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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 21كانون الثاين/يناير  1 -شباط/فرباير 2019

موجز للورقات املقدمة من أصحاب املصلحة بشأن جزر

القمر*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوو انناوان  1/5و ،21/16مو مراعوات اوواار
االسووتاراا الوودوري ال.وواما وهووذا التقريوور هووو ملعووم لورملوواة انالوموواة انقدم و مو ا وواة
صوواحب انحوول ( )1إىل االسووتاراا الوودوري ال.وواما ،وهووو مق و جدز ت ش و ا مووو اق وودا وود
األملحى لادد ال لماة

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أفوواد مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أبن و ر القموور نعووذة عووددا ملل و لا م و التوص و اة ال و
ملُوودمأ أانووال ولو االسووتاراا الثان و  ،وال سو ما التوصو اة الداع و إىل التحوودي علووى ااعاملوواة
حمددت ،من ا ااعامل حقو األشعاص ذوي انعامل غري أهنم أعربوا ع أسع م ألن ر القمر
مل انعذ لا كبريا م اوصو اة االسوتاراا الودوري ال.واما لاواز  201٤ك ُ وا ،وال سو ما عودت
اوص و اة متالق و الن ووماز إىل الح و وة الدول و قووو انناووان وملوود سووب أن ملُوودمأ هووذ
( )٤
التوص اة ت ا ول األوىل للستاراا الدوري ال.اما ت عاز 2009

__________

*

مل حترر هذ الوا ق ملبا إرساهلا إىل دوائر ال مج الت ريري ألمم انت دت
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 -3وعلى و ه اخلحوص ،الحظ مقدمو الورمل ان .ك  1أبسف أن ر القمر مل احد
باد على االاعامل الدول ماي مج األشعاص م االختعال القاري ،والربواوكوو االخت واري
الاعامل و الق ووال علووى مج و أش و ا التم و الوود ان ورأت ،واالاعامل و الدول و ماي و حقووو مج و
( )5
الاما ان ا ري وأفراد أسرهم
 -٤وأعوورم مقوودمو الورمل و ان .و ك  1ع و مللق ووم إتال اقحووري الوون م انؤسا و الدائم و ال و
أن.وولأ لتنا و الت اموواة و ر القموور لووا اال وواة الدول و ت أدال عمل ووا فقوود خوورة ال و
انؤساوواة ت إعووداد عوودت اقووارير دوري و ع و االاعامل وواة ال و صوود عل ووا البلوود وعلووى سووب ا
( )6
انثا  ،خر اقدمي التقرير الدوري ع ااعامل حقو الطعا ع موعد
 -5والح ووأ ا مل و الدول و للق ووال عل ووى األس وول النووي و م و التق وودير أن و ر القم وور
وملاأ مااهدت األمم انت دت ر األسل النووي ت  20أيلو /سبتمرب  ،201٧وأوصأ أبن
( )٧
احد ر القمر عل ا ت أملرم وملأ مم

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )8

 -6أشار مقدمو الورمل ان .ك  1إىل أن ر القمر نعذة باو التوصو اة الحوادرت عو
ول و االس ووتاراا الثان و ب .ووقن اعتم وواد الق ووانن ،ومن ووا اعتم وواد مل ووانون من و الان ووف ال وود ان ورأت
وح ر  ،وملانون م اف عما األطعا وااللار هبم ،وا ث ف ا ود الرام إىل م اف الانف
ا ناي الد الناال واألطعا غري أهنم أعربوا ع أسع م ألن ر القمر مل انعذ عددا كبريا م
اوصو اة االسووتاراا الوودوري ال.وواما لاوواز  201٤ك ووا انع ووذا فاوواالا ،مبووا ت ذل و التوص و اة
( )9
انتالق بتا ي مؤسااة الدفاع ع حقو انناان
 -٧وأشووار مقوودمو الورمل و ان.و ك  1إىل أن عوودت نحوووص ا .وريا وان م و اعتُموودة مو ملبووا
الربنوان أو وملعجاوأ مو ملبوا الاولط التنع ذيو غوري أن رئو س ا م وريو مل يحودر مراسو م اق وي بتنع ووذ
با القوانن ال اعتُمدة ،ومن ا القانون ا نائي وملوانون ان ورالاة ا نائ و ا ديود ،اللوذي اعتمودا
ت ع وواز  ،201٤ومل ووانون الت ووافؤ ب وون ا نا وون ،ال ووذي اعتُم وود ت ح يران/يون ووه  201٧وأال ووا
مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أن ا ما و الت .وريا للحتوواد وا ووأ عوودت أتموواة منووذ انتعووام نواهبووا ت
عوواز  2015والوامل و أن لاوواة ا ما و الت .وريا للحتوواد ااطلووأ باووب عوودز اع و ا رئ ا و ا
ببا انات.اري الذي ُع نوا ل.غا مقاعد ف ا وأشار مقدمو الورمل ان .ك  1أي و ا إىل أن رئو س
الدول وملو عوددا مو انراسو م الو اق وي ءلغوال أو وملوف انع وذ باو األح واز الت.وريا والتن م و
فعي با األح ان ،رى االلتعا على الت.ريااة وانت اك ا ال با خمالعت وا بقواعود رمورت أملوا شوق ا
من ووا مثووا انراسو م والقوراراة والتام موواة وأعوورم مقوودمو الورملو ان.و ك  1عو أسووع م لاوودز احو از
()10
س ادت القانون والتالاا اهلرمي للقواعد اامرت اح ام ا دائم ا
 -8والحظ مقدمو الورمل ان .ك  1بقلو أن اللننو الوطن و قوو انناوان وا وريتة ،الو
أن.وولأ مبو و القووانون رملووم  11-028/AUانووؤر  23كووانون األو /دياوومرب  ،2011الووذي أصووب
فووذا مبو و انرسوووز رملووم  12-042/PRانووؤر 18شووباط/فرباير  ،2012اوملعووأ ع و أدال عمل ووا
وأالووا مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أن والي و اللنن و انت ووأ ت لوت/يول ووه  ،201٧ومل لوودد إال ت
أيلو /سبتمرب  2018وحو ملبوا انت وال واليت وا ،مل ا و اللننو اتمتو أبي اسوتقلل ومل ُخحوم
()11
هلا موارد ب.ري ومال كاف ل ن ا م االالطلع بواليت ا بعاال
2
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جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانن مذذع مرا ذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة لعدة جوانب
املساواة و دم التمييز

()12

 -9أشووار مقوودمو الورمل و ان .و ك  1إىل أن الق ووانن الاوواري ت و ر القموور ا عووا اناوواوات
وعوودز التم و ( )13ورغووم ذل و  ،فووالوامل أن أش و ا التم و مووا تالووأ ماووتمرت ت و ر القم وور،
()1٤
وال س ما التم على أساس نوع ا نس وانعامل واألصا اال تماعي وا غرات
 -٢احلقوق املدنية والسياسية
حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()15

 -10أشار مقدمو الورمل ان .ك  1إىل عدز انع ذ أي ح م م أح از انعداز الحادرت ت
ر القمر منذ عاز  ،201٤غري أهنم أعربوا ع أسع م ألن القانون ا نائي ا ديود و ر القمور
()16
مل يلغ عقوب انعداز
 -11وأع وورم مق وودمو الورملو و ان.و و ك  1عو و مللق ووم إتال و ورائم القت ووا وا وور انتام وود الو و
()1٧
مل اُ .ف ملبااهتا باد

 -12وأشووار مقوودمو الورمل و ان .و ك  1إىل أن ظوورو الا و س ت سوونون و ر القموور الثلا و
ال ااتوت اناوايري الدول و فالاوننال ف وا حمتنو ون ت ظوا ظورو عو س م نو ا.و ا انت اكو ا
ل ورامت م انناووان وأعرب ووا ع و أسووع م لاوودز اخوواذ أي اوودابري لت اوون ظوورو االحتنووات ت
الانون واا ي استقلل رل اة الرملاب وأفادوا أبن مراف الن اف الح والحر الحو ي ت
حالو و يرا ووى هل ووا ،وأن ووه ال او وود عن ووابر خمححو و الحتن ووات األح وودا  ،وأن الا ووننال األح وودا
()18
ُُيتن ون م الاننال البالغن

إملام الاد  ،مبا ت ذل ماقل انفلة م الاقام ،وس ادت القانون

()19

 -13أشار مقدمو الورملو ان.و ك  1إىل أنوه ورى ت شوباط/فرباير  2018عقود موؤلر وطو
()20
ب.قن دول القانون وا م الرش د
 -1٤وأفوواد مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أبن و ر القموور مل انعووذ اوص و اة االسووتاراا الوودوري
()21
ال.اما لااز  201٤ك ا انع ذا فااالا ،مبا ف ا التوص اة انتالق مب اف العااد
 -15وأشار مقدمو الورمل ان .ك  1إىل أن ود م اف العااد ظلأ اوراو م اهنوا منوذ
سنواة ،وأن من م ال.عاف الدول أشارة ت اقريرهوا األخوري لاواز  201٧إىل أن و ر القمور
ارا ا ووأ مو و انرابو و الاادسو و والثلا وون با وود انائو و ت الا ووامل ت ع وواز  2015إىل انرابو و الثامنو و
واألرباوون باوود انائ و ت عوواز  ،201٧باوود أن كانووأ ت انراب و الاووابا والا .وري باوود انائ و ت
عاز  2013وأشاروا أي ا إىل أن اللنن الوطن نن العااد وم اف ته اوملعأ عو الاموا منوذ
عاز  2016وأالافوا أن انرسوز رملم  ،16-228/PRانوؤر  8أيلو /سوبتمرب  ،2016ألغوى باو
أح وواز القووانون رملووم  ،16-228/PRانووؤر  25لوت/يول ووه  ،2008ذاة الحوول ب.ووعاف األن.ووط
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ا وم و االملتحووادي وانال و واال تماع و ت احتوواد و ر القموور وملوود أُلغووى هووذا انرسوووز ت 13
ا.ري األو /أكتوبر  2016مبو ملرار م احمل م الدستوري  ،ول الالط التنع ذي مل حت ز
()22
هذا القرار ملط

ا ريتة األساس وا

ت ان.ارك ت ا ات الاام وا ات الا اس

()23

 -16أف وواد مق وودمو الورمل و ان .و ك  1أبن و ر القم وور ش و دة ان وواو ا د قراط و ا عل ووى ر س و
()2٤
ا م وري ت أيتر/مايو  2016وفقا لنتائج االنتعا ة حري الح اف
 -1٧أشووار مقوودمو الورمل و ان .و ك  1إىل أن و ر القموور ا ت انراب و التاسووا واألرباوون ت
التحوون ف الاوواني ري و الح و اف لاوواز  201٧الووذي أعداووه من م و مراسوولون بوول حوودود وم و
ذل و  ،فقوود ارا و البلوود بوامل و ووس مراا و م و عوواز  2016إىل عوواز  201٧وعوولوت علووى
ذلو  ،أعوورم مقوودمو الورملو ان.و ك  1عو مللق ووم ألن العو ت مو عوواز  201٤إىل عوواز 2018
ش دة إغل الاديد م احملطواة انذاع و وااورا صو ع ن للت ور والعحوا مو اخلدمو ت
()25
وسائا انعلز التابا للدول كما أعربوا ع أسع م نن ان اهراة الاام
 -18وأفوواد مق وودمو الورمل و ان .و ك  1أبن حري و الوودي أال و أ مارال و للعط وور وأن با و
األفاا ال ارا و ت حو األملل و ال.و ا هوي أفاوا مناف و ألح واز االاعامل واة الو صودملأ
()26
عل ا ر القمر

ح ر مج أش ا الر

()2٧

 -19أشار مقدمو الورمل ان .ك  1إىل اعتماد ملانون م اف عما األطعا وااللار ألطعا

()28

 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا

ت الاما وت ظرو عما عادل ومواا

()29

 -20أفوواد مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أبن و ر القموور مل انعووذ اوص و اة االسووتاراا الوودوري
()30
ال.اما لااز  201٤ك ا انع ذا فااالا ،وال س ما التوص اة انتالق مب اف البطال
 -21وأشوواروا إىل أن ماوود النمووو االملتحووادي ال ووا ف ت و ر القموور ال يوووفر فوورص عمووا
كاف و وظووا ماوود ان.ووارك ت القوووت الاامل و منعع و ا ناووب ا ،إذ بلووغ  ٤9.٤ت انائ و ووفق و ا
للب ا ة الرمس  ،اراع ماد البطالو مو  13.5ت انائو ت عواز  200٤إىل  1٤.3ت انائو ت
عوواز  2013وأشووار مقوودمو الورملو ان.و ك  1إىل أن البطالو اووؤار بو ووه خوواص علووى ال.ووبام،
ح وول بلووغ ماوود البطال و لوودى ال.ووبام دون س و  25عام و ا  50.5ت انائ و ت عوواز ،2013
وكووذل علووى الناووال ،ح وول ال ي و ا ماوود بطووالت أعلووى ب وواعن م و ماوود بطال و الر ووا ،
بحر الن ر ع ماتوى التال م وأفاد مقودمو الورملو ان.و ك  1أبن رال ال.وبام انتااملودي
فحلوا مو اخلدمو ت شوركاة الدولو وإداراهتوا الاامو عنودما اووىل الورئ س ا واه ر سو ا م وريو
()31
ت عاز 2016
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احلق يف الصحة

()32

 -22أفوواد مقوودمو الورمل و ان .و ك  1أبن و ر القموور مل انعووذ اوص و اة االسووتاراا الوودوري ال.وواما
لااز  201٤ك ا انع ذا فااالا ،وال س ما التوص اة انتالق بتاري واريت ا ود الرام إىل الومان اووفري
()33
اخلدماة الح جما ا للنم  ،رغم أن البلد بحدد إ رال دراس ع التغط الح ال.امل

 -23ووفقو و ا نق وودمي الورملو و ان.و و ك  ،1يا وواين ملط وواع الحو و ت البل وود مو و س ووول اخل وودماة
الحو و ومو و س ووول اوتيو و انو ووارد الب.و وري كمو وا ونوعو وا كم ووا أن انس وواافاة األول و و انقدمو و ت
حاالة الطوارئ ل اوأ جمان و وأالوا مقودمو الورملو ان.و ك  1أن ماود الت حون رخوذ ت
ال ا و وأن ما وود س ووول التغذي و ل وودى األطعووا رخ ووذ ت االراع وواع ،إذ يا وواين  30ت انائ و م و
األطعووا م و سووول التغذي و ان و م و 11ت انائ و م و سووول التغذي و ا وواد (الدراس و االستقحووائ
الاو ان والحو انتاوددت انؤشوراة لاوواز  )2012و نالواف إىل ذلو  ،اراعو ماود انت.ووار
(سونلأ  12 000حالو إصواب
انلريت جمددا باد االخنعاا الذي ش د ت الاونواة األخوريت ُ
()3٤
نلريت ت النحف األو م عاز  2018مقابا  ٤ 893حال ت عاز )201٧
 -2٤وأشار مقدمو الورمل ان .ك  1إىل أن ا.وريااة و ر القمور حت ور ان واا سوتثنال
()35
ان اا الال ي وأشاروا أي ا إىل ا ايد عمل اة ان اا الاري ت ر القمر
احلق يف التعليم

()36

 -25أشاروا مقدمو الورمل ان.و ك  1إىل التقودز الوذي أحورت علوى مور الاونن ت اا يو ن واز
التال م والمان ححو مج األطعا ت ر القمر على التال م ا د وم ذلو  ،وعلوى الورغم
م ا ايد ماد االلت ا جبم ماوتويتة التالو م ،فوحتن حتوديتة كثوريت ال او ا ماالو حو اان،
وال سو ما اراعوواع ماوودالة الرسوووم والتوملووف عو الدراسو ت انوودارس االبتدائ و والثانويو  ،وسووول
أدال ن از التال م برمته ،وماد األم  ،وسول إدارت انوارد الب.وري  ،وا ايود التنواوتاة النامجو عو
االسووتغل التنوواري للتال و م وأفووادوا أبن اووردي حال و انوودارس ا وم و وااطووا التال و م التق و
()3٧
وانالرا ة انت ررت كل ا عواما اؤدي إىل اقوي ن از التال م
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
املرأة

()38

 -26أش ووار مق وودمو الورمل و و ان .و و ك  1إىل أن بن ووال مل وودراة ال وودوائر انان و و ءس وودال ان .ووورت
للعت اة والناال ال ايت الانف مبااعدت شركال التنم ملد ساعد على اال ط ال ول علوى مودى
انت.ار الانف الد انرأت فعوي عواز  ،201٧شو لأ حواالة الانوف الود الناوال والعت واة 82
ت انائ م حاالة الانف ال سنلت ا هذ الدوائر ،كموا أن الناوال والعت واة هو األشود اورا
()39
الراعاع انت ايد ت ماد الانف الاائلي
 -2٧وأفوواد مقوودمو الورملو ان.و ك  1أبن دسووتور احتوواد و ر القموور انووؤر  23كووانون األو /
دياوومرب  2001يوونم علووى أن ا عووا ا .و ل ا وم و التمث ووا الاوواد واننحووف و ر االحتوواد
واوتي انناص ا وم اوتياا عادالا ومنحعا بن الر ا والناوال غوري أهنوم أعربووا عو أسوع م
ألن ا ومو ا ديوودت الو ُشو لأ ت  28رم/أغاوطس  2018والو اتوقلف مو  15ع ووا،
()٤0
ال ا م ت وامل األمر سوى  3ناال
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األطفال

()٤1

 -28ذكر مقدمو الورمل ان .ك  1أن ر القمر ال اتعوذ اودابري كاف و ل ومان حو الطعوا
()٤2
ت ا ات ولت ل ب ل مواا ل عال بقال الطعا ومنائه إىل أملحى حد مم
 -29والح وأ انبوادرت الاان و نهنوال مج و أشو ا الاقوام البودين الو ُلوارس الود األطعووا
أن و ر القموور حت وور اومل و الاقووام البوودين علووى األطعووا كاقوب و علووى ارا ووام وورز غووري أن
انبادرت الاان أعربأ ع مللق ا ألن ر القمر ما تالوأ ل و الاقوام البودين للطعوا ت اننو
وت أموواك الرعاي و البديل و والن اري و وت انوودارس والاوونون ،رغووم اوص و اة ن و حقووو الطعووا
الداع و إىل ح وور وأشووارة انبووادرت الاان و إىل أن ماووقل الاقووام البوودين للطعووا هووي ماووقل
أُشري إل ا ت مو انالوماة انقدم مو أصو ام انحول ت إطوار ا ولو الثان و للسوتاراا
الدوري ال.اما ر القمر ،وأن ر القمور ذكورة ت اقريرهوا الووط أن ممارسو الاقوام البودين
ل اووأ ما ووودت ت جمتما ووا غووري أن و ر القموور ملبل وأ عووددا م و التوص و اة الداع و إىل ح وور
الاقام البدين ت مج الا املاة ،م.ريت إىل أن القانون ا نائي ا ديد ا اري اعتمواد يت وم
أح امو و ا ل و جعورز الاق ووام الب وودين غ ووري أن انب ووادرت الاان و و أف ووادة أبن ووه مل اطو ورأ أي اغ و ورياة عل ووى
م.روع الاقام البدين للطعا منذ االستاراا الااب فل س م الواال ما إذا كان القانون
ا نائي ا ديد ،الذي مل ع
يحدر رئ س البلد باد مرسوم ا يق ي بتنع ذ  ،يلغي األح از الو ل و
الاقام البدين أز ال وأوصأ انبوادرت الاان و أبن ااو و ر القمور ا.ورياا ُي ور الاقوام البودين
للطعوا ت مج و الاو املاة ،مبووا ف وا اننو  ،ح ورا صوورُيا ،ويلغوي مج و األح وواز القانون و الو
()٤3
ل  ،مبا ف ا ملانون األسرت لااز 2005
األشخاص ذوو اإل اقة

()٤٤

 -30ف مووا يتالو قووو األشووعاص ذوي انعاملو  ،أشووار مقوودمو الورملو ان.و ك  1إىل عوودز
احو از الت.وريااة الو ا عوا ايو حقوومل م اح امو ا كواملا فلووم يوتم حو اان إصودار بطاملوواة
ا ووافؤ العوورص الو كووان مو انعو ا أن لن ووا وتارت الامووا للشووعاص ذوي انعاملو وعوولوت
علووى ذل و  ،مل ي ووتم ح و اان ا وووفري الرعاي و الح و اعان و  ،ال و ي وونم عل ووا الق ووانون لعائ وودت
()٤5
األشعاص ذوي انعامل
Notes
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Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
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