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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ثـاين  التقرير اجلامع للتقريـر األويل والتقريـر الـدوري ال          

ــق  ــابع(ملوزامبيــــــــــ ؛ CEDAW/C/MOZ/1-2 ()تــــــــــ
 )Add.1 و CEDAW/C/MOZ/Q/2 و

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

  ٦املادة 
 أشــــارت مــــع االرتيــــاح إىل :الــــسيدة تــــشوتيكول - ٢

تصديق حكومة موزامبيق على بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة          
األشـــخاص، وال ســـيما النـــساء واألطفـــال، املكمـــل االجتـــار ب

التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،               
وقالــت إهنــا ترحــب باحلــصول علــى معلومــات مــستكملة عــن 
إقرار قانون مكافحة االجتار الذي صاغته منظمة غري حكوميـة     

 ومـن غـري الواضـح مـا إذا كـان قـانون            . وهو قيـد النظـر حاليـا      
العقوبات قـد نـص علـى تعريـف واضـح لالجتـار بالبـشر وفقـا                 

وســألت عمــا إذا كانــت لــدى احلكومــة خطــة   . للربوتوكــول
ــال ألغــراض       ــساء واألطف ــددة ملكافحــة اســتغالل الن ــل حم عم

وتـــدعو احلاجـــة إىل احلـــصول علـــى . البغـــاء واالجتـــار بالبـــشر
معلومـــات عـــن عـــدد أمـــاكن اإليـــواء الـــيت تـــديرها احلكومـــة 

. ت غري احلكومية وهل حتمـي ضـحايا االجتـار بالبـشر           واملنظما
ــشأن عــدد      ــى إحــصاءات ب ــد احلــصول عل وســيكون مــن املفي
النــساء واألطفــال الــذين وقعــوا ضــحايا االجتــار وعــن مــرتكيب  

ــاذ    . تلــك اجلــرائم  ــود أن تعــرف عــن مواقــف مــسؤويل إنف وت
القــانون، مبــن فــيهم الــشرطة، واحملــامون والقــضاة، جتــاه البغــاء  

ر بالبشر وهل يعملون بصورة وثيقـة مـع علمـاء الـنفس          واالجتا
وتدعو احلاجـة أيـضا إىل احلـصول        . واألخصائيني االجتماعيني 

علــى معلومــات عــن كيفيــة عمــل احلكومــة مــع أســر البنــات     
وسـيكون مـن املفيـد أيـضا احلـصول          . األطفال ضـحايا االجتـار    

 على مزيد مـن التفاصـيل عـن التـدابري الرئيـسية لـربامج الوقايـة               
 .على الصعيدين الوطين واحمللي

قال إنه يشاطر القلـق بـشأن البغـاء،         : السيد فلنترمان  - ٣
ويــود أن يعــرف . وال ســيما اســتغالل البنــات ألغــراض البغــاء

هل ُنفذت توصيات جلنة حقوق الطفل الـواردة يف مالحظاهتـا      
بعـــد تقـــدمي التقريـــر األويل    ) (CRC/C/15/Add.172اخلتاميـــة  

ــق  ــام   (CRC/C/41/Add.11)ملوزامبيــ ــة يف عــ ــك اللجنــ  إىل تلــ
يف ازديــاد بــصورة ”وقــد اعتــرف التقريــر بــأن البغــاء . ٢٠٠٢
ــة ــيني     “ خميف ــق املهن ــسنوات األخــرية وأصــبح مــصدر لقل يف ال

وليس واضحا ما إذا كانت تلك الزيادة متثـل أيـضا           . الصحيني
ويـود معرفـة مـا هـي التـدابري الـيت       . مصدر قلق للحكومة ذاهتـا  

كومـة ملعاجلـة القـضية وهـل هنـاك أي بيانـات عـن               تتخذها احل 
اســتغالل النــساء ألغــراض البغــاء، وهــل بوشــرت التحقيقــات  
اجلنائية ضد الذين استغلوا املرأة وهل هنـاك أي بـرامج لتقـدمي             

 .املساعدة للنساء الالئي وقعن ضحايا لذلك االستغالل
 قالت إهنـا ُدهـشت بعـد أن وجـدت      :السيدة نويباور  - ٤

ــاء قــــد ازداد يف موزامبيــــق يف الــــسنوات  يف التق ريــــر أن البغــ
وتدعو احلاجة إىل احلصول علـى معلومـات أدق عـن      . األخرية

املدى الذي بلغه استغالل البنات والنساء ألغراض البغاء أكثـر    
وينبغــي أن يكــون لــدى احلكومــة تقــدير   . ممــا ورد يف التقريــر

ن تعـرف   وتـود أيـضا أ    . لعدد البغايا من أجـل معاجلـة املـشكلة        
عن أي خطوات حمددة جرى اختاذها ملساعدة النساء والبنـات       
املتورطـــات يف البغـــاء للخـــروج مــــن عـــامل إســـاءة املعاملــــة      
واالســــتغالل مــــن جانــــب الزبــــائن، واألســــر وغريهــــم مــــن 

إذا كانـت هنـاك أي    وسـألت عمـا   . املستفيدين من مكاسـبهن   
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ة محالت لتقـدمي خـدمات جمتمعيـة غـري تقليديـة ملعاجلـة مـشكل              
 .الطلب على اخلدمات اجلنسية من األطفال والنساء

قــــال إن مــــشروع ): موزامبيــــق(الــــسيد ماكاسَّــــار  - ٥
القــانون املتعلــق باالجتــار بالبــشر كــان مــن البدايــة مبــادرة مــن  

وقـــد عملـــت . احلكومـــة ولـــيس مـــن منظمـــة غـــري حكوميـــة 
حكومتــه مــع اجملتمــع املــدين، مــع ذلــك، لــصياغة نــص هنــائي    

 جيري حاليا تدقيقها وستقدم بعد ذلك إىل جملـس  للوثيقة، اليت 
ــوزراء ــة ضــحايا االجتــار     . ال ــا حلماي ــانون أحكام ــضمن الق ويت

أمــا . فــضال عــن الناشــطني الــذين يقومــون بالتوعيــة باملــشكلة  
قــانون العقوبــات، الــذي يعــرِّف االجتــار بالبــشر ويــنص علــى    
ــه      ــضمان تغطيت ــا ل ــه، فيجــري استعراضــه حالي ــات ملكافحت آلي

ولـيس هنـاك قـانون حمـدد        .  اجلرائم ذات الصلة باالجتـار     جلميع
ــاء    ــال ألغــراض البغ ــق باســتغالل األطف ــانون  . متعل ــد أن الق بي

ومـع أنـه ال توجـد لـدى         . حيظر دخول القـّصر النـوادي الليليـة       
ــار       ــضحايا االجت ــواء ل ــاكن إي ــق حــىت اآلن أم ــة موزامبي حكوم

ملـدين  بالبشر، فهي تعمل بصورة وثيقـة مـع منظمـات اجملتمـع ا            
 . لتوفر هلم احلماية

قالــت إن وزارة الثقافــة ): موزامبيــق (الــسيدة مــومثيب - ٦
تبــذل جهــودا لتغــيري املمارســات الثقافيــة الــضارة يف املــدارس،  

ــا ــدارس     مبـ ــاهج املـ ــل ملنـ ــيح الكامـ ــق التنقـ ــن طريـ يف ذلـــك عـ
االبتدائيـــة، الـــيت تقـــدم التربيـــة اجلنـــسية لألطفـــال، وال ســـيما 

ا مـشروع متعـدد القطاعـات علـى نطـاق           وهنـاك أيـض   . البنات
الدولــــة تــــضطلع بــــه وزارات التعلــــيم، والثقافــــة، والــــصحة  

، )“جيـل ناشـط  ” (Geração Bizوالشباب والرياضة، عنوانـه  
لتثقيف األشخاص يف سن الشباب، وال سـيما البنـات، بـشأن            

ــة  ــسية واإلجنابيـ ــد  . الـــصحة اجلنـ ــشروع إىل تزويـ ويهـــدف املـ
ملعلومات الالزمة لتجنـب احلمـل      األشخاص يف سن الشباب با    

ــه إذا   . يف ســن املراهقــة  ــد أن ــدعو املــشروع إىل التعفــف؛ بي وي
يكـــن ذلـــك ممكنـــا، ينبغـــي أن يكـــون األشـــخاص يف ســـن  مل

الـــشباب واعـــني بالتـــدابري الوقائيـــة املتاحـــة وممارســـة اجلـــنس   

وجرى أيضا تنقيح املناهج الدراسـية لتـشجيع البنـات          . املأمون
وجيـري  . اليت يهـيمن عليهـا الـذكور تقليـديا        على دراسة املواد    

بذل اجلهود لزيادة الوعي بـسياسات احلكومـة بـني املدرسـني،        
ومديري املدارس وزعماء اجملتمع احمللي ولتعزيـز احلـوار بـشأن           
القضاء على املمارسات الثقافية الضارة واالحتفـاظ يف الوقـت          

 .ذاته باملمارسات اإلجيابية
قالــت ): موزامبيــق (تــابيليالــسيدة دوس ســانتوس م - ٧

إنـــه لـــيس لـــدى وفـــد بلـــدها بيانـــات إحـــصائية عـــن االجتـــار  
بيد أنه جيري حاليا مجـع      . باألطفال واستغالهلم ألغراض البغاء   
ومـسؤولو إنفـاذ القـانون      . البيانات، وسـتقدم يف تقـارير مقبلـة       

على دراية وعلـى علـم حبالـة االجتـار بالبـشر والتـشريع املتعلـق                
ــا متعـــدد القطاعـــات وهـــم. مبكافحتـــه وقـــد .  يعتمـــدون هنجـ

ونظـرا  . تدربت شرطة احلـدود علـى التعامـل مـع هـذه اجلرميـة             
ألن أفــضل طريقــة ملكافحــة البغــاء هــي معاجلــة الفقــر املــدقع،   
تويل حكومتـها أولويـة للقـضاء علـى الفقـر عـن طريـق التعلـيم             
وخلق الوظائف فضال عن الربامج الرامية إىل تشجيع سـيدات          

ــواء األطفــال الــذين اســتغلهم الكبــار    أ. األعمــال مــا أمــاكن إي
وهنـاك أيـضا    . ألغراض البغـاء فقـد جنحـت يف إعـادة تأهيلـهم           

 . أماكن إيواء لألطفال والنساء ضحايا العنف املرتيل
 ٨ و ٧املادتان 

 بعـــد أن الحظـــت مـــن   :الـــسيدة زو كـــسياوكياو  - ٨
ت الــردود أن احلــصص الــيت زادت متثيــل املــرأة يف الربملــان قامــ

على اإلرادة السياسية وليس القانون، قالت إن من املهـم جـدا            
ولـيس مـن الواضـح مـا إذا         . أيضا أن يكـون هلـا أسـاس قـانوين         

ــشريع خــاص أو سياســات       ــة لوضــع ت ــة خط ــت للحكوم كان
بـــشأن نظـــام للحـــصص لتعزيـــز وضـــمان مـــشاركة املـــرأة يف  

ــاة العامــة  ــة بالقــدر   . الــسياسة واحلي ومــا زالــت املــرأة غــري ممثل
ــة    ا ــي واهليئــ ــسلك الدبلوماســ ــة، والــ ــايف يف اإلدارة العامــ لكــ

ــة   ــود أن تعــرف  . القــضائية فــضال عــن احلكومــة احمللي ــذلك ت ل
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وتـدعو  . هي اخلطوات اليت ستتخذ لتحـسني احلالـة الراهنـة          ما
احلاجة إىل احلـصول علـى معلومـات بـشأن أيـة خطـط للعمـل                
ــا يف ذلـــك نظـــام احلـــصص لتلـــك    بتـــدابري خاصـــة مؤقتـــة، مبـ

وقالت إهنا ال تستطيع فهـم البيـان الـوارد يف التقريـر             . االتاجمل
ومفاده أن وجود املرأة يف مناصب الـسلطة ال يعـرب دائمـا عـن               

وإذا كـان   . الوصول إىل املوارد وصنع القـرار والرقابـة عليهمـا         
ــسلطة مــا   زالــت تفتقــر إىل   هــذا يعــين أن املــرأة يف مناصــب ال

حلــصول علــى تفاصــيل القــدرات القياديــة، تــدعو احلاجــة إىل ا 
بشأن أي عقبات أخرى تواجه تلك املرأة واملبـادرات املتخـذة           
أو املزمعة لتقدمي تدريب على القيادة للمرأة اليت تشغل بالفعل          

 .مناصب سلطة لكي تؤدي واجباهتا بفعالية
أعربــت عــن أملــها يف :  زرداين–الــسيدة بلميهــوب  - ٩

 الربملان يف موزامبيـق  أن تقتدي أفريقيا بارتفاع نسبة النساء يف    
ــوزراء    ــسة لل ــديها رئي ــأن ل ــع    . وب ــاك حاجــة، م ــت إن هن وقال

ذلك، لكفالة متثيل املرأة على حنو أفضل علـى الـصعيد احمللـي،             
وحثـت الوفـد علـى أن    . ألهنا ستكون نائبة برملانية يف املستقبل     

ــة        ــاة اليومي ــق باحلي ــانون متعل ــشروع ق ــة مل يعمــل بوصــفه داعي
 يف ذلك ما يتعلق بـاملرياث، وفـريوس نقـص           الصعبة للمرأة، مبا  
اإليــدز، والفقــر، والعمــل وكــثري مــن القــضايا  /املناعــة البــشرية

, ٧وتعهُّد البلدان املتقدمة النمـو الرمسـي بتخـصيص          . األخرى
يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     

يــة يف املاضــي ميثــل تعويــضا صــغريا عمــا أُخــذ مــن البلــدان النام
 . وينبغي الوفاء به

قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ١٠
. إن نظام احلصص ليس ملزمـا مـن الناحيـة القانونيـة يف الواقـع       

بيـد أن احلــصص تقــررت مبوجــب قــانون داخــل حــزب جبهــة  
ولــذلك، هنــاك كــثري مــن النــساء يف الربملــان . حتريــر موزامبيــق
ا مل تبــد األحــزاب األخــرى يف البلــد نفــس وملــ. واحليــاة العامــة

اإلرادة الــسياسية الــيت أبــدهتا جبهــة حتريــر موزامبيــق إلنفــاذ       
ــذها يف     ــة تنفي احلــصص، دعــت احلاجــة إىل أن تكفــل احلكوم

وهنـاك بيانـات    . األحزاب السياسية وعلى املستويات األخرى    
إحـصائية تظهـر حـدوث تغـري هـام يف عـدة جمـاالت نـشاط يف         

. ، ميكــن أن يوفرهــا وفــد بلــدها ٢٠٠٧ و ١٩٩٧الفتــرة بــني 
وليــست حكومتــها مهتمــة بإحــداث تغــري كمــي فحــسب بــل  

ووجــود املــرأة يف الــسلطة وعلــى . بإحــداث تغــري نــوعي أيــضا
رأس منظمات غري حكومية يدل يف الواقع علـى حـدوث هـذا     

ــتغري ــسيدات أعــضاء     . ال ــك، يعمــل مكتــب ال ــضال عــن ذل وف
ــو    ــرأة، وهـ ــدى املـ ــان ومنتـ ــري   الربملـ ــات غـ ــن املنظمـ ــبكة مـ شـ

احلكومية، علـى تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بـاملرأة والقـضايا           
ــه يف غــضون   . اجلنــسانية وبفــضل جهــود تلــك املنظمــات، فإن

عشر سنوات سيكون هناك متثيل للمـرأة أكـرب مـن ذلـك، مـع               
 . زيادة القدرة والسلطة

ــداميال  - ١١ ــسيدة زان ــق (ال ــة  ): موزامبي ــت إن احلكوم قال
الربوتوكول االختياري ومـن احملتمـل أن تـصدق عليـه        تنظر يف   

 . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف الفترة بني عامي 
 ٩املادة 
ــبارد  - ١٢ ــسيدة غاسـ ــادة   :الـ ــه، مبوجـــب املـ  الحظـــت إنـ
ــرأة      ٢٦ ــنقح، ميكــن أن يكتــسب الرجــل وامل مــن الدســتور امل

بيـد أن التقريـر ذكـر أن هنـاك       . جنسية أزواجهمـا بـدون متييـز      
وأعربت عن رغبتـها يف معرفـة       .  املادة صعوبات يف تنقيح تلك   

 مــن ٩هــل نقحــت املــادة بالفعــل وهــل تقيــدت بفقــريت املــادة  
 . االتفاقية

قالت إنه مبوجب الدسـتور،   ): موامبيق (بوك أرماندو  - ١٣
الــزواج، : هنــاك ثــالث طــرق الكتــساب اجلنــسية املوزامبيقيــة 

ولــيس هنــاك متييــز بــني الرجــل واملــرأة . والتجــنس واالنتــساب
ن حق األجانب يف اكتساب اجلنسية املوزامبيقية ألزواجهـم         أل

وفيمـا يتعلـق بـالتجنس،      . متاح للرجل واملرأة علـى حـد سـواء        
ميكــن أن ُيمــنح أي أجــنيب اجلنــسية عنــد اســتيفائه للــشروط       

وفيمــا يتعلــق باالنتــساب، ميكــن  . احملــددة اجململــة يف الدســتور 
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 اجلنــسية أيــضا مــنح اجلنــسية ألطفــال األجــنيب الــذي اكتــسب 
 .املوزامبيقية

 ١٠املادة 
ــسيدة ســيمز  - ١٤ أثنــت علــى احلكومــة للجهــود الــيت   : ال

ــها أعربــت عــن      ــدارس، ولكن ــات يف امل ــد البن ــادة قي ــذهلا لزي تب
ــى املــستوى      ــات عل ــنني والبن ــق إزاء االخــتالل يف عــدد الب القل
األويل فضال عن ارتفاع معـدل اإليـذاء اجلنـسي داخـل النظـام              

ــرغم . املدرســي ــان     وب ــود األخــرى، ك ــي واجله ــيم األهل التعل
املدرســون أنفــسهم أحيانــا هــم الــذين أســاءوا معاملــة الفتيــات 
الـــصغريات، الالئـــي أصـــبحت بغايـــا وحتـــولن إىل شـــياطني يف 

وأعربت عن رغبتـها يف معرفـة مـا الـذي تفعلـه وزارة              . اجملتمع
 .التعليم لوضع حد لتلك الفظائع

 ارتياحها لإلجابـات  بعد أن أعربت عن : السيدة جرب  - ١٥
ــيم، ســألت عــن     ــها احلكومــة يف جمــال التعل ــة الــيت قدمت والرؤي
أفكارهــا بــشأن اســتخدام وســائل غــري تقليديــة حلــل املــشاكل   

وأعربـت عـن رغبتـها أيـضا يف معرفـة           . املرتبطة بتعلـيم اإلنـاث    
امليزانيات اليت خصـصت للـربامج غـري التقليديـة مثـل التـدريب        

 واحلــوافز األخــرى لتــشجيع قيــد    املهــين، والتعلــيم عــن بعــد   
وطلبت أيـضا احلـصول علـى وجهـات نظـر           . اإلناث باملدارس 

الوفد بشأن املـدارس الليليـة، الـيت تنطـوي علـى إمكانيـة عاليـة                
ويف . لالســتغالل اجلنــسي وتــوفر قلــيال مــن احلمايــة للبنــات      

ــى        ــة عل ــصديق احلكوم ــدم ت ــن أســباب ع ــساءلت ع ــام، ت اخلت
حـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ملكافحـة      اتفاقية منظمـة األمـم املت     

ــيم    ــيم، مـــع أن دســـتورها يعتـــرف حبـــق التعلـ التمييـــز يف التعلـ
 .للجميع بدون متييز

ــوثيميب  - ١٦ ــسيدة م ــق (ال ــه ال يوجــد   ): موزامبي ــت إن قال
اختالل بني البنني والبنات على املـستوى األويل، ولكـن هنـاك         

ــها   ــد يف معاجلتـ ــة الـــيت جتتهـ ــشاكل اإلقليميـ ــالس بعـــض املـ  جمـ
وفيمـا يتعلـق باإليـذاء اجلنـسي        . املدارس والوحدات اجلنـسانية   

ــشكلة      ــيم امل ــدرك وزارة التعل ــة، ت ــة والثانوي ــدارس األولي يف امل
ــدارس إىل      ــدارس لتقريــب امل وحتــاول توســيع نطــاق شــبكة امل
البيــوت ألن اإليــذاء كــثريا مــا يقــع عنــد رجــوع األطفــال إىل   

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن . بيــوهتم بعــد انتــهاء اليــوم املدرســي
املدرسني يثبت إيذاؤهم للبنات الـصغريات يوقفـوا عـن العمـل            

وجيــري االضــطالع مببــادرات أخــرى مــع قــادة . بــدون مرتــب
 .اجملتمع احمللي للقيام باإلبالغ عن مجيع حاالت اإليذاء

قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ١٧
م عـن بعـض يف البلـد وسـيجري          إنه جيري تدرجييا إدخال التعل    

. توســيعه مــع وصــول الكهربــاء إىل بعــض أبعــد املنــاطق النائيــة
وفضال عن ذلك، مع أن املدارس الليليـة متثـل مـصدرا للخطـر               
للتالميــذ الــصغار، فهــي ضــرورية ألن البلــد لــيس لديــه مــوارد  

 .كافية لتوفري التعليم جلميع التالميذ خالل النهار
 ١١املادة 
بعد أن أثنت على احلكومـة ملـد إجـازة          : باتنالسيدة   - ١٨

ــا يف قـــانون العمـــل اجلديـــد، ســـألت    األمومـــة إىل ســـتني يومـ
ــا ــة     عمـ ــز بـــسبب احلالـ ــر أيـــضا التمييـ ــانون حيظـ ــان القـ إذا كـ

ــة واحلمــل   ــة، واملــسؤوليات العائلي وطلبــت توضــيحا  . الزواجي
بشأن تأكيد الوفد أنه، يف حالة احلمـل املعـرض خلطـر شـديد،             

ة العاملة علـى إجـازة قبـل الـوالدة ال ختـل بإجازهتـا               حتصل املرأ 
لألمومــة وأنــه حيظــر تــسريح العاملــة بــدون ســبب عــادل أثنــاء  

ــوالدة    ــد ال ــام واحــد بع ــة ع وعــدم اإلشــارة إىل  . احلمــل ولغاي
ميكــن أن حيــدث بعــد عــام واحــد مــساو للــسماح ألربــاب  مــا

وإذا . األعمال بتـسريح العـامالت بـسبب املـسؤوليات العائليـة       
انــت تلــك هــي احلــال، عندئــذ ســيكون القــانون متخلفــا        ك

 .بالفعل
وســـألت أيـــضا عمـــا إذا كـــان القـــانون يتـــضمن أيـــة  - ١٩

أحكــام عــن شــروط العمــل فيمــا يتعلــق بــاملرأة، مثــل الــسالمة  
املهنية والضمان االجتماعي وهل هنـاك أي جـزاءات يف حالـة            
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د، وسألت عما إذا كانت هناك مديرية عمل يف البلـ        . االنتهاك
وهل هناك تدابري قائمة لضمان قيـام القطـاع اخلـاص بتنفيـذها             
ــانون       ــرأة بق ــادة وعــي امل ــة خطــط لزي ــة أي ــدى احلكوم وهــل ل

ومع أن احلكومة قالت إهنا سنت مرسـوما ُيقـر          . العمل اجلديد 
ــستقلة إىل أن      ــارير امل ــشري التق ــة، ت ــساومة اجلماعي ــاحلق يف امل ب

 يتعلــق مبــوظفي هنــاك قيــودا شــديدة علــى تلــك احلقــوق فيمــا 
احلكومة وأنه جيري تسريح مـسؤويل النقابـات مـن اخلدمـة أو             

هـي اجلهـود     وأعربت عن رغبتها يف معرفة ما     . نقلهم عشوائيا 
اليت تبذل لتعزيز انتخـاب املـرأة كمـسؤولة يف نقابـات العمـال              

 .وكفالة متتعها بأمان العمل واحلماية يف النهوض بوظائفها
أجــري أي تقيــيم للخطــة  ســألت هــل : الــسيدة شــن - ٢٠

الوطنيـــة اخلمـــسية للنـــهوض بـــاملرأة، الـــيت تركـــز علـــى الفقـــر 
ــة ــة منظمــة العمــل     . والعمال ــى اتفاقي ــد صــدق عل ــع أن البل وم

اخلاصــــة بتــــساوي أجــــور العمــــال    ) ١٠٠(الدوليــــة رقــــم  
والعامالت عن العمل املتساوي القيمـة، مل يـشر قـانون العمـل             

. جـر عـن العمـل املتـساوي       السابق إال إىل مبـدأ املـساواة يف األ        
ــساوي       ــشمل العمــل املت ــه لي وســألت هــل ميكــن توســيع نطاق

ــساوي ال     . القيمــة ــدأ األجــر املت ــإن مب ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
ينطبق على ما يبدو إال يف حالة املرتبات، ألن بدالت الـسكن            
ــل      ــول اهلياكـ ــام األول حـ ــور يف املقـ ــة تتمحـ ــات الطبيـ والنفقـ

ــة ــال، ال  . األبوي ــى ســبيل املث ــدالت    وعل ــى ب ــرأة عل  حتــصل امل
ســكن ألهنــا تعــيش مــع زوجهــا أو والــدها، وُتقــدَّم املــساعدة    
للعمال الذكور لتغطية النفقات الطبيـة لزوجـاهتم وأطفـاهلم يف           

وســألت هــل . حــني ال حتــصل املــرأة علــى املعونــة إال ألطفاهلــا
 يومـا الـيت يـدفعها رب      ٦٠ميكن تغـيري إجـازة األمومـة البالغـة          

.  جتعل أرباب األعمال أقل اهتماما بتعـيني النـساء         العمل، ألهنا 
يف اخلتــام، ســألت هــل ميكــن أيــضا تنقــيح أحكــام قــانون  
العمل املتعلقة باستخدام العامالت الـشابات ملـدة أقـصاها          

ــا   ١٠ ــضل تعليمــ ــبحن أفــ ــشابات أصــ ــنوات، ألن الــ  ســ

 سـنوات   ١٠وسيكون من اجملحف هلن ضمان العمل ملدة        
 .فحسب

قالـت إنـه ُيـسمح      ): موزامبيـق  (أرماندوالسيدة بوك    - ٢١
للموظفني حضور اجتماعات النقابات، شريطة أن تعقد تلـك         

 تـسريح   ميكـن  وال. االجتماعات خارج ساعات العمل العادية    
املوظفني بسبب حضور اجتماعات النقابات وحيـق هلـم طلـب           

. تعويض يف حالـة قيـام رب العمـل بتـسرحيهم لتلـك األسـباب        
مبـــدأ املـــساواة يف األجـــر عـــن العمـــل  ويـــنص القـــانون علـــى 

املتــساوي وميكــن أن ترفــع املــرأة قــضيتها إىل احملكمــة يف حالــة 
قيــام رب العمــل بــدفع أجــر أعلــى للرجــل عــن أداء واجبــات   

 .مماثلة
مـايو  /واختتمت قائلة إن قانون العمل الصادر يف أيـار         - ٢٢

 يومـا ونـص علـى       ٩٠ إىل   ٦٠ مد إجازة األمومـة مـن        ٢٠٠٧
. لألب احلصول على إجازة والديـة بعـد والدة الطفـل          أنه حيق   

وقــررت احلكومــة أنــه ال ميكــن أخــذ إجــازة الوالديــة إال كــل   
سنتني لتشجيع الرجل على إجناب األطفـال مـن امـرأة واحـدة             

أمـا  . وإثناء الرجل عن إجنـاب األطفـال علـى حنـو أكثـر تـواترا              
حـق هلـا    املرأة احلامل اليت تعترب معرضـة للخطـر أثنـاء احلمـل في            

وبـدال مـن ذلـك، حيـق هلـذه املـرأة            . أخذ إجازة بدون معاقبتها   
 .أن تطلب النقل إىل عمل يتطلب جمهودا بدنيا أقل

قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ٢٣
إن مفتشية العمل تعمل لكفالـة احتـرام حقـوق العمـال ولـدى            

 . احلكومة خطط إلنشاء نقابة ملوظفي الدولة
ــانتومبو  ا - ٢٤ ــسيدة هنـ ــق(لـ ــس  ): موزامبيـ ــت إن اجمللـ قالـ

الوطين للنهوض باملرأة جيـري تقييمـا لألنـشطة بغيـة اسـتكمال             
ويتمثــل أحــد أهــداف خطــة  . اخلطــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة 

 يف اإلســـهام يف النـــهوض  ٢٠٠٩–٢٠٠٥احلكومـــة للفتـــرة  
وخطة الـسنوات اخلمـس     . باملرأة عن طريق القضاء على الفقر     
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م أيضا الدعم لالستراتيجيات اجلنـسانية الـيت جيـري          تلك ستقد 
 .تنفيذها يف جماالت التعليم، والثقافة والصحة

قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ٢٥
إنــه جيــري بــذل اجلهــود لتعزيــز إملــام الكبــار بــالقراءة والكتابــة  

 .واملرأة مستهدفة على وجه التحديد يف برامج حمو األمية
قالت إن من املثري لالهتمـام      : السيدة زو كسياوكياو   - ٢٦

معرفــة أي الــربامج والــسياسات يتــضمن عناصــر عــن فــريوس   
اإليدز وينبغي تقدمي مزيد مـن املعلومـات        /نقص املناعة البشرية  

عــــن امليزانيــــة الــــسنوية ملكافحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــة       
وبوجـه خـاص، ينبغـي توضـيح مـا إذا كانـت             . اإليدز/البشرية
اإليـدز  / أي برامج متعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           هناك

تستهدف الشابات وهل أدرجت قضايا فـريوس نقـص املناعـة           
 .اإليدز يف املناهج الدراسية/البشرية
يف معرض اإلشارة إىل معدل وفيـات       : السيدة ديريام  - ٢٧

ــات     ــة أولويـ ــام معرفـ ــثري لالهتمـ ــن املـ ــات، قالـــت إن مـ األمهـ
وقد أفادت التقـارير    . ختلفة وفئات النساء  احلكومة للمناطق امل  

 ١٩-١٥ يف املائــة مــن النــساء يف الفئــة العمريــة  ٢٤أن نــسبة 
وينبغي توضيح ما إذا كانـت هنـاك        . لديهن طفالن على األقل   

أية بيانات عن عدد الزجيات القسرية ومعدل وفيات األمهـات    
ــة  ــة العمري ــة احلــد    . هلــذه الفئ ــضا معرف ومــن املــثري لالهتمــام أي
وينبغــي تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن . األدىن لــسن الــزواج

ــة ملــن هــم يف ســن      ــوفري الرعاي ــامج الــذي وضــع لت ــائج الربن نت
ومن املثري لالهتمام معرفة املزيد عن تـأثري        . الشباب واملراهقني 

ــن        ــل وع ــنح احلم ــائل م ــتخدام وس ــى اس ــد عل ــة والتقالي الثقاف
وضـيح مـا إذا     وينبغـي ت  . خطط احلكومـة ملعاجلـة تلـك القـضية        

كان قد أجري أي حبث يف الصلة بني حاالت اإلجهاض غـري            
القـــانوين ووفيـــات األمهـــات وهـــل اختـــذت احلكومـــة تـــدابري  
لكفالــــة متكــــن األمهــــات يف ســــن املراهقــــة مــــن االلتحــــاق  

 .باملدارس

يف معـــرض اإلشـــارة إىل : الـــسيدة أروشـــا دومينغـــز - ٢٨
مبيـق، قالـت إنـه      اخنفاض متوسط العمر املتوقع للمـرأة يف موزا       

سيكون من املفيد احلصول على معلومات إضافية عن الـربامج          
ومـــن الواضـــح أن وفيـــات األمهـــات . الـــشاملة لـــصحة املـــرأة

اإليـدز مـسؤوالن إىل حـد كـبري     /وفريوس نقص املناعة البشرية 
ومـع ذلـك، سـيكون مـن        . عن اخنفاض متوسط العمـر املتوقـع      

ى الخنفـاض متوسـط     املفيد معرفـة املزيـد عـن األسـباب األخـر          
العمر املتوقـع واحلـصول علـى حتليـل للبيانـات حـسب املنـاطق               

 . الريفية واحلضرية
 سألت ما هـي الترتيبـات الـيت اختـذت           :السيدة بيغوم  - ٢٩

لتــوفري الرعايــة الكافيــة لليتــامى وهــل هنــاك أي خطــط جلعــل   
ــأمون   ــا أو تــــوفري مرافــــق لإلجهــــاض املــ . اإلجهــــاض قانونيــ

معرفــة هــل تعتــزم احلكومــة زيــادة عــدد   وســيكون مــن املفيــد  
املراكز الصحية يف املناطق الريفية أو إرسال مزيـد مـن األطبـاء          

وينبغي تقـدمي معلومـات إضـافية       . واملمرضات إىل تلك املناطق   
عــن عـــالج الناســور وتعزيـــز الـــوعي بفــريوس نقـــص املناعـــة    

 .اإليدز والتربية اجلنسية/البشرية
 اجلهـود املبذولـة لزيـادة       سـألت عـن   : السيدة بيمينتـل   - ٣٠

توزيـــع أدويـــة الفريوســـات الرجعيـــة علـــى احلوامـــل وحتـــسني  
وينبغي تقدمي مزيـد مـن املعلومـات        . الرعاية الصحية للمسنات  

عن املبادرات اليت جيري االضطالع هبا لتعزيز الرعاية الـصحية          
يف مجيع أحناء البلد، والسيما يف املناطق اليت ُيعاجل فيهـا معظـم             

 .استخدام أدوية تقليديةالنساء ب
قالـت  ): موزامبيـق  (السيدة دوس سانتوس ماتـابيلي     - ٣١

اإليـدز  /إن اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       
ــشباب،      ــات الـ ــة، وحركـ ــن إدارات احلكومـ ــثلني عـ ــضم ممـ يـ

وقد اختذت احلكومـة عـدة      . واجملتمع املدين واجلماعات الدينية   
م حبمــالت عامــة، ترمــي إىل منـــع    تــدابري، مبــا يف ذلــك القيــا    

وأُعلنـت حالـة    . اإليـدز /اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
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ــة     طــوارئ علــى الــصعيد الــوطين كمــا أطلــق رئــيس اجلمهوري
بيد أن تلـك التـدابري مل حتقـق النتـائج املرجـوة وتعمـل               . مبادرة

احلكومة على تغـيري الطريقـة الـيت تنـشر هبـا املعلومـات املتعلقـة                
اإليـدز، وال سـيما علـى النـساء         /نقص املناعـة البـشرية    بفريوس  

وفيما يتعلق باالنتقـال الرأسـي لإلصـابة،        . والفتيات الصغريات 
تتخـــذ احلكومـــة خطـــوات فعليـــة لتـــوفري عـــالج الفريوســـات  

ـــ  ــافة إىل .  يف البلـــد٢٨ الرجعيـــة يف مجيـــع املنـــاطق الـ وباإلضـ
ــة للمرضــ       ــة الكافي ــوفري التغذي ــا حتــاول ضــمان ت ــك، فإهن ى ذل

وقـد وضـعت وزارة شـؤون املـرأة والعمـل        . اخلاضعني للعـالج  
االجتمـــاعي خطـــة لزيـــادة الـــوعي بفـــريوس نقـــص املناعـــة       

 . اإليدز يف الوزارة ويف سائر اجملتمع/البشرية
ــد      - ٣٢ ــامى آخــذ يف التزاي ــدد اليت ــة إن ع واســتطردت قائل

اإليـدز ويعـيش كـثري مـن        / بسبب فريوس نقص املناعة البشرية    
ــامى مــ  ــدة اليت ــدابري   . ع أســرهم املمت ــة ت ــد وضــعت احلكوم وق

ــشاء      ــدة وإلن ــشبكات مــن األســر املمت ــة لتلــك ال لتقــدمي املعون
واختذت احلكومـة تـدابري لكفالـة التعلـيم         . أماكن إيواء لليتامى  

وفيما يتعلق بعدد املـسنني     . األساسي والرعاية الصحية لليتامى   
قـارهم  يستطيعون احلصول على عالج طيب بسبب افت   الذين ال 

لوثــائق حتقيــق اهلويــة، حتــاول احلكومــة وضــع طــرق لتقــدمي        
اخلدمات الـصحية هلـؤالء األشـخاص وضـمان حـصوهلم علـى             

وحتــاول أيــضا ختفــيض عــدد حــاالت احلمــل يف ســن  . الوثــائق
املراهقــة عــن طريــق الــربامج التربويــة وتغــيري مواقــف بعــض        

وجتـري احلكومـة    . اجلماعات الدينيـة جتـاه وسـائل منـع احلمـل          
ــدين      ــع امل ــع اجملتم ــاون م ــل . دراســة عــن اإلجهــاض بالتع وتأم

احلكومـــة يف زيـــادة عـــدد األطبـــاء يف املنـــاطق الريفيـــة وتقـــوم 
ــصحية      ــة ال ــدمي خــدمات الرعاي ــوظفني آخــرين لتق ــدريب م بت

وبغيـة ختفـيض وفيـات األمهـات، اختـذت احلكومـة            . األساسية
 . تدابري لتقدمي خدمات أفضل قبل الوالدة وبعدها

ــسيدة مــوثيميب ا - ٣٣ ــع   ): موزامبيــق (ل ــة من ــه بغي قالــت إن
احلمــل يف ســن املراهقــة والوقايــة مــن األمــراض الــيت تنتقــل        

باالتصال اجلنسي، ميكن أن حيضر البنات والبنـون بـرامج بعـد            
وقـد  . انتهاء اليـوم املدرسـي بـشأن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            

ــات      ــة حــصول املراهق ــوات لكفال ــصحة خط اختــذت وزارة ال
وامـــل الالئـــي ال ميكنـــهن الوصـــول إىل املستـــشفيات علـــى احل

 . الرعاية من القابالت
يف معــرض اإلشــارة إىل أن :  أبيــاه–الــسيدة كــوكر  - ٣٤

 يف املائة من القوة العاملة يف موزامبيـق مـستخدمة       ٨٤نسبة الـ   
يف القطاع غـري النظـامي، سـألت عـن اآلليـات القائمـة لكفالـة             

ــع العمــال غــري النظــاميني   ــا العمــال يف القطــاع   متت ــنفس مزاي  ب
وأعربت عن رغبتها أيضا يف معرفة هل لدى الـدول          . النظامي

الطـــرف برنـــامج وطـــين للتـــأمني الـــصحي، وإذا كـــان األمـــر  
 .كذلك، هل ميكن أن يشترك فيه العمال غري النظاميني

واختتمــت قائلــة إن الدولــة الطــرف قــد شــرحت، يف   - ٣٥
ــضايا واأل   ــة القـــــــــ ــى قائمـــــــــ ــا علـــــــــ ــئلة ردودهـــــــــ ســـــــــ

(CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1)      عددا من الربامج الرامية إىل ،
. تقــدمي الــدعم االقتــصادي لإلنــاث العــائالت لألســر املعيــشية  

وســتكون ممتنــة ملعرفــة هــل نفــذت هــذه الــربامج بالفعــل، وإذا  
 .كان األمر كذلك، كم عدد النساء الالئي استفدن منها

ذلت جهـود  سألت عما إذا كانت قد بُ : السيدة باتن  - ٣٦
لتقييم اآلثـار الـيت رتبتـها التـدابري الـواردة يف برنـامج الـسنوات         

علـى النـساء العـامالت يف القطـاع         ) ٢٠٠٤-١٩٩٩(اخلمس  
وقالــت إهنــا تــود أيــضا معرفــة مــا إذا كــان الربنــامج  . الزراعــي

الزراعــي املتكامــل يتــضمن سياســات واســتراتيجيات حمــددة      
ــرأة  ــستهدف امل ــة . ت ــشاريع  وهــل استعرضــت احلكوم  تلــك امل

والــربامج لــضمان وصــول نــسبة أعلــى مــن املــوارد للنــساء يف    
 املناطق الريفية والنائية؟

واستطردت قائلة إنه سيكون مـن املفيـد معرفـة املزيـد             - ٣٧
عن اخلطوات اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف للقـضاء علـى الفقـر               
بالقيام، يف مجلة أمور، بوضـع بـرامج عمـل وحتـسني احلـصول              
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ــى األ ــةعل ــصدد، استفــسرت عــن سياســات    . غذي ــذا ال ويف ه
وكيــف جيــري تــشجيع املــرأة  . التــسعري والتوزيــع املعمــول هبــا 

 الريفية على املشاركة يف صنع القرار؟
ــام، بعــد أن شــددت علــى الــصلة بــني الفقــر     - ٣٨ ويف اخلت

وتدهور البيئة، سألت عن التدابري املعتمدة لتعزيز اخنراط املرأة         
ة البيئيـــة وتزويـــدها بالتـــدريب واملهـــارات يف سياســـات اإلدار

 .ذات الصلة
ــان  - ٣٩ ــسيدة تـ ــة    : الـ ــر الدولـ ــا لتقريـ ــه وفقـ الحظـــت أنـ

الطرف، ينظم القانون املدين والقانون العـريف علـى حـد سـواء             
احلقــوق املتعلقــة باألراضــي، وســألت عمــا إذا كــان الدســتور   

ت هو النظام القـانوين الـذي يتمتـع باألسـبقية يف حـاال             يبني ما 
وأعربت عن رغبتها يف معرفة هـل وضـعت احلكومـة           . التنازع

ــرامج ملــــساعدة الالجــــئني العائــــدين    أو تعتــــزم وضــــع أي بــ
 .واملشردين داخليا الستعادة أراضيهم

واستطردت قائلة إن الدولة الطرف ينبغـي أن توضـح            - ٤٠
العالقــة بــني املديريــة الوطنيــة لإلرشــاد الريفــي ووزارة الزراعــة 

لريفيــة وتــبني هــل للمديريــة الوطنيــة مكاتــب إقليميــة والتنميــة ا
وطبقا للتقرير، فإن معظـم مـوظفي املديريـة         . يف املناطق الريفية  

وبالنظر إىل الدور اهلام الذي تؤديه املـرأة        . الوطنية من الذكور  
ــدد      ــادة عـ ــط لزيـ ــاك أي خطـ ــل هنـ ــي، هـ ــاع الزراعـ يف القطـ

 املوظفات؟
ء عــدم متثيــل املــرأة  ويف اخلتــام أعربــت عــن قلقهــا إزا  - ٤١

الريفية داخل احلكومة وسـألت هـل اختـذت أي تـدابري لتعزيـز              
وأعربت أيضا عـن اهتمامهـا      . اشتراكها يف أجهزة صنع القرار    

ــسنوات اخلمــس إىل أي حتــسن يف     ــامج ال ــة هــل أدى برن مبعرف
 . نوعية حياة املرأة الريفية

طلبـت معلومـات إضـافية عـن احلقـوق          : السيدة جـرب   - ٤٢
لقة باألراضي الزراعية، والتـأمني وبـرامج االئتمـان الـصغري       املتع

وأعربـــت عـــن رغبتـــها يف معرفـــة كيـــف تـــشجع  . للريفيـــات

احلكومــــة املــــرأة لطلــــب احلــــصول علــــى االئتمــــان الــــصغري 
. ومساعدهتا يف استخدام هذا االئتمان ألغـراض إدرار الـدخل         

ــة الطــرف أيــضا تفاصــيل إضــافية عــن     وينبغــي أن تقــدم الدول
 .ات االجتماعية والصحية املتاحة للريفياتاخلدم
قالت إن احلكومة وضعت    ): موزامبيق (السيدة النغا  - ٤٣

. عددا من الربامج لدعم النساء العامالت يف القطـاع الزراعـي           
ــة       ــسهيالت االئتماني ــور، الت ــة أم ــوفر، يف مجل ــربامج ت ــذه ال وه
ــة واإلدارة، وتــشترك وزارة    والتــدريب علــى األعمــال التجاري

ــشر     شــؤ ــة لن ــود املبذول ــاعي يف اجله ــرأة والعمــل االجتم ون امل
 .املعلومات املتعلقة بذلك يف املناطق الريفية والنائية

واختتمــت قائلــة إنــه بغيــة التخفيــف مــن حــدة الفقــر،  - ٤٤
جــرى تنفيــذ عــدد مــن خطــط العمــل االجتمــاعي تــشمل حمــو  
األمية والتدريب على مهارات احلياة، ووضعت سياسة وطنيـة         

وباإلضـافة  . مويل الـصغري ملـساعدة أفقـر قطاعـات الـسكان          للت
ــيت       ــشية ال ــائالت لألســر املعي ــاث الع ــك، أصــبحت اإلن إىل ذل
تعــيش يف فقــر مــدقع مــؤهالت لالشــتراك يف بــرامج األعمــال   

وُتعــيَّن مــن يقــع علــيهن االختيــار يف واحــدة مــن   . املتخصــصة
ة مبا يف ذلك وزارة الصحة، ووزار     (عدد من إدارات احلكومة     

ــة   ــة الريفي ــيم ووزارة الزراعــة والتنمي ــدريب ) التعل ــتلقني الت . وي
 .وجيري تشجيعهن على ادخار أجورهن

قالــــت إن وحــــدة ): موزامبيــــق (الــــسيدة ماســــانغو - ٤٥
، تقـدم التمويـل     ١٩٩٢اإلرشاد الريفي، الـيت أنـشئت يف عـام          
ومل تنفـذ احلكومـة أي      . للنساء املـشتغالت باألنـشطة الزراعيـة      

دة لتسعري األغذية وتوزيعها، ولكـن املـرأة تتمتـع          سياسات حمد 
 . حبرية شراء وبيع منتجات املزرعة يف األسواق الزراعية

واختتمــت قائلــة إنــه جــرى وضــع مــشروع جتــرييب        - ٤٦
لكفالة مشاركة املـرأة يف مجيـع مراحـل عمليـة ختطـيط التنميـة               

وهنـــاك مـــشروع جتـــرييب ثـــان، ينفـــذ باملـــشاركة مـــع . احملليـــة
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 الدامنركيــة يف ثالثــة أقــاليم، يقــدم التــدريب يف جمــال  احلكومــة
 . ممارسات االستخدام املستدام لألرض

 ١٦ و ١٥املادتان 
ــان - ٤٧ ســألت عمــا إذا كانــت مجيــع أحكــام   : الــسيدة ت

مشروع قانون األسرة اجلديـد متفقـة مـع االتفاقيـة، وال سـيما              
 وأعربت عن رغبتـها أيـضا يف معرفـة   .  منها١٦ و ١٥املادتان  

ــواطنني       ــع امل ــسبة جلمي ــا بالن ــنص ســيكون ملزم ــا إذا كــان ال م
ويف حالــة التنــازع بــني  . وسيــشكل جــزءا مــن القــانون املــدين 

أحكــام قــانون األســرة اجلديــد والقــانون العــريف، ملــن ســتكون  
األسبقية؟ وينبغي أن تبني الدولـة الطـرف األحكـام الـيت تـنظم              

 .حاليا إجراءات الطالق اليت تتضمن أطفاال
ــري     - ٤٨ ــات غـ ــدد الزوجـ ــارة إىل أن تعـ ــرض اإلشـ ويف معـ

قــانوين يف موزامبيــق، ســألت هــل هــذه املمارســة مــسموح هبــا 
مبوجــب الــشريعة اإلســالمية وهــل بــذلت أي جهــود إلحاطــة  

وسـيكون مـن املفيـد      . النساء علما بالطـابع الظـامل هلـذا القـران         
معرفة هـل حـوكم أي شـخص بـسبب تعـدد الزوجـات، وإذا               

 . ذلك، ما هو نوع العقاب الذي ُوقِّعكان األمر ك
قالــت إنــه بغيــة  ): موزامبيــق (الــسيدة بــوك أرمانــدو  - ٤٩

 -جعل التشريع احمللي متمشيا مع احلقائق الواقعة االجتماعيـة          
االقتـــصادية احلاليـــة، اعُتمـــد قـــانون األســـرة اجلديـــد يف عـــام   

ويف حالــــة حــــدوث تنــــازع بــــني القــــانون العــــريف  . ٢٠٠٤
 .ين، ينبغي أن يسود القانون األخريوالقانون املد

واستطردت قائلة إنه طبقا لقانون األسـرة، يبلـغ احلـد            - ٥٠
 عاما، ولو أنه ميكن ختفيـضه       ١٨األدىن لسن الزواج للجنسني     

ــة حــدوث محــل ١٦إىل  وهــذا القــانون يعــرِّف  .  عامــا يف حال
الزواج بأنه زواج أحادي، وبالتايل، ال يقوم الزواج بزوجـات          

بيـد أنـه بـالنظر إىل أن القـانون ال        . على أسـاس قـانوين    متعددة  
يتــــضمن أي أحكــــام جزائيــــة، ال خيــــضع املتزوجــــون بعــــدة 

وبــالنظر إىل أن تعــدد الزوجــات كــان  . زوجــات ألي عقــاب

جائزا ملدة طويلة طبقا للقـانون العـريف، جـرى اختـاذ عـدد مـن                
التــدابري حلمايــة املــرأة يف حالــة الــزواج بعــدة زوجــات، مبــا يف  
ــع      ــرياث إىل مجيــ ــوق املــ ــساواة يف حقــ ــسحاب املــ ــك انــ ذلــ

 .الزوجات
واختتمـــت قائلـــة إنـــه طبقـــا للدســـتور، يتمتـــع مجيـــع   - ٥١

األطفال حبقوق متـساوية، بـصرف النظـر عـن احلالـة الزواجيـة             
وتتمتع األمهـات املطلقـات الالئـي حيـتفظن حبـضانة           . لوالديهم

والـد حـىت    أطفاهلن باحلق يف احلصول على نفقة األطفال مـن ال         
ــال ســن    ــغ األطف ــن دراســتهم    ٢١يبل ــهوا م ــا أو حــىت ينت  عام

 .اجلامعية
أعربت ): موزامبيق (السيدة دوس سانتوس ماتابيلي    - ٥٢

يف اخلتـــام عـــن امتناهنـــا للجنـــة، وقالـــت إهنـــا حاولـــت تقـــدمي  
اســـتعراض عـــام لوضـــع املـــرأة يف موزامبيـــق، والتقـــدم احملـــرز  

يت مــا زالــت ملتزمــة والتحــديات الــيت تواجههــا حكومتــها، الــ 
 .بالتنفيذ الكامل لالتفاقية

ــسة - ٥٣ ــة   : الرئيـ ــدم الدولـ ــل يف أن تقـ ــن األمـ أعربـــت عـ
ورحبت بأن احلكومة تعتـرب     . الطرف تقريرها التايل يف موعده    

االتفاقيــة مبثابــة صــك قــوي وملــزم قانونــا فيمــا يتعلــق حبقــوق   
اإلنــسان، وحثتــها علــى النظــر يف التــصديق علــى الربوتوكــول  

 .ختياري يف أقرب وقت ممكناال
 .٣٠/١٧رفعت اجللسة يف الساعة  
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