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  مقدمة
لقـرار جملـس    اً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق          -١

 ٢٤ة يف الفترة مـن      ، دورته العاشر  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
مبيـق يف    وأجري االستعراض املتعلـق مبوزا     .٢٠١١فرباير  / شباط ٤ير إىل   ينا/كانون الثاين 

وترأس وفد موزامبيق بنفيندا ليفي،     . ٢٠١١فرباير  / شباط ١لرابعة عشرة املعقودة يف     اجللسة ا 
لسابعة عشرة املعقودة   التقرير املتعلق مبوزامبيق يف جلسته ا      واعتمد الفريق العامل  . وزير العدل 

  .٢٠١١فرباير / شباط٤يف 
جملس حقوق اإلنـسان  اختار ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف موزامبيق،      -٢

بولندا وبـنغالديش  ): اجملموعة الثالثية (ني   جمموعة املقررين التال   ٢٠١٠ونيه  ي/ حزيران ٢١يف  
  .وأوغندا

، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعمالً  -٣
  :حقوق اإلنسان يف موزامبيق

) أ(١٥للفقـرة الفرعيـة      عـرض خطـي مقـدم وفقـاً       /تقرير وطـين    )أ(  
)A/HRC/WG.6/10/MOZ/1( ؛  

 بـالفقرة الفرعيـة     جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمـالً         )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/MOZ/2) (ب(١٥

ــه    )ج(   ــوجز أعدت ــاً م ــية وفق ــة  املفوض ــرة الفرعي ) ج(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/10/MOZ/3.(  
 أملانيـا   وعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً     وأحيلت إىل موزامبيق، عن طريق اجملم       -٤
يرلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويـسرا وفرنـسا والتفيـا            آو

وميكن االطالع على   . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا       
  .تعراض الدوري الشاملهذه األسئلة يف املوقع الشبكي اخلارجي لالس

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض مقدم من الدولة اخلاضعة لالستعراض  -ألف   
أشارت موزامبيق إىل أن إعداد تقريرها الوطين أتاح هلا فرصة فريدة إلجراء تقيـيم                -٥

. القائمـة شامل حلالة حقوق اإلنسان يف البالد والتعرف على اإلجنازات احملققة والتحديات            
 ات موسعة مشلت اجملتمع املـوزامبيقي وأُجريـت طبقـاً         روالتقرير الوطين مثرة لعملية مشاو    
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وقالت موزامبيق إنه بفضل األمهيـة الـيت        . للمبادئ التوجيهية لالستعراض الدوري الشامل    
توليها احلكومة إلشراك الناس يف مناقشة حقوق اإلنسان، تسىن بذل جهود لتهيئة ظـروف              

جلسة التحاور اليت أجراها الفريق العامل إىل كل من مل يتمكنوا من احلضور يف               قلإلعادة ن 
  .جنيف

مث قدمت موزامبيق تفاصيل عن خلفيتها التارخيية وأشارت إىل احلرب األهلية املطولة              -٦
وبّينت .  عن املوقع اجلغرايف للبالد الذي جيعلها معرضة للكوارث الطبيعية         اليت شهدهتا، فضالً  

رث  بني األولويات القصوى للحكومة، عالوة على تنمية البالد وإعمارها، منع الكوا           أن من 
  .الطبيعية والتخفيف من آثارها

وقالت موزامبيق كذلك إن اهلدف األساسي للبالد هو القضاء على الفقر، الـذي               -٧
ي جه التفـاوت االجتمـاع    يقتضي بالضرورة كفالة توازن تنمية اجملتمع، ومن مث احلد من أو          

  .واإلقليمي
 يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمـاالت احلريـة         وأشارت موزامبيق إىل أهنا أحرزت تقدماً       -٨

وأشارت، عالوة على ذلك، إىل أن احلكومـة قـد          . االقتصادية والشفافية واحلكم الرشيد   
 مناقشات مع أصحاب املصلحة الوطنيني بشأن موضوعْي خطة العمل          ٢٠١٠أجرت يف عام    

وتتطلـع  . ال حقوق اإلنسان وتعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان        الوطنية يف جم  
  .  وتأمل أن تباشر اللجنة أعماهلا يف املستقبل القريبموزامبيق إىل اعتماد اخلطة قريباً

. والحظت موزامبيق أهنا طرف يف معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية            -٩
ها، فلم تصادق بعُد موزامبيق على مجيـع الـصكوك ذات           ومبا أن املصادقة عملية هلا مسار     

وتعكـف  . ومع ذلك، فقد ُحّركت عملية لالنضمام لعدد كبري من هذه الـصكوك           . الصلة
 على إعداد تقارير لكل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان وجلنـة مناهـضة               موزامبيق أيضاً 

  .ألفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبالتعذيب واللجنة ا
 على ضمان هذا    وحرصاً.  أساسياً ق إن اللجوء إىل العدالة يعترب حقاً      قالت موزامبي و  -١٠

لتـشريعات  احلق، نظمت احلكومة، بالتنسيق مع شركاء اجملتمع املدين، محالت للتعريـف با           
  .املتعلقة حبقوق املواطنني وواجباهتم

 مت اسـتحداث    وفيما يتعلق مبسألة املساعدة القانونية، أشارت موزامبيـق إىل أنـه            -١١
مؤسسة تابعة لوزارة العدل هي معهد املساعدة القضائية لكفالة احلق يف املساعدة القانونيـة              

وأبرزت موزامبيق أن معهد املساعدة     . ودعم املواطنني من ذوي الوسائل االقتصادية احملدودة      
صـم  القضائية قد وسع، يف السنوات األخرية، نطاق خدمات مساعدته القانونية ليشمل عوا           

  .  هي جمموع مقاطعات البالد١٢٨ مقاطعات من أصل ١٠٩ عن مجيع احملافظات فضالً
 مـن   وأشارت موزامبيق إىل أن القضاء يتمتع باستقالل فعلي يف البالد وأن عـدداً              -١٢

، علـى   ٢٠٠٠ودأبت الدولة، منذ عـام      . املبادرات املختلفة قد اختذ لتعزيز هذا االستقالل      



A/HRC/17/16 

5 GE.11-12377 

 البشرية بطريقة متسقة ودائمة، من خالل مركز الدراسات القانونيـة      تقدمي التدريب واملوارد  
 ٣٠٤ املركز من تـدريب زهـاء     ، متكّن )٢٠١٠-٢٠٠٠(العقد األول    وخالل. والقضائية

  .قضاة
 على صعيد اهلياكـل األساسـية،    قد أحرز أيضاً كبرياًوأضافت موزامبيق أن تقدماً   -١٣

 وهي املباين اليت جتمع يف مكان واحـد خمتلـف           ،)قصر العدالة (حيث شيدت مباين احملكمة     
األجهزة املعنية بالقضايا القانونية، مثل احملاكم والنيابة العامـة ودوائـر التحقيـق اجلنـائي               

  .وخدمات املساعدة القانونية
 أن دستورها يضمن احلق يف احلياة وُيحرم بصريح العبارة          مث ذكرت موزامبيق أيضاً     -١٤

ويف مجيع حـاالت    .  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية      عقوبة اإلعدام وممارسة  
االستخدام املفرط للقوة والتعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء خيضع املـسؤولون   

واإلجـراءات  . عنها للمساءلة اجلنائية، وتتخذ حبقهم تدابري تأديبية عند ثبوت مـسؤوليتهم          
  .ية، وميكن أن حيضرها ذوو الضحيةنالقانونية املتعلقة هبذه احلاالت عل

وفيما يتعلق بالسجون، ذكرت موزامبيق أن هذا املوضوع ال يزال يـشكل أحـد                -١٥
التحديات الكربى، وإن كان بعض التقدم قد أحرز يف حتسني ظروف االحتجاز وضـمان              

 وقالت إن ضباط السجون يتلقون التدريب يف مجلة ميادين منها     . حقوق اإلنسان للمحتجزين  
تطبيق تدابري السجن، وحقوق اإلنسان، واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية الرئيسية حلماية           

وقد خصص املزيد من    .  عن تسوية الرتاعات الشخصية    األشخاص املسلوبني حريتهم، فضالً   
املوارد للنهوض بالظروف املادية لالحتجاز، وُسجل حتسن ملحوظ فيما يتعلق حبالة التصحاح 

  .ةوالنظاف
وذكرت موزامبيق كذلك أن مخس مؤسسات سجنية قد ُشيدت علـى مـستوى               -١٦

وفيما يتعلق بقضاء األحداث، ذُكر أن احلكومة قد ناصرت رد االعتبار للشباب            . املقاطعات
وفيما يتعلق برد االعتبار للمحتجـزين،       .املخالفني للقانون وكذا إصالح السجون املدرسية     

. السجنية قد بدأت العمل بعدد من الربامج التعليمية والتدريبية        أوضحت موزامبيق أن املرافق     
 يف ذلك صياغة     النظر يف وضع تدابري بديلة عن االحتجاز، مبا        وعالوة على ذلك، جيري حالياً    

  .قانون هلذا الغرض
وبّينت . وأشارت موزامبيق إىل أن الرجال والنساء يتمتعون حبقوق متساوية يف البالد     -١٧

ُبذل يف هذا الصدد من جهود عديدة، منـها إنـشاء وزارة للمـرأة والعمـل                موزامبيق ما   
االجتماعي، والتصديق على صكوك إقليمية ودولية خمتلفة تعزز املساواة بني الرجال والنساء            
واعتماد تشريعات حمددة مثل قانون األسرة والقانون املتعلق بالعنف املرتيل وقانون مكافحـة             

 قد ُبذلت من أجل ضمان مـشاركة أكـرب للمـرأة يف        أن جهوداً وأضافت  . االجتار بالبشر 
  .قد تكللت تلك اجلهود بنجاح كبرياحلكومة والربملان، و
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وفيما يتعلق مبسألة حقوق الطفل، أعلنت موزامبيق أن رفاه الطفل يتصدر األولويات       -١٨
، جيـسد   الرئيسية للحكومة وأن اإلعالن املوزامبيقي حلقوق الطفل، املكـرس يف الدسـتور           

وقـدمت  . اعتراف موزامبيق بالقواعد املنصوص عليها يف الصكوك اليت هي طـرف فيهـا            
وأضافت أن  . تفاصيل عن التشريعات اليت جرى استعراضها أو اعتمادها كفالةً حلقوق الطفل          

 من السياسات العامة واخلطط واالستراتيجيات اليت مت اعتمادها، وقدمت معلومات           مثة عدداً 
ويف األخـري،   .  إىل إنشاء اجمللس الوطين حلقوق الطفل      وأشارت موزامبيق أيضاً  . مفصلة عنها 

فالة تسجيل األطفال بعـد     قدمت موزامبيق تفاصيل عن املبادرات املتعددة اليت اعتمدت لك        
  .الوالدة
وفيما يتعلق بالصحة، أشارت موزامبيـق إىل أن اسـتراتيجيتها الرئيـسية، بعـد                -١٩

اسة عامة يف جمال الرعاية الصحية األولية متنح األولويـة للنـساء            االستقالل، هي اعتماد سي   
وقد أفضى ذلك إىل تراجع كـبري يف معـدل          . واألطفال عن طريق مجلة من الربامج احملددة      

حيث تراجعـت بـشكل مـدهش    اً أيضاً كبرياً وسجلت صحة األم تقدم   . وفيات األطفال 
  . ١٩٩٧معدالت وفيات األمومة منذ عام 

اإليدز، أشارت موزامبيق إىل أهنا سجلت      /يتصل بفريوس نقص املناعة البشري    وفيما    -٢٠
وبالتايل، فإن هذه املـسألة     . أحد أعلى معدالت اإلصابة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى        

تشكل أولوية قصوى للحكومة، وهو ما يتجلى يف التدخالت النشطة للتصدي هلذه املشكلة             
برئيس الدولة وانتهاء باملسؤولني علـى مـستوى        اً  مني، بدء من جانب خمتلف املسؤولني العا    

  . املقاطعات
وبالنسبة للتعليم، أبرزت موزامبيق ما أحرز من تقدم، مبا فيه إتاحة التعليم األساسي               -٢١

، والزيادة الكبرية يف فرص حصول األطفال من مجيع الشرائح االجتماعية على            للجميع جماناً 
ومع ذلك، تقر موزامبيق باحلاجة إىل حتسني       . ات التعليم املزدوج  التعليم، وتوسيع نطاق خدم   

  .نوعية التعليم على مجيع املستويات
وأشارت موزامبيق إىل أهنا ستستمر يف التعاون مع جملس حقوق اإلنسان، بطـرق               -٢٢

  . منها استقبال زيارات املكلفني مبهام يف إطار اإلجراءات اخلاصة
بيق تأكيد التزام البالد بالوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقـوق          ويف اخلتام، كررت موزام     -٢٣

اإلنسان، وشكرت جملس حقوق اإلنسان على ما قدمـه مـن دعـم ومـساندة مبناسـبة            
  .االستعراض

  جلسة التحاور وردود الدولة اخلاضعة لالستعراض  -باء   
ضـافية الـيت    والبيانات اإل . ببيانات أثناء جلسة التحاور   اً   وفد ٥٢أدىل ما جمموعه      -٢٤
يتسن اإلدالء هبا خالل جلسة التحاور، بسبب ضيق الوقت، منشورة على املوقع الشبكي              مل
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وترد التوصيات املقدمـة أثنـاء       .)١(اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل، حسب توافرها     
 وأقر عدد من الوفود بتعاون موزامبيق البناء مع آليـة         . من هذا التقرير  اً  احلوار يف الفرع ثاني   

وسجلوا بارتياح خمتلف اإلجنازات احملققة يف تعزيـز حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل  
  .من حتدياتاً ، رغم ما يزال قائم١٩٩٢اإلنسان ومحايتها منذ اتفاق السالم لعام 

وشدت اجلزائر على أن الدعوة اليت وجهت إىل تسعة من املكلفني بواليات يف إطار                -٢٥
.  تظهر مدى التزام موزامبيق بتعزيز حقوق اإلنـسان       ٢٠١٠مايو  /اإلجراءات اخلاصة يف أيار   

والحظت مدى التقدم الكبري احملرز يف جماالت حترير املرأة ومحاية األطفال واحلق يف التعلـيم               
  .وقدمت اجلزائر توصيات. وكذا اإلجنازات اليت حتققت يف مكافحة اجلذام

ومع أن فنلنـدا    .  الفقر وعدم املساواة   وتساءلت فنلندا عن التدابري املزمعة للحد من        -٢٦
تعترف مبا بذل من جهود، فقد حرصت على تأكيد أمهية التعليم املزدوج والتعلـيم املقـدم                

 .باللغة األم، وتساءلت عن التدابري املتخذة لزيادة معدالت إكمال الفتيات لتعليمهن املدرسي           
  . وقدمت فنلندا توصيات

ود موزامبيق لصون السلم واالستقرار يف فترة ما بعد         وأثىن االحتاد الروسي على جه      -٢٧
على حترمي تطبيق عقوبة اإلعدام، وعلى      اً  وأثىن أيض . احلرب، وتنمية االقتصاد ومكافحة الفقر    

عن التجاوب    املساعدة املقدمة لالجئني وعلى التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً          
  . وقدمت روسيا توصيات. انالنشط مع املفوضية السامية حلقوق اإلنس

والحظت زمبابوي إجنازات موزامبيق يف جمال حقوق اإلنسان منذ االسـتقالل يف              -٢٨
وأعربت زمبابوي عن   . ١٩٩٢، وبعد األوضاع املزعزعة اليت عاشتها حىت عام         ١٩٧٥عام  

 إعجاهبا بسياسات األراضي والتعليم واملياه والصرف الصحي والصحة واإلسكان والبيئة اليت          
  . وقدمت زمبابوي توصيات .هلااً تتخذ من الناس حمور

وأعربت كندا عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوقوع حاالت إعدام بإجراءات مـوجزة               -٢٩
وتعذيب وسوء معاملة للسجناء واحملتجزين، مبا يف ذلك االحتجـاز التعـسفي واسـتخدام              

 فيما يتعلق بظروف االحتجاز والحظت كندا حتديات كبرية  . الشرطة العنف لقمع املتظاهرين   
وشجعت موزامبيـق علـى     . وانعدام الفصل خارج مابوتو بني اجلناة من البالغني واألطفال        

االستمرار يف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس امليـول                
ـ      وقـدمت كنـدا   . صدداجلنسية واهلوية اجلنسانية، وتيسري إسهام اجملتمع املدين يف هـذا ال

  .توصيات

__________ 

)١( Mexico, Malaysia, Romania, Lao People’s Democratic Republic, Democratic Republic of Congo, 

Burkina Faso, Cape Verde, Namibia, Niger, Mauritius. 



A/HRC/17/16 

GE.11-12377 8 

ورحبت جنوب أفريقيا بتقييم موزامبيق الصريح للتحديات اليت تواجهها بوصـفها             -٣٠
وشجعت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل على تقـدمي املـساعدة          . من الرتاع اً  خارجاً  نامياً  بلد

. لتحـديات التقنية الالزمة، على حنو ما يبينه التقرير الوطين، من أجل التغلب على تلـك ا              
  . وقدمت جنوب أفريقيا توصيات

ورحبت نيجرييا بانضمام موزامبيق إىل معظم اتفاقيات األمـم املتحـدة حلقـوق               -٣١
. يف عدد من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان        اً  اإلنسان، لكنها الحظت أهنا ليست طرف     

لبـشرية واملاليـة    وأقرت نيجرييا بالتحديات املختلفة، مبا فيها الفقر وعدم كفاية املـوارد ا           
وأهابـت نيجرييـا    . والتقنية، اليت تعوق اجلهود الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان ملواطنيها         

  .وقدمت نيجرييا توصيات. جبميع اهليئات املعنية أن تقدم مجيع املساعدة الضرورية
والحظت ليسوتو بارتياح ما بذلته احلكومة من جهود ملكافحة الفـساد وتعزيـز               -٣٢

وشجعت ليسوتو موزامبيـق علـى      . ، وشجعت موزامبيق على التمسك هبذا النهج      الشفافية
االستمرار يف هنج اإلصالح للنهوض بالسياسات والربامج املتعلقة بتعزيز حقـوق اإلنـسان             

موزامبيق على اختاذ اخلطوات الضرورية للتصديق على ما تبقى من          اً  وشجعت أيض  .ومحايتها
   .وقدمت ليسوتو توصية. حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليهاسائر الصكوك الدولية الرئيسية 

والحظت أنغوال أن الدستور ساهم يف االستقرار والدميقراطية التعدديـة وتنظـيم              -٣٣
ودعت أنغوال اجملتمع الدويل إىل دعم موزامبيق لتنفيـذ صـكوك حقـوق             . انتخابات عامة 

 باجملتمع الدويل أن يساعدها علـى       وأهابت. اإلنسان وكفالة التمتع الكامل حبقوق اإلنسان     
  .وقدمت أنغوال توصيات. مواجهة التحديات البيئية من قبيل الفيضانات األخرية

وأشاد املغرب باملشاركة الفعلية غري التمييزية لكافة اجملموعات اإلثنية يف عملية صنع              -٣٤
 إىل انتخابـات  وأشـار املغـرب  . القرار سواء يف اجلهاز التشريعي أو يف اجلهاز التنفيـذي    
إياها خطوة حنو احلوكمـة احملليـة       اً  اجلمعيات اإلقليمية اليت عقدت يف اآلونة األخرية معترب       

وقدم . وطلب املغرب إىل اجملتمع الدويل أن يدعم االستراتيجيات اليت تتبعها موزامبيق          . الفعلية
  .املغرب توصيات

تعلق باحلصول على امليـاه     والحظت سنغافورة أن موزامبيق تواجه حتديات كبرية ت         -٣٥
اً مـثري اً   يف املائة باعتبار ذلك حتسن     ٥١ يف املائة إىل     ٥وأشارت إىل زيادة معدل التغطية من       

 يصيب فريوس نقـص املناعـة        أن ٢٠١٠والحظت أن من املتوقع خالل عام       . لإلعجاب
وأن  سـنة،    ٤٩ و ١٥ يف املائة من السكان ممن تتراوح أعمارهم بني          ١٦,٨اإليدز  /البشري

اإليدز على سلم أولوياهتا يف خطتـها     /دراج فريوس نقص املناعة البشري    موزامبيق ُمحقّة يف إ   
  .وقدمت سنغافورة توصيات. الوطنية العامة للتنمية البشرية واالقتصادية

وأشارت بوتسوانا إىل هنوض موزامبيق باملساواة بني اجلنسني واستثماراهتا الضخمة            -٣٦
وتساءلت بوتسوانا عن التدابري املزمعة للتصدي للفقـر الـذي          . يميف قطاعي الصحة والتعل   
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تتضرر منه نساء األرياف والتصدي ملعدالت احلمل املرتفعة يف صفوف املراهقات، حـسبما             
وأعربت بوتسوانا عن أملها يف أن تستفيد موزامبيق من اإلرادة احلسنة للمجتمع            . تواتر ذكره 

  . ةوقدمت بوتسوانا توصي .الدويل ودعمه
واعتـربت أن   .  سنة ١٦للمسؤولية اجلنائية توافق     دنياوامتدحت تركيا حتديد سن       -٣٧

زيادة عدد حماكم األحداث العاملة يف عموم البالد من شأنه أن يساهم يف النهوض حبقـوق                
ورحبت جبهود  . وأعربت عن تقديرها حلضور النساء الكبري يف مراكز صنع القرار         . األطفال

  .وقدمت تركيا توصيات. اإليدز واملالريا والكولريا/ املناعة البشريمكافحة فريوس نقص
وأثنت سلوفينيا على موزامبيق ملا نفذته يف اآلونة األخرية من إصالحات تـشريعية،               -٣٨

ت سلوفينيا عـن  وتساءل. مبا يف ذلك إدراجها ملبدأ مراعاة املصلحة العليا للطفل يف تشريعاهتا       
 مع االعتداء اجلنسي يف املدارس ومـىت سـتدرج          "لتسامح مطلقاً عدم ا "ة  تدابري إنفاذ سياس  

موزامبيق مبدأ عدم التمييز على أساس امليول اجلنسية يف قوانينها، مبا يف ذلـك يف مدونتـها                
  . وقدمت سلوفينيا توصيات. اجلنائية
وأشارت فرنسا إىل حاالت االحتجاز التعسفي والتعذيب واإلعدام خارج نطـاق             -٣٩

وأبرزت التمييـز   . ٢٠١٠الستعمال املفرط للقوة املبلغ عنها خالل مظاهرات عام         القضاء وا 
سيما يف   املمارس ضد النساء يف حصوهلن على اخلدمات االجتماعية والتعليمية األساسية، ال          

وقالت إنه حسب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، ال تـزال              . املناطق الريفية 
األسرة اجلديد، بعض أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات وبعـض            توجد، رغم قانون    

  .وقدمت فرنسا توصيات. املمارسات التقليدية املؤذية
. ايرلندا بتوقيع موزامبيق على العديد من الصكوك الدولية ومصادقتها عليه       آورحبت    -٤٠

ـ  آومع أن   .  الوطنية حلقوق اإلنسان   يرلندا مىت ستعتمد اخلطة   آوتساءلت   د نوهـت   يرلندا ق
باإلجراءات األخرية اهلادفة إىل تعزيز حقوق النساء واألطفال والنهوض هبا، فقد تساءلت عن             
خطط موزامبيق الرامية إىل اإلبقاء على الطالبات احلوامل يف املدارس، واعتزامها إلغاء التشريع       

  . يرلندا توصياتآوقدمت . احلوامل إىل مدارس ليليةالذي يفرض حتويل الفتيات 
وهنأ الكرسي الرسويل موزامبيق على جهودها الرامية إىل صون السلم واالسـتقرار              -٤١

ودعم األسرة، وعلى تقليدها املتبع يف إيواء الالجئني، وعلى االنتخابات اإلقليميـة، وكـذا              
جهودها فيما يتعلق بالتعليم وخفض معدالت األمية وكفالة إمداد السكان مبيـاه الـشرب              

  . وقدم الكرسي الرسويل توصيات. افحة السخرة وعمل األطفالعن مك النقية، فضالً
والحظت الربازيل استمرار التمييز بني اجلنسني يف سوق العمل والعنف اجلنسي يف              -٤٢

والحظت الربازيل أن املصاعب اليت تعترض اللجوء إىل العدالة تعـوق           . أماكن منها املدارس  
ومتنـت  . ة واإلعدام خارج نطاق القانون    مكافحة اإلعدام بإجراءات موجزة وقسوة الشرط     

الربازيل أن يفضي تشييد مصنع يف مابوتو ملضادات الفريوسات الرجعية بالتعاون مع الربازيل             
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وأعربت الربازيـل   . اإليدز/ابني بفريوس نقص املناعة البشري    إىل حتسني ظروف املرضى املص    
علق باملـساعدة التقنيـة وبنـاء       عن استعدادها للتعاون مع موزامبيق فيما يتصل بطلبها املت        

  . وقدمت الربازيل توصيات. القدرات، وذلك بالتنسيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
ليشيت التقدم الكبري احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني ومحايـة         -والحظت تيمور     -٤٣

ت منـهن، مـازلن     سيما الريفيات واملسنا   بيد أهنا الحظت أن النساء، ال     . حقوق األطفال 
ما تتعرض الفتيات للتحرش واالعتداء اجلنسي،      اً  وكثري. ما يعانني من التمييز   اً  مهمشات وغالب 

وقدمت . وال تزال عمالة األطفال ممارسة جارية بسبب الفقر املزمن        . يف أماكن منها املدارس   
  .  ليشيت توصيات- تيمور
يف أفريقيـا   اً  رع االقتصادات منو  ند موزامبيق على امتالكها ألحد أس     وهنأت سوازيل   -٤٤

ند وشجعت سـوازيل  . ١٩٩٢لصحة منذ عام    والحظت التوسع الكبري يف أنشطة ا     . اجلنوبية
ند علـى   وأثنـت سـوازيل   . فري تعليم ذي جودة   موزامبيق على زيادة جهودها الرامية إىل تو      

 املؤسـسية   موزامبيق لتعهدها بتحسني اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر والنهوض بالقدرات         
ند موزامبيق على زيادة جهودها الراميـة       وشجعت سوازيل .  اإلنسان ومحايتها  وتعزيز حقوق 

   .إىل توفري تعليم ذي جودة
والحظ السودان تصديق موزامبيق على أهم الصكوك الدولية واإلقليميـة حلقـوق              -٤٥

ملناعـة  والحظ أن الفقر هو مصدر املشاكل الصحية مثل السل وفريوس نقـص ا            . اإلنسان
وأشاد بالتقدم احملرز فيما يتعلق باإلطار      . اإليدز وارتفاع معدالت الوفيات واملالريا    /البشري

وقـدم  . القانوين املتصل حبقوق الطفل وبالسياسات اليت من شأهنا أن تسهم يف رفاه األطفال            
  . السودان توصيات

اع مـسلح طـال     والحظت غانا أن موزامبيق قد أحلّت السالم واالستقرار بعد نز           -٤٦
والحظـت غانـا أن     . يف النمو االقتصادي ومكافحة الفقر      هائالًاً  أمده، وأهنا أحرزت تقدم   

وفيما يتعلق بوضع املرأة، حثت غانا      . موزامبيق هبا أعلى نسبة مئوية من الربملانيات يف العامل        
ت التقليدية  موزامبيق على االستمرار يف جهودها الرامية إىل التصدي، يف مجلة أمور، للمعوقا           

  . وقدمت غانا توصية. وعوامل احلرمان املتعلقة باحلق يف اإلرث ومتلّك املوارد اإلنتاجية
سبانيا باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منذ التوقيع علـى           إواعترفت    -٤٧

 وأثنت على موزامبيق لتصميمها فيما يتعلق حبمايـة احلـق يف          . ١٩٩٢اتفاقات السالم لعام    
احلصول على مياه الشرب واملرافق الصحية األساسية، مبا يف ذلك هدفها املعلـن بتحـسني               

  .سبانيا توصياتإوقدمت . ٢٠١٥ فرص احلصول عليها بشكل كبري حبلول عام
وأشارت . والحظت كوبا التزام موزامبيق الواضح بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          -٤٨

ائي، واخلطط املوضوعة للحد من األمية، وتدابري حتـسني         إىل اإلجراءات املتعلقة باألمن الغذ    
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اإليـدز  /احلصول على اخلدمات الطبية، وال سيما للوقاية من فريوس نقص املناعة البـشري            
  .وقدمت كوبا توصيات. ومكافحته، واحلقوق البيئية

 ٢٠١٠ديـسمرب   /ة اليت قامت هبا يف كانون األول      ورحبت اململكة املتحدة بالزيار     -٤٩
ررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني وتساءلت عن اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ          املق

. وأثنت على الرد السريع لوزير العدل على ادعاءات املعاملة املهينة يف سجن مابوتو     . توصياهتا
وأقرت بأن موزامبيق تأخذ على حممل اجلد مسألة االكتظاظ يف مرافق االحتجاز لكن القلق              

وقـدمت  . يساورها إزاء كون العديد من مراكز االحتجاز ال تستويف املعايري الدولية          ال يزال   
  .اململكة املتحدة توصيات

والحظت النرويج أن التصديق على املعاهدات املعلقة وإدماجها يف القانون الداخلي             -٥٠
. قوق اإلنسان للنهوض مبعايريها يف جمال ح    اً  إضافياً  قانونياً  من شأنه أن يتيح ملوزامبيق أساس     

. وأهابت النرويج مبوزامبيق أن تقدم التقارير املتأخرة إىل هيئـات املعاهـدات ذات الـصلة            
وعلقت النرويج على األوضاع يف السجون وعلى انتهاكات الشرطة حلقوق اإلنسان، وفرص        

وقـدمت النـرويج     .اللجوء إىل العدالة، والتمييز ضد املرأة، وضرورة حتسني محاية األطفال         
  .صياتتو
 باعتماد اإلجراءات ٢٠٠٩ والحظت أملانيا أن جلنة حقوق الطفل قد أوصت يف عام  -٥١

التنفيذية واألطر التنظيمية الضرورية للسماح بدخول التشريعات املتعلقة باألطفال حيز التنفيذ           
والحظـت وجـود   . وتساءلت أملانيا عن مدى متابعة موزامبيق لتنفيذ هذه التوصية        . الفعلي
 عن حاالت قتل خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة واجليش ومشكلة اإلعـدام              تقارير

أن فريق األمم املتحدة القطري قد أشار إىل أن االفتقار    اً  والحظت أيض . خارج نطاق القانون  
. إىل البنية التحتية والتجهيزات حيد من فرص احلصول على خدمات شـرطة ذات كفـاءة              

  .وقدمت أملانيا توصيات
ـ          عربت تايل وأ  -٥٢ ن ند عن تقديرها ملوزامبيق الستضافتها الالجئني وعدميي اجلنـسية م

ند بقلق ادعاءات استخدام عمالة األطفـال، والعنـف ضـد     والحظت تايل . البلدان اجملاورة 
وأعربت تايلند عن اسـتعدادها لتقاسـم       . األطفال، واالجتار باألطفال على وجه اخلصوص     

رة السجون، وال سيما فيمـا يتعلـق برعايـة الـسجينات        خربهتا مع موزامبيق يف جمال إدا     
  .وقدمت تايلند توصيات. اإليدز/ومكافحة فريوس نقص املناعة البشري

وفيما يتعلق باملسائل املتصلة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، كررت موزامبيق   -٥٣
سبة النتخاب أمني   أما بالن . تأكيدها على ما أحرز من تقدم كبري، وقدمت تفاصيل عن ذلك          

املظامل، فقد أُشري إىل أن هذه املسألة من مسؤولية اجلمعية الوطنية اليت انتخبت قبل عام، وأن                
  . األمل معقود على أن يتم ذلك قريباً
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أما بالنسبة للزيارة املقترحة للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو               -٥٤
مبيق أن البالد مستعدة الستقباله واستقبال غريه من املقررين      اإلعدام التعسفي، فقد بينت موزا    

  .ا أي قيود أو شروط يف هذا الصددوليس لديه
وفيما يتصل باملسائل املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة يف السجون، كررت موزامبيق             -٥٥

ذت ضـد   التأكيد على أنه كانت مثة حاالت معزولة فقط، وأن تدابري جنائية وتأديبية قد اخت             
وأضافت موزامبيق أنه مت القيام بعدد من       . املسؤولني، وباتت تلك املسألة معروفة لدى اجلميع      

ن إبشكل كبري يف السنوات األخرية، و     الزيارات إىل السجون ومت التحقق من حتسن الظروف         
  .كانت بعض املشاكل، مثل االكتظاظ، ال تزال قائمة

تأكيدها اً  ملفرط للقوة، كررت موزامبيق أيض    على تساؤالت حول االستخدام ا    اً  ورد  -٥٦
على أن ذلك ال ميثل سياسة للدولة وأن تدابري جنائية وتأديبية تتخذ عندما حتدث مثل تلـك               

  . احلاالت
وفيما يتعلق مبتابعة االستعراض الدوري الشامل، بّينت موزامبيق أهنا تعتـزم وضـع          -٥٧

وأضافت أن البالد   . هات املسؤولة عن التنفيذ   وتعّين اجل اً  زمني  خطة عمل مفصلة حتدد جدوالً    
  . سوف حتتاج إىل مساعدة فنية يف هذا الصدد

وخبصوص التوصيات بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٥٨
وبروتوكوهلا االختياري، أوضحت موزامبيق أن اجلمعية الوطنية انتهت قبل وقت وجيز من             

  .ا بصدد نشر هذا القرار قبل إيداع صك التصديقالتصديق على هذين الصكني، وأهن
بشأن االجتار وأهنا اً وفيما يتعلق باالجتار، أشارت موزامبيق إىل أهنا قد اعتمدت قانون        -٥٩

 بتنفيذ أحكام بروتوكـول     يدل على التزامها   هي البلد الوحيد يف املنطقة الذي قام بذلك، مما        
  .بالريمو
.  إىل تسعة من املقررين اخلاصـني      ٢٠١٠وجهة يف عام    وأثنت زامبيا على الدعوة امل      -٦٠

ومع ذلـك، أهابـت زامبيـا       . وأثنت على خطة العمل اخلاصة باأليتام واألطفال الضعفاء       
وحثت موزامبيق علـى   . مبوزامبيق أن تعكف على تفعيل كافة القوانني املتعلقة حبقوق الطفل         

ت أنه ينبغي التصدي للعنـف ضـد        والحظ. إعادة النظر يف اخلطة اخلمسية للحد من األمية       
  .وقدمت زامبيا توصيات. بوسائل منها جترمي ذلك النساء والفتيات

موزامبيق عن التدابري املتخذة لتشجيع املزيد من املـشاركة         اً  وسألت األرجنتني أيض    -٦١
 عن التقدم احملرز يف جمال صحة املرأة، مـع        اً  وتساءلت أيض . الفعالة للمرأة يف التعليم والعمل    

وقـدمت  . اإليدز/التركيز بوجه خاص على وفيات األمهات وفريوس نقص املناعة البشري         
  .األرجنتني توصيات

وأشارت أذربيجان إىل تعاون موزامبيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان علـى              -٦٢
ني وسّرها أن تعلم أن نسبة مشاركة املرأة يف الربملان هي من ب           . أساس تقدمي املساعدة التقنية   
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ورحبت بالتدابري املتخذة لتعزيز النهوض باملرأة، مبا يف ذلك اعتمـاد           . أعلى النسب يف العامل   
. إىل خطة العمل املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية      اً  وأشارت أيض . قانون بشأن العنف املرتيل   

  .وقدمت أذربيجان توصيات
 املياه والصحة والتعليم، وإن     بالتحسينات احملققة يف قطاعات   اً  وأحاطت إيطاليا علم    -٦٣

وأثنت إيطاليا على موزامبيق إللغائها عقوبة      . كانت بعض التحديات اجلسيمة ال تزال قائمة      
. وأعربت إيطاليا عن أملها يف أن تباشر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أعماهلا قريباً            . اإلعدام

حلقوق اإلنـسان أثنـاء عمليـات       وأشارت إيطاليا إىل التقارير املتعلقة بانتهاكات الشرطة        
  .وقدمت إيطاليا توصيات. االحتجازاالعتقال و

وتساءلت الربتغال عن التدابري امللموسة اليت ُيعتزم اختاذها ملنع حـاالت اسـتخدام               -٦٤
واستفسرت الربتغال عن السياسات واإلجراءات اإلضـافية       . الشرطة املفرط والتعسفي للقوة   

 جلوء املواطنني إىل العدالة، للحد من االكتظاظ يف السجون          اليت ستتخذ لضمان توسيع فرص    
عن تعيني أمني املظامل وأعـضاء اللجنـة     وطرحت الربتغال سؤاالً  . وحتسني ظروف املعتقلني  
  .وقدمت الربتغال توصيات. الوطنية حلقوق اإلنسان

ة يف  ومع أن النمسا قد أثنت على التقدم الذي أحرزته موزامبيق يف اآلونة األخـري               -٦٥
جمال حقوق اإلنسان، فقد تساءلت عما تعتزم احلكومة القيام بـه للحـؤول دون تـصعيد                

وسـألت النمـسا عـن      . استخدام قوات األمن وسلطات السجون للقوة املفرطة والعنف       
اخلطوات اإلضافية املخطط هلا حلماية حقوق الطفل، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز             

  .دمت النمسا توصياتوق. ضد املرأةوالعنف 
تشاد بارتياح تعاون موزامبيق مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة          والحظت  -٦٦

وطلبت تشاد إىل   . على األمهية اليت توليها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         باعتبار ذلك دليالً  
 حقـوق  اجملتمع الدويل أن يساعد موزامبيق على التصدي للتحديات اليت تواجهها يف جمـال       

  .وقدمت تشاد توصية. اإلنسان
وأعربـت  . والحظت سلوفاكيا بتقدير سياسة موزامبيق السخية يف جمال اللجـوء           -٦٧

سلوفاكيا عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن التعذيب وسوء املعاملة ضد املعـتقلني يف               
ارج نطاق القضاء   عن تقارير عن اإلعدام خ      السجون من قبل املكلفني بإنفاذ القانون، فضالً      

أن اً  والحظت أيض . من قبل الشرطة واجليش واستمرار مشكلة اإلعدام خارج نطاق القانون         
  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. فرص اللجوء إىل العدالة ال تزال متثل حتدياً

عن التقدم املطرد احملرز يف       والحظت الدامنرك النمو االقتصادي اهلائل املطرد، فضالً        -٦٨
والحظت أن موزامبيق مل تصدق على بعض صكوك        . ١٩٩٢ اإلنسان منذ عام     جمال حقوق 

حقوق اإلنسان األساسية، وشجعتها بقوة على أن تعتمد دون تأخري الربوتوكول االختياري            
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
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 كانت موضوع انتقـاد مـن       ٢٠٠٩لعملية االنتخابية لعام    والحظت الدامنرك أن ا   . املهينة
جمموعات املراقبني الدوليني والوطنيني، وأعربت عن تقديرها لكون التشريعات االنتخابيـة           

  .وقدمت الدامنرك توصيات. للتنقيحاً ختضع حالي
 ت هولندا على موزامبيق لزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وإن كانت      وأثن  -٦٩

وأشارت إىل تقارير تدعي وقـوع      . بعض التحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق بنوعية التعليم        
وأثنت على تنقيح قانون  . حاالت استخدام مفرط للقوة وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء        

العمل يف موزامبيق ليحظر التمييز ضد املوظفني على أساس ميوهلم اجلنسية، لكنها أعربت عن 
  . قدمت هولندا توصياتو. ال يزال حيظر املثلية اجلنسية كون قانون العقوبات القلق إزاء

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء املكتب املركزي ملكافحة الفساد، وسّن            -٧٠
بيد أهنا الحظت أن املسؤولني ال يزالون متمادين، يف ظل إفالت من            . قانون مكافحة الفساد  

وتساءلت عن اخلطط   . ليات القتل غري املشروعة واالعتقال التعسفي     العقاب، يف الرشوة وعم   
وأعربت عن القلق إزاء انعدام الشفافية خالل  . املعدة لوضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد     

االنتخابات األخرية، وال سيما عدم قدرة اللجنة االنتخابية على التصرف باستقالل، وتعاظم            
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. جال السياسياحتياج أحزاب املعارضة للم

والحظت اهلند العملية اجلارية لتحقيق الالمركزية وتعزيز املشاركة يف صنع القرار يف     -٧١
والحظت اهلند اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة وأن فـريوس نقـص املناعـة               . البالد

اهلند التـزام موزامبيـق باالنـضمام إىل        وتقدر  . كبرياًاً  اإليدز ال يزال يشكل حتدي    /البشري
فيها، مثل العهد الـدويل اخلـاص       اً  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح بعد طرف        

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتزامها بتعزيز اإلطار املؤسسي، مـن خـالل            
  .ها الوطنية الكامل ملبادئ باريسامتثال جلنت

والحظت االستخدام املفرط للقـوة     . يسرا إىل أربع مسائل مثرية للقلق     وأشارت سو   -٧٢
من جانب قوات األمن، وتعدد حاالت االعتقال التعسفي واإلعدام خارج نطاق القـضاء،             
وعدم تأثري النمو السنوي يف حتسني احلقوق االجتماعية واالقتصادية للسكان وحقوق الطفل            

  .وقدمت سويسرا توصيات. يف موزامبيق
وهنأت أستراليا موزامبيق عن التقدم الالفت حنو االنتعاش الذي أحرزتـه يف فتـرة                -٧٣
والحظت أن فريوس نقص املناعة . بعد الرتاع، والتقدم جتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ما

للتنمية يف موزامبيق، وأثنت على اجلهود املبذولة       اً  كبرياً  اإليدز ال يزال يشكل هتديد    /البشري
وحثت أستراليا موزامبيق على التصدي للفساد املستشري،       .  موزامبيق ملعاجلة هذه املسألة    يف

وشجعت ما تبذله من جهود ملواصلة اإلصالح يف التعليم والعمالة من أجل إهناء العنف ضد               
  .وقدمت أستراليا توصيات .مبا يف ذلك االسترقاق اجلنسي، املرأة
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يف املنطقة، وأهنـا    اً  لك أحد أسرع االقتصادات منو    والحظت رواندا أن موزامبيق مت      -٧٤
وأشـارت روانـدا إىل     . تتبع أفضل املمارسات لوضع استراتيجيات فعالة للحد من الفقـر         

على مكافحة الفساد وعلـى     اً  وأثنت أيض . االرتفاع امللحوظ يف نسبة متثيل املرأة يف الربملان       
مـا  اً  حظت أن التقدم يف هذا اجملال غالب      بيد أهنا ال  . إجازة املكتب املركزي ملكافحة الفساد    

  . وقدمت رواندا توصيات. تعوقه املوارد احملدودة
والحظت أوروغواي أن موزامبيق متكنت، بعد اخلروج من حالة نزاع صعبة، مـن               -٧٥

حتقيق تقدم يف مجيع مؤشرات التنمية االقتصادية، مما ساهم يف إحراز تقدم على صعيد حالة               
جهت أوروغواي الشكر ملوزامبيق على تقريرها الـصادق عـن حالـة       وو. حقوق اإلنسان 

    .وقدمت أوروغواي توصيات. عن الفقر املدقع يف البالداً األطفال الناشئة جزئي
لزيارة البلـد  وأثنت إكوادور على قرار موزامبيق بدعوة تسعة من املكلفني بواليات     -٧٦

 يف حتـسني حقـوق اإلنـسان    ، مما يعكس رغبتها   ٢٠١٠أغسطس  /يف وقت واحد يف آب    
  . وقدمت إكوادور توصيات. لسكاهنا والتزامها بآلية االستعراض الدوري الشامل

وأعربت هنغاريا عـن    . واعترفت هنغاريا بضعف موزامبيق أمام الكوارث الطبيعية        -٧٧
استمرار قلقها إزاء انعدام األمن الغذائي والفقر املدقع، مما أدى إىل نشوء مـشاكل صـحية                

وأشارت إىل املعلومات املتعلقة بوجود عدد حمدود من املواطنني املـستفيدين مـن             . ةخطري
من التفاصيل عن مدى تواؤم قـرارات       اً  وطلبت هنغاريا مزيد  . الربامج االجتماعية والصحية  

وأشارت هنغاريا إىل فـرص اللجـوء إىل        . السلطات التقليدية مع متطلبات حقوق اإلنسان     
وقدمت . وإىل إخفاق حتقيقات الشرطة يف حاالت سوء املعاملة       اً  كبرياً  ديحتاً  العدالة باعتباره 
  . هنغاريا توصيات

وأقّرت شيلي بالتقدم احملرز، وأشارت إىل التحديات املاثلة فيما يتعلق بالعنف املرتيل              -٧٨
وأوضحت شيلي أن من املهم أن يبـذل اجملتمـع          . عن الفقر   واملساواة بني اجلنسني، فضالً   

لالستجابة لطلب للحصول على املساعدة التقنية الذي تقدمت به موزامبيق يف           اً  جهودالدويل  
  .وقدمت شيلي توصيات .تقريرها الوطين

والحظت الصني بتقدير أن موزامبيق قد حققت نتائج إجيابية يف جماالت احلد مـن                -٧٩
 يف شـرح    عن تقديرها للموقف الصادق للحكومة    اً  وأعرب أيض . الفقر، والصحة، والتعليم  

وأهابت الصني باجملتمع   . املشاكل والتحديات املتعلقة بالقضاء على الفقر والوقاية من اإليدز        
وقدمت الـصني   . ذكورة أعاله الدويل أن يعزز املساعدة الدولية والدعم التقين يف اجملاالت امل         

  .توصية
الـصرف  وأشارت لكسمربغ إىل املشاكل اخلطرية املتعلقة باحلصول على امليـاه و            -٨٠

وأعربت عن القلق إزاء حالة النساء، وال سـيما         . الصحي، خاصة يف املناطق النائية والريفية     
على الظـروف   اً  وشددت أيض . الالئي يعشن يف املناطق املعزولة اليت تعاين من الفقر واألمية         
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السيئة يف السجون، اليت تتميز باالكتظاظ وتفشي األمراض املعديـة واألوبئـة املـستوطنة              
  .وقدمت لكسمربغ توصيات. لعنفوا
ومع أن السويد قد رحبت باخلطوات اإلجيابية املتخذة، فقـد الحظـت أن املـرأة       -٨١
تزال تعاين من التمييز، مبا يف ذلك التمييز املتصل مبركزها الشخصي، وحقـوق امللكيـة                ال

ن انتـهاكات   وأشارت السويد إىل تقارير تفيد بأن الشرطة املوزامبيقية مسؤولة ع         . والعمالة
حلقوق اإلنسان، وأن الضحايا وأسرهم مل يتلقوا أي معلومات بـشأن التقـدم احملـرز يف                

   .وقدمت السويد توصيات. التحقيقات وظلوا دون وسائل انتصاف أو عدالة
 بواليات اإلجـراءات اخلاصـة قـد زاروا         والحظت التفيا أن العديد من املكلفني       -٨٢

والحظت أن طلبني آخرين للزيارة قد ناال املوافقة، . موزامبيق خالل السنوات اخلمس املاضية  
  .قدمت التفيا توصية يف هذا الصددو. فيما يوجد طلبان آخران قيد النظر

نة األفريقية  تعاون موزامبيق مع آليات األمم املتحدة واللج      اً  وسجلت الكونغو إجيابي    -٨٣
حلقوق اإلنسان والشعوب، وجهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املـرأة وخفـض معـدالت              

وأشارت الكونغو إىل الصعوبات املبلغ عنها، كما هو الـشأن          . الوفيات النامجة عن املالريا   
بالنسبة لنظام السجون، واجلهود اليت تبذهلا موزامبيق حللها، وكـذلك إىل الطلـب الـذي               

  . وقدمت الكونغو توصية.  البالد للحصول على املساعدة التقنيةتقدمت به
مـن  اً  وفيما يتعلق باملسائل املتصلة بالفساد، أوضحت موزامبيق أهنا اختذت عـدد            -٨٤

وأضـافت  . املبادرات مبا يف ذلك التدريب، ونشر املعلومات، والتدابري التأديبيـة واجلنائيـة          
 ملكافحة الفساد، وقدمت معلومات مفصلة      "عة تدابري جممو"إعداد  اً  موزامبيق أنه جيري حالي   

  .إىل أن القوانني ذات الصلة جيري استعراضها حالياًاً وأشارت أيض. يف هذا الصدد
على تساؤالت بشأن مسألة امليول اجلنسية، بّينت موزامبيـق أن دسـتورها            اً  ورد  -٨٥
ين من عادات ثقافيـة ودينيـة       وقالت إن البالد تعا   . يتضمن أية إشارة إىل امليول اجلنسية      ال

وأضافت أن املثلية . متجذرة، وإن هذه القضايا حديثة، ومل تبدأ معاجلتها إال يف الوقت الراهن    
اجلنسية ال ختضع للتجرمي، ألنه ال يوجد تعريف هبذا املعىن يف القـانون اجلنـائي، وبالتـايل            

 حريـة تكـوين     وأردفـت، خبـصوص   . ميكن معاقبة أي شخص بسبب املثلية اجلنسية       ال
  . اجلمعيات، أنه ال توجد أية قيود يف هذا الصدد

عديدة، اً  وخبصوص مسألة احلصول على املياه، أوضحت موزامبيق أهنا بذلت جهود           -٨٦
 املعتمدة  وقدمت معلومات مفصلة عن التدابري     .وأن تلك اجلهود أفضت إىل إحراز تقدم كبري       

  .وعن الوضع يف البالد
 اإلجيابية والتـشجيع الـذي       موزامبيق املشاركني على احملاورة    ويف اخلتام، شكرت    -٨٧
  .تلقته
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت موزامبيق يف التوصيات الواردة أدناه املقدمة إليها أثناء جلسة التحـاور              -٨٨

  :وهي تؤيدها
مـن خـالل    ومحايتها  توطيد اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان         -١-٨٨  
لتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          ا

  ؛)اجلزائر(ملهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ا
النظر يف إمكانية التوقيع أو االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنـسان             -٢-٨٨  

ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  الدولية املتبقية، مبا يف ذلك العهد الد      
والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم           

  ؛)نيجرييا(وإدماجهما يف تشريعاهتا الوطنية 
التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            -٣-٨٨  

لدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         واالجتماعية والثقافية، والعهد ا   
  ؛)إسبانيا) (وكول االختياري األولالربوت(
العهـد  :  التاليني  يف الصكني الدوليني   دراسة إمكانية أن تصبح طرفاً      -٤-٨٨  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقيـة الدوليـة          
  ؛)رجنتنياأل(وأفراد أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 

التعجيل بعملية التصديق على عدد من الصكوك القانونيـة الدوليـة        -٥-٨٨  
املتعلقة حبقوق اإلنسان ذات الصلة، وهي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)لالربتغا(ري األول  الربوتوكول االختيا–والسياسية 
 واالجتماعية  التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        -٦-٨٨  

  ؛)النمسا(والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الـدويل           -٧-٨٨  

االقتـصادية  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          
  ؛)سلوفاكيا(عية والثقافية واالجتما

 يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           أن تصبح طرفاً    -٨-٨٨  
  ؛)أستراليا(االجتماعية والثقافية و
  ؛)إكوادور (سحب التحفظات على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  -٩-٨٨  
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 الوطنيـة حلقـوق     يف أقرب وقت ممكن، خطة العمـل       ،أن تعتمد   -١٠-٨٨  
  ؛)يرلنداآ(اإلنسان 

 تطبيق القانون املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان            -١١-٨٨  
  ؛)االحتاد الروسي(
، يل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    بتشكاملتعلقة  شاورات  امل إكمال  -١٢-٨٨  

  ؛)اململكة املتحدة(جنة وتشغيل الل
 جلنة القـضاء    سيما وال زيادة التعاون مع اآلليات الدولية املعنية،       -١٣-٨٨  

على التمييز ضد املرأة والفريق العامل التابع جمللس حقوق اإلنسان املزمع إنشاؤه            
  ؛)فرنسا(أة يف القانون واملمارسة ملكافحة التمييز ضد املر

عاهدات وتقدمي تقريرها األويل بـشأن  املهيئات مواصلة تعاوهنا مع    -١٤-٨٨  
 تطبيق  عنوالسياسية وكذلك التقرير    تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال          
 التفاقيـة حقـوق     الربوتوكول االختياري (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

  ؛)الكونغو) (الطفل
سـتمرار  تكثيف اجلهود لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل بشأن ا        -١٥-٨٨  

  ؛)الربتغال(، يف املناطق الريفية املمارسات التقليدية الضارة لألطفال
املقرر اخلاص لألمم زيارة البلد املقدم من النظر يف االستجابة لطلب   -١٦-٨٨  

القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً        املتحدة املعين حباالت اإلعدام خارج      
  ؛)الربازيل(
املقـرر اخلـاص املعـين    لزيارة البلد من    وة  املوافقة على طلب دع     -١٧-٨٨  

  ؛)النرويج( ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًحباالت اإلعدام خارج الق
املقرر اخلاص لألمـم    زيارة موزامبيق املقدم من     املوافقة على طلب      -١٨-٨٨  

 ضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً       املتحدة املعين حباالت اإلعدام خارج الق     
  ؛)أملانيا(
املقرر اخلاص لألمـم املتحـدة املعـين      توجيه الدعوة إىل    النظر يف     -١٩-٨٨  

 لطلبـه   حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً، وفقـاً           
  ؛)إيطاليا(
 ٢٠٠٨كان قد طلبها يف عـام       االتفاق على موعد لزيارة حمتملة        -٢٠-٨٨  

ام خارج القضاء أو بـإجراءات      املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حباالت اإلعد      
  ؛)هولندا( سفاًموجزة أو تع
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املوافقة على طليب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج             -٢١-٨٨  
ـ             ن القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني ع

  ؛)سبانياإ(حقوق اإلنسان، لزيارة البالد 
املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع      السياسات لكفالة   مزيد من   تنفيذ    -٢٢-٨٨  

جنـوب  (ق املـرأة الريفيـة      وخاصة حقو ،  ككل وتعزيز الترويج حلقوق املرأة    
  ؛)أفريقيا

،  املساواة بني حقوق الرجل وحقوق املرأة      لكفالةمواصلة جهودها     -٢٣-٨٨  
  ؛)األرجنتني( للتوعية االجتماعية إجراءاتبطرق منها اختاذ 

، يف القـانون     املساواة يف معاملـة املـرأة      لكفالةاذ تدابري فعالة    اخت  -٢٤-٨٨  
  ؛)السويد(واملمارسة 

اختاذ تدابري فعالة للقضاء على املمارسات الثقافية املترسخة اليت متيز      -٢٥-٨٨  
  ؛)٢()أذربيجان(ضد املرأة 

  املمارسات الثقافيـة ضـد املـرأة       ستراتيجية للقضاء على  وضع ا   -٢٦-٨٨  
  ؛)٣()غلكسمرب(
مواصلة خفض الفوارق بني الرجل واملرأة من أجل التوصـل إىل             -٢٧-٨٨  

وكـذلك  بفرص املرأة يف التقاضي والتملـك،       وال سيما فيما يتعلق     ،  تكافؤ تام 
  ؛)السودان) (االقتصادي( اإلنتاج  دور يفمتكني املرأة من أداء

  ؛)تركيا( إلقامة العدل أكثر ختصصاًإنشاء حماكم لألحداث   -٢٨-٨٨  
عرضتها على جمموعـة املتـربعني      تطبيق جمموعة اإلجراءات اليت       -٢٩-٨٨  

 استجابة ألوجـه القلـق   ٢٠١٠مارس  /آذار عضواً، يف    ١٩الدولية املؤلفة من    
  ؛)الواليات املتحدة (٢٠٠٩بات عام البالغة املتعلقة بانتخا

 إجياد  اإلسراع يف تنفيذ استراتيجياهتا وسياساهتا الوطنية الرامية إىل         -٣٠-٨٨  
  ؛)السودان(ية الرئيسية يف البالد حلول فعالة للمشاكل الصح

__________ 

)٢( The recommendation as read out during the interactive dialogue: “Take effective measures to 

eradicate the persistent discriminatory stereotypes, cultural practices that discriminate against 

women”. 

)٣( The recommendation as read out during the interactive dialogue: “Establish a strategy to eliminate 

cultural practices and discriminatory stereotypes against women”. 
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كافحة فريوس نقص   النظر يف زيادة مستوى متويل اخلطة الوطنية مل         -٣١-٨٨  
 املزيد من املـساعدات     ، وحث اجملتمع الدويل على تقدمي     اإليدز و املناعة البشري 

  ؛)زمبابوي(
كافحة فريوس نقص املناعة    بري مل تعزيز براجمها واختاذ مزيد من التدا       -٣٢-٨٨  

  ؛)تركيا(يدز واملالريا والكولريا اإل/البشري
 التماس املساعدة التقنية من منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة             -٣٣-٨٨  

عنيـة مـن أجـل      ومنظمة العمل الدولية وغريها من املنظمات امل      ) اليونيسيف(
ـ /مكافحة انتشار أمراض مثل فريوس نقص املناعة البـشري         ، دز واملالريـا  اإلي

األمهـات  وختصيص املزيد من املوارد املالية خلفض املعدالت العاليـة لوفيـات            
  ؛)أذربيجان(ووفيات الرضع 

التنسيق مع مجيع اجلهات املاحنة ومنظمات اجملتمع املـدين بـشأن             -٣٤-٨٨  
مبا يف ذلك حتسني أوضاع السجون وتعزيز النظام        موضع انشغال مشترك،    قضايا  

اإليدز وغريهم مـن املرضـى      /املناعة البشري بني بفريوس نقص    الصحي للمصا 
الواليـات  (لصحية اجليدة   لزيادة فرص حصول مجيع املوزامبيقيني على الرعاية ا       

  ؛)املتحدة
 مـن  احملـددة اهلـدف  النظر يف التماس مزيد من املساعدة التقنية    -٣٥-٨٨  

 حقـوق اإلنـسان     وكاالت األمم املتحدة، من أجل الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال         
  ؛)تسوانابو(
مواصلة التماس املساعدة من الشركاء يف التنمية ووكاالت األمم           -٣٦-٨٨  

املتحدة املتخصصة من أجل حتقيق التنمية واحلصول على املساعدة التقنية وتلبية           
االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات هبدف إجياد حلول للتحديات اليت مت حتديدها           

  ؛)نيجرييا(ان التمتع حبقوق اإلنسعلى أهنا تعوق 
اجملتمع الدويل للجهود الـيت     التماس الدعم اهلادف واملستمر من        -٣٧-٨٨  

  ؛)ليسوتو( ا يف جمال حقوق اإلنسانا موزامبيق لتعزيز الوفاء بالتزاماهتتبذهل
حتديد االحتياجات الفنية واملالية املطلوبة ملساعدة البالد لالرتقـاء           -٣٨-٨٨  

الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان      التزاماهتا الدولية مبوجب الـصكوك      إىل مستوى   
  ؛)املغرب(
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التماس دعم شركاء التنمية لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات           -٣٩-٨٨  
ملواجهة التحديات اليت مت حتديدها يف تقريرها الوطين وذلك لتعزيز جهودهـا يف             

  )٤()رواندا(وتعزيزها جمال محاية حقوق اإلنسان لشعبها 
 قد ُنفّذت أو هي يف طـور  حتظى التوصيات التالية بتأييد موزامبيق، اليت ترى أهنا    -٨٩

  :التنفيذ
من خـالل   ومحايتها  توطيد اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان         -١-٨٩  

  ؛)اجلزائر(ق األشخاص ذوي اإلعاقة التصديق على اتفاقية حقو
مام إىل معاهدات حقوق اإلنسان     النظر يف إمكانية التوقيع أو االنض       -٢-٨٩  

 يف  وإدماجها،  الدولية املتبقية، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  ؛)نيجرييا(تشريعاهتا الوطنية 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري حلقوق األشخاص         -٣-٨٩  
ـ              ق وذوي اإلعاقة وتكثيف اجلهود بغية التصديق الفـوري علـى اتفاقيـة حق

  ؛)إسبانيا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
اململكـة  (اص ذوي إلعاقـة     التصديق على اتفاقية حقوق األشخ      -٤-٨٩  

  ؛)املتحدة
اتفاقيـة  :  يف الصك الدويل التـايل     دراسة إمكانية أن تصبح طرفاً      -٥-٨٩  

  ؛)األرجنتني(األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق 
  ؛)النمسا(اقة وق األشخاص ذوي اإلعالتصديق على اتفاقية حق  -٦-٨٩  
 األشـخاص ذوي اإلعاقـة       يف اتفاقيـة حقـوق     أن تصبح طرفاً    -٧-٨٩  

  ؛)استراليا(
ق اتفاقية حقـو  : ق على االتفاقية الدولية التالية    التوقيع أو التصدي    -٨-٨٩  

  ؛)إكوادور(األشخاص ذوي اإلعاقة 
تعزيـز   مواصـلة    لكفالةمواصلة تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان        -٩-٨٩  

  ؛)جنوب أفريقيا( ومحايتها يف اجملتمع ككل حقوق اإلنسان

__________ 

)٤( The recommendation as read out during the interactive dialogue: “Recommend to development 

partners to extend technical assistance and capacity building to Mozambique in the areas 

identified in its national report so as to reinforce its efforts in the protection and promotion of the 

human rights of its people”. 
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االنتهاء من عملية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبـادئ             -١٠-٨٩  
  ؛)فرنسا( املنشأة مبوجب القانون  وظيفة أمني املظاملوشغلباريس 

 يف تشغيل املؤسسة الوطنية حلقـوق       اختاذ التدابري الالزمة لإلسراع     -١١-٨٩  
ليهـا يف مبـادئ بـاريس       املعايري الدولية املنصوص ع     مبوجب اإلنسان املنشأة 

  ؛)األرجنتني(
 أن  اليت ينبغي هلا   ،املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    استكمال إنشاء   -١٢-٨٩  

  ؛)زامبيا(متتثل ملبادئ باريس 
متابعة املبادرات املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق            -١٣-٨٩  

 يف هـذه     يف جمال حقوق اإلنسان واملضي قُدماً      اهلاأعماإلنسان للنهوض جبدول    
  ؛)هنغاريا( ملبادئ باريس املهمة، وفقاً

ملباشـرة   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل         هتيئة  -١٤-٨٩  
  ؛)الدامنرك( يف املستقبل القريب أعماهلما

ـ    ها الرامية إىل تعيني أمني مظامل     تكثيف جهود   -١٥-٨٩   شغيل ، وضـمان الت
  ؛)إسبانيا(سان، يف أقرب وقت ممكن الكامل للجنة الوطنية حلقوق اإلن

التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -١٦-٨٩  
  ؛)السويد(امها يف القانون احمللي ضد املرأة وإدراج أحك

صول إىل  إلغاء مجيع القوانني التمييزية فيما يتعلق باملرأة وتعزيز الو          -١٧-٨٩  
  ؛)لكسمربغ(يف مجيع املستويات التعليم 

من خالل التشريعات وتـدابري     ومحايتها  زيادة تعزيز حقوق املرأة       -١٨-٨٩  
 االجتماعيـة   السياسة ومن خالل التصدي للمواقف واملمارسـات التمييزيـة        

  ؛)النرويج(والثقافية 
 ضـد   مراجعة التشريعات هبدف القضاء على مجيع أشكال التمييز         -١٩-٨٩  

  ؛)أستراليا (املرأة، وال سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات وقوانني املرياث
تكثيف اجلهود من أجل اإلسراع يف تنفيذ التدابري واإلجـراءات            -٢٠-٨٩  

 من حريتهم، يف    لضمان االمتثال للمعايري الدولية لألشخاص احملرومني      احلكومية
  ؛)لكسمربغ(أقرب وقت ممكن 

للحد من االكتظاظ يف الـسجون وحتـسني        تنفيذها  ووضع خطة     -٢١-٨٩  
  ؛)كندا(سة بدائل للحبس االحتياطي درابطرق منها ظروف االحتجاز فيها، 

 بوسائل منـها  اختاذ مزيد من اخلطوات ملنع سوء معاملة السجناء           -٢٢-٨٩  
  ؛)اململكة املتحدة(عاملة السجناء زيادة االمتثال ملعايري األمم املتحدة الدنيا مل
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اختاذ خطوات على سبيل االستعجال جلعل ظروف االحتجـاز يف            -٢٣-٨٩  
  ؛)النرويج(انونية الدولية ملعاملة السجناء شية مع املعايري القاالسجون متم

سيما للحد مـن      وال ابري فعالة لتحسني ظروف االحتجاز    اختاذ تد   -٢٤-٨٩  
ني  عـن حتـس    فـضالً ،  ائم العنف فيها  االكتظاظ يف السجون ومنع ارتكاب جر     

  ؛)النمسا( خدمات التعليم والصحة صول السجناء إىلح
، ضد النساء والفتيـات جرميـة جنائيـة      ضمان أن يشكل العنف       -٢٥-٨٩  

، وضـمان محايـة     هم وإعادة تأهيل  مرتكبيها ومعاقبتهم وكذلك ضمان مقاضاة    
  ؛)سلوفينيا(وسائل فورية لالنتصاف ضحايا العنف ووصوهلم إىل 

للقانون املتعلق بالعنف املرتيل ضد املـرأة ونـشر         التنفيذ الكامل     -٢٦-٨٩  
  ؛)جنوب أفريقيا(ى أوسع نطاق ممكن املعلومات عن هذا القانون عل

وتنفيـذ  ،  التنفيذ الفعال للقانون املتعلق بالعنف املرتيل ضد املـرأة          -٢٧-٨٩  
فيما يتعلق باالعتداء اجلنسي يف املدارس لتـوفري محايـة          " عدم التسامح "سياسة  
  ؛)ليشيت -تيمور (لنساء والفتيات أفضل ل

 يف  ُسـنَّت اختاذ خطوات فعالة لتنفيذ التشريعات اجلديـدة الـيت            -٢٨-٨٩  
 Lei Contra(، والعنف املرتيل )Lei da Familia( فيما يتعلق باألسرة ٢٠٠٩ عام

ViolenciaDoméstica (بالبشرواالجتار ) Lei contra Trafico de Pessoas(عاجلة  مل
من أجل مساءلة   على األطفال واستغالهلم واالجتار هبم       اجلنسي   عتداءاالمواضيع  

  ؛)النمسا(ومحايتهم لضحايا لانتصاف وسائل مرتكبيها وتوفري 
سيما  وال، تعزيز تطبيق التشريعات يف جمال مكافحة التمييز والعنف  -٢٩-٨٩  

  ؛)فرنسا(نسي ضد النساء والفتيات مجيع أشكال العنف اجل
وال سـيما   ،   سياسات ملكافحة التمييز والعنف ضد املـرأة       اعتماد  -٣٠-٨٩  

  ؛)لربازيلا ( وتنفيذ تلك السياساتالعنف املرتيل واجلنسي
اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز أو              -٣١-٨٩  

  ؛)إكوادور(ومعاقبة مرتكبيها تها العنف ضد املرأة ومكافح
مبـا يف ذلـك      ،الطفل بدعمه بآليات فعالـة    حلماية  تعزيز نظامها     -٣٢-٨٩  

  ؛)تايلند(ت إساءة معاملة األطفال  عن حاالالرواياتالتحقيق يف 
، فال ضـحايا سـوء املعاملـة واإلمهـال        فتح مالجئ مؤقتة لألط     -٣٣-٨٩  

وتزويدهم مبا يلزم من دعم نفسي وغريه من أشكال الدعم ملعافـاهتم وإعـادة              
  ؛)تايلند(إدماجهم يف اجملتمع 
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مناسبة ملعاجلة املـسائل املتـصلة باالعتـداء    تدابري تشريعية وضع    -٣٤-٨٩  
  ؛)أوروغواي (اجلنسي واالستغالل اجلنسي واستخدام األطفال يف البغاء

تقدمي اخلدمات الصحية و  صلة جهودها لتحسني نظام السجون و     موا  -٣٥-٨٩  
شـخاص  ، وال سيما األطفال ضـحايا االجتـار باأل        املزيد من احلماية لألطفال   

  ؛)الكرسي الرسويل(
تعزيز التشريعات واعتماد خطة عمل ملكافحة االستغالل اجلنـسي           -٣٦-٨٩  

  ؛)النرويج( بالبشر واالجتار
،  يف القضاء على عمل األطفال     قُدماًاختاذ التدابري الالزمة للمضي       -٣٧-٨٩  

لذي حيظر عمل األطفـال     ، ا  حلماية األطفال  ٢٠٠٨ق قانون عام    عن طريق تطبي  
  ؛)وروغوايأ(
  ؛)الكرسي الرسويل( مكافحة الفساد مواصلة جهودها يف  -٣٨-٨٩  
إىل العدالـة    وإتاحة فرص اللجـوء   تعزيز اجلهود ملكافحة الفساد       -٣٩-٨٩  

  ؛)الربازيل(
  ملكافحة الفساد تنفيذاً كامالً    تنفيذ التشريعات اليت أدخلت حديثاً      -٤٠-٨٩  

  ؛)سترالياأ(
جناز األعمال اليت التزمت بالقيام هبا يف اجملاالت        املواعيد وإ ب التقيد  -٤١-٨٩  

تعديل النظـام   : ٢٠١٠مارس  /آذاراملصفوفة املقدمة يف     يف   املبيَّنةالثالثة العامة   
  ؛)الواليات املتحدة(ومكافحة الفساد ة لالقتصاد،  واإلدارة احلكيماالنتخايب،

افحة الفساد  زيادة مستوى التمويل املقدم إىل املكتب املركزي ملك         -٤٢-٨٩  
ولني ني العـامني وزيـادة مـساءلة املـسؤ        لتوسيع براجمه التدريبية لصاحل املدع    

حقـة   بالتحقيق يف هـذه اجلـرائم ومال       للمكتباحلكوميني عن طريق السماح     
  ؛)الواليات املتحدة(مرتكبيها 

  ؛)املغرب(الحات القضائية اجلارية مواصلة اإلص  -٤٣-٨٩  
  ؛)أستراليا(قطاعي العدالة واألمن مة يف تعزيز اإلصالحات القائ  -٤٤-٨٩  
، مع التركيز بوجه خاص     اإلصالحات الفعالة لنظام العدالة   مواصلة    -٤٥-٨٩  

  ؛)سلوفاكيا( للمواطنني احملرومني على ضمان توفري املساعدة القانونية اجملانية
زيادة اجلهود املبذولة لتعزيز برنامج إصالحات النظـام القـضائي            -٤٦-٨٩  

  ؛)أنغوال(
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الـشرطة املعلومـات    أفراد  اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تلقي        -٤٧-٨٩  
ليـة يف    اللتزامات الـبالد الدو    والتدريب واملعدات الالزمة ألداء واجباهتم وفقاً     

  ؛)كندا(جمال حقوق اإلنسان 
مواصلة اختاذ تدابري لتدريب قوات الشرطة الوطنيـة مـن أجـل         -٤٨-٨٩  

 ملبادئ سـيادة القـانون      ، وفقاً يقة مالئمة ومتناسبة  ء مهامها بطر  متكينها من أدا  
  ؛)أملانيا(
أكادمييـة علـوم    بتعزيز مناهج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان          -٤٩-٨٩  

يش املناسـبة لقـوات األمـن       الشرطة وحتديد مدونة األخالقيات وآليات التفت     
  ؛)فرنسا(
 تنظم عمل   تعديل القوانني والقواعد ومدونات قواعد السلوك اليت        -٥٠-٨٩  

  ؛)إكوادور(الدولية حلقوق اإلنسان  مع املعايري ومواءمتهاالشرطة 
تعديل القوانني واللوائح وقواعد السلوك اليت تنظم أداء الـشرطة            -٥١-٨٩  

  ؛)السويد( الدولية حلقوق اإلنسان مع املعايريملواءمتها 
حل اعتماد برامج للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان لـصا           -٥٢-٨٩  

هبـدف  ،  استخدام القوة ب فيما يتصل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما       
 توفري أساليب بديلة ملعاجلة أي حالة عنف حمتملة معاجلـة تتناسـب ودرجتـها             

  ؛)إسبانيا(
، وغـري متحيـزة يف مجيـع        ضمان إجراء حتقيقات شاملة وسريعة      -٥٣-٨٩  

ت القتل خارج القضاء وغريها مـن       ، وحاال حاالت االحتجاز التعسفي املزعومة   
تقدمي اجلناة إىل القـضاء     ، و دام املفرط للقوة من جانب الشرطة     حاالت االستخ 

  ؛)كندا(
التأكد من أنه يتم فوراً وقف حاالت اسـتخدام قـوات األمـن               -٥٤-٨٩  

انب هيئة مستقلة   ، والتحقيق فيها من ج    لطات السجون املفرط للقوة والعنف    وس
  ؛)النمسا(ونزيهة 

ضمان إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة يف مجيـع حـاالت             -٥٥-٨٩  
  ؛)هولندا(استخدام القوة املشتبه فيها اإلعدام خارج القضاء وغريه من أشكال 

إجراء حتقيق فوري وذي مصداقية وحيـادي يف مجيـع احلـاالت        -٥٦-٨٩  
فرط للقوة  املزعومة املتعلقة بالقتل خارج القضاء وغريه من أشكال االستخدام امل         

من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون اليت تؤدي إىل الوفاة وتقـدمي مجيـع              
  ؛)سلوفاكيا(ية للمحاكمات العادلة اجلناة إىل العدالة عمالً باملعايري الدول
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إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة يف حاالت اإلفراط يف استخدام القوة     -٥٧-٨٩  
تقـدمي أولئـك الـذين تثبـت        ، و فاذ القانون إنبمن جانب املوظفني املكلفني     

وأسـرهم تعويـضاً كافيـاً      مسؤوليتهم إىل العدالة وإدانتهم وتعويض الضحايا       
  ؛)إكوادور(
 والتعـذيب وسـوء     القضاءالتحقيق يف مجيع حاالت القتل خارج         -٥٨-٨٩  

  ؛)أملانيا(ولني عنها إىل العدالة املعاملة من جانب الشرطة وتقدمي املسؤ
 القـضاء مان التحقيق املستقل يف مجيع ادعاءات اإلعدام خارج         ض  -٥٩-٨٩  

  ؛)هنغاريا(والتعذيب 
إجراء حتقيق شامل ونزيه يف مجيع مزاعم التعذيب واالعتداء البدين            -٦٠-٨٩  

وتقدمي أي شخص يشتبه يف أنه جلأ إىل اإلفراط يف استخدام القوة، والتعـذيب              
  ؛)لسويدا(الة وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان، إىل العد

 ، وفقاً الحترام احلظر التام للتعذيب   اختاذ تدابري فعالة، دون تأخري،        -٦١-٨٩  
  ؛)السويد(اتفاقية مناهضة التعذيب اللتزاماهتا الدولية مبوجب 

ء املعاملة من إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف مزاعم التعذيب وسو        -٦٢-٨٩  
  ؛)سويسرا(يض الكامل  الضحايا التعولعدالة وضمان تلقيأجل تقدمي اجلناة إىل ا

ضمان التحقيق يف مجيع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة وتقدمي اجلناة   -٦٣-٨٩  
ورد االعتبـار للـضحايا      للمعايري الدولية حملاكمـة العادلـة        إىل العدالة وفقاً  

  ؛)سلوفاكيا(
التحقيق يف مجيع تقارير التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملـة             -٦٤-٨٩  

  ؛)إيطاليا ( أماكن االحتجازيف
ري حبس األطفـال  ألحداث يف مجيع أحناء البالد لتيس إنشاء حماكم ل    -٦٥-٨٩  

  ؛)كندا( بشكل منفصل عن البالغني واملراهقني
، اختاذ تدابري لضمان تسجيل مجيع األطفال بعـد الـوالدة فـوراً             -٦٦-٨٩  

 نظـام احلمايـة     كخطوة هامة للغاية لكي يستفيد األطفال وفقاً للقـانون مـن          
  ؛)أوروغواي(االجتماعية 

ضمان جتهيز الطلبات اليت تقـدمها املنظمـات غـري احلكوميـة              -٦٧-٨٩  
قاً ملبادئ عدم التمييـز،      ووف وسريعاًللحصول على االعتماد، جتهيزاً موضوعياً      

مل يبت فيها    هلذه املبادئ، مبراجعة الطلبات اليت       على وجه السرعة، وفقاً    ،والقيام
  ؛)كندا( طويل منذ أمد

  ؛)تركيا(باملرأة يف قوانني العمل تعزيز إنفاذ أحكام املساواة املتعلقة   -٦٨-٨٩  
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 تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وسوء التغذيـة واألميـة             -٦٩-٨٩  
  ؛)أذربيجان(
االستمرار يف تنفيذ سياسات التنمية واحلد من الفقر بغيـة تعزيـز           -٧٠-٨٩  

  ؛)الصني(ملستقرة االتنمية السلمية 
 الفقـر وضـمان التنميـة    مكافحـة مواصلة جهودها الرامية إىل      -٧١-٨٩  

حلد من األمية وتوفري اخلدمات الطبية  عن التنفيذ الكامل خلطط ااملستدامة؛ فضالً
؛ )اإليـدز /للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري    وخاصة  (ذات النوعية العالية    

  ؛)االحتاد الروسي(على املياه صول السكان وضمان ح
يف جمـال التنميـة     وخططهـا   مواصلة تطبيق استراتيجيات البالد       -٧٢-٨٩  

  ؛)كوبا( هتدف إىل احلد من الفقر االجتماعية االقتصادية، وال سيما تلك اليت
هـداف   األ قستراتيجيتها ملكافحة الفقر لتحقي   االستمرار يف تنفيذ ا     -٧٣-٨٩  

  ؛)املغرب(اإلمنائية لأللفية 
، مبا يف ذلك وضع     لدويل ملكافحة الفقر   مع اجملتمع ا   جتاوهبامواصلة    -٧٤-٨٩  

  ؛) ليشيت-تيمور( يف الفقر املدقع خطط اجتماعية خاصة لألسر اليت تعيش
  لتحسني التمتع بـاحلق يف التعلـيم       مواصلة تطبيق برامج وتدابري     -٧٥-٨٩  

  ؛)كوبا( يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق
 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٥ و ٤حتقيق اهلدفني   ة  نشر وتنفيذ خط    -٧٦-٨٩  

 باالستناد إىل حـق األم والطفـل يف         ،اليت وافقت عليها وزارة الصحة     ،لأللفية
  ؛)سويسرا(الصحة 

تطبيق التدابري الرامية إىل زيادة عدد العاملني يف جمـال الـصحة              -٧٧-٨٩  
  ؛)سويسرا(التدريب العايل النوعية وضمان تلقيهم 

، بنشر وتنفيـذ اخلطـة      عنظراً الرتفاع معدل وفيات الرض    م،  القيا  -٧٨-٨٩  
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك باسـتخدام    ٥و ٤الرامية إىل حتقيق اهلدفني     

  ؛)أوروغواي(جمال صحة األم والطفل ق يف قوقائم على احلهنج 
 مشكلة فريوس نقـص  مواصلة تطبيق برامج وتدابري ملنع ومكافحة      -٧٩-٨٩  

  ؛)كوبا(اإليدز /البشرياملناعة 
انتشار الفقر  مواصلة جهودها لالمتثال الكامل حلقوق الطفل رغم          -٨٠-٨٩  

  ؛)السودان(
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إيالء اهتمام أكرب لربامج خفض وفيات الرضع بـسبب اإليـدز             -٨١-٨٩  
ملستوى الـوطين،    يف صفوف النساء على ا     انتشار فريوس نقص املناعة البشري    و

  ؛)اجلزائر( والسل ي الكولرياوكذلك مكافحة وباء
يـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          احلفاظ على مـستوى الوقا      -٨٢-٨٩  

  ؛)سنغافورة(العالج وزيادته اإليدز وبرامج الرعاية و/البشري
  ؛)هنغاريا(نع تأنيث وباء اإليدز اختاذ خطوات مل  -٨٣-٨٩  
زيادة جهودها لتمكني شعب موزامبيق من االستفادة مـن امليـاه             -٨٤-٨٩  

 وذات النوعية العالية وكذلك من البنية التحتيـة للـصرف الـصحي           النظيفة،  
  ؛)لكسمربغ(
، واملـشاريع   مج لتحسني نظام الضمان االجتمـاعي     تكثيف الربا   -٨٥-٨٩  

، علـى   على مياه الـشرب   صول  ومرافق الصرف الصحي املرتلية واحل    السكنية  
  ؛)شيلي( أوصت به جلنة حقوق الطفل النحو الذي

ـ    ود الرامية إىل  مواصلة اجله   -٨٦-٨٩    امليـاه   علـى صول   حتسني فرص احل
  ؛)سنغافورة (والصرف الصحي

 الوطنيـة املتعلقـة حبقـوق       تعزيز التدابري املتخذة لتنفيذ الربامج      -٨٧-٨٩  
  ؛)أنغوال(دماجها يف نظام التعليم ، تنفيذاً فعاالً، وال سيما فيما يتعلق بإاإلنسان

عدم إكمال الفتيـات    كامنة وراء   اختاذ تدابري ملكافحة األسباب ال      -٨٨-٨٩  
  ؛)فنلندا( لتعليمهن

د الفتيات  وضع برامج وتنظيم محالت هتدف إىل مكافحة التمييز ض          -٨٩-٨٩  
  ؛)الربازيل(يف املدارس 

الـذي   التحـرش اجلنـسي   تنفيذ القانون الوطين املتعلق مبكافحة        -٩٠-٨٩  
  ؛)مبيازا( سيما يف مؤسسات التعليم  النساء والفتيات واللهتتعرض 

اختاذ خطوات فعالة ملكافحة مضايقة الفتيات واالعتداء علـيهن يف        -٩١-٨٩  
  ؛)النمسا(فعلية النظام التعليمي وضمان معاقبة اجلناة معاقبة 

ولني عن أعمـال العنـف واملـضايقات        ضمان معاقبة مجيع املسؤ     -٩٢-٨٩  
يف النظـام    سـيما     وال فعليـة ، معاقبة   داء اجلنسي املرتكبة حبق الفتيات    واالعت

، ا يف ذلك اإلبالغ عن هذه األوضاع      ، مب التعليمي، وضمان تلقي الفتيات للدعم    
  ).أوروغواي(واختاذ تدابري لتوفري اجلرب واحلماية 

ستدرس موزامبيق التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب،            -٩٠
نسان املزمـع عقـدها يف      دون أن يتجاوز ذلك الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإل         
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وسوف ُتدرج ردود موزامبيق على التوصيات يف تقرير النتائج          . ٢٠١١ يونيه /حزيران
الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الـسابعة عـشرة املزمـع عقـدها يف                

  :٢٠١١ يونيه/حزيران
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١-٩٠  

سري، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والتوقيع والتـصديق          الق
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية مستقلة          

  ؛)فرنسا(فتيش مراكز االحتجاز لت
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           -٢-٩٠  

وتكثيف اجلهود بغيـة  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق 
اص من االختفاء القسري    التصديق فوراً على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ       

  ؛)سبانياإ(
ناهضة التعـذيب   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية م       -٣-٩٠  

  ؛)اململكة املتحدة(
:  يف الـصكني الـدوليني التـاليني       رفاًدراسة إمكانية أن تصبح ط      -٤-٩٠  

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع          
  ؛)األرجنتني( من االختفاء القسري األشخاص

التعجيل بعملية التصديق على عدد من الصكوك القانونية الدولية           -٥-٩٠  
وكول االختياري امللحق بالعهد    ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان، ومها الربوت       

الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والربوتوكـول           
كمـة اجلنائيـة    االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما األساسي للمح       

  ؛)الربتغال(الدولية 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -٦-٩٠  

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونظام روما األساسـي للمحكمـة          باحل
لعـام  املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية       تفاقيةالاجلنائية الدولية وكذلك ا   

  ؛)سلوفاكيا (١٩٦١لعام واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية  ١٩٥٤
الربوتوكول : ليتنياالتفاقيتني الدوليتني التا  التوقيع أو التصديق على       -٧-٩٠  

اص من االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ
  ؛)إكوادور(االختفاء القسري 

النظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيـسية            -٨-٩٠  
ـ            ة اليت وقعت عليها موزامبيق بالفعل، مثل نظام روما األساسي واالتفاقية الدولي

  ؛)شيلي(شخاص من االختفاء القسري حلماية مجيع األ
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رصد املزيد من األموال لبناء القدرات من أجل تعزيـز خمتلـف              -٩-٩٠  
  ؛)زمبابوي(املؤسسات 

االحتـاد  (ية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        تنفيذ خطة عملها الوطن     -١٠-٩٠  
  ؛)الروسي

بواليـات يف إطـار     النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني           -١١-٩٠  
  ؛)الربازيل(م املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان اإلجراءات اخلاصة لألم

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة التابعـة        -١٢-٩٠  
  ؛)التفيا (ق اإلنسانجمللس حقو

ـ   النظر يف توجيه    -١٣-٩٠   ة  دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة التابع
  ؛)الربتغال(اإلنسان جمللس حقوق 

 توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع آليات اإلجراءات اخلاصـة           -١٤-٩٠  
  ؛)سبانياإ(
 توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل آليـات اإلجـراءات اخلاصـة            -١٥-٩٠  

  ؛)دورإكوا(
حدة اخلاصـة يف جمـال      توجيه دعوة دائمة إىل إجراءات األمم املت        -١٦-٩٠  

  ؛)ملتحدةاململكة ا(حقوق اإلنسان 
  ؛)الدامنرك(إىل اإلجراءات اخلاصة  دعوة دائمة توجيه  -١٧-٩٠  
 يف جملـس حقـوق      توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات        -١٨-٩٠  

  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
ة بـشأن اسـتقالل القـضاة       تنفيذ توصيات خرباء األمم املتحد      -١٩-٩٠  

اليت تواجهها النساء وغريهن    ، مع التركيز بصفة خاصة على التحديات        واحملامني
ـ  ، مبا يف ذلك احملرومة يف الوصول إىل العدالة    من الفئات  الت مـن  مكافحة اإلف

  ؛)النرويج(العقاب والفساد 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوضيح املزاعم املتعلقة باإلعدام خارج           -٢٠-٩٠  

  ؛)سويسرا(حاالت االحتجاز التعسفي القضاء و
نه اجلـرائم اجلنـسية ضـد       انون احلايل من خالل تضمي    تعديل الق   -٢١-٩٠  

  ؛)سلوفينيا(ية واالستغالل اجلنسي مبا يف ذلك العالقات اجلنسية القسر ،األطفال
 وسيادة القانون يف سياق الربنـامج       احلكم الرشيد مواصلة حتسني     -٢٢-٩٠  

  ؛)فنلندا(املقبل للحد من الفقر 
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يـة مـن أوجـه الالمـساواة        تضمني تدابري ملموسة للحد بفعال      -٢٣-٩٠  
  ؛)فنلندا(ق برنامج احلد من الفقر االجتماعية واإلقليمية يف سيا

ج املقبل للحـد مـن الفقـر        زيادة فرص العمل يف سياق الربنام       -٢٤-٩٠  
  ؛)فنلندا(
 مزارعي الكفاف، يف    يشملإيالء اهتمام خاص لقطاع الزراعة، مبا         -٢٥-٩٠  

  ؛)فنلندا( مج املقبل للحد من الفقرسياق الربنا
ستراتيجية قطاع التعليم املقبل موضـوع توسـيع        تضمني برنامج ا    -٢٦-٩٠  

خالل السنوات األوىل من التعليم     ) التعليم بلغة األم  (لثنائي اللغة   نطاق التعليم ا  
  ؛)فنلندا(ئي االبتدا

 الفتيات احلوامـل إىل مـدارس       حتويلإلغاء التشريع الذي يتطلب       -٢٧-٩٠  
طالبات احلوامل قيوداً حتول دون     اءات لضمان عدم مواجهة ال     واختاذ اإلجر  ليلية
  ؛)آيرلندا(على التعليم صوهلن ح

استخدام املنحة اليت مدهتا ثالث سنوات لزيـادة حتـسني نوعيـة       -٢٨-٩٠  
  ؛)٥()هولندا( ضمان احلق يف التعليم وبالتايل التعليم،

  :امبيق موزبتأييدال حتظى التوصيات الواردة أدناه   -٩١
 يف الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان اليت        أن تصبح طرفاً    -١-٩١  

 مل توقع بعد عليها على الرغم من جهودها الرامية إىل حتقيق التزاماهتـا الدوليـة              
  ؛)تشاد(
، وكذلك أي فتـاة      مجيع الفتيات اجملندات سابقاً    التأكد من مشول    -٢-٩١  

مـل الـسخرة أو يف االسـتغالل        وشابة مت استغالهلا يف القوات املسلحة يف ع       
  ؛)سلوفينيا(ً اجلنسي، يف برامج إعادة إدماج اجلنديات سابقا

زيادة التركيز على مساعدة الفتيات اجملنـدات سـابقاً إلعـادة             -٣-٩١  
  ؛)غانا(إدماجهن يف اجملتمع 

إلغاء القوانني اليت جترم العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني من            -٤-٩١  
، وضمان احلق الكامل يف تكوين اجلمعيات، مبـا يف ذلـك حـق              نفس اجلنس 

  ؛)فرنسا (امليول اجلنسيةوضوع مب املهتمةاملنظمات غري احلكومية 
__________ 

)٥( The recommendation as read out during the interactive dialogue: “Recommend to development 

partners to extend technical assistance and capacity building to Mozambique in the areas 

identified in its national report so as to reinforce its efforts in the protection and promotion of the 

human rights of its people”. 
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إلغاء العقوبات اجلنائية على ممارسة نشاط جنسي بالتراضي بـني            -٥-٩١  
  ؛)هولندا(البالغني 

ـ     ٧١ و ٧٠تعديل املادتني     -٦-٩١   رمي  من قانون العقوبات بغيـة عـدم جت
ضمان حق املثليـات    تراضي بني البالغني من نفس اجلنس و      العالقات اجلنسية بال  

يف تكـوين مجعيـات وتـسهيل       ومغايرو اهلوية اجلنسية    واملثليني وثنائيي اجلنس    
ة  اجلنـسي  امليـول  املنظمات غري احلكومية املتخصصة يف قضايا        نشاطوتسجيل  

  ؛)سبانياإ(واهلوية اجلنسانية 
وسـنِّها  يعات اليت توفر محاية أكرب للحقوق السياسية        التشرصوغ    -٧-٩١  

  ؛)الواليات املتحدة(وتنفيذها 
ضمان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والسماح بتسجيل املنظمات        -٨-٩١  

  ؛)هولندا(املهتمة بقضايا امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية غري احلكومية 
 وإعمـال احلـق يف الغـذاء      اختاذ إجراءات فورية الحترام ومحاية        -٩-٩١  

  ؛)هنغاريا(
 التأمني الصحي واألدوية ذات النوعية العالية       كفالة احلصول على    -١٠-٩١  

  ).سويسرا( لألشخاص ذوي الدخل املنخفض
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -٩٢

وال ينبغـي تأويـل هـذه       . راضأو الدولة موضـوع االسـتع     /اليت قدمتها و  ) الدول(
 .د حظيت بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيات على أهنا ق/االستنتاجات و



A/HRC/17/16 

33 GE.11-12377 

 املرفق

 تشكيلة الوفد    
 The delegation of Mozambique was headed by H.E. Mrs. Benvinda LEVI, Minister of 
Justice and composed of the following members: 

• H.E. Mrs. Frances RODRIGUES, Ambassador, Permanent Representative, 

• Permanent Mission of the Republic of Mozambique;  

• Mr. Elias Jaime ZIMBA, Minister Counselor, Permanent Mission of the Republic of 
Mozambique;  

• Mr. Milagre Macaringue, Deputy Director for International Organizations and 
Conferences, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation;   

• Mr. Albachir MACASSAR, Head of Department for the Promotion and 
Development of. Human Rights, Ministry of Justice of the Republic of 
Mozambique;   

• Mr. Claúdio Mate,  Lawyer, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 

• Mrs. Francelina Romão,  Adviser to the Minister of Health, Ministry of Health 

• Mr. Rafael Die,Communication Adviser, Ministry of Justice 

• Mr. Miguel Raúl TUNGADZA, Second secretary, Permanent Mission of the 
Republic of Mozambique 

        

 


