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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته ا      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *موزامبيق    

إىل عمليـة   مثانية من أصحاب املصلحة      املقدمة من    )١(ات للورق هذا التقرير هو موجز     
لـس  وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري       التقرير، كما أُبق  

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي أصـحاب                  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    .  تتضمن مجيع املعلومات الواردة    حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت    
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ذكر املركز األورويب للقانون والعدالة أن موزامبيق ما زالـت مل تـصدق علـى                 -١
لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية ا

 يف العهـد     أن موزامبيق ليست طرفاً    ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )٢(أو الالإنسانية أو املهينة   
ـ             ة الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال يف االتفاقية الدوليـة حلماي

وقعت على اتفاقية حقـوق األشـخاص    قد  و. حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
             ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري ولكنـها             

  .)٣(مل تصدق عليهما
ملتبقية، وأوصت منظمةُ العفو الدوليةُ بالتصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان ا     -٢

وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وبروتوكولـه             
االختياري والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           

  .)٤(وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

  يعياإلطار الدستوري والتشر  -باء   
 أن القوانني املدونة الرئيسية حلماية احلقـوق واحلريـات      ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٣

األساسية، أال وهي قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تكاليف اإلجـراءات            
إىل العهد االسـتعماري ويتنـاىف بعـض        عود  ت،  نني املتعلقة بنظام السجون   القضائية والقوا 
الدستور ومع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها موزامبيـق،           أحكامها مع   

  .)٥(وذلك رغم أن الدستور يقر مبدأي سيادة القانون والعدالة االجتماعية
وذكرت منظمة العفو الدولية أن موزامبيق ما زالت مل تسن قوانني إلدماج بعـض                -٤

وأوصت موزامبيَق بأن حتـرص علـى   . ليأحكام املعاهدات اليت انضمت إليها يف قانوهنا احمل  
  .)٦(إدماج أحكام هذه الصكوك فور تصديقها عليها يف قانوهنا احمللي

وأفادت شبكة القضاء على بغاء األطفال يف السياحة األفريقية بأن اإلطار املعيـاري               -٥
وليـة ذات   حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي مل ُيواَءم بالكامل مع املعايري القانونيـة الد            

الصلة رغم إجنازات موزامبيق يف جمال محاية حقوق الطفل، اليت تـشمل التـصديق علـى                
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

 فـإن   من الدسـتور،   ١٨وذكرت الشبكة أنه، عمالً باملادة      . )٧(األطفال يف املواد اإلباحية   
 ال تنطبق مباشـرةً    ك الدولية اليت تصدق عليها موزامبيق، مثل اتفاقية حقوق الطفل،           الصكو
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وتثري هذه املسألة القلق يف احلاالت اليت تتعارض فيها أحكام          . وال تسمو على القوانني احمللية    
  .الصكوك الدولية املصدق عليها مع أحكام القانون الوطين

  قانون محاية حقوق الطفل يشكل إجنازاً      وذكرت الشبكة كذلك أنه، وإن كان سن        -٦
 يتماشى مـع    فليس مثة ما   فيما يتعلق بوضع معايري محاية حقوق الطفل يف موزامبيق،           رئيسياً
األحكام املتصلة بتجرمي االجتار باألطفال وبغاء      يف أي من     القانونية الدولية ذات الصلة      املعايري

باحية والسياحة بدافع ممارسـة اجلـنس مـع         األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإل      
، أوصت الشبكة موزامبيق بأن تستعرض وتعدِّل       )٨(وباإلضافة إىل الثغرات القانونية   . األطفال

القوانني القائمة لتعريف وجترمي بغاء األطفال واالجتار باألطفال واستغالل األطفال يف املـواد             
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال؛ وبأن تعتمد       اإلباحية وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية      

قوانني يتجاوز مفعوهلا نطاق واليتها القضائية الوطنية ملعاقبة املقيمني يف موزامبيـق الـذين              
  .)٩(يقترفون أفعال تتصل باالستغالل اجلنسي التجاري يف بلدان أجنبية

لـى مـا يبـدو       أن قانون مكافحة الفساد ال يتماشى ع       ٢ الورقة املشتركة    ذكرت  -٧
والصكوك القانونية الدولية اليت صدقت عليها موزامبيق، من قبيل اتفاقيـة األمـم املتحـدة           
ملكافحة الفساد وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة الفـساد واتفاقيـة            

  .)١٠(االحتاد األفريقي ملكافحة الفساد

  ق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقو  -جيم   
 أن مؤسسيت أمني املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،       ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٨

 وأوصت بإنـشائهما    ،)١١(اللتني نص الدستور والقانون على إنشائهما، ما زالتا غري مفعَّلتني         
وأوصت منظمة العفو الدولية موزامبيق بأن تكفل انتخـاب أمـني           . )١٢( ملبادئ باريس  وفقاً

  .)١٣(ملظامل وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دون مزيد من التأخريا
وأفادت شبكة القضاء على بغاء األطفال يف السياحة األفريقية بأن اجمللس الـوطين               -٩

وخطة ) ٢٠١١-٢٠٠٦(حلقوق الطفل يتوىل تنفيذ خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل للفترة  
غـري أن تنفيـذمها تقوضـه       ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(للفترة  عمل لألطفال األيتام واملستضعفني     

وأوصت الشبكة موزامبيق بأن تكفـل تزويـد        . )١٤(حمدودية املوارد املخصصة هلذا الغرض    
  .)١٥(اجمللس الوطين حلقوق الطفل مبا يكفي من املوارد املالية إلجناز هذه الوالية

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
بغاء األطفال يف السياحة األفريقية أن خطة العمل الوطنيـة    رأت شبكة القضاء على       -١٠

وخطة العمل لألطفال األيتام واملستضعفني للفتـرة       ) ٢٠١١-٢٠٠٦(لشؤون الطفل للفترة    
 للسياسات الرامية إىل محاية األطفال مـن مجيـع           شامالً ال توفران إطاراً  ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(
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ع خطة عمل وطنية حمـددة ملعاجلـة        وأوصت بوض . )١٦(أشكال االستغالل اجلنسي التجاري   
  .)١٧(مسألة االجتار باألطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
ة أن موزامبيق ما زالت مل تـرد علـى طلـب       عد أن الحظت منظمة العفو الدولي     ب  -١١

 مقرر األمم املتحدة اخلاص املعـين حبـاالت         ٢٠٠٨أبريل  /قدمه يف نيسان   الذي   )١٨(زيارهتا
  .)١٩(، أوصتها بأن توجه إليه دعوةاإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 مراعاة القانون اإلنـساين     ن، مع تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا       -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن الدستور يضمن تعزيز حقوق املرأة وأن موزامبيـق          ٢الحظت الورقة املشتركة      -١٢

صدقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأهنـا اعتمـدت قـوانني                
، الذي جرت املوافقة    ع اجلنس، أي قانون األسرة    أساس نو لتخفيف وطأة التمييز القائم على      

           ، وقانون مكافحة العنف املـرتيل، الـذي جـرت املوافقـة عليـه يف               ٢٠٠٤عليه يف عام    
 مـن حيـث     غري أهنا شددت على أن أحكام هذه الصكوك ال تراعى دائمـاً           . ٢٠٠٩عام  

 الزواج املبكر بالنسبة للفتيات     املمارسة مشريةً إىل أن العنف املرتيل وتعدد الزوجات وحاالت        
 بأن  ٢وأفادت الورقة املشتركة    . وتدين دخل املرأة ظواهر هلا شرعية اجتماعية واسعة النطاق        

وشددت على أنه، يف جمال التعليم، يقل عدد        . مرتكيب جرمية العنف املرتيل يفلتون من العقاب      
يفية، وال يزال املنـهج الدراسـي   البنات عن عدد األوالد يف املدارس، وخباصة يف املناطق الر       

كمـا أبلغـت    . يقوم على املعاملة التقليدية للمرأة اليت غرسها يف األذهان نظام جمتمع أبوي           
 عن وجود التحرش اجلنسي يف املدارس واملدرسون هم اجلناة يف كثري من             ٢الورقة املشتركة   

ليت قدمتها جلنة القضاء على     أن تنفِّذ التوصيات ا   : وأوصت الورقة موزامبيق مبا يلي    . األحيان
؛ وأن تزيد مستوى الرعاية املقدمـة إىل النـساء          ٢٠٠٧يونيه  /التمييز ضد املرأة يف حزيران    

ضحايا العنف املرتيل وحتسِّن النظام اإلحصائي لتوثيق حاالت العنف؛ وأن تراجع القـوانني             
ملدارس وتوسِّـع نطـاق     املتصلة بالتعليم فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف ا         
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خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ليشمل املراهقني والشباب؛ وأن تكفـل تكـافؤ فـرص            
  .)٢٠(البنات احلوامل يف املدارس خالل فترة احلمل وبعدهاوإبقاء احلصول على التعليم للبنات 

  أن الدستور ينص على محاية املعوقني ولكنها شددت        ٢والحظت الورقة املشتركة      -١٣
على أنه ال يزال مثة كثري مما ينبغي القيام به للقضاء على التمييز ضدهم رغم وجـود خطـة                   

وأوصت موزامبيَق بأن تنظر يف مسألة إنشاء معهـد لـشؤون           . وطنية خاصة مبسألة اإلعاقة   
  .)٢١( لبدل الغذاء للمعوقني ذا معايري واضحة النتقاء املستفيدين شامالًاإلعاقة وبأن توفر نظاماً

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 عن القلق إزاء املعدالت املرتفعة لعنف الشرطة، والحظت ٢أعربت الورقة املشتركة    -١٤
ينـاير إىل   / املوزامبيقية حلقوق اإلنسان تلقت وحركت يف الفترة من كانون الثاين          الرابطةأن  

  .)٢٢( ملفي قضييت إعدام بإجراءات موجزة٢٠١٠يونيه /حزيران
 لقوا حتفهم على أيدي الشرطة بـني         شخصاً ٤٦وادعت منظمة العفو الدولية أن        -١٥

 وأن القوة اليت استعملتها الشرطة يف بعض        ٢٠٠٩يونيه  / وحزيران ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
والحظت منظمة العفو الدولية عدم     . هذه احلاالت تبلغ حد عمليات اإلعدام خارج القضاء       

. )٢٣(حقيقات شاملة وفورية وحيادية وكافية يف معظم هـذه احلـاالت          كفالة السلطات لت  
وأوصت موزامبيَق بأن حترص على أن جترى حتقيقات حيادية وشـاملة وفوريـة يف مجيـع                
احلاالت املشتبه فيها من اإلعدام خارج القضاء وغري ذلك من أساليب استعمال الشرطة للقوة 

؛ وبـأن ُيقـدَّم إىل      الت وفاة أو إصابات خطرية     على حنو أفضى إىل حا     أو األسلحة النارية  
العدالة يف إطار إجراءات تستويف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة مجيُع مقتريف جرائم القتل             

أي ضـغط مـن     مل يكن هناك    غري املشروع، مبن فيهم أصحاب مسؤولية القيادة، حىت لو          
  .)٢٤(اجلماهري أو أسر الضحايا ملالحقة املشتبه فيهم

كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن الشرطة استعملت القوة املفرطة ليس فقط ملنع               -١٦
املشتبه فيهم من الفرار كما ُزِعم، وإمنا كذلك لتدبري أمور النظام العـام، وأشـارت إىل أن                 

وحسبما أوردته منظمة العفو الدوليـة، فقـد قالـت    . بعض هذه احلوادث أدى إىل وفيات   
 عن النفس وأُجريـت     إن موظفي الشرطة تصرفوا يف هذه الظروف دفاعاً        السلطات عموماً 

وأوصت منظمة العفو الدولية بـأن ُتتَّخـذ        . )٢٥(حتقيقات قليلة يف مالبسات استعمال القوة     
خطوات ملنع االستعمال املفرط أو التعسفي للقوة، مبا يف ذلك بضمان حصول الشرطة على              

  .)٢٦( قد تنطوي على أعمال عنفوسائل بديلة للتعامل مع األوضاع اليت
وأبلغت منظمة العفو الدولية عن حاالت تعذيب الـشرطة وسـلطات الـسجون               -١٧

أن حتقق يف مجيع    : ، وأوصت موزامبيَق مبا يلي    )٢٧(للمحتجزين والسجناء وإساءة معاملتها هلم    
ل إىل  روايات التعذيب وسوء املعاملة بغرض تقدمي املشتبه يف مسؤوليتهم عن هـذه األفعـا             

 للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ وأن تكفل جرب الضرر، مبا يف ذلك التعويض             العدالة وفقاً 
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              العادل والكايف، لضحايا ما مارسه وكالء الدولة مـن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                
  .)٢٨(املعاملة السيئة

ـ ٢وأعربت الورقة املشتركة      -١٨ ون َيلقـون املعاملـة    عن القلق لكون السجناء ال يزال
 يف  ٢٠٠٩ ماتوا باالختناق يف عام       سجيناً ١٢وذكرت أن   . )٢٩(القاسية واملهينة يف السجون   

 أفعال تعـذيب  ٢٠١٠مايو /أبريل وأيار/وأنه وقعت بني نيسان" سجن مقاطعة موجينكوال "
  .)٣٠("سجن ماتشافا املركزي وسجن احلاالت األمنية القصوى"خطرية يف 

ماريا أوسيلياتريتشي الدويل بالقانون الداخلي الذي أصـدرته وزارة         ورحب معهد     -١٩
العدل والذي حيظر العقاب البدين، ولكنه الحظ أن األطفال ال يزالون ضحايا للعقاب البدين              

وأوصـى املعهـد    . )٣١(وذكر أن األطفال يتعرضون للعقاب البدين يف البيـت        . يف املدارس 
ال العقاب البدين يف مجيع األوساط ومن قبل مجيع من          ظر ممارسة مجيع أشك   حتموزامبيق بأن   

  .)٣٢(هلم سلطة على األطفال
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال إىل أن العقـاب               -٢٠

وال ُتفسَّر األحكام املناهضة للعنف واالعتداء يف قـانون         . البدين لألطفال مشروع يف البيت    
) ٢٠٠٤(وقانون العقوبات وقانون األسـرة لعـام        ) ٢٠٠٧( واملراهقني لعام    محاية األطفال 
على أهنا حتظر مجيع أشـكال العقـاب البـدين يف جمـال تنـشئة               ) ٢٠٠٤(ودستور عام   

والحظت املبادرة العاملية كذلك أنه ال يوجد يف القانون أي حظـر صـريح              . )٣٣(األطفال
ويوجب . كومية تنصح بعدم ممارسته يف املدارس     للعقاب البدين رغم أن املبادئ التوجيهية احل      

قانون محاية األطفال واملراهقني على مديري املدارس اإلبالغ عن حاالت إسـاءة معاملـة              
كما أشارت املبـادرة    . )٣٤(املتعلمني ولكنه ال حيظر العقاب البدين يف املدارس بشكل صريح         

وشددت املبادرة على   . )٣٥(ية البديلة  يف مؤسسات الرعا   مشروعالعاملية إىل أن العقاب البدين      
أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع األوساط، مبـا يف ذلـك البيـت،       

  .)٣٦(وأوصت احلكومةَ بأن تسن وتنفذ قوانني لضمان حظره التام
والحظ معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل أن جلنة حقوق الطفل قد أشـارت إىل               -٢١

رسات تقليدية يف املناطق الريفية، من قبيل طقـوس البلـوغ والـزواج املبكـر               استمرار مما 
والسلوكات اجلنسية الضارة، واإلصرار على ممارسة إرسال األطفال إىل العمل لتسديد ديون            

 وأوصى موزامبيق بأن تضع برامج      )٣٨( بشأن هذه املمارسات   وما زال املعهد قلقاً   . )٣٧(األسرة
، مبن يف   ادة الوعي مبشاركة األسر وزعماء اجلماعات واجملتمع عموماً        وتنظم محالت لزي   توعية

ذلك األطفال أنفسهم، لكبح املمارسات التقليدية الضارة وغري ذلك من أشكال العنف ضد             
 موزامبيق بأن تنفِّذ توصيات جلنة حقوق الطفل بشأن   ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٩(الطفل

  .)٤٠(هذه املسألة
 موزامبيق بأن تزيد عدد الدوائر الـيت تـوفر الرعايـة            ٢رقة املشتركة   وأوصت الو   -٢٢

  .)٤١(لضحايا العنف املرتيل وبأن حتسِّن النظام اإلحصائي لتوثيق حاالت هذا العنف
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وذكرت شبكة القضاء على بغاء األطفال يف السياحة األفريقية أن موزامبيـق، وإن               -٢٣
سانية داخل سلك الشرطة، ما زالت تنقصها       أنشأت وحدات خاصة ملراعاة احلساسيات اجلن     

إجراءات حمددة لتحديد ضحايا االجتار من األطفال بالشكل الالئق وكـذلك مؤسـسات             
وأوصـت  . )٤٢(ودوائر لتقدمي املساعدة احملددة لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري        

نسي التجاري مـن  الشبكة موزامبيق بأن تضع إجراءات حمددة لتحديد ضحايا االستغالل اجل 
األطفال بالشكل الالئق؛ وبأن تعزز قدرات موظفي إنفاذ القوانني على إنفاذ قانون محايـة               
الطفل بفعالية؛ وبأن توفر ما يكفي من املوارد لرعاية الضحايا من األطفال وتعافيهم وإعادة              

  .)٤٣(إدماجهم وبأن تنشئ مؤسسات يف هذا اجملال
وزامبيق بأن تعتمد التدابري الالزمـة للتغلـب علـى           م ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤

االنتهاكات اليت أبلغ عنها مكلفون بواليات يف األمم املتحدة فيما يتعلق باالجتـار بالنـساء               
 أن  ٢وذكـرت الورقـة املـشتركة       . )٤٤(واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي والسخرة    

 املتعلق  ٦/٢٠٠٨ القانون رقم    ، ضمن مجلة أمور،   ٢٠٠٨أبريل  /موزامبيق اعتمدت يف نيسان   
               وأوصت باختاذ تدابري إلزالـة أي قيـود ولتنظـيم تنفيـذ           . )٤٥(باالجتار بالنساء واألطفال  

  .)٤٦(هذا القانون

  القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة   -٣  
 ومكاتب املدعي العام واملـساعدة       بتوسيع احملاكم  ٢بينما اعترفت الورقة املشتركة       -٢٥

 مقاطعات البلد، الحظت أن قاضي قضاة حمكمة االستئناف، الذي أنـشئ            لتشملالقضائية  
وأشارت إىل أن احملاكم ومكاتب املدعي العام تسجل        . ، مل ُينصَّب بعد   ٢٠٠٧منصبه يف عام    

 يشكلون نسبة   طياًمعدالت عالية من التأخر يف اإلجراءات، ما يتسبب يف أن احملتجزين احتيا           
  .)٤٧(مئوية كبرية من نزالء السجون

 إىل أن النقص يف حماكم األحـداث ال يـزال أحـد             ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦
التحديات والحظت أنه ال توجد سوى حمكمة واحدة لألحداث يف البلد تقـع يف مدينـة                

حداث يف سـائر أحنـاء      وأوصت موزامبيَق بأن تنظر يف مسألة إنشاء حماكم لأل        . )٤٨(مابوتو
            تـؤوي اهتـا الـيت     البلد، ما سيقلص إىل أدىن حد نسبة حبس األطفـال يف الزنزانـات ذ             

  .)٤٩(السجناء البالغني
 كثرية يف القوانني السارية املفعول       عن القلق ألن أحكاماً    ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٢٧

            حاالت حيف وحتد من إمكانيـة اللجـوء        وتتسبب يف يلزم حتديثها   يف جمال العدالة اجلنائية     
  .)٥٠(إىل العدالة

 ما ُتتَّخذ   وأفادت منظمة العفو الدولية بأن اإلجراءات التأديبية، على ما يبدو، نادراً            -٢٨
يف حالة عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية رغم أن القانون التأدييب للشرطة املوزامبيقيـة             

وأضـافت  . ب أن متتنع عن القيام بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية ينص على أن الشرطة جي    
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منظمة العفو الدولية أهنا تلقت معلومات مفادها أن موظفي الشرطة املسؤولني عن عمليـات     
االعتقال التعسفية أو انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان ُينقَلون يف كثري من األحيان إىل مراكز              

تفيد بأن أي موظف شرطة قُدِّم إىل العدالة لقيامه باعتقال          ومل ترد معلومات     .أخرى للشرطة 
. )٥١(أو احتجاز تعسفي، وال يتلقى الضحايا قط التعويض على هذا النوع من االنتـهاكات             

 أن يقوم بعمليات االعتقال وفقـاً     : وأوصت منظمة العفو الدولية موزامبيق بأن تكفل ما يلي        
تثُبت مسؤوليتهم عـن عمليـات      َمن  م من املوظفني    للقانون موظفو إنفاذ القوانني وأن ُيقدَّ     

ن، خر للشرطة؛ وأن ميثُل احملتجـزو     يكتفى بنقلهم إىل مركز آ    أالّ  اعتقال تعسفية إىل العدالة و    
 ساعة ليضفي قاض طابع الشرعية على احتجازهم        ٤٨ للقانون، أمام حمكمة يف غضون       وفقاً

  .)٥٢(أو ُيفَرج عنهم عوض ذلك
وحددت منظمة العفو الدولية ما يلي ضمن العوائق القائمة إلمكانيـة اللجـوء إىل                -٢٩

نقـص الـشفافية    وعدم إجراء الشرطة للتحقيقات أو ما يكفي منها يف الشكاوى؛           : العدالة
واملعلومات املقدمة ألصحاب الشكاوى خبصوص تقدم التحقيقات؛ وتكاليف اإلجـراءات          

وباإلضافة إىل ذلك، يعاين نظام العدالة من الضعف بافتقاره         . القضائية وغريها من التكاليف   
وأوصت . )٥٣(إىل العدد الكايف من القضاة املؤهلني، ما يساهم يف تكدس القضايا يف احملاكم            

ُيمَنع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من املطالبة جبرب        أالَّ  املنظمة موزامبيق بأن حترص على      
 وذلك بأن تتخذ مبادرات تشمل      ف متابعة دعاواهم،  مل تكالي عون حت الضرر ألهنم ال يستطي   

تقييم النظم القائمة للمساعدة القضائية للتثبت من التغيريات اليت ميكن القيام هبـا لتحـسني               
  .)٥٤(اخلدمات وكفالة أن تكون املساعدة القضائية اجملانية جمانية بالفعل

أهنا قـدمت يف    ) المبدا(ت اجلنسية   وذكرت الرابطة املوزامبيقية للدفاع عن األقليا       -٣٠
 إىل أمني ِسجِل اهليئات بتسجيلها كمنظمة غـري حكوميـة            طلباً ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

، وحىت تاريخ التقدمي، ما زالت احلكومة مل تتخذ قـراراً . )٥٥(حلماية حقوق األقليات اجلنسية 
وذكـرت  . )٥٦(رة العدل رغم عقد عدة اجتماعات بني ممثلي المبدا ومسؤولني كبار يف وزا          

 على   ضمنياً المبدا أن غياب الرد ينتهك حقها املنصوص عليه يف الدستور وأنه يشكل رفضاً            
 ٢٠ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملـادة         ٢٠أساس امليل اجلنسي وخيل بالتايل باملادة       

ـ  إجياب وأوصت المبدا موزامبيق بـأن تتخـذ قـراراً        . )٥٧(من مبادئ يوغياكارتا    بـشأن  اًي
 الدعوات إىل إتاحة إمكانية التسجيل للمنظمات غري ١وأيدت الورقة املشتركة  . )٥٨(تسجيلها

 ملبادئ إعالن األمم املتحـدة      احلكومية اليت تعىن مبسأليت امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وفقاً        
ريع عملية   السلطات بتس  ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٩(بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان    
  .)٦٠(منح الصفة القانونية لرابطة المبدا
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  الزواج واحلياة األسريةاخلصوصية واحلق يف   -٤  
 من قانون العقوبات املـوزامبيقي      ٧١ و ٧٠ أن املادتني    ١الحظت الورقة املشتركة      -٣١

اهلم ، وأشارت إىل أنه جيوز إرس     "منافية للطبيعة  "تفرضان تدابري ضد من ميارسون عادةً أفعاالً      
وأوصت موزامبيَق بأن تلغي العقوبات اجلنائية املفروضة على        . إىل معسكرات األشغال الشاقة   

  .)٦١(النشاط اجلنسي بني بالغني متراضني

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 أن نشوء عدة مشاريع كربى أظهر أنه، وإن كان قانون           ٢الحظت الورقة املشتركة      -٣٢
 فـإن األرض الساري املفعول حيمي حقوق اجملتمعات احمللية فيما يتعلق مبلكيـة األراضـي،       

املصاحل االقتصادية ونقص املعلومات لدى اجملتمعات احمللية عالوة على الوعود الزائفـة الـيت    
إىل قصور يف عملييت مشاورة هذه اجملتمعات بشكل علـين          تؤدي  شاريع  ترافق معظم هذه امل   

 أن هذا تسبب يف معظم هذه   ٢وذكرت الورقة املشتركة    .  مسألة إعادة توطينها   وإشراكها يف 
خالل عملية إصالح سد    احمللية   وأوردت كمثال إعادة توطني اجملتمعات       ،احلاالت يف نزاعات  

 بأن االحتياج املزعوم للطاقة أدى إىل نشوء مشاريع         ٢تركة  وأفادت الورقة املش  . )٦٢(ماسينغري
بناء سدود كربى دون إجراء حتليل عميق لالحتياجات احمللية احلقيقية للطاقة، ومل ُينظَـر يف               
اإلمكانيات البديلة إلنتاج الطاقة للمنطقة واألثر التراكمي والعوامل واملخلفات علـى تغـري             

انعدام الـشفافية ونقـص     تتسم هذه املشاريع ب   ا لوحظ،   وباإلضافة إىل ذلك، وكم   . املناخ
  .)٦٣(شاركة الفعالة للمجتمعات املعنيةاملعلومات وعدم امل

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٦  
         أنه، وإن كان الدستور يضمن محاية خاصة للمـسنني،          ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٣٣

وأوصت موزامبيَق، ضمن مجلة أمور، بأن حتـرص  . نوانقالذه الضمانات يف  مل جير جتسيد ه   
على أن يتلقى مجيع املسنني رعاية طبية مهنية يف املراكز الصحية التابعة للدولة وبـأن تـوفر                 

         جمانيـة النقـل   لالستفادة مـن    راء منهم؛ وبأن ختفض سن األهلية       الرعاية الطبية باجملان للفق   
           سنة؛ وبأن تكفل األمـن االقتـصادي للمـسنني مبنـع االنتـزاع غـري               ٦٠ إىل   ٧٠من  

  .)٦٤(القانوين ألراضيهم
 باحلق يف الغـذاء     ضمنياًإالَّ   إىل أن الدستور ال يعترف       ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤

، )٦٥( أخرى، من قبيل احلق يف احليـاة والرعايـة االجتماعيـة           الكايف، وذلك بإقراره حقوقاً   
وذكرت الورقة  . )٦٦(وصت بناًء عليه باالعتراف الدستوري الصريح باحلق يف الغذاء الكايف         وأ

 قانون بشأن احلـق يف الغـذاء        ٢٠٠٧ أنه كان من املفروض أن ُيعتمد يف عام          ٢املشتركة  
الكايف، وفقما ُنصَّ عليه يف خطة العمل الثانية للحد من الفقر املدقع واالسـتراتيجية الثانيـة        
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وأوصت باعتمـاد   . )٦٧( يف جمال الغذاء والتغذية، ولكنه ما زال مل ُيقدَّم إىل الربملان           للسالمة
  .)٦٨(حلق يف الغذاء الكايفلضمان االقانون األساسي 

 أنه، رغم االخنفاض احلاصل يف مستوى سوء التغذيـة          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥
كمـا أن   . ألطفال دون سن اخلامسة   املزمن، ينتشر سوء التغذية مبعدالت مرتفعة يف أوساط ا        

وأشارت الورقة املشتركة   . برامج التثقيف يف جمال الغذاء والتغذية ال تصل إىل أكثرية السكان          
 لُعرَضتها للكوارث    يف املائة من السكان تتأثر بانعدام األمن الغذائي نظراً         ٣٠ إىل أن نسبة     ٢

وال متلك األمانة التقنية للسالمة يف جمال       . )٦٩(الطبيعية والفقر املدقع وتفشي األمراض املزمنة     
الغذاء والتغذية ميزانية خاصة هبا وتتنافس بالتايل على املوارد داخل وزارة الزراعة، اليت تعطي              

  .)٧٠(األولوية لتمويل الربامج الزراعية
 يف املائـة    ٥٢ بأنه ال يستفيد من التغطية الصحية سوى         ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٦

ان وأوصت موزامبيَق بأن تكفل االستفادة من الرعاية الصحية والتطبيـب اجليـد             من السك 
  .)٧١(النوعية لفئة ذوي الدخل املنخفض وبأن تنفذ تدابري لزيادة عدد ممتهين الرعاية الصحية

اليت كانـت تعـاجل     " املستشفيات النهارية " أن إغالق    ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣٧
اإليدز يعيق السكان احلاملني لفريوس نقـص  /املناعة البشريةحاالت خاصة من فريوس نقص      

. اإليدز ويتسبب يف صعوبات يف إدارة العالج مبضادات الفريوسات العكوسة         /املناعة البشرية 
اإليـدز؛  /وأوصت موزامبيَق بأن تنشئ مراكز خدمات حلاملي فريوس نقص املناعة البشرية          

ات الفريوسات العكوسـة ليـشمل املنـاطق        وبأن توسع نطاق االستفادة من العالج مبضاد      
  .)٧٢(اإليدز/الريفية؛ وبأن تكفل الرعاية املرتلية حلاملي فريوس نقص املناعة البشرية

 بأن املوارد املائية تتعرض لضغط مستمر بسبب تزايـد          ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٨
 أن النقص يف امليـاه      كما. السكان والنشاط االقتصادي والتنافس بني خمتلف مستعملي املياه       

  .)٧٣( ارتفاع مستوى التلوثجراءتفاقم 
 يف املائة من الـسكان يف املنـاطق         ٧١وذكر معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل أن         -٣٩

 يف املائة منهم من مرافق الصرف الـصحي         ٥٣الريفية يستفيدون من مياه الشرب احملسنة و      
 يف  ١٩ملناطق الريفية من مياه الشرب احملسنة و       يف املائة من سكان ا     ٢٦احملسنة بينما يستفيد    

لصدد، أوصى املعهد موزامبيـق     ويف هذا ا  . )٧٤(املائة منهم من مرافق الصرف الصحي احملسنة      
  .)٧٥(وسع برامج التزود باملياه والصرف الصحي يف املناطق الريفيةتبأن 
" بيئة متوازنـة   " أن الدستور يقر حق مجيع املواطنني يف       ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٠

غري أن املشاكل البيئية ال تعطى القدر الواجب مـن االهتمـام يف ضـوء               . وواجب محايتها 
وحيصل تدهور  . املشاكل االقتصادية واالجتماعية الكبرية ألن املنافع االقتصادية الفورية تسود        

راقـب  الغابات مبستويات سريعة جراء قطع األشجار بصفة غري قانونية واالستغالل غـري امل            
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 وعدم كفاءة خطط إدارة الغابات أو عدم وجودهـا وتفـشي           الرقابةللغطاء النبايت وضعف    
  .)٧٦(الفساد يف القطاع وحرائق الغابات اليت خترج عن نطاق السيطرة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  

عتماد خطة العمل الوطنية لشؤون      ا بارتياحالحظ معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل        -٤١
  من الدستور تعترب التعلـيم حقـاً       ٩٢، ال سيما وأن املادة      )٢٠١١-٢٠٠٦(الطفل للفترة   

وأشاد املعهد بتبين موزامبيق هلدف تعميم التعليم االبتدائي السباعي الـسنوات           . )٧٧(وواجباً
فة وكذلك بـالربامج    ، ورحب باعتماد اخلطة االستراتيجية للتعليم والثقا      ٢٠١٥حبلول عام   

  .)٧٨(املعتمدة لزيادة نسبة االلتحاق باملدارس
 إزاء ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة والرسوب        وذكر املعهد أنه ال يزال قلقاً       -٤٢

 يف املائة مـن     ١٥ إالَّيف املدارس االبتدائية، حيث ال يكمل التعليم االبتدائي يف املدة املتوقعة            
وحسبما أورده  . )٧٩( الدراسة قبل إمتام الصف اخلامس     طفال تقريباً األطفال ويترك نصف األ   

املعهد، مثة نقص يف هياكل التعليم األساسية وتدنٍّ يف نوعية التعليم ونقص يف عدد املدرسني               
            مدرسة ثانوية عامة علـى صـعيد الدولـة،      ١٠٠وذكر املعهد أنه يوجد حنو      . )٨٠(املؤهلني

ويقع معظم هـذه    .  منها ٢٣اسية إىل غاية الصف الثاين عشر سوى        وال يوفر احلصص الدر   
وتفتقر املـدارس يف    . )٨١(املدارس يف عواصم احملافظات أو املقاطعات الرئيسية يف احملافظات        

 من االكتظـاظ    كثري من األحيان إىل إمدادات املياه واملراحيض اخلاصة والالئقة وتعاين أيضاً          
  .)٨٢( من الكتب املدرسية ومواد التدريسوال توجد فيها الكمية الكافية

أن : وأوصى معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل موزامبيق، ضمن مجلة أمور، مبا يلي            -٤٣
تبين مدارس جديدة وجتدد اهلياكل األساسية القائمة؛ وأن تكفل زيادة املخصـصات مـن              

ضع استراتيجية تركـز علـى      امليزانية لتزويد املدارس مبواد التدريس املناسبة والالزمة؛ وأن ت        
تزويد املدارس بالعدد الكايف من املدرسني لضمان التعليم اجليد يف الفصول الدراسية مع نسبة              
مقبولة من التالميذ لكل مدرس، وأن حتسِّن مستوى تدريب املدرسني يف مكان العمل؛ وأن              

  .)٨٣(تطبق املنهج الدراسي اجلديد وحتسِّن إدارة املدارس
 إىل مشاكل يف نظام التعليم مماثلة لتلك اليت حددها          ٢ت الورقة املشتركة    كما أشار   -٤٤

أن متنح عـالوات وحـوافز      : معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل وأوصت موزامبيَق مبا يلي       
للمدرسني وغريهم من ممتهين التعليم لتشجيعهم واالحتفاظ هبم؛ وأن تعتمد تدابري لتقلـيص             

م حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائية والثانوية إلنشاء ثقافـة          معدل األمية؛ وأن تدخل تعلي    
  .)٨٤(حقوق اإلنسان وتنميتها يف البلد

وأبدى معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل قلقه البالغ إزاء استمرار التباينـات بـني               -٤٥
تـع  األطفال الذين يعيشون يف املناطق احلضرية ومن يقطنون منهم املنـاطق الريفيـة يف التم            
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 وأوصى موزامبيق بأن تكفل تكافؤ فرص التعليم وحمو األمية لألطفال           )٨٥(حبقوقهم يف التعليم  
  .)٨٦(احلضريني والريفيني

وذكر معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل أنه يوجد متييز ضد التالميذ املنتمني إىل أفقر   -٤٦
سوم الدراسـية يف املـدارس    كما ذكر أن األسر، وإن أُلغيت الر      . )٨٧(ناًاألسر وأشدها حرما  

االبتدائية، ال تزال تواجه تكاليف غري مباشرة، ما يتسبب يف انقطاع أبناء األسر الفقرية عـن   
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، الحظ املعهد أن األسر عادة ما تـضحي بتعلـيم    . )٨٨(الدراسة

 بأن تقدم إعانات إىل أفقر      وأوصى املعهد موزامبيق  .  من ارتياد املدارس   البننيالبنات لتمكني   
  .)٨٩( لتمكني أبنائها من ارتياد املدارساألسر وأشدها حرماناً

 سـنة وال ُيـسَمح      ١٨كما أشار املعهد إىل أنه، وإن كان احلد األدىن لسن العمل              -٤٧
           سنة من األطفال، عادة ما ُيـستخَدم األطفـال الـذين            ١٥بالعمل ملن تقل أعمارهم عن      

ون املدارس يف اِحلرف الزراعية وبشكل متزايد يف مهن البناء ويف قطاع العمل غـري               ال يرتاد 
 سنة يف كثري من األحيـان إىل جانـب          ١٥ويعمل األطفال الذين يقل عمرهم عن       . الرمسي

  .)٩٠(آبائهم أو مبعزل عنهم خالل مواسم مجع احملاصيل يف املزارع التجارية
َمدَرسـتان لتـدريس األطفـال ذوي    إالَّ  توجد   أنه ال  ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨

  .)٩١(اإلعاقات، وتقعان يف مدينيت مابوتو وبيريا

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   -ثالثاً   

  .ال ينطبق

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  .ال ينطبق

  التقنيةبناء القدرات واملساعدة  -خامساً  

  .ال ينطبق
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