي وتوســيع الــصناعة واحلــد مــن الفقــر املــدقع عــن طريــق تقــدمي اخلــدمات    

 .فضي الدخلالسكان النشطني اقتصاديا املنخ

 إىلوســتركز احلكومــة علــى حتــسني وصــول األفــراد واجلماعــات واملؤســسات الريفيــة  
اهلياكــل األساســية، واملنتجــات : اخلــدمات املاليــة، بالتــدخل حــسب احلاجــة يف العناصــر التاليــة

وستنشئ احلكومة مـصارف صـغرية ومنظمـات إقـراض ووسـطاء            . الزراعية والسمكية وجتارهتا  
 واملرســـوم رقـــم ٩/٢٠٠٤القـــانون رقـــم (ئـــع املـــصرفية يف تلـــك األغـــراض  الســـتخدام الودا

٥٧/٢٠٠٤.( 

 املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املعوقات واليت تسفر عن وصمهن          إىليشري التقرير    - ٢٨
يرجى توضيح التدابري اليت اختذت لكفالة وصول النساء املعوقـات          . واستبعادهن اجتماعيا 

 .ن اخلدمات االجتماعية التعليم والعمل وغريها مإىل

 توجيـه االسـتراتيجيات الـيت       إىلاعتمدت موزامبيق فيما يتعلق باملعوقني سياسية ترمـي          
 . إشراك املعوقني إشراكا نشطا يف العملية اإلمنائيةإىلتسلكها احلكومة واجملتمع املدين 

وهـي خطـة    . ٢٠١٠-٢٠٠٦وأقرت احلكومة مؤخرا اخلطة الوطنية للمعوقني للفتـرة          
 إعمــال مــا يــنص عليــه الدســتور مــن مشوليــة ومــساواة واحتــرام حلقــوق املــواطن          إىلرمــي ت

 املعوقني، بغية القضاء على بعض أوجه التفاوت اليت تعاين منها هذه الفئـة              ال سيما املوزمبيقي،  
وكـان وضـع اخلطـة نتيجـة عمليـة اشـتركت فيهـا املؤسـسات احلكوميـة                  . وإدماجها يف اجملتمـع   

 . وشركاء التعاونواجملتمع املدين

التعلــيم، والــصحة، والتأهيــل،  :  جمــال تركيــز، منــها باخلــصوص ١١وحــددت اخلطــة  
ــساين وغريهــا      ــر، واملنظــور اجلن ــصاالت، والفق ــة، والنقــل واالت ــشطة الرياضــية والترفيهي . واألن

وجدير بالذكر أن األنشطة يف كل جمال من اجملاالت املذكورة تويل أمهيـة خاصـة الحتياجـات                 
 .ال والنساء بوصفهما جمموعتني ضعيفتنياألطف
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 أن األنشطة اليت تتضمنها اخلطة املذكورة أعـاله تـشدد علـى             إىلوينبغي اإلشارة أيضا     
ــة       ــشطة الرامي ــن األن ــة م ــام مبجموع ــات، بالقي ــديهن،     إىلاملعوَّق ــضعف ل ــب ال ــن جوان  احلــد م

إدمـاجهن يف الـربامج      إىلوالتصدي ملا ميكـن أن يتعرضـن إليـه مـن وصـم أو متييـز، كمـا ترمـي                     
وتقـوم بتنفيـذ تلـك األنـشطة منظمـة خمتـصة            . واملشاريع اليت تنفذ يف إطار منهاج عمـل بـيجني         

 .من منظمات اجملتمع املدين، واملعهد الوطين للعمل االجتماعي

ــرأة         ــالء اهتمــام خــاص حلقــوق امل ــوانني العمــل، مــع إي ــال لق ــسري االمتث ويف ســعي لتي
، عرضـت حكومـة     اإليـدز /ة بإعاقـة أو بفـريوس نقـص املناعـة املكتـسب           العاملة، والعاملة املصاب  

 .موزامبيق على الربملان مشروع قانون جديد، مل يبت الربملان فيه بعد
 

 ١٤املادة   

 عدة مشاكل تواجه املرأة الريفية، منها عدم وجود متثيل سياسـي            إىليشري التقرير    - ٢٩
 إىلويشري التقريـر أيـضا      ). ٧٤الصفحة   (هلا وعدم حصوهلا على خدمات الرعاية الصحية      

 إدراج املــشاكل اجلنــسانية علــى مــستوى  ...تــضمن ي’’أن الربنــامج اخلمــسي للحكومــة  
يرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن الكيفيــة الــيت تــدرج هبــا   ). ٧٤الــصفحة (‘‘ القطــاع الزراعــي

ز بشكل الربامج اخلمسية املنظور اجلنساين يف القطاع الزراعي، وكذلك ما إذا كانت ترك 
 التعلــيم إىلخــاص علــى تعزيــز مــستوى معيــشة املــرأة الريفيــة مــن خــالل زيــادة الوصــول   

ــصادية،        ــصحي، والفــرص االقت ــصرف ال ــشرب وال ــاء ال ــصحية، وم ــة ال وخــدمات الرعاي
 .وملكية األراضي، واملشاركة يف صنع القرارات املتعلقة بالتخطيط اإلمنائي

ــامج يتــضمن ع    نــصرا جنــسانيا هــو مــساعدة ضــحايا   يف جمــال الــصحة، كــان أول برن
 وجود ضـحية عنـف كـل ثـالث دقـائق، ومعظـم الـضحايا الـذي         إىلوتشري التقديرات  . العنف

يتعرضون العتداءات خطرية يتلقون العالج يف الوحدات الصحية، ويعانون من اآلثـار النفـسية           
جلمـع بـني تقـدمي      ويتمثل الربنامج يف تدريب مقدمي الرعاية الـصحية وا        . والبدنية لذلك العنف  

 . كسر حلقة العنفإىلاملساعدة وإسداء املشورة يف سعي 

فــــريوس نقــــص املناعــــة /وتوجــــد يف برنــــامج التــــصدي لألمــــراض املنقولــــة جنــــسيا 
 حلقـة جنـسانية ضـعيفة، بيـد أن الـسعي جـار لتعميـق معرفـة مقـدمي اخلـدمات                      اإليدز/البشرية

 .لة املتضرر ومتكينهمباملسائل اجلنسانية وحتسني قدراهتم على تقييم حا

والربنامج املتعلق بالوفيات النفاسية جمال واسـع ميكـن للنـهج اجلنـساين أن يـستفيد فيـه                  
 .من حتسني نوعية حياة الطفل واملرأة
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وقــد بــدأت العمليــة بــإجراء دراســة أســفرت عــن تعميــق فهــم توزيــع الــسلطة داخــل     
 إىلى وضـع اسـتراتيجيات ترمـي        وسيساعد ذلك علـ   . األسرة وعن وضع منوذج لتوزيع املوارد     

ومن اجملاالت األخرى اليت تستفيد مـن إدراج املنظـور اجلنـساين،            . حتقيق التوازن داخل األسرة   
ما يتصل مبوارد الصحة البشرية، وبرامج الصرف الصحي، وأثر ذلك على التـصدي لألمـراض            

 . اجلنسنيوُتراعى عند وضع امليزانية متطلبات املساواة بني. مثل املالريا والسل
 

 ١٦ و ١٥املادتان   

 عدة أمثلة على التمييز ضد املرأة يف العالقات الزوجية واألسـرية  إىليشري التقرير    - ٣٠
على صعيد القانون واملمارسة، مبا يف ذلك األهلية التعاقدية، وامللكية، واالعتراف بالزوج            

). ٧٩-٧٨الـصفحات   (رأسا لألسرة املعيشية، وحقوق اإلرث، وانتشار تعدد الزوجات         
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن إستراتيجية احلكومة للقـضاء علـى هـذا التمييـز وكفالـة           
ــك         ــا يف ذل ــا وممارســة، مب ــة واألســرية قانون ــات الزوجي ــرأة يف العالق ــساوية للم ــوق مت حق
معلومات مستكملة عن حالة القانون املقترح املتعلق باألسرة، وما هي العقبات اليت حتـول              

 .صداره وكيف تعتزم احلكومة جتاوزهادون إ

ــالزواج وحتمــي احلقــوق املــشروعة للــزوجني       وضــع قــانون األســرة إجــراءات تتعلــق ب
 الــزواج املــدين، إىلويعتــرف القــانون، إضــافة . وتكفــل مزيــدا مــن التماســك يف حيــاة األســرة 

 .وبالزواج الديين وكذلك بالزواج العريف من زوجة واحدة فقط

 من القـانون علـى املـساواة الكاملـة          ١٠٢تلكات الزوجني، تنص املادة     وفيما يتعلق مبم   
وُيشجَّع الزوجان على احلـوار وتوافـق اآلراء يف اختـاذ القـرارات الـيت               . بينهما يف مجيع األحوال   

 .تؤثر على ممتلكاهتما املشتركة أو على مصلحة األطفال

 انه ميكن أن ميثلها أي مـن        إىل من القانون    ٩٩وفيما يتعلق بتمثيل األسرة، تشري املادة        
وبإمكان الـزوجني أن يقـررا أيـضا        . الزوجني، بدون أي متييز، إال إذا قرر الطرفان من سيمثلها         

 .)١٠١املادة (من يتوىل رئاسة األسرة 

ــع         ــأجر وخيــضع هــذا احلــق يف مجي ــة ب ــشطة مهني ــام بأن ــة القي ــزوجني حري وألي مــن ال
 .األحوال ملوافقة الزوجني

 ول االختياريالربوتوك  

يرجى تبيان أي تقدم أُحرز حنـو التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة                   - ٣١
 .االنضمام إليه أو
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 بـإجراءات   ٢٠٠٧من املتوقع أن تقوم وزارة الشؤون اخلارجيـة والتعـاون خـالل عـام                
 املـرأة   التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                   

 .وتقوم الوزارة بتنسيق عملية التصديق على الربوتوكول. واالنضمام أليه

 


