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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء مبوجب املـادة          

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ــراألويل   ــامع للتقريــ ــر اجلــ ــدوري   والتقريــ ــر الــ التقريــ

ــا ــق ينالثـــــــــــ ؛ CEDAW/C/MOZ/1-2 (ملوزامبيـــــــــــ
 Add.1) و CEDAW/C/MOZ/Q/2 و

أعـضاء وفـد موزامبيـق      أخـذ   بناء على دعوة الرئيـسة،       - ١
 .إىل طاولة اللجنةأماكنهم 

ــابيلي  - ٢ ــانتوس ماتـ يف ): موزامبيـــق (الـــسيدة دوس سـ
معرض تقدميها للتقرير اجلامع للتقرير األويل والتقرير الـدوري         

، قالــت إن النــساء  )CEDAW/C/MOZ/1-2(الثــاين ملوزامبيــق  
 يف املائة من سـكان موزامبيـق ويعـيش أغلبـهن يف             ٥٢يشكلن  

ــة  ــاطق ريفي ــساوية     . من ــوق املت ــي احلق ــق حيم ــتور موزامبي ودس
للمرأة والرجـل وتعزيـز اشـتراك املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة                

وتنخـــرط . الـــسياسية، واالقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة   
ولـة واجملتمـع املـدين يف اجلهـود املبذولـة إلعمـال             مؤسسات الد 

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، اعتمـــدت . هـــذه األحكـــام الدســـتورية
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥احلكومــة خطــة مــدهتا مخــس ســنوات للفتــرة  

ترمـــي إىل تعمـــيم مراعـــاة نـــوع اجلـــنس يف بـــرامج التنميـــة       
القطاعيــة، لكــي تفــي بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة والــصكوك  

دولية األخرى املتعلقة بالقضايا اجلنسانية اليت هـي        اإلقليمية وال 
 .طرف فيها

واســتطردت قائلــة إنــه يوجــد يف موزامبيــق عــدد مــن    - ٣
واجمللـس  . اآلليات لتعزيز املـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص          

الــوطين املعــين بالنــهوض بــاملرأة مــسؤول عــن تنــسيق تنفيــذ        
. عـــاتالـــسياسات ذات الـــصلة بنـــوع اجلـــنس يف مجيـــع القطا

واللجنـــة الربملانيـــة املعنيـــة بالـــشؤون االجتماعيـــة، واجلنـــسانية 
والبيئية مسؤولة عن إدماج القضايا البيئية واجلنـسانية يف عمـل           

ــروابط بــني الــسيدات   . الربملــان ومنتــدى الربملانيــات يــشجع ال
أعضاء الربملان واملنظمات النسائية بغية تعزيـز مناقـشة القـضايا           

وقــد افتتحـت يف اآلونــة األخـرية شــبكة   . ناجلنـسانية يف الربملـا  
الوزيرات والربملانيات من أجل تبادل اآلراء فيما يتعلق بزيـادة          

أخـريا،  . اشتراك املرأة يف عمليات صنع القرار والتنمية الوطنيـة  
فــإن جمموعــة التنــسيق اجلنـــساين جتمــع معــا ممثلــي احلكومـــة       

ض مـن مجيـع     والغـر . واجملتمع املدين ملناقشة القـضايا اجلنـسانية      
هذه اآلليات هو تعزيز املساواة بني اجلنـسني، لكفالـة احلقـوق             
اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيـات وللـدعوة إىل القـضاء علـى            

 .املمارسات التقليدية الضارة بالنساء
وأردفــت قائلــة إنــه جــرى طــرح أو تعــديل عــدد مــن    - ٤

حقـوق  القوانني بغيـة القـضاء علـى األحكـام التمييزيـة وتعزيـز              
 تـــدابري ترمـــي إىل ٢٠٠٤وقـــدم قـــانون األســـرة لعـــام . املـــرأة

وأكــد . القــضاء علــى األمنــاط اجلامــدة واملمارســات التمييزيــة  
ــي لعـــام    ــانون األراضـ ــا يتعلـــق    ١٩٩٧قـ ــوق املـــرأة فيمـ  حقـ

وقـانون العمـل املعتمـد    . باستخدام األرض، وملكيتها ومرياثها   
يف مكــان مــؤخرا حيمــي احلقــوق املتــساوية للمــرأة والرجــل      

. العمل، مبا يف ذلك املساواة يف األجر وتكافؤ الفـرص للترقيـة           
كما أنه مد الفترة القانونية إلجازة األمومة ونص علـى إجـازة          
إضافية للمرأة اليت يتعرض محلها خلطر شديد، وإجـازة والديـة          
عنــــد والدة الطفــــل وترتيبــــات خاصــــة للــــسماح لألمهــــات 

ر علــى أربــاب األعمــال  وحيظــ. العــامالت بالرضــاعة الطبيعيــة 
صــرف النــساء مــن اخلدمــة أثنــاء احلمــل وخــالل الــسنة األوىل 

وأخريا، يـنص قـانون العمـل       . بعد الوالدة بدون سبب صحيح    
وجيــري النظــر أيــضا يف  . علــى عقوبــات للمــضايقات اجلنــسية 

وباإلضافة إىل ذلك، يـنص     . عدد من القوانني القائمة األخرى    
ــف املــ    ــانون مكافحــة العن ــشروع ق ــاة   م ــة اجلن ــى معاقب رتيل عل
ــضحايا    ــوفري احلمايــة واملــساعدة لل وأعــد أيــضا مــشروع   . وت
 . قانون ملنع ومكافحة االجتار بالبشر
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ومضت قائلـة إنـه جيـري بـذل اجلهـود لتعزيـز اشـتراك            - ٥
 ٢٨وقد زادت نسبة الربملانيـات مـن        . املرأة يف احلياة السياسية   

، وهـي واحـدة مـن       ١٩٩٧ يف املائة منـذ عـام        ٣٧يف املائة إىل    
أعلى األرقام ليس يف اجلنوب األفريقـي فحـسب بـل يف العـامل              

 يف املائـة مـن      ٢٤وترأس الوزارة حاليا سيدة، وحـوايل       . ككل
وزراء احلكومـــة، ونـــواب الـــوزراء واألمنـــاء الـــدائمني مـــن      

وتـــشغل ســـيدتان منـــصبني مـــن مناصـــب حكـــام  . الـــسيدات
ساء املــشتركات يف بيــد أن عــدد النــ.  يف البلــد١١األقــاليم الـــ 

وجيـري بـذل   . صنع القرار على الصعيد احمللي ما زال منخفضا 
 . اجلهود لتحسني هذا الوضع

وفيمــا يتعلــق بــالعنف املــرتيل، قالــت إنــه جــرى اختــاذ    - ٦
خطـــوات لتـــدريب الـــشرطة يف مـــساعدة الـــضحايا وتثقيفهـــا  

ــه عــام    ــوق املــرأة بوج ــز الــشرطة    . حبق ــد أنــشئت يف مراك وق
خطـوط هاتفيـة لتقـدمي املـساعدة يف حـاالت           وحدات خاصة و  

وجــرى أيــضا تــوفري خــدمات إســداء املــشورة  . العنــف املــرتيل
للـــضحايا، وأنـــشئت قاعـــدة بيانـــات بـــشأن العنـــف املـــرتيل،   

ــد بأســره      ــوع اجلــنس للبل ــصنفة حــسب ن ــات م ــضمن بيان . تت
وأحرز بعض التقدم يف زيادة الوعي باملشكلة، غري أن احلاجـة           

تنسيق بني أصحاب املـصاحل املختلفـة جلعـل         تدعو إىل حتسني ال   
وثبت أيـضا أن مـن الـصعب إشـراك          . تلك اجلهود أكثر فعالية   

ــسبب      ــرتيل، ب ــة ملكافحــة العنــف امل الرجــال يف اجلهــود املبذول
 .رسوخ املعتقدات واملمارسات التقليدية

ــصحية،     - ٧ ــرأة إىل اخلــدمات ال ــق بوصــول امل وفيمــا يتعل
لـى خفـض معـدالت االعـتالل        ينصب التركيـز يف موزامبيـق ع      

ــة    ــة الــصحية األولي ــغ . والوفيــات املرتفعــة بتحــسني الرعاي ويبل
 عاما، وهو أعلى منـه للرجـل        ٤٧متوسط العمر املتوقع للمرأة     

بــثالث ســنوات، بينمــا اخنفــض معــدل وفيــات األمهــات مــن    
 مولــود حــي يف الــسنوات   ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٠٨ إىل ٩٠٠

ــشر املاضــية  ــام  . الع ــل بربن ــدأ العم ــة صــحة   وب ج خــاص حلماي
وباإلضافة إىل ذلك، ترمـي اخلطـة       . األطفال الرضع واألمهات  

 إىل ٢٠١٠-٢٠٠١االســتراتيجية لقطــاع الــصحة يف الفتــرة    
خفض وفيات األمهات عن طريـق تـوفري رعايـة توليـد كافيـة،            
ــوالدة،     ــة للـ ــوالدة والالحقـ ــسابقة للـ ــة الـ ــا يف ذلـــك الرعايـ مبـ

حتليل متعمـق للخـدمات     وبدأ إجراء   . وخدمات تنظيم األسرة  
الـــصحية جبهـــود لكفالـــة تزويـــد الرجـــال فـــضال عـــن النـــساء  

 . خبدمات صحة إجنابية كافية
واســتطردت قائلــة إن معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص   - ٨

ــشرية  ــى املعــدالت يف    /املناعــة الب ــق مــن أعل ــدز يف موزامبي اإلي
 يف املائـــة مـــن الـــسكان الـــذين تتـــراوح  ١٦,٢نـــسبة : العـــامل

ــة    ٤٩  و١٥ني أعمــارهم بــ  ــريوس نقــص املناع ــا حتمــل ف  عام
ــسبة   ــها ن ــشرية، من ــساء ٥٨الب ــة مــن الن ــسبة  .  يف املائ بــل إن ن

ــة       ــني األشــخاص احلــاملني لفــريوس نقــص املناع ــساء مــن ب الن
.  عامـا أعلـى    ٢٤ و   ٢٠البشرية الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني          

وتعتزم احلكومة تثقيف النساء بشأن منع انتقال فـريوس نقـص           
اإليـــدز، مبـــا يف ذلـــك اإلنتقـــال مـــن األم إىل  / البـــشريةاملناعـــة

الطفل، وتوفري العـالج مبـضادات الفريوسـات الرجعيـة للنـساء             
ــدمي خــدمات       ــة وتق ــريوس نقــص املناع ــل احلــامالت لف احلوام

 .إسداء املشورة جلميع النساء املصابات
ومـــضت قائلـــة إن احلكومـــة واجملتمـــع املـــدين وضـــعا   - ٩

كـــاالت األمـــم املتحـــدة ذات الـــصلة  برناجمـــا مـــشتركا مـــع و
لضمان التصدي بصورة فعالة ومنـسقة ملـشكلة فـريوس نقـص            

اإليدز، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تستهدف املـرأة         /املناعة البشرية 
على وجه التحديد، مثل القيام حبمـالت للتوعيـة بآثـار املـرض             

وسيعاجل الربنامج أيـضا قـضايا أوسـع مثـل العنـف ضـد              . عليها
 .  والتعليم واملرياث وقضايا امللكيةاملرأة،
 وأضــافت قائلــة إنــه بــرغم اجلهــود الــيت تبــذل لتحــسني    -١٠

فليـست  . اخلدمات الصحية، ما زال هنـاك كـثري مـن املـشاكل           
هناك وحدات صـحية كافيـة ويعـيش معظـم النـاس بعيـدا عـن                

وال تقــدم معظــم الوحــدات إال الرعايــة     . أقــرب وحــدة هلــم  
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ــة وتفتقــر   ــد   الــصحية األولي ــة التولي ــوفري رعاي ــة لت ــة الفني للدراي
ويـوفر أقـل    . املناسبة يف حالة حدوث مضاعفات أثناء الـوالدة       

من نصف الوحدات الـصحية رعايـة سـابقة للـوالدة وال يـوفر              
 يف املائة منها التـشخيص والعـالج لإلصـابة بـاألمراض            ٢٠إال  

وأخــريا، يتركــز األخــصائيون  . الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي 
ن يف مناطق احلـضر ويفتقـر معظمهـم ملـستوى التعلـيم             الصحيو
 . املناسب

ومــضت قائلــة إن عــدد الرجــال مــا زال يفــوق عــدد     - ١١
بيد أنه يتزايد اشتراك النـساء    . النساء يف معظم قطاعات العمل    

يف القـــوى العاملـــة، وال ســـيما عـــن طريـــق مبـــادرات العمـــل  
مالت ومعظـم النـساء العـا     . للحساب اخلاص يف مناطق احلضر    

موجــودات يف أشــغال غــري مدفوعــة األجــر يف القطــاع غــري       
 .النظامي

ــة إن اخلطــة االســتراتيجية للحكومــة يف    - ١٢ وأردفــت قائل
جمال التعلـيم تركـز علـى توسـيع نطـاق احلـصول علـى التعلـيم                 
عن طريق احلد مـن التفاوتـات اإلقليميـة واجلنـسانية، وحتـسني             

 وأنـــشئت وحـــدات .نوعيـــة التعلـــيم وبنـــاء القـــدرة املؤســـسية
ــز       ــة تعزي ــة بغي ــة اإلقليمي ــديريات التعليمي ــع امل ــسانية يف مجي جن

ــيم    ــسني يف التعل ــني اجلن ــساواة ب ــدد   . امل ووضــعت حــصص لع
. النساء الالئي يشغلن أماكن يف مؤسـسات تـدريب املدرسـني          

ــدارس،      ــات يف امل ــد البن ــام ســنوية مــستهدفة لقي ووضــعت أرق
ع البنــات مــن  وأنــشئت خــدمات إلســداء املــشورة هبــدف منــ   

ــدارس   ــن امل ــسرب م ــيم غــري النظــامي    . الت ــز التعل وجيــري تعزي
ــات   ــيم البن ــة لتعل ــسانية   . كوســيلة بديل ــضايا اجلن ــت الق وأدخل

وقضايا حقوق اإلنـسان والتربيـة الوطنيـة يف املنـاهج الدراسـية             
 . باملدارس الثانوية

واســتطردت قائلــة إنــه نتيجــة للتــدابري املتخــذة، زاد       - ١٣
 يف ٢٥بنــات يف املــدارس االبتدائيــة مــن أقــل مــن معــدل قيــد ال
. ٢٠٠٦ يف املائـة تقريبـا يف عـام          ٦٠ إىل   ١٩٩٧املائة يف عـام     

وزاد الــوعي بالقــضايا اجلنــسانية يف املــدارس نتيجــة للتغــيريات  
ووضــعت موضــع . الــيت حــدثت يف بــرامج تــدريب املدرســني 

ــذ اســتراتيجية وطنيــة حملــو األميــة وحتــسن تنظــيم نظــام        التنفي
 . وجيري أيضا زيادة برامج تعليم الكبار. التعليم
وأردفت قائلة إن التقدم احملـرز مل يكـن متـساوقا، مـع              - ١٤

ومــا زال . ذلــك، يف مجيــع أحنــاء البلــد، واســتمرت التفاوتــات 
ــا جــدا    ــات مرتفع ــني البن ــسرب ب ــسري  . معــدل الت ــتعني أن ي وي

 وأخــريا، تــدعو. الطلبــة مــسافات طويلــة بــني البيــت واملدرســة
ــالنظر إىل أن      ــدريب املدرســني، ب ــة ت احلاجــة إىل حتــسني نوعي

 .املستوى العام للتدريس ما زال منخفضا
واختتمــت قائلــة إنــه أحــرز قــدر كــبري مــن التقــدم يف    - ١٥

ــق    ــرأة يف موزامبي ــة امل ــت هنــاك     . حتــسني حال ــا زال ــه م ــد أن بي
ــة  ــود     . حتــديات هائل ــن اجله ــد م ــذل مزي ــدعو احلاجــة إىل ب وت

ــشاركة  ــادة مـ ــرار   لزيـ ــنع القـ ــات صـ ــة يف عمليـ ــرأة الريفيـ .  املـ
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، فـــإن التعـــديالت يف القـــوانني الوطنيـــة  
ــات    ــيريات يف املواقــــف واملمارســ ــها تغــ ــة إىل أن تقابلــ حباجــ

وعلى سـبيل املثـال، يـنص قـانون األراضـي علـى متتـع          . الثقافية
املرأة والرجل حبقوق متـساوية فيمـا يتعلـق باسـتخدام األرض،      

ه مــن الناحيــة العمليــة عــادة مــا يكــون اســتخدام األرض  ولكنــ
وما زالـت املـرأة تفتقـر       . خاضعا لسيطرة الرجل، وفقا للتقاليد    

إىل الوعي حبقوقها بقدر كاف وهناك حاجة لبناء القـدرة مـن            
ــسانية   ــضايا اجلن ــز الق ــق   . أجــل تعزي ــإن موزامبي ــك، ف ــع ذل وم

ز، بـرغم   ملتزمة بالكامل بتحقيق جمتمع عادل خـال مـن التمييـ          
 . املشاكل اليت تواجهها

 ٢ و ١املادتان 
قـال إنـه مـع أن االتفاقيـة أصـبحت           : السيد فلنترمـان   - ١٦

ــة الطــرف، ميكــن أن       ــي للدول ــانوين احملل جــزءا مــن النظــام الق
تؤدي أولوية القوانني الدستورية على مجيـع القـوانني األخـرى            

 فمــا هــي اخلطــوات الــيت   . إىل تناقــضات يف تطبيــق االتفاقيــة  
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اختذت لكفالـة أن يكـون القـانون احمللـي متمـشيا مـع االتفاقيـة            
وأن يطبق القضاء أحكامهـا؟ وأشـار إىل أنـه لـيس مـن الـسهل           
وصول املرأة يف موزامبيق إىل احملاكم، بسبب نـواحي القـصور          

. يف النظام القضائي، وسأل كيف تعتزم احلكومة عالج احلالـة         
د مـن املعلومـات     وسيكون من املفيد أيـضا احلـصول علـى مزيـ          

ــة يف     ــات احملليـ ــاكم اجملتمعـ ــضاء حمـ ــة وأعـ ــاق، وواليـ ــن نطـ عـ
 .موزامبيق والقوانني اليت تطبقها

ســألت عــن الوضــع احلــايل ملــشروعي : الــسيدة ســيغا - ١٧
القانونني املـتعلقني بـالعنف املـرتيل واالجتـار بالنـساء واألطفـال             
املــــشار إليهمــــا يف الــــردود علــــى قائمــــة القــــضايا واألســــئلة 

)CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1 ١٢ و٢، الـــــــــــــــصفحتان .(
وحتتاج الدولة الطرف إىل إجـراء اسـتعراض شـامل لتـشريعاهتا            
على ضوء التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛ وخالفا لذلك، سـتكون         

وميكـن أن تــضطلع  . حمـصورة يف حـدود هنـج خمــصص الغـرض    
وزارة شــــؤون املــــرأة والعمــــل االجتمــــاعي بتنــــسيق هــــذا      

غي أن تستعني بإسهامات من مجيع الـوزارات        االستعراض وينب 
وأشارت إىل البيـان الـوارد يف التقريـر الـدوري فيمـا         . التنفيذية

يتعلـــق بـــضرورة أن تكـــافح املـــرأة للحـــصول علـــى حقوقهـــا   
)CEDAW/C/MOZ/1-2 ــا ). ٢٧، الــصفحة : ولــيس هــذا كافي

فيتعني أن تنتهج احلكومـة سياسـة اسـتباقية ويـتعني أن يـشارك               
 . هذا الكفاح، إىل جانب النساءالرجال يف

تكلمت بوصفها عضوا يف اللجنة، فـسألت       : الرئيسة - ١٨
هل حتتل االتفاقية، بوصفها قانونا يطبـق مباشـرة، مرتبـة أعلـى         
أو أدىن من القوانني األخرى يف البلد وهل تستخدمها احملـاكم           

 من االتفاقية، يلـزم أن تعتمـد الـدول          ٢وطبقا للمادة   . مباشرة
ف سياسة بشأن القضاء على التمييـز ضـد املـرأة؛ وهـذا             األطرا

يعين أن مجيـع القـوانني يـتعني أن تكـون منـسجمة مـع أحكـام                 
وســيكون مــن دواعــي تقــدير اللجنــة احلــصول علــى . االتفاقيــة

مزيد من املعلومات بشأن إعداد التقريـر، وخباصـة هـل جـرت             
 استشارة املنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذه العمليـة وهـل قُـدم               

ــسانية      ــة واجلن ــشؤون االجتماعي ــة بال ــة املعني ــة الربملاني إىل اللجن
 .والبيئية
قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ١٩

إن احلكومة، وقد صدقت علـى االتفاقيـة، تـضعها يف االعتبـار             
عنـــد إعـــداد التـــشريعات، كمـــا أن التمييـــز حمظـــور مبوجـــب   

علـــق باحلاجـــة إىل إشـــراك وفيمـــا يت. القـــوانني احملليـــة القائمـــة
ــة      ــساء، وكفال ــة لتحــسني وضــع الن الرجــال يف اجلهــود اجلاري
املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد النـساء واألطفـال،          
فقـــد مت التـــسليم بـــذلك بالفعـــل واختـــذت إجـــراءات يف هـــذا  

ــصدد ــشامل    . الـ ــتعراض الـ ــق باالسـ ــسؤال املتعلـ ــى الـ وردا علـ
 أنــشأت جلنــة اســتعراض  للتــشريعات، قالــت إن وزارة العــدل 

تــشريعية يــضم أعــضاؤها ممــثلني عــن عــدة وزارات، مبــا فيهــا    
ــر      ــد أعــد التقري ــاعي، وق ــرأة والعمــل االجتم وزارة شــؤون امل
الـــدوري مبـــشاركة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة املعنيـــة بـــاملرأة   

ــها    ــة منـ ــساعدة ماليـ ــسانية ومبـ ــضايا اجلنـ ــق  . والقـ ــا يتعلـ وفيمـ
همـا، فقـد ُوضـعا يف وصـيغتهما         مبشروعي القـانونني املـشار إلي     

ــة    ــة للموافقـ ــه املقبلـ ــان يف دورتـ ــيقدمان إىل الربملـ ــة وسـ النهائيـ
 .عليهما
تنــاول مــسألة انطبــاق  ): موزامبيــق (الــسيد ماكَــسَّار - ٢٠

االتفاقيـــة، فقـــال إنـــه مبجـــرد التـــصديق علـــى أي صـــك دويل 
ــانون       ــه نفــس وضــع الق ــصبح ل ــة، ي ــدة الرمسي ــشره يف اجلري ون

نه يف حني يكون ملزما بوجه عـام، تـدعو احلاجـة            بيد أ . احمللي
ــا     ــيما فيم ــة حمــددة، وال س ــشريعات تنفيذي ــق  إىل وضــع ت يتعل

ــات ــدل   . بالعقوبـ ــي، أنـــشأت وزارة العـ ــانون احمللـ ــا للقـ وطبقـ
حماكم أهليـة علـى أسـاس اقتـراح قدمتـه اللجـان اإلقليميـة، إذا           
ارتئي أن هناك مـا يـستوجبها مـن حيـث حجـم اجملتمـع احمللـي                

وال ُيختــار القــضاة املعينــون هلــا علــى أســاس كفــاءهتم   . عــينامل
. املهنية ومسعتهم فحسب، بل أيضا معرفتهم بالثقافـة التقليديـة         

ويتعني أن يكـون القـانون الرمسـي متفقـا مـع العـادات، وجيـب                
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إشراك املـرأة يف تلـك العمليـة، ال سـيما بـالنظر إىل إحـساسها                
 .ئليةاملرهف مبسائل من قبيل املنازعات العا

قالــت إنــه طبقــا ): موزامبيــق (الــسيدة بــوك أرمانــدو - ٢١
للدستور، تتمتـع القـوانني الدوليـة الـيت تكـون موزامبيـق طرفـا               

. فيها بنفس وضع القـانون احمللـي، الـذي سـاعدت يف صـياغته             
االتفاقيــة، وباإلضــافة ولــذلك ميكــن أن تعتــد احملــاكم مباشــرة ب

إىل ذلك يسري قـانون األسـرة يف خـط مـواز لالتفاقيـة يف عـدة                 
جوانب هامة، وهو ما ميكن مالحظته من حتليـل االثـنني مـادة             

 . مادة
 ٣املادة 
ــشوتيكول  - ٢٢ ــسيدة ت ــار إىل وجــود   : ال ــت إن االفتق قال

ردود (مؤسسة لرصد تنفيذ االتفاقيـة وتنفيـذ توصـيات اللجنـة        
ــة ال ــصفحة  الدول ــرة ٤طــرف، ال يعطــي ســببا كــبريا  ) ٦، الفق
ــق ــة      . للقل ــدو إىل أن توصــيات اللجن ــا يب ــى م ــشري عل ــذا ي وه

وســألت ألــيس   . ومالحظاهتــا اخلتاميــة ستتالشــى بــدون أثــر    
باستطاعة وزارة شؤون املرأة والعمل االجتماعي أن تسند إىل         
اجمللس الوطين للنهوض باملرأة مسؤولية تنسيق العمـل مبوجـب          

واجمللــس مناســب متامــا خلدمــة هــذا الغــرض حيــث   . اقيــةاالتف
يرأسه وزير شؤون املرأة والعمل االجتماعي ويضم عـددا مـن           
ــن         ــثلني ع ــن مم ــضال ع ــضائه، ف ــني أع ــن ب ــوزراء اآلخــرين م ال

وعندئــذ لــن تكــون . املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع املــدين
. هنــاك حاجــة إلنــشاء جهـــاز آخــر مــشترك بــني الـــوزارات      

ــاملرأة    وســألت هــل  ــهوض ب ــة للن ــيم للخطــة الوطني  أجــري تقي
 .هي العالقة بني تلك اخلطة واخلطة اخلمسية للحكومة وما
قالــت إن لــديها انطبــاع بأنــه، علــى : الــسيدة ديريــام - ٢٣

ــة        ــه عملي ــى أن ــة عل ــذ االتفاقي ــر إىل تنفي ــة، ُينظ صــعيد احلكوم
ويف حالـة اعتمـاد هنـج      . مستقلة وليس كإطار لعمليـة متكاملـة      

يل، ســيندرج كــثري مــن العناصــر قيــد املناقــشة يف موضــعه  مشــو
وسألت هـل تلقـى أعـضاء حمـاكم اجملتمعـات احملليـة             . الصحيح

وتـود اللجنـة أيـضا    . أي تدريب فيما يتعلق بأحكـام االتفاقيـة      
معرفة هل جيري رصد وصول املـرأة إىل العدالـة، مـع اإلشـارة              

ــاكم والال    ــأن إىل احملـ ــي جلـ ــدد الالئـ ــاص إىل عـ ــه خـ ــي بوجـ ئـ
 . استفدن من املساعدة القانونية

ــبارد  - ٢٤ ــسيدة غاســ ــة اإلرادة  :الــ ــى أمهيــ ــددت علــ  شــ
السياسية ووجود آلية مؤسسية قوية إلمكـان إحـراز أي تقـدم            

ــة   ــة والعائلي ــاحلقوق املدني وطلبــت . حقيقــي يف متتــع الــشعب ب
تفــصيالت إضــافية عــن املــوارد املاديــة واملاليــة لــوزارة شــؤون   

جتمـاعي والتـدريب املقـدم إىل مراكـز تنـسيق           املرأة والعمل اال  
. الشؤون اجلنـسانية، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبعرفتـها باالتفاقيـة        

وسيكون من املفيد أيضا معرفة كم مرة اجتمع اجمللس الـوطين   
ــة يف     ــاملرأة وهــل شــاركت املنظمــات غــري احلكومي للنــهوض ب

وســيكون احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات بــشأن . أعمالــه
 . ة الوزيرات والربملانيات موضع ترحيب باملثلشبك
قالت إن مـن املـثري لالهتمـام معرفـة          : السيدة نويباور  - ٢٥

ما إذا كانـت اهلياكـل التنظيميـة لـوزارة شـؤون املـرأة والعمـل                
االجتماعي تعكس مسؤولياهتا لتحسني املساواة بني اجلنـسني،        

ــسي    ــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، ورســم ال اسات وتعزي
. واالسـتراتيجيات وتنــسيق األنـشطة املــشتركة بـني القطاعــات   

وســـألت عـــن عالقاهتـــا املتبادلـــة مـــع الـــدوائر ذات الـــصلة يف  
الوزارات األخرى وهل يتلقى مسؤولوها تـدريبا علـى مبـادئ           

وسيكون مـن دواعـي سـرور اللجنـة أيـضا            . االتفاقية وأهدافها 
هوض بــاملرأة يف معرفــة النتــائج الرئيــسية للخطــة الوطنيــة للنــ     

 .٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة 
ــانتومبو  - ٢٦ ــسيدة هنـ ــق (الـ ــس  ): موزامبيـ ــت إن اجمللـ قالـ

الوطين للنهوض باملرأة جهاز استشاري يـضم مـوظفني تقنـيني           
وأمانة تنفيذية تدعو إىل تنفيذ الـسياسات اجلنـسانية يف خمتلـف         

ــد، وترصــده     ــاء البل ــع أحن ــات يف مجي ــس  . القطاع ــع اجملل وجيتم
شة الـشؤون اجلنـسانية والتنميـة، وال سـيما القـضايا            دوريا ملناق 
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ويقـوم اجمللـس    . ذات الصلة بالتعليم، والـصحة واإلدارة العامـة       
بتنظيم التـدريب علـى القـضايا اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك العنـف                

ــسان  ــضا بإعــداد اخلطــة   . املــرتيل وحقــوق اإلن ــام اجمللــس أي وق
ويا، والـسياسة  الوطنية للنهوض باملرأة، اليت جيـري تقييمهـا سـن    

 .اجلنسانية واستراتيجيات التنفيذ
ــسيد ماكاســار  - ٢٧ ــق (ال ــذل   ): موزامبي ــه جيــري ب ــال إن ق

ــز       ــانوين ولتعزي ــام الق ــرأة إىل النظ ــود لتحــسني وصــول امل اجله
التدريب اجلنساين يف الـسلطة القـضائية والـوعي اجلنـساين بـني          

ــاء اجملتمـــع احمللـــي  ــادتني يف . زعمـ ــوعا ملـ ــز موضـ  وميثـــل التمييـ
 بـشأن متتـع مجيـع املـواطنني باملـساواة           ٣٥الدستور، مهـا املـادة      
 بشأن مبدأ املساواة بني اجلنـسني، مـع         ٣٦أمام القانون واملادة    

 .أن املادتني مل حتاوال تعريف التمييز
قالــت إن هنــاك ): موزامبيــق (الــسيدة بــوك أرمانــدو - ٢٨

ء عملية جيري هبا اسـتعراض مجيـع القـوانني اجلديـدة علـى ضـو              
 .املبادئ وااللتزامات الدولية، مبا يف ذلك عدم التمييز

قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ٢٩
إن للمجلس عضوية قائمـة علـى أسـاس عـريض وتـضم ممـثلني        
عن احلكومـة، واجملتمـع املـدين، واملؤسـسات الدينيـة والقطـاع             

د ويعمـل اجمللـس يف انـسجام تـام مـع احلكومـة، ويـس              . اخلاص
عند احلاجة يف حالة عـدم متكـن احلكومـة مـن العمـل وحـدها                

ومثـة جانـب هـام حلمايـة        . بسبب العجز املايل ونقص املوظفني    
حقوق املرأة يتمثـل يف الكفـاح األكـرب ضـد الفقـر ومـن أجـل                  
ــسي      ــز الرئيـ ــال التركيـ ــو جمـ ــة، وهـ ــة االجتماعيـ ــق العدالـ حتقيـ
للحكومـــة، وبوجـــه خـــاص، وزارة شـــؤون املـــرأة والعمـــل      

ــاعيا ــور،     . الجتم ــة أم ــاجل، يف مجل ــوزارة إدارات تع ــضم ال وت
قضايا املرأة، والعمل االجتماعي، وأطفال الشوارع واليتـامى،        

وقـد  . اإليدز، وحقوق اإلنـسان   /وفريوس نقص املناعة البشرية   
شكل النساء يف الربملان ودوائر احلكومة شبكة غـري رمسيـة إىل            

 . اجملاالتحد ما لرصد وتنسيق األنشطة يف مجيع تلك

 ٤املادة 
 ٤أشــارت إىل أن املــادة : الــسيدة تافــارس دا ســيلفا - ٣٠

من االتفاقية تنص علـى نـوعني متميـزين مـن التـدابري اخلاصـة،               
مهــا التــدابري اخلاصــة املؤقتــة للتعجيــل بتحقيــق املــساواة بــني        

وحثـت الوفـد علـى      . اجلنسني والتدابري اخلاصة حلماية األمومة    
 للجنـة يف هـذا الـصدد بغيـة          ٢٥عامة رقم   استعراض التوصية ال  

 . توسيع نطاق استخدام تلك التدابري وتزويدها بأساس قانوين
رحبت ): موزامبيق (السيدة دوس سانتوس ماتابيلي    - ٣١

باالقتراح املتعلق بالتدابري اخلاصة وقالت إنه يتعني استكـشاف         
 .أساس قانوين لتلك التدابري

ــوثيميب  - ٣٢ ــسيدة م ــق (ال ــت إن احلــصص،  ): موزامبي قال
وهي نوع من التمييز اإلجيـايب املؤقـت، قـد وضـعت يف بـرامج         
ــة،       ــرأة الريفي ــرأة، وال ســيما امل ــشجيع امل ــدريب املدرســني لت ت

وميثــل االلتحــاق بتــدريب املدرســني جمــاال     . لتــصبح مدرســة 
 .تتوافر فيه للوزارة بيانات موثوقة مصنفة حسب نوع اجلنس

 ٥املادة 
 قالت إنه يـتعني الثنـاء علـى موزامبيـق            :السيدة سيمز  - ٣٣

فـــاملرأة والطفـــل . للجهـــود الـــيت تبـــذهلا لتعزيـــز حقـــوق املـــرأة
. ضعيفان بوجه خاص ولكنهما يشكالن أيضا غالبية الـسكان        

 من االتفاقية حتث احلكومات على أن تعمـل جاهـدة     ٥ واملادة
فهـل رتبـت جهـود      . لتغيري ممارسات التقاليد والعادات الضارة    

ــارا؟ ومــا زال ُينظــر إىل املــرأة يف   موزام بيــق يف هــذا الــصدد آث
ــا ممتلكـــات ويـــستفيد الرجـــل مـــن تلـــك    موزامبيـــق علـــى أهنـ
املعتقدات، وعلى سبيل املثال التقاليد القائلـة بـأن املـرأة حتتـاج             
إىل إذن زوجها لكي تعمل أو االعتقاد السائد بني النساء بـأن            

ــدابري وينبغــي أن تتخــذ ا. للرجــال احلــق يف ضــرهبن  حلكومــة ت
 .إضافية لضمان حقوق املرأة

 الحظت يف ردود الدولة الطرف أنـه        :السيدة مايولو  - ٣٤
ــن     ــق يف سـ ــات يف موزامبيـ ــزوج الفتيـ ــن أن تتـ ــا ١٦ميكـ  عامـ
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فمـا هـي تلـك األسـباب؟        . “املصلحة العامة تتعلق ب ألسباب  ”
وهل ميكن أن يقدم الوفـد مزيـدا مـن التفاصـيل عـن الظـروف                

ممثلــــة ”تــــصرف املــــرأة يف ظلــــها بوصــــفها الــــيت ميكــــن أن ت
ــرة ــة تعــــدد     “لألســ ــستفيض يف ممارســ ــل ميكــــن أن يــ ؟ وهــ

الزوجــات؟ وهــي ممارســة حمظــورة ولكــن مــن الواضــح أنــه        
مـــسموح هبـــا؟ وســـألت هـــل ُيعاقـــب علـــى تعـــدد الزوجـــات 
بالــسجن، ومــا هــي احلقــوق الــيت تتمتــع هبــا الزوجــة الثانيــة أو 

 .الثالثة
قالـت إن مـن األمهيـة تغـيري         : السيدة آروشا دومينغز   - ٣٥

ــق       ــر موزامبي ــرأة غــري أن تقري ــزات ضــد امل املمارســات والتحي
فهـل لـدى    . يورد سردا حمدودا ملا جيري اختاذه يف هـذا الـشأن          

ــة؟    ــة لتغـــيري املمارســـات الثقافيـ ــة قائمـ موزامبيـــق بـــرامج فعليـ
وصــحيح أنــه ينبغــي أن ُتقــدر البلــدان قيمــة تقاليــدها، ولكــن    

وســيكون مــن دواعــي . ضرر حبقــوق املــرأةلــيس مبــا يلحــق الــ 
تقــديرها احلــصول علــى مزيــد مــن التفاصــيل عــن اإلجــراءات   

ــيم    ــق التعل ــرأة عــن طري ــا. املتخــذة لتحــسني وضــع امل هــي  وم
اخلطوات اليت تتخذ إلشراك الرجل أيضا يف الكفاح من أجـل           

 حقوق املرأة، وهو كفاح اجلميع؟
ات ثقافيـة   الحظت أن هنـاك ممارسـ     : السيدة بيمينتل  - ٣٦

ضـــارة معينـــة، مثـــل تعـــدد الزوجـــات والـــزواج املبكـــر، مـــن  
فما الـذي جيـري اختـاذه       . الواضح أنه مسموح هبا يف موزامبيق     

ــاد      ــق باعتمـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــن التوقعـ ــألت عـ ــها؟ وسـ ملكافحتـ
مشروع القانون، وأنواع العنف الـيت يـشملها مـشروع قـانون            

ومية الراميـة إىل    مكافحة العنف املرتيل، فضال عن التدابري احلك      
ونظـرا ألن العنـف كـثريا مـا حتجبـه عـن             . محاية ضحايا العنف  

األنظــار ثقافــة الــصمت، مــا هــي اخلطــوات الــيت تتخــذ جلعــل   
املرأة أكثر وعيا حبقوقها؟ وهل جرت مناقشة يف املـدارس عـن            
ــانون      ــق يف اعتمــاد ق ــرأة؟ وهــل تفكــر موزامبي العنــف ضــد امل

 حلماية حقوق النساء املسنات؟

 يف املائــة مــن  ٥,٣قالــت إن نــسبة  : الــسيدة بيغــوم  - ٣٧
 يف ٦٣ســكان موزامبيــق تتــألف مــن أشــخاص مــسنني، منــهم 

ومــا زال هــؤالء النــساء يعــانني مــن العنــف  . املائــة مــن النــساء
وحيــرمن أحيانــا مــن حقــوقهن بــسبب االفتقــار إىل الوثــائق أو   

ــسجيل ــق     . الت ــدى موزامبي ــة هــل ل ــد معرف وســيكون مــن املفي
بيانــات فيمــا يتعلــق بأعــداد األشــخاص املــسنني، وهــل  قاعــدة 

ــة الــضارة واألمنــاط     ــة ملكافحــة املمارســات التقليدي تقــوم حبمل
اجلامدة، وما الذي جيـري عملـه ملنـع تعـرض النـساء املعوقـات               

سيكون من دواعي تقـديرها أيـضا احلـصول         . للوصم واإلمهال 
منـاط  على معلومات بشأن التدابري الراميـة إىل الـتخلص مـن األ           

اجلامدة اجلنسانية، على سبيل املثال يف الكتب املدرسـية، وإىل          
ولتحقيـق هـذه األهـداف،      . القضاء علـى ممارسـة مثـن العـروس        

هــل تلــتمس احلكومــة املــساعدة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة  
 واجملتمع املدين؟

 قالت إن احلكومـات ملتزمـة       : أبياه –السيدة كوكر    - ٣٨
عمـل جاهـدة مـن أجـل تغـيري اجملتمـع            مبوجب االتفاقيـة علـى ال     

وقـد فوضـت موزامبيـق علـى مـا يبـدو            . وتعديل أمناط السلوك  
فمـا هـي املبـادرات الـيت تعتـزم         . تلك املهمـة إىل اجملتمـع املـدين       

احلكومـــة ذاهتـــا متابعتـــها؟ وفيمـــا يتعلـــق بالـــصلة بـــني الثقافـــة 
والعنف، هل تعتزم احلكومة إجراء أي دراسـات لتأكيـد تلـك            

النظر إىل أن البيانـــــات متثـــــل أساســـــا ضـــــروريا الـــــصلة، بـــــ
للسياسات؟ وفيما يتعلق بـالعنف ضـد النـساء املـسنات الالئـي        

، من املؤسف أن تواجه املـرأة الـيت         “ساحرات”يوصفن بأهنن   
. عملت سـنوات طويلـة ملـساعدة أسـرهتا تلـك املعاملـة الـسيئة              

فمــا هــو اإلجــراء الــذي تعتــزم احلكومــة اختــاذه ملكافحــة ذلــك 
 نف؟الع
سألت عن النهج الـذي تعتـزم احلكومـة       : السيدة شن  - ٣٩

. أن تأخــذ بـــه لتغـــيري املعتقــدات التقليديـــة واألمنـــاط اجلامـــدة  
ــا ــاهيم    ومـ هـــي اخلطـــوات الـــيت تتخـــذهتا ملكافحـــة تلـــك املفـ

التمييزية اليت تضرب هبـا األمثـال مثـل االعتقـاد بأنـه ينبغـي أن                
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عتقـاد بـأن الرجـال    تكون للرجال دائما الكلمـة األخـرية أو اال    
يضربن النـساء بـسبب حبـهم هلـن؟ وبـرغم كـل شـيء، تـرأس                 
سيدة جملس وزراء موزامبيق، مما يتـيح فرصـة ممتـازة ملوزامبيـق             

وقد نـشرت شـعبة النـهوض بـاملرأة كتابـا           . لتعزيز حقوق املرأة  
وينبغــي أن ترجــع الدولــة الطــرف . قيمــا يــصور تكلفــة العنــف

 تكلفة العنف ضـد املـرأة       إىل هذا الكتاب وتعمل على حساب     
يف موزامبيــق، واضــعة يف االعتبــار أن العنــف ميثــل عقبــة أمــام   

 .التنمية
قالت إنه وفقا للمعلومات    : السيدة تافارس دا سيلفا    - ٤٠

املستمدة من اجملتمع املـدين، فـإن وجهـة النظـر احملافظـة القائلـة               
بأن تعزيز حقـوق اإلنـسان للمـرأة يقـوض تقاليـد البلـد يتزايـد                

فما الذي تفعلـه موزامبيـق      . جلهر هبا، مبا يف ذلك يف الصحافة      ا
ملكافحة وجهات النظر تلك؟ وينبغـي أن توضـح احلكومـة أن            
مــساندة القــيم التقليديــة ال ميكــن اســتمرارها علــى حــساب       

 .حقوق اإلنسان
قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ٤١

دمي املـساعدة للنـساء     إن سياسة حكومة موزامبيق تتمثل يف تقـ       
ــة    ــربة واحلكمـ ــصدرا للخـ ــثلن مـ ــي ميـ ــسنات، الالئـ ــع . املـ وتقـ

املــسنات ضــحايا أحيانــا نتيجــة ألشــكال اإلجحــاف بــشأن       
ويوجـه هلــن اللـوم بــسبب   “ األرواح الــشريرة”أو “ الـسحر ”

علــل مــن قبيــل العقــم، ولكــن أشــكال اإلجحــاف تلــك كــثريا 
ها مبكافحـة  تكـون ممتـدة اجلـذور يف الفقـر وميكـن مكافحتـ       مـا 

وتشجع احلكومة اجلمهور وزعماء اجملتمع احمللي لتغـيري        . الفقر
ــصغرية      طــرق تفكريهــم، وال ســيما بالعمــل مــع اجلماعــات ال

 متامـا كمـا تفعـل فيمـا يتعلـق           -واجلمعيات وتقدم هلم احلوافز     
 جلعل النساء املسنات يشعرن بفائـدهتن       -باألشخاص املعوقني   

ــز ضــدهن  ــع التميي ــل ا. وملن ــة عمــال شــاقا   وميث لتثقيــف والتوعي
ومع ذلك، ينبغي املعاقبة على اجلـرائم       . ميكن إجنازه مبرسوم   ال

واألمـــل معقـــود علـــى عـــرض . الـــيت ترتكـــب ضـــد املـــسنات
مشروع قانون مكافحة العنـف املـرتيل علـى مجعيـة اجلمهوريـة             

ــة  ــا املقبلــ ــل   . يف دورهتــ ــرأة والعمــ ــؤون املــ ــابع وزارة شــ وتتــ
ــذل   جهــودا فيهــا مــع املنظمــات غــري   االجتمــاعي القــضية وتب

ــسائية  ــة واملنظمــات الن ــواء   . احلكومي ــشاء أمــاكن إي وجيــري إن
ولتعــويض الــنقص يف مــوارد  . للنــساء الالئــي تعرضــن لإليــذاء 

 .البلد، يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعض املساعدة
ورحبــت بــاقتراح الــسيدة بيغــوم بــشأن إجــراء تعــداد    - ٤٢

وقامـت  . ٢٠٠٤تلك الدراسة يف عام     وقد أجريت   . للمسنني
ــة     احلكومــة حبمــالت ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، مثــل احلمل

. الــيت جــرت مــؤخرا“ ســتة عــشر يومــا ضــد العنــف”املعنونــة 
ــرأة ميكــن أن        ــف ضــد امل ــأن العن ــة ب وملكافحــة األفكــار القائل
يكون تعبريا عن احلـب، أو أن املـرأة حتـب أن ُتـضرب، يـتعني                

واملـرأة خملوقـة   .  حـازم ومتحـد ضـدها   أن تقف النـساء بـشكل   
ويف حـــني ينبغـــي مـــنح األولويـــة لتعلـــيم املـــرأة، مـــن . مـــساملة

ولتقيـيم تكلفـة العنـف، حتـصل         . الضروري أيضا تعليم الرجـل    
ــم        ــة األم ــل منظم ــن منظمــات مث ــساعدة م ــى امل ــق عل موزامبي

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
 .مم املتحدة للسكانوصندوق األ

ــآراء ومقـــاالت    - ٤٣ ــا يتعلـــق بـ ــة إنـــه فيمـ واختتمـــت قائلـ
ــارس دا ســيلفا،     ــسيدة تاف ــد الــيت ذكرهتــا ال املتمــسكني بالتقالي
الذين يزعمون أن مساندة حقوق املـرأة تقـوض التقاليـد، فـإن             

 ١٨هؤالء الكتاب هلم حق يف التعبري عن آرائهـم، غـري أن الــ                
وزامبيــق هلــم باملثــل حــق يف التعــبري   مليــون نــسمة يف م١٩إىل 

وستواصـــل احلكومــة العمـــل لتحقيـــق أهـــدافها  . عــن آرائهـــم 
والتعلـيم يبـدأ يف     . جملتمع موزامبيقي ومن املؤكـد أهنـا ستنتـصر        

 . البيت
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
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