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O GO\ ERNO reafirma o com 
promisso pdo r~peito. pro 
moção c protecção dos direi 
tos humanos. bem como no 
cumprimento da~ re~omcn 
dações formuladas no diálogo 
interativo sobre a revisão pe 
riódica universal para a cfec 
tivação da agenda de promo 
çiio no paiS. 

f'>te compromisso lo i rea 
hrmado recentemente em 
Maputo pelo' ice mini'>tro da 
Justiça, Assuntos Constitu 
cionais e Religiosos, f'ilimão 
Suue. na cerimónia da ce 
lebração do 10 de Detembro. 
Dia Internacional dos Direitos 
llumanos. 

Este ano, a data celebra -
se sob o lema: "Levante-se e 

Defenda o~ Direitos Humanos 
no contexto da Covid 19 e do 
III Ciclo do \lecanismo de Re 
\ isão Periódic-a Lni\ef'>al". 

Segundo Su:l'le, a efemé-

10 DE DEZEMBRO 
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

-Levanto-se e Defenclo os D,re1tos Humanos no 
conteKto do COV/D-19 e elo 3 C,cJo do MR:Pu-

ride ocorre num momento Moçambique 6U compromttido com o respeito pelos direitos humanos 
cm que o;e constata a\anço~ 
signif1cativos no combate e 
pre\enção da Covid 19, se 
gundo dados do Ministerio 
da Saúde, que indicam que o 
pa1s ja imunitou mais de qua 
tro milhões de pes&Oas. o que 
re,ela o comprometimento 
com a \alori7~çào do direito 
à vida c. consequentemente, 
a promoção c protecção do~ 
direitos humanos. 

O governante reconheceu 
o apoio prestado por parceiro!> 
de cooperação, cujo suporte, 
ec,pecialmentc em tempos di 
f11.:eis, tem sido fundamental 
para a subsistência da<> acti 
\'idades. 

"P..ute da rL-sposta dada 
tradut. se no nosso esforço 
de pronta adaptação à~ nO\ as 
drcun'>tàncias, garantindo a 

continuidade das acti\·ida 
des, cm meio as ad\ e r'> idade., 
causadas pelo impacto se\e 
ro da C.O\id 19. calamidade'> 
naturais e o terrorismo. que 
trou\eram ~crios desaf1o~ 
aos '>btemac, educacionais e 
formativos cm todo o país", 
disse 

\, ·rc-.ccntou que o Go 
'erno ratiflcou vário'> i~tru 
mento'> relativos ao E.'>tatuto 
do Rcíugiado. acordo de 1990 
entre Moçambique c Ruanda. 
bem como do Pacto de Defesa 
~futua daS \ IX:. c do protoco 
lo de.: cooperação nas :irea da 
politica. deba e segurança. 

btes in'>trumento... pos 
'>ibilitaram a prec,ença das 
torças armadas deslL'S paise'>. 
que culminou com a rccupe 

ração de tonas doe, distrilno; 
de \focm1hoa da Praia. P<tl 
ma, Macomia e Muidumhc, 
em Cabo Delgado. ora ocupa 
dos por terroristas. 

De acordo com Sua/c, 
durante quilve dbs. \a ria-; 
actÍ\ idades ti\eram lugar. 
atravcs de campanhas de 
educação Cl\ ka c juridil':l 
aos ddad:io-., par.1 .1 di\ ulg.1 
ção Jos direitos humanos. tal 
como o dia da eliminação da 
violência contra .1'1 mulheres. 
assinalada no dhl 25 de o 
\embro. 

A 10 de Dctemhro de l94S 
foi proclamada a Dcclar:11,'iio 
Unhcr>al dos Direito-., IIII 
mano'i pela 0:'\U, possihili 
tando que, cm 1950. a d:lt.l 
fo-.o;e estatx:k•cida como dia 

I ntcrnacional 
Humano. 1 

\toç.unbiquc cdcbr.t a 
data na qualidade de lllt'lll 

bro da 0:\ L1, I ruto da ades:io e 
adopção de diferentes instnt 
mcnto<> jundico-; internacio 
nais sohre direitos human~. 
incluindo a do Conselho de 
Se~urança da., ~açõe.., \.: ni 
dJ'i. 

O pre~idente cü Conw. 
o;;!o :\acional UO'> Direitos 
Humano'>, Luís Bítonc, con 
sidera que o quadro legal c 
institucional indica que Mo 
~.1mbiquc tem sido exemplo 
na adopção de padrões uni 
versais dl' direitos humano.,. 
~.um a r.ltitH.:aç:io de vJrlo~ 
instrumentos intcrnacic •ttuis 
de direitos humano'\. 


