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  مقدمة    
مم املتحدة يف حيضر وفد احتاد جزر القمر أمام جملس حقوق اإلنسان التابع ملنظمة األ       -١

إطار الدورة الثانية من االستعراض الدوري الشامل براحة بال وبروح املسؤولية يف سـياق              
  . يتسم باالستقرار السياسي والتماسك الوطين وتكريس مبدأ سيادة القانون

الدولة وتنظيم انتخابات تشريعية وجتديد     شؤون   ويؤكد التناوب السياسي على إدارة      -٢
 ٢٠٠١، وهي مؤسسات أنشئت مبوجب دستور عام        ٢٠١٠مايو  /يف أيار مؤسسات االحتاد   

الشعب القمري واإلرادة القوية على     اليت بلغها    السياسي   درجة النضج ،  ٢٠٠٩املُنقَّح يف عام    
  . القالقل والفوضى السياسية واملؤسسيةمن قطيعة هنائية مع عقد حتقيق 

 مقومات الدولـة وتـدعيمها      وما فتئت السلطات يف جزر القمر تعمل على تعزيز          -٣
حرصاً منها على إعادة تأكيد التزامها الفعلي بالقيم الكونية لكرامة الذات البشرية والتسامح             

فقـد اسـُتكمل    . إدماج هذه املبادئ يف املنظومة القانونية الداخلية      ذلك عن طريق    واحلرية و 
واعتمد احتاد جزر القمـر     . يف الدستور احملّدد  البناء املؤسسي، وخباصة بناء اهليكل القضائي       

تدابري تشريعية وإدارية لوضع التوصيات املقّدمة خالل االستعراض السابق الذي أُجـري يف             
وتشكّل املساواة بني اجلنسني حموراً من احملاور الرئيـسية يف  .  موضع التنفيذ ٢٠٠٩مايو  /أيار

.  والـشفافية  وتقوم آداب احلكم يف جزر القمر على احلوكمـة الرشـيدة          . عمل احلكومة 
اكـل  مكافحة الفساد واحدة من أولويات احلكومة اليت خصصت هلذه املـسألة هي            وتشكّل
هود احلكومة يف جمال اإلدارة املالية واالقتـصادية بتقـدير واستحـسان            وحتظى ج . مستقلة

وبذلك متكّن احتـاد    . املؤسسات املالية الدولية، وخباصة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل        
. لقمر من بلوغ مرحلة اإلجناز لالستفادة من مبادرة البلدان الفقرية املُثقلـة بالـديون             جزر ا 
الغرض، تعّين على احتاد جزر القمر أن ُيثبت األداء اجليد ملؤسسات احلكومة يف إطـار             وهلذا

ووجب على احتـاد  . تنفيذ الربامج املدعومة بقروض من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل        
 أيضاً أن ُينفّذ بشكل ُمرضٍ اإلصالحات الكربى املُحددة يف نقطة اختاذ القـرار              جزر القمر 

  .٢٠٠٩سبتمرب /يعتمد ورقة استراتيجية النمو واحلد من الفقر يف أيلول وأن
املشاركة بوصـفه عنـصراً   وُيشجَّع القطاع اخلاص، بوصفه مصدراً للثروات، على        -٤

  .اإلنساناجلهد الرامي إىل تعزيز حقوق فاعالً يف 
رؤيته لعامل شامل متضامن متكامل من أجل السلم        متسكه ب االحتاد من جديد    ؤكد  وي  -٥

  . واألمن والتضامن والتنمية
       /ففي أعقاب الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل اليت جـرت يف أيـار               -٦

 التوصيات الـيت    أما.  توصية ووضعها موضع التنفيذ    ٥٢، قَبِل احتاد جزر القمر      ٢٠٠٩مايو  
 توصيات، فسيجري النظر فيها وسيتم إبالغ اجمللـس         ٧حتظ بدعم جزر القمر، وعددها       مل
  . يستجد من تطورات بشأهنا مبا
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وستتيح الدورة الثانية من االستعراض الدوري الشامل فرصة للوقـوف علـى مـا            -٧
. ٢٠٠٩م استجد من تطورات يف جمال حقوق اإلنسان داخل احتاد جزر القمـر منـذ عـا     

  .وستسمح أيضاً مبعاينة اجلهود املبذولة يف هذا اجملال
وبطبيعة احلال، ستؤكد الدورة الثانية من االستعراض الدوري الشامل على التـدابري           -٨

املُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة األوىل بقدر ما تؤكد علـى أوجـه القـصور     
  .والصعوبات

 اجملتمع الدويل من أجـل تعزيـز القـدرات          مساعدةوقد طلب احتاد جزر القمر        -٩
حتـسني  يف جمال   اليومية للجهود املبذولة    الالزمة للمتابعة   اللوجستية واملادية واملالية والتقنية     

يف هذا البلد اجلزري واهلش الذي ميتلك موارد حمدودة ويقع يف منطقة            اإلنسان  حالة حقوق   
  . سياسية تتسم بعدم االستقرار-جغرافية 

ُخـصص  . ويتضمن هذا التقرير فروعاً وفقرات مفّصلة عن خمتلف املسائل قيد النظر    -١٠
 لتنـاول   الثاين؛ وُخّصص الفرع    لتقدمي حملة عامة عن املنهجية وعملية التشاور       األولالفرع  

 تقييماً لتنفيذ التوصيات    الثالث الفرع   ياري واملؤسسي والتشريعي؛ ويتضمن   تطور اإلطار املع  
 حالة التوصيات الـيت     الرابع توصية؛ يف حني يتناول الفرع       ٥٢البالغ عددها   ها و املوافق علي 

، ٢٠٠٩مـايو   /احتاد جزر القمر خالل الدورة األوىل اليت أُجريت يف أيـار          مبوافقة  حتظ   مل
 التقّدم احملرز واملمارسات    اخلامسوبطبيعة احلال، ُيربز التقرير يف فرعه       .  توصيات ٧وعددها  

 إىل الصعوبات والقيود املُعتَرضـة،      السادسحىت هذا اليوم، مث يتطّرق يف فرعه        اجليدة املتبعة   
، املستمر واملنتظم للمجتمـع الـدويل     بتوجيه نداء من أجل الدعم       السابعيف الفرع   وينتهي  
  .واصلة العمل على حتسني التمتع حبقوق اإلنسان يف احتاد جزر القمرملوذلك 
ذلك تبادل اآلراء فرصة لتقدمي التوضيحات املطلوبـة       وستتيح املناقشة اليت ستلي وك      -١١

  .عند االقتضاء

  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
أُعد هذا التقرير حتت إشراف املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي مؤسسة دائمة              -١٢

 ُتعىن بتنسيق ومراقبة ومتابعة التزامات احلكومة وختضع لسلطة وزارة العدل وحقوق اإلنسان           
وحتظى بدعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ووزارة العالقات اخلارجية والتعاون،           

  .كما حتظى بدعم فعال من جانب منظمات اجملتمع املدين
، ُعقدت يف مـوراين حلقـة عمـل         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧ إىل   ٣ففي الفترة من      -١٣

تمع املدين، إىل جانب ممثلني عن      حضرها ممثلون عن خمتلف اإلدارات الوزارية ومنظمات اجمل       
وكان الغرض من حلقة العمل هو تعزيز القدرات        . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات    

  .ومجع مسامهات خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف إعداد التقرير
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وُنظّمت حلقة العمل بتمويل من حكومة جزر القمر ومكتب املنسق املقيم التـابع               -١٤
ة األمم املتحدة الـسامية     يتحدة وبدعم تقين من املنظمة الدولية للفرانكفونية ومفوض       لألمم امل 

  .حلقوق اإلنسان
وأُجريت بعثة للتشاور والتنسيق يف خمتلف اجلزر املكّونة الحتاد جزر القمر من أجل               -١٥

ـ  . مجع املعلومات  دوائر احلكوميـة  وقد أمكن احلصول على بيانات ُمحّدثة من الوزارات وال
  .ملعنية األخرىا

وُعقدت جلسات عمل عديدة لتحليل املعلومات املُجّمعة ومقارنتـها، وأُجريـت             -١٦
  .مشاورات عديدة من أجل حتسني التقرير احلايل واستكماله

وأُجريت مشاورات يف إطار حلقة عمل مجعت منظمات اجملتمع املـدين واهلياكـل               -١٧
  .  للتقريراحلكومية املعنية للنظر يف املشاريع األولية

 ١٧/١١٩وروعيت املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره             -١٨
  .بشأن االستعراض الدوري الشامل

وُيركّز التقرير أساساً على متابعة وتنفيذ التوصيات اليت انبثقت عن االستعراض السابق              -١٩
 ،مل حتـظ باملوافقـة    قدمة والـيت     احتاد جزر القمر، وعلى حالة التوصيات امل       مبوافقةوحظيت  

  .٢٠١٣-٢٠٠٩إىل تطور حالة حقوق اإلنسان يف احتاد جزر القمر يف الفترة  إضافة

  )٢٠١٣-٢٠٠٩(تطور اإلطار املعياري واملؤسسي   -ثانياً  

  الدستور  -ألف  
       / يف آذار  ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣ُنقِّح دستور احتاد جزر القمر املؤرخ         -٢٠

واجلزر اليت تتمتـع    ) السلطة املركزية ( إلعادة تنظيم تقاسم السلطة بني االحتاد        ٢٠٠٩مارس  
ويعيد الدستور اجلديد، يف ديباجته، تأكيد التزام احتاد جزر القمر بـالقيم            . باالستقالل الذايت 

  .الكونية حلقوق اإلنسان
 منـذ   وعلى الصعيد التشريعي، أُدرجت صكوك دولية عديدة يف التشريع الـوطين            -٢١
  :وهلذا الغرض، اعتمد برملان االحتاد قوانني عديدة، منها القوانني التالية. ٢٠٠٩ عام

 واملتعلق بتنفيـذ  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ  AU/042-11القانون رقم    •
 األساسي؛نظام روما 
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 واملتعلـق بتنظـيم   ٢٠١١مـارس  / آذار٢٦ املـؤرخ   AU/004-11القانون رقـم     •
 PR/143-11الصادر مبوجب املرسوم رقم     و اخل احتاد جزر القمر   الصحة د  تعاونيات
 ؛٢٠١١يوليه / متوز١٤املؤرخ 

      / حزيـران  ٢١ الصادر مبوجب قرار رئيس الدولة املؤرخ        AU/013-08القانون رقم    •
 واملتعلق بشفافية األنشطة العامة االقتصادية واملالية واالجتماعية داخل         ٢٠١١يونيه  

 ؛٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥املُعتمد يف احتاد جزر القمر، و

قـانون  بـسن    واملتعلق   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩ املؤرخ   AU/009-10القانون رقم    •
     / متـوز  ١٩ املؤرخ   PR/079-10املعلومات واالتصال، والصادر مبوجب املرسوم رقم       

 ؛٢٠١٠يوليه 

ل واملـتمِّم    املنقِّح واملُعدِّ  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٨ املؤرخ   AU/012-12القانون رقم    •
قانون العمل الصادر مبوجـب     بسن   واملتعلق   PR/108-84لبعض أحكام القانون رقم     

 ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول٦ املؤرخ PR/167-12املرسوم رقم 

 واملتعلق مبكافحة التدخني    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   AU/002-011القانون رقم    •
 ؛٢٠١١يوليه /وز مت١٤ املؤرخ PR/ 140-11والصادر مبوجب املرسوم رقم 

قانون الـصحة   بسن   واملتعلق   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   AU/001-011القانون رقم    •
 ؛٢٠١١يوليه / متوز١٤ املؤرخ PR/141-11الصادر مبوجب املرسوم رقم والعامة 

 قانون الصفقات العامة؛بسن ديسمرب املتعلق / كانون األول٢٩القانون املؤرخ  •

واملتعلق باللجنة  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٨رخ  املؤAU/028-011القانون رقم  •
  .الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات

  تدابري السياسة العامة  -باء  
  :اعتمدت حكومة جزر القمر ما يلي  -٢٢

 ؛٢٠١٢أكتوبر /تشرين األولالسياسة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف  •

 ؛٢٠١٩-٢٠١٥استراتيجية النمو السريع والتنمية املستدامة للفترة  •

 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ورقة استراتيجية احلد من الفقر للفترة  •

 ؛٢٠١١خطة تنمية القدرات للعام  •

 ؛٢٠١٠التقرير الوطين بشأن التنمية البشرية للعام  •

 .سياسات عامة يدعمها عدد من الشركاء اإلمنائيني للنهوض بصحة السكان •
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ليها، والتحفظـات،   أو املصّدق ع  /املوقعة(اإلطار املعياري والصكوك الدولية       -جيم  
  )واإلعانات

  :وقع احتاد جزر القمر وصّدق على العديد من االتفاقيات الدولية، ومنها ما يلي  -٢٣
على الصعيد الدويل، صّدق احتاد جزر القمر على العديد من املعاهـدات املتعلقـة               •

حبماية األطفال من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي، ومن ذلك اتفاقية           
 مم املتحدة حلقوق الطفل والربوتوكوالن االختياريان امللحقان هبا؛األ

 ١٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، املوقَّـع يف             •
 ؛٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ •

 يز العنصري؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي •

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •

القـانون   (٢٠١١ديسمرب /كانون األولاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   •
 والصادر مبوجب املرسوم ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٣ املؤرخ AU/11/017رقم 
؛ إىل جانب الربوتوكول االختياري     )٢٠١٢فرباير  /شباط ٤ املؤرخ   PR/017-12رقم  

امللحق باالتفاقية الذي وافق عليه جملس الـوزراء وأحالـه إىل اجلمعيـة الوطنيـة               
 ؛٢٠١٣أكتوبر /تشرين األولالستكمال إجراءات التصديق خالل دورة 

 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؛ •

  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد •

  ات واهلياكل الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااملؤسس  -دال  

  املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية  -١  

  ة حقوق اإلنسان لدى وزارة العدل وحقوق اإلنسان يمفوض  )أ(  
، وُعزز دورها عن طريق إحداث هيكلها التنظيمي        ٢٠٠١أُنشئت املفوضية يف عام       -٢٤

، مث ارتقت إىل مرتبة هيئة بروتوكوليـة        ٢٠١٠ا يف عام    ووضع إطارها املهين وتعيني موظفيه    
 املُنقح لبعض أحكام املرسوم  ٢٠١١يوليه  /متوز ١٢، املؤرخ   PR/139-11مبوجب املرسوم رقم    

 للدوائر التابعـة   واملتعلق بإعادة التنظيم العام      ٢٠١١مايو  /أيار ٣٠، املؤرخ   PR/087-11رقم  
  .٣٤ و١٨ مادتيه وزارات جزر القمر ومهامها، وال سيما يفل
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 ١٢، املـؤرخ    PR/139-11املرسوم رقم   : (وتتمثل مهام املفوضية وأنشطتها فيما يلي       -٢٥
  ):٢٠١١يوليه /متوز

 صياغة السياسة الوطنية للحكومة يف جمال حقوق اإلنسان؛ •

 تنفيذ سياسة احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان؛ •

 زارات يف هذا امليدان؛املسامهة يف العمل الوزاري أو العمل املشترك بني الو •

حتديد وتنفيذ سياسة املعلومات واالتصال والتنشيط والترويج واحلمايـة املتعلقـة            •
حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين أو احمللي وعلى مستوى اجلزر، وضمان التنسيق            

أو الدولية اليت تنشط يف جمال      /بني خمتلف املؤسسات واهلياكل واملنظمات الوطنية و      
 سان داخل البلد، واإلشراف عليها؛حقوق اإلن

ضمان تنفيذ ومتابعة ومحاية االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق           •
 اإلنسان اليت انضم إليها احتاد جزر القمر كطرف؛

 .توجيه وتنسيق جمموعة األعمال التشريعية والقانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان •

  وق اإلنسان واحلرياتاللجنة الوطنية حلق  )ب(  
 AU/028-11رقـم   احلريات مبوجب القانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و    أُنشئت  -٢٦

 PR/042-12 صادر مبوجـب املرسـوم رقـم      ، وال ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢٣املؤرخ  
 ،٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٢وبدأت اللجنة عملها رمسياً يف ). ٢٠١٢فرباير /شباط ١٨ املؤرخ
 ٢٨  املؤرخ PR/150-12 رئيس الدولة مبوجب املرسوم رقم       عينهمي عضواً   ١٥ تتألف من    وهي
وبذلت احلكومة جهوداً لتسديد أتعاب املسؤولني الثالثـة عـن هـذه            . ٢٠١٢يوليه  /متوز

املؤسسة ووضع مباٍن حتت تصرفها، غري أن املباين اليت أُسندت إىل املؤسسة حتتاج إىل أعمال               
 من ختصيص ميزانية لتغطية املصروفات اجلارية وتعزيز اللجنة مبـوظفني           وال بد أيضاً  . جتديد
  . دائمني
واضطلعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات بأنشطة متعددة وفقاً للواليـة             -٢٧

  :وتشمل هذه األنشطة ما يلي. واملهام املنوطة هبا مبوجب القانون
 إلرشاد وإذكاء الوعي؛ عن طريق التدريب والتثقيف والبحث واالترويج •

 عن طريق النظر يف الشكاوى واالدعاء باحلق املدين نيابـةً عـن الـضحايا         احلماية •
والترويج لدى احلكومة للتصديق على الصكوك القانونية الدولية، واملسامهة يف إعداد           

 واعتماد القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

 .ورصدهاعن حقوق اإلنسان الدفاع  •
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  الوطنية ملنع ومكافحة الفساداللجنة   )ج(  
، PR/162-11أُنشئت اللجنة الوطنية ملنع ومكافحة الفساد مبوجب املرسـوم رقـم              -٢٨

         /حزيـران  يف أعقاب اعتماد قانون مكافحة الفـساد يف          ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٥املؤرخ  
  .٢٠١١يونيه 
  :وتشمل مهام اللجنة ما يلي  -٢٩

  والتوعية؛ عن طريق التدريب والتثقيفالترويج •

 ؛املنع •

 . يف حاالت اجلرائم املاليةالتدخل من تلقاء ذاهتا •

 اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بالقانون الدويل اإلنساين  )د(  

تـشرين  أُنشئت اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بالقانون الدويل اإلنـساين يف              -٣٠
، نـوفمرب /تشرين الثاين  ١٧، املؤرخ   PR/104-03 مبوجب املرسوم رقم     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 ١ ، املؤرخ PR/119-10 مبوجب املرسوم رقم     ٢٠١٠سبتمرب  /وُحدث نظامها الداخلي يف أيلول    
وتتمثـل مهمتـها    . وأُحلقت بالوزارة املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين      سبتمرب  /أيلول

 واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالقانون     الرئيسية يف مساعدة احلكومة يف تنفيذ ومتابعة املعاهدات       
  .اإلنساين اليت صدق عليها احتاد جزر القمر

  التزامات حكومة احتاد جزر القمر يف جمال مكافحة االجتار بالبشرالفريق املعين مبتابعة   )ه(  
     /آب ٢١ املـؤرخ    MIREX/CAB/026-13أُنشئ فريق املتابعة مبوجب القرار رقـم          -٣١

 عضواً من بينهم ممثلون سامون عن خمتلف اهلياكل         ١٥ويتألف الفريق من    . ٢٠١٣أغسطس  
للتشاور ويتيح فريق املتابعة إطاراً     . احلكومية وممثلون عن منظومة األمم املتحدة يف جزر القمر        

 والتحليل والدعم، وبالتايل فهو ميكّن اجلهات صاحبة املصلحة من          والتبادل والتفكر والدعوة  
  .ية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر بشكل منسق وموحددعم اجلهود الوطن

  مفوضية التضامن وتعزيز املساواة بني اجلنسني  )و(  
بالقضايا اجلنسانية وامللحق مبكتب    املعين  تتمثل املهمة الرئيسية هلذا اهليكل احلكومي         -٣٢

الـوطين  نائب الرئيس املكلف بوزارة الصحة، يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني والتـضامن              
. والتكافل االجتماعي ومكافحة الفقر املدقع، وخباصة النهوض بوضع املرأة وإبـراز دورهـا    

 حتتاج إىل الدعم وخباصة عن طريق تفعيل هيكلها اورغم األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة، فإهن      
 والـدوائر التنظيمي وإعداد خطة عمل وطنية وبرنامج عمل وآلية للتنسيق الفعال مع اهلياكل             

األخرى، وال سيما املديرية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني التابعة للمفوضية، واملديريـة             
املعنية بتنمية قدرات املرأة يف جمال تطوير املشاريع، والوحدات الالمركزية الـيت تنـشط يف               

ية علـى   اجلزر يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني، وجهات التنسيق املعنية بالقضايا اجلنسان           
  .مستوى خمتلف الوزارات
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  املديرية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني  )ز(  
تتمثل مهمة املديرية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف وضع وتنفيذ إجـراءات               -٣٣

هتدف إىل النهوض بوضع املرأة والطفل ومحايتهما، وتشجيع إدراج الُبعد اجلنساين يف خمتلف             
وُتعىن املديرية مبتابعة وتقييم األنشطة اليت ُيضطلع هبا على الصعيد الـوطين            . ميةقطاعات التن 
  .ويف اجلزر

  املديرية املعنية بتنمية قدرات املرأة يف جمال تطوير املشاريع  )ح(  
تضطلع املديرية مبهام منها تنمية روح املبادرة وتطوير املشاريع يف صفوف النـساء               -٣٤

  . جمال تطوير املشاريع، وحتسني املعارف ذات الصلةوتعزيز قدرات املرأة يف

  املديرية العامة لألمن املدين  )ط(  
 ٩ املـؤرخ    PR/054-12أُنشئت املديرية العامة لألمن املدين مبوجب املرسوم رقـم            -٣٥
، وتتمثل مهمتها الرئيسية يف محاية األشخاص واملمتلكات والبيئـة مـن            ٢٠١٢مارس  /آذار

  .ري ذلك من األخطاراحلوادث والكوارث وغ

  املنتدى الوطين ملنع أخطار الكوارث واحلد منها  )ي(  
           /أيلـول  ١٥ املـؤرخ    PR/181-12أُحِدث هذا املنتدى مبوجـب املرسـوم رقـم            -٣٦

ويتخذ املنتدى شكل منظمة وطنية متعددة القطاعات تعمـل مـن أجـل             . ٢٠١٢سبتمرب  
  .أخطار الكوارث واحلد منها منع
 اإلرادة اليت أبدهتا الدولة، فإن هذه املؤسسات واهلياكل تواجه مجيعاً صعوبات            ورغم  -٣٧

 رد املالية ونقص املـوظفني املهـرة      الوسائل املادية واملوا  االفتقار إىل   يف أداء وظيفتها بسبب     
تنسيق التزامات احلكومة إزاء اآلليات يف جمال حقوق اإلنسان بوجه عام، ويف    املتخصصني   أو

صوص تنفيذ التوصيات ومتابعة األداء وصياغة التقارير الوطنية ومعاجلـة القـضايا    الدولية خب 
وفر للمسؤولني القائمني على هذه املؤسـسات       وبناًء عليه، جيب أن تُ    .  بوجه خاص  اجلنسانية

  .ولتعزيز القدراتلدعم التقين واللوجيسيت لبرامج وملوظفيها 

  اهلياكل غري احلكومية  -٢  
وتوجد يف البلد منظمات غـري      .  املدين بدورٍ مهمٍ وُيحظى بالتشجيع     يضطلع اجملتمع   -٣٨

  . حكومية عديدة تنشط يف جمال حقوق اإلنسان
وتضطلع هذه املنظمات، اليت حتظى بدعم احلكومة والشركاء اإلمنائيني، مبجموعـة             -٣٩

متيز ضـد   من األنشطة امللموسة واجلديرة بالثناء يف جمال مكافحة املمارسات واألعمال اليت            
  .وتعمل هذه املنظمات أيضاً على النهوض بوضع املرأة. املرأة
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  الشبكة الوطنية للمدافعني عن املساواة بني اجلنسني  )أ(  
الشبكة الوطنية للمدافعني عن املساواة بني اجلنسني هي منظمة غري حكومية تـروج              -٤٠

بكة بأنشطة عديدة هتـدف     وتضطلع الش .  القرار صنعلتحقيق املساواة بني اجلنسني يف دوائر       
  .  متثيل املرأة يف دوائر صنع القرار على مجيع املستوياتصنعإىل 

  الشبكة الوطنية للمرأة والتنمية  )ب(  
الشبكة الوطنية للمرأة والتنمية هي منظمة نسائية تتمثل واليتها يف تعزيـز مكانـة                -٤١
من جهة، ومكافحة مجيع األفعـال      يف سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد،         املرأة

  . واملمارسات اليت متيز ضد املرأة، من جهة أخرى

  منتدى املربني القمريني  )ج(  
منتدى املربني القمريني هو منظمة غري حكومية تعمل من أجل حتقيق املساواة بـني                -٤٢

لرامية إىل   من األنشطة ا   مبجموعةوتضطلع املنظمة   . اجلنسني يف جمال التعليم ومكافحة األمية     
  . تعليم البنات

  الرابطة القمرية من أجل رفاه األسرة  )د(  
تقوم الرابطة القمرية من أجل رفاه األسرة بتنفيذ برامج ُتعىن بتنظيم األسرة والصحة               -٤٣

ألطفال ضحايا العنف وسـوء املعاملـة يف    إىل اوتوفر هذه املنظمة خلية لالستماع    . اإلجنابية
  . جزيرة القمر الكربى

  املؤسسة القمرية حلقوق اإلنسان  )ه(  
املؤسسة القمرية حلقوق اإلنسان هي منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين تتمثـل                -٤٤

مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة وسـيادة القـانون          تعزيز  مهمتها يف   
  .طفل واملرأةوتنشط املؤسسة أيضاً يف جمال حقوق ال. والدفاع عن هذه املبادئ ومحايتها

  مرصد االنتخابات  )و(  
مرصد االنتخابات هو منظمة من منظمات اجملتمع املدين تعمل مـن أجـل اإلدارة                -٤٥

ويتوىل املرصد، منذ نشأته، مهام التوعية ومراقبة االنتخابـات         . السليمة يف جمال االنتخابات   
  .على الصعيد الوطين

  ى أساس نوع اجلنساملنتدى الوطين ملكافحة العنف القائم عل  )ز(  
يتوىل املنتدى مهام التنسيق بني خمتلف املنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف جمـال                -٤٦

  .مكافحة مجيع أشكال العنف واالعتداء اليت متارس ضد النساء واألطفال
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  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -هاء  
املعاهدات منذ الدورة األوىل من االستعراض      مل ُيقدم احتاد جزر القمر تقارير إىل هيئات           -٤٧

وُيعزى هذا التأخري إىل انعدام االستقرار السياسي واملؤسـسي         . ٢٠٠٩الدوري الشامل يف عام     
الناتج عن تنازع يف االختصاصات بني احلكومة االحتادية والسلطات التنفيذية املـستقلة ذاتيـاً يف          

االفتقـار إىل مـوظفني     عـن   ، من جهـة أوىل، و     اإلدارةما يرافقه من تعطيل يف عمل       اجلزر، و 
 وغيـاب منظومـة     ،متخصصني يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ آليات االتفاقيات واملعاهـدات         

ُممأسسة تتوافر فيها الكفاءات الالزمة إلرساء تنسيق أفضل اللتزامات احلكومـة إزاء اآلليـات              
  .داد التقارير الوطنية، من جهة ثانيةالدولية فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات ومتابعة األداء وإع

ورغم السياق الصعب، توصلت حكومة جزر القمر من خـالل مفوضـية حقـوق                -٤٨
اإلنسان، إىل نسج عالقات مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة مفوضية األمم املتحدة             

ع هذه اآلليات يف جمال     السامية حلقوق اإلنسان واملنظمة الدولية للفرانكفونية، وتعزيز التعاون م        
تـشرين  ويف هـذا الـصدد، ُعقـدت يف         . التدريب وتبادل اخلربات على وجه اخلـصوص      

 حلقة عمل مجعت أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات            ٢٠١٢أكتوبر  /األول
بتنظيم من املفوضية ودعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملنظمة الدوليـة              

فرانكفونية، وحلقة أخرى نظمها مكتب املنسق املقيم يف احتاد جزر القمـر بالتعـاون مـع                لل
مفوضية حقوق اإلنسان وبدعم تقين من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان،      

  .ص جبزر القمر يف الدورة الثانيةيف إطار عملية اإلعداد لالستعراض الدوري الشامل اخلا وذلك
احتاد جزر القمر أيضاً مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جمال القـانون             ويتعاون    -٤٩

  .الدويل اإلنساين
وقدم احتاد جزر القمر تقريره املوحد مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز               -٥٠

 ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٢ وعـام    ١٩٩٨ وعام   ١٩٩٤ضد املرأة واجلامع للتقارير الدورية لعام       
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  يف٢٠١٠ وعام
ويف هـذا   . ومل يتلق احتاد جزر القمر حىت اليوم زيارة من أيٍ من املقررين اخلاصني              -٥١

  .الصدد، ُيعرب االحتاد عن استعداده الستقبال أي منظمة تقدم طلباً يف الغرض والتعاون معها

ألوىل حالة تنفيذ التوصيات وااللتزامـات املنبثقـة عـن الـدورة ا             -ثالثاً  
  لالستعراض الدوري الشامل اخلاص جبزر القمر

قبل احتاد جزر القمر، مبناسبة استعراض حالة حقوق اإلنسان يف البلـد يف إطـار                 -٥٢
واختذت جمموعة من اإلجراءات    .  توصية ٥٢الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل،       

من الربامج الوطنية والقطاعية لوضـع      التشريعية والقضائية والقانونية والسياسية وُنفذ العديد       
  .وترد فيما يلي تفاصيل تلك اإلجراءات. تلك التوصيات موضع التنفيذ
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  صكوك التصديق، والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -ألف  

  ٢٣ و٢٢ و٦ و٥ و٤ و٣ و٢ و١التوصيات     
عها وتنفيذها، ومنها   يواصل احتاد جزر القمر التصديق على مجيع االتفاقيات اليت وق           -٥٣

  :على وجه اخلصوص
 CE/134-01العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبوجب األمـر رقـم             •

 ؛٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ٢٩املؤرخ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبوجـب قـانون            •
 ؛CE/004-02التصديق رقم 

تعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنـسانية           اتفاقية مناهضة ال   •
 .٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢٩ املؤرخ   CE/132-01املهينة، مبوجب املرسوم رقم      أو

 ؛CE/007-02قانون التصديق رقم 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •

  .لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري التفاقية ا •
وإن إنشاء مفوضية حقوق اإلنسان بدعم من اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                -٥٤

واحلريات واللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بالقانون الدويل اإلنساين، وتشكيل فريـق            
 باألشـخاص، مـن     متابعة التزامات حكومة احتاد جزر القمر يف جمال مكافحـة االجتـار           

اإلجراءات اليت تعزز قدرات احلكومة على التعاون مع آليات املتابعة اليت أنشأهتا منظمة األمم              
وُتراعى بطبيعة . املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهدات

  .احلال مجيع املالحظات املتصلة هبذا التقرير

  راتيجيات واملبادرات الوطنية والقطاعيةالسياسات واالست  -باء  

  ٥٠ و٣٢ و١٩ و١٨ و١٧ و١٦و ٥ و٨ و٧التوصيات رقم     
ضعت سياسة وطنية يف جمال حقوق اإلنسان وأُقرت يف أعقاب حلقة عمل ُعقدت             ُو  -٥٥

 من أجل حتسني    ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١وأكتوبر  /تشرين األول  ٣١يف موروين يومي    
  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااإلجراءات املتعلقة 

ويف إطار جهود احلد من معدل الوفيات يف صفوف األمهات والُرضـع وحتـسني                -٥٦
وصول األطفال إىل خدمات الرعاية الصحية، شرعت احلكومة يف تنفيذ عدد من املـشاريع              

ومن هذه املشاريع، مشروع دعم قطاع الصحة املمول مـن الوكالـة الفرنـسية              . والربامج
  : والذي يهدف إىل املسامهة فيما يلي- ٢٠١٠ أُفق - نميةللت
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حتسني احلالة الصحية لسكان جزر القمر عن طريق تعزيز اإلطار املؤسسي             )أ(  
وقدرات وزارة الصحة واالحتاد واجلزر يف حتديد االستراتيجيات وتنفيذ األدوات التنظيميـة            

تنفيذ الربامج املمولة من الصندوق العاملي      و) نظام املعلومات والربجمة الصحية   (وآليات املتابعة   
  اإليدز، واملالريا، والسل؛/ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

تيسري الوصول إىل خدمات الصحة األساسية وحتسني نوعيتها مع التركيـز             )ب(  
برنامج تنفيذ  بوجه خاص على صحة األمهات واملواليد، وخباصة يف جزيريت أجنوان وحميلي، و           

  .ة صحة األم والرضيع الذي حيظى بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيفمحاي

  اإلطار املعياري  -جيم  

  ٣١، و)ماليزيا (٢٧ و٢٤ و٩ و٥التوصيات رقم     
وهلـذا  . حيكم احتاد جزر القمر نظام قانوين أحادي تكون فيه الغلبة للقانون الدويل             -٥٧

  .لصكوك اإلقليمية والدوليةالغرض، صدق االحتاد على العديد من ا
، كان االحتاد قد صدق،      بكثري قبل الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل      و  -٥٨

يف مجلة صكوك، على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق               
فاقيـة األمـم    الطفل، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وات        

املتحدة ملناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،             
 املتعلقة بأسوأ   ١٨٢لدولية الرئيسية ملنظمة العمل الدولية، وخباصة االتفاقية رقم         اواالتفاقيات  

سن اليت جيوز فيها    أشكال عمل األطفال، واالتفاقيات السبع الرئيسية اليت تنظم احلد األدىن لل          
 بشأن احلـد األدىن     ٣٣ و ١٠ و ٥يف جماالت معينة، من قبيل االتفاقية رقم        استخدام األطفال   

  .للسن يف جماالت الصناعة والزراعة واألعمال غري الصناعية
وصّدق احتاد جزر القمر أيضاً على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب،               -٥٩

ة األفريقية حلقوق اإلنسان، والربوتوكول املتعلق حبقوق املـرأة         والربوتوكول املنشئ للمحكم  
  .امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته

وقام احتاد جزر القمر، حرصاً منه على امتثال التوصيات املنبثقة عن الدورة األوىل،               -٦٠
 اجلمعية الوطنية مشروعاً يتعلق بإصالح قانون العقوبـات         فقدم إىل . بتعزيز ترسانته القانونية  

وأُدرجت يف  . ٢٠١٣أكتوبر  /وقانون اإلجراءات اجلنائية العتماده خالل دورة تشرين األول       
القانونني أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد جزر القمر طرفاً فيهـا، ومهـا               

 حالياً يف جمال حقـوق اإلنـسان، وكـذلك       واملشاكل املطروحة  التحدياتيراعيان خمتلف   
ن الدورة األوىل، وخباصة إلغاء عقوبة اإلعدام وحظر أسوأ أشكال عمل           عالتوصيات املنبثقة   

  .األطفال واالجتار باألطفال
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     / كـانون األول   ١٣ املـؤرخ    022-11واعتمدت اجلمعية الوطنية أيضاً القانون رقـم          -٦١
 األشخاصكما صّدقت على اتفاقية حقوق      . ام روما األساسي   واملتعلق بتطبيق نظ   ٢٠١١ديسمرب  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ AU/017-11ذوي اإلعاقة مبوجب القانون رقم 
ومن جهة أخرى، أعاد احتاد جزر القمر النظر يف موقفه إزاء مـسألة اللجـوء إىل                  -٦٢

 الصدد التدابري املالئمة، ومنها اعتماد      العقوبة البدنية داخل األسرة ويف املدرسة، واختذ يف هذا        
 ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ املؤرخ AU/022-11القانون رقم (قانون العمل اجلديد    

، وُعرض علـى    )٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٦ املؤرخ   PR/167-12الصادر مبوجب املرسوم رقم     و
االقتصادية الـيت  جملس الوزراء مشروع قرار يتعلق بتحديد طبيعة األعمال وفئات املؤسسات   

  .ُيمنع فيها استخدام األحداث

  اإلطار املؤسسي  -دال  

  ١٤ و١٣التوصيتان رقم     
  .جرى تعزيز اإلطار املؤسسي عن طريق إنشاء هياكل ومؤسسات حقوق اإلنسان  -٦٣
 املتعلـق بإحـداث     AU/028-11وهلذا الغرض، اعتمد احتاد جزر القمر القانون رقم           -٦٤

 والصادر  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣اإلنسان واحلريات املؤرخ    اللجنة الوطنية حلقوق    
  .٢٠١٢فرباير / شباط١٨ املؤرخ PR/042-12مبوجب املرسوم رقم 

، أنشئت اللجنة ٢٠١١أغسطس / آب٢٥ املؤرخ   PR/162-11ومبوجب املرسوم رقم      -٦٥
  .٢٠١١سبتمرب /الوطنية ملنع ومكافحة الفساد وبدأت عملها منذ أيلول

 إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز مفوضية حقوق اإلنسان، اعُتمد املرسـوم رقـم              ويف  -٦٦
78/PR   201-11ومبوجب املرسوم رقم  . ٢٠١١ لعام/PR ٢٠١١سـبتمرب  / أيلول١٥ املؤرخ ،

  .أنشأت احلكومة املفوضية املعنية بالتضامن والتماسك االجتماعي وتعزيز املساواة بني اجلنسني
م املنظمة الدولية للفرانكفونية، على تعزيز القدرات املؤسسية        وتعمل احلكومة، بدع    -٦٧

وقامت احلكومة، بدعم من صندوق توطيـد       . والبشرية للمحكمة الدستورية واحملكمة العليا    
مفوضية حقوق اإلنسان، وهناك يف الوقـت       من قبل   السالم، بتجديد قاعتني الستخدامهما     

  . من أجل تزويد املفوضية مبركبةالراهن مساعٍ
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  احلقوق السياسية واملدنية  -هاء  

  حقوق األسرة  -١  

  ٣٧التوصية رقم     
تضطلع املفوضية املعنية بالقضايا اجلنسانية بأنشطة منتظمة هتدف إىل التوعية بقانون             -٦٨

 ةوقد ُنظمت يف هذا الصدد دورات تدريبية تناولت قانون األسـرة لـصاحل القـضا              . األسرة
   .٢٠١٢ و٢٠١٠والعلماء والعمد وزعيمات الرابطات النسائية وشيوخ البلدات يف الفترة بني 

) شـيكوموري ( إىل اللغة العربية واللغة الوطنية ٢٠١٢وُترجم قانون األسرة يف عام    -٦٩
  . وُعمم على نطاق واسع

  احلريات الدينية  -٢  

  ٣٩ ورقم ٣٨التوصيتان رقم     
وال توجد أقليـة    . هاد يف جزر القمر بسبب معتقداته الدينية      ال يتعرض أحد لالضط     -٧٠

  .فجميع سكان جزر القمر يتقامسون نفس الثقافة ونفس التقاليد. دينية تذكر

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -واو  

  احلق يف الصحة  -١  

  ٤٢التوصية رقم     
 واهلياكل األساسية الـصحية،     يف إطار اجلهد الرامي إىل تعزيز نظام الصحة الوطين          -٧١

 جمانية احلصول على الرعاية الصحية يف حـاالت الطـوارئ           ٢٠١٢أقرت احلكومة يف عام     
  .رية إىل النصفصوختفيض تكاليف الوالدة القي

وفُتح لدى املصرف املركزي جلزر القمر حساب خاص ُيغذيـه املعلـوم اإلداري               -٧٢
  .لطوارئاملوحد لتمويل الرعاية الصحية يف حاالت ا

، أنشئت على سبيل املثال     ٢٠١١ففي عام   . وأنشئت هياكل أساسية صحية جديدة      -٧٣
وحدة غسيل الكلى يف املركز االستشفائي الوطين بدعم من وكالة التعاون يف مجهورية مصر              

  .العربية
وُجددت وحدة التوليد التابعة للمركز الطيب واجلراحي يف دوموين بدعم من الوكالة              -٧٤

ية للتنمية، وذلك من خالل مشروع الدعم اخلاص بقطاع الصحة الـذي يركـز يف               الفرنس
تدخالته على جتديد معدات املراكز االستشفائية وتوفري التدريب األويل واملستمر مث حتـسني             

  .الصحة األساسية
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ولتيسري وصول السكان إىل خدمات الرعاية الصحية، شجعت احلكومة إنشاء شبكة       -٧٥
  .ةلتعاونيات الصح

، اعُتمـد وسـن     ٢٠١١يوليه  / متوز ١٤ املؤرخ   PR/143-11ومبوجب املرسوم رقم      -٧٦
 املتعلق بتنظيم تعاونيات الصحة يف      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   AU/004-11القانون رقم   
  .جزر القمر

  احلق يف التعليم  -٢  

  ٤٨ و٤٧ و٤٦التوصيات رقم     
فسكان جزر القمـر    .  جزر القمر  ال تشكل األمية مشكالً يبعث على االنشغال يف         -٧٧

  .أو الفرنسية/اللغة العربية ووب) شيكوموري(باللغة الوطنية جييدون القراءة 
 علـى سياسـة     ٢٠١٥-٢٠١٣ومع ذلك، تشتمل اخلطة املؤقتة للتعليم للفتـرة           -٧٨

 وقد اسُتحدثت إدارة ُتعىن   . واستراتيجية وإجراءات هتدف إىل حمو األمية والقضاء عليها هنائياً        
  .مبسألة حمو األمية داخل وزارة التعليم

 من التعليم حمركاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف        توإن حكومة جزر القمر جعل      -٧٩
 املتعلق بالتوجيه يف جمـال      AF/035-95وهلذا الغرض، اعُتمدت إىل جانب القانون رقم        . البلد

  :التعليم الوثائق اهلامة األربع التالية
 بتمويل مـن    ٢٠١٢فرباير  /علق بنظام التعليم الوطين الذي أُجنز يف شباط       التقرير املت  •

وبدعم من املكتب   ) مكتب دار السالم  (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       
 احمللي لليونيسيف؛

املذكرة املتعلقة بالتخطيط لقطاع التعليم اليت حتدد القيود املالية وأوجـه القـصور              •
 ية اليت تؤثر يف تنمية القطاع؛اهليكلية واإلدار

ة اليت تأخذ يف االعتبار قانون التوجيـه يف جمـال التعلـيم             يرسالة السياسة التعليم   •
واألهداف اإلمنائية لأللفية وورقة استراتيجية النمو واحلد من الفقر والرسالة املتعلقة           

التعليم اليت مبهمة رئيس الدولة واليت حتدد اخلطوط العريضة لسياسة احلكومة يف جمال  
 تنفذها وزارة التعليم الوطين؛

 .٢٠٢٠-٢٠١٥اخلطة الرئيسية للتعليم اليت تغطي الفترة  •

 قاعات للدرس يف خمتلف     ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩إضافة إىل ذلك، ُشيدت يف الفترة من          -٨٠
  .مناطق البلد بفضل جهود احلكومة وبدعم من املؤسسة اخلريية القطرية

، ُسجل حتسن يف املعدل الـصايف لاللتحـاق       ٢٠١١ىل   إ ٢٠٠٩وخالل الفترة من      -٨١
  . يف املائة٧٩,٤ يف املائة إىل ٧٧,١باملدرسة الذي ارتفع من 
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  حقوق فئات حمددة  -زاي  

  حقوق الطفل  -١  

 ٣٣ و ٣٢ و ٢٩ورقم  ) بنغالديش (٢٧ورقم  ) األردن (٢٧ و ١٧ و ١٤التوصيات رقم       
  ٤٣ و٣٦ و٣٤و

جـرت يف   بلد خالل الدورة األوىل الـيت       يف ال قبل استعراض حالة حقوق اإلنسان        -٨٢
، كان احتاد جزر القمر قد أنشأ خاليا لالستماع إىل األطفال والنساء ضـحايا              ٢٠٠٩ عام

غري أنه ال يوجد يف جزر القمر مراكز الستقبال األطفـال والنـساء             . العنف وسوء املعاملة  
  .إلدماجهمأو املعرضني للخطر 

 ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املؤرخ   MIID/11/528ومبوجب القرار رقم      -٨٣
شـرطة  " الداخلية، أنشئت داخل خمافر الشرطة وحدات يطلق عليها اسم           يروالصادر عن وز  

  ".اآلداب واألحداث
ومبناسبة جتديد سجن كوكي يف جزيرة أجنوان، أنشئ جناح خـاص باألحـداث               -٨٤

  .بتمويل من صندوق توطيد السالم
 استراتيجيات شاملة لقطاعات    ٢٠١٥-٢٠١٣ة للتعليم للفترة    وتتضمن اخلطة املؤقت    -٨٥

  .عديدة تضمن جلميع األطفال فرصاً أفضل للوصول إىل التعليم
وال تزال مستمرة حىت اليوم محلة التوعية بالتسجيل املنهجي للمواليد اليت بدأت يف               -٨٦
  .٢٠٠٥عام 
زاً جديداً للحالة املدنيـة      مرك ٩٩وألغراض التسجيل املنهجي جلميع املواليد، أنشئ         -٨٧

 مركزاً يف أجنوان ٢٠ مركزاً يف نيغازجيا و٧٦: وهي موزعة كاآليت . ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 
  . مراكز يف موهيلي٣و

ويف إطار مكافحة عمل األطفال، نظّمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات             -٨٨
 املدرسني العاملني يف املـدارس  حلقات عمل للتوعية بأسوأ أشكال عمل األطفال موجهة إىل 

         / أيلـول  ١٣ إىل   ٣ موهيلي وأجنوان، وذلك يف الفتـرة مـن          -القرآنية الكائنة يف نيغازجيا     
  .٢٠١٣سبتمرب 

ونظّمت وزارة العدل وحقوق اإلنسان لقاءات وطنية تناولت مسألة العنف اجلنسي             -٨٩
  .٢٠١٢مارس / آذار٦ إىل ٤فترة من وخمتلف أشكال العنف األخرى، وذلك يف موروين يف ال

 دول منها احتـاد جـزر       مخسونظّمت جلنة احمليط اهلندي، وهي منظمة إقليمية تضم           -٩٠
القمر، لقاءات إقليمية تناولت مسألة العنف الذي يستهدف النساء والفتيات، وذلك يف موروين             

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٩ و١٨ يومي
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          /كومة، عـن طريـق وزارة العمـل، يف تـشرين الثـاين            ومن املقرر أن تنظّم احل      -٩١
  .، لقاءات وطنية لتناول أسوأ أشكال عمل األطفال٢٠١٣نوفمرب 

إضافة إىل ذلك، يتضمن مشروع إصالح قانون العقوبات أحكاماً حتظر امليل اجلنسي   -٩٢
ل عمل األطفـال،    لألطفال، واالجتار باألطفال واستخدامهم يف املواد اإلباحية وأسوأ أشكا        

  . يف السخرة، واالجتار هبمة، واستغالل األطفالدالقواواختطاف األحداث، وممارسة 

  حقوق املرأة  -٢  

  )لبنان (٢٧ورقم ) األردن (٢٧ و٢٥ و١٦التوصيات رقم     
وال يوجـد أي    . تتمتع املرأة يف احتاد جزر القمر بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل             -٩٣

  .متييز بسبب اجلنس
وينّص قانون العقوبات وكذلك قانون األسرة على املعاقبة على مجيع أشكال العنف              -٩٤

وقد اعُتمدت تدابري حمددة من أجل املساواة بني اجلنسني، وتـشجع           . الذي يستهدف املرأة  
على وجه اخلصوص مشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار، وأنشئ أيضاً يف هـذا الـسياق                

للنـساء  نتـدى  للنساء العامالت يف السياسة، وم    نتدى  املشاريع، وم  للنساء صاحبات    منتدى
  .والتنمية املستدامة

ووضعت احلكومة سياسة تشجع حصول املرأة على االئتمان وأنشئت وزارة معنية             -٩٥
  .باألعمال احلرة النسائية

 ١٢معدل الوفيـات النفاسـية يف       بتخفيض  وأطلقت وزارة الصحة محلة للتعجيل        -٩٦
  .٢٠١٣ريل أب/نيسان
  .وأنشئ أيضاً االحتاد الوطين للقابالت الذي يساهم يف النهوض بصحة األم والطفل  -٩٧

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٣  

  ٢٨التوصية رقم     
وضعت احلكومة ضمن برنامج عملها سياسات عامـة لـصاحل األشـخاص ذوي               -٩٨

وجتـري يف   . وي اإلعاقـة  وصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذ       . اإلعاقة
وقـد قُـدم    . الوقت الراهن عملية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيـة         

  .املشروع املتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري إىل اجلمعية الوطنية
وتشجع احلكومة وتدعم االحتاد الوطين املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما يف   -٩٩
  .ت التعليم والصحة والرياضةجماال
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. ئومتّول الدولة مشاركة حركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف ألعاب جزر احمليط اهلاد             -١٠٠
  .وهذه احلركة منخرطة يف عديد املنظمات اإلقليمية والدولية

وتؤدي احلركة دوراً نشطاً بوصفها جزءاً من اجملتمع املدين وتـشارك يف اهلياكـل                -١٠١
  .شارية، وخباصة يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرياتاحلكومية االست

وجيري النظر حالياً يف تكييف بعض اهلياكل األساسية حىت تـتالءم مـع أوضـاع                 -١٠٢
األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك حرصاً من احلكومة على احترام الكرامة البـشرية وحتقيـق              

  .املساواة بني املواطنني وامتثال املعايري الدولية

   سليمةةاحلق يف بيئ  -حاء  

  ٤٤التوصية رقم     
متثل مشكلة البيئة والتنوع البيولوجي وتغري املناخ أحد الشواغل الرئيسية بالنسبة إىل              -١٠٣

وقد اعتمدت الدولة بياناً التزمـت      . حكومة هذه الدولة اجلزرية الصغرية اليت تتسم باهلشاشة       
  .فيه مبتابعة سياسة حتقق التنمية املستدامة

وقد أجنزت احلكومة دراسات علمية تتعلق بسرعة تأثر البلد يف جمال البيئة وأقـرت                -١٠٤
  .عتمد هذه الدراسات إطاراً إلعداد السياسات العامة يف هذا اجملالوُت. نتائجها
 اتفاقية دولية وإقليمية، ومنها على وجـه اخلـصوص          ١٢وصدقت احلكومة على      -١٠٥

  .خاالتفاقية اإلطارية لتغري املنا
وما فتئت احلكومة تتعاون مع جلنة احمليط اهلادئ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مـن                -١٠٦

  .أجل التصدي للتغريات املناخية واحلفاظ على التنوع البيولوجي ومحاية الشعب املرجانية
  .وُتتخذ يف املناطق احلضرية تدابري من أجل مجع الفضالت املرتلية وختزينها  -١٠٧
. خطة وطنية للطوارئ هتدف إىل التدخل يف حالة وقوع كارثة طبيعيـة           وُوضعت    -١٠٨

  .وتشرف إدارة األمن املدين على تنفيذ هذه اخلطة
وأنشئت داخل اإلدارة العامة للبيئة خلية مكلفة مبتابعة تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة               -١٠٩

  .بشأن تغري املناخ
وحتظى هذه املنظمات   .  جمال البيئة  وتنشط منظمات غري حكومية وطنية وجمتمعية يف        -١١٠

  .بتشجيع احلكومة ودعمها
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  )الدميقراطية، ومكافحة الفساد واإلفالت من العقاب (الرشيدةاحلوكمة   -طاء  

  ٢٣ و٢١التوصيتان رقم     
ُتنظّم املفوضية العامة حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة الفـساد              -١١١

 اإلنسان واحلريات ومنظمات اجملتمع املدين بانتظام أنشطة متعـددة          واللجنة الوطنية حلقوق  
للتوعية والتثقيف واإلرشاد بشأن القانون املتعلق بوضع املوظفني واألحكام اجلنائية املتعلقـة            

  .بالفساد
ويف إطار اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب، تسهر مفوضية حقـوق               -١١٢

سة احلكومة فيما يتعلق بالقواعـد الـواردة يف القـوانني الوطنيـة             اإلنسان على تنفيذ سيا   
ومن بني االختصاصات اليت متارسها اللجنة الوطنية       . واالتفاقيات اليت صّدقت عليها احلكومة    

  .حلقوق اإلنسان واحلريات، معاجلة الشكاوى والتحقيق فيها
 تلقاء نفسها يف حالـة      وجيوز للجنة الوطنية ملكافحة الفساد أن تتخذ إجراءات من          -١١٣

  .اجلرائم املالية
  .عقبتها خطة عمل مخسيةأواعُتمدت ورقة استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد   -١١٤

  حالة التوصيات اليت مل ُتقبل خالل االستعراض السابق  -رابعاً  
توصـيات  سـبع   ، مل حتـظ     ٢٠٠٩خالل االستعراض السابق الذي جرى يف عام          -١١٥

  .نظر فيهابالقبول ومل جير ال
 املقدمـة  ١التوصـية  (ينّص التشريع يف احتاد جزر القمر على تطبيق عقوبة اإلعدام           -١١٦
 بارتكـاب   وا حمتجزين أُدين  ١٠ويقبع حالياً يف سجون احتاد جزر القمر حنو         ). سلوفينيا من

.  بفترة طويلـة   ٢٠٠٩ومع ذلك ُيشار إىل أن عقوبة اإلعدام مل ُتنفّذ قبل عام            . جرائم دموية 
فإن احتاد جزر القمـر ملتـزم        ٦٣/١٦٨ واستئناساً بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم      

  .بوقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام
عقوبـة  إلغاء  وُيكّرس مشروع تنقيح جملة العقوبات وجملة اإلجراءات اجلنائية مبدأ            -١١٧

 .٢٠١٣أكتوبر  / دورة تشرين األول   اإلعدام ومن املقرر أن تنظر اجلمعية العامة يف املشروع خالل         
  .وميثّل املشروع خطوة هامة يف هذا البلد املسلم

، ) املقدمة مـن سـلوفينيا     ٢التوصية  (أما العقوبة البدنية داخل األسرة ويف املدرسة          -١١٨
أجل، إن جمتمع احتاد جزر القمر هو جمتمع تسامح         . متثل ممارسة شائعة يف اجملتمع القمري      فال

ويضم أفراداً سلميني ينهلون من ممارسة إنسانية للدين ومن تقاليد تقوم على قيم             ينبذ العنف   
  . السلم والتضامن والعفو
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. وتوجد آليات تقليدية إلدارة حياة اجملتمع تكفل الطمأنينة والتعايش داخل كل بلدة             -١١٩
ف ويف بلد يؤمن سكانه بقـيم الـشر      . وتنطبق عقوبات ذات طابع اجتماعي على املخالفني      
  .والكرامة، ميارس كل فرد رقابة ذاتية على سلوكه

ويتضمن تنقيح قانون العقوبات    . وينص قانون العقوبات على جرمية اإليذاء املتعمد        -١٢٠
ومتارس املفتشية التربوية الرقابـة  . أحكاماً حتظر العقوبة البدنية لألطفال واألشخاص الضعفاء    

  . ت التعليمعلى احلياة املدرسية والتربوية داخل مؤسسا
أما احلماية الفعالة للصحفيني من التهديدات واالعتداءات وضرورة إجراء حتقيقات            -١٢١

 املقدمـة مـن     ٣التوصية رقم   (يف أعمال العنف اليت تستهدف الصحفيني ومعاقبة مرتكبيها         
ه وُيشار يف هذا الصدد إىل أن     . فتلك حقيقة قانونية يف احتاد جزر القمر      ) اجلمهورية التشيكية 

ومع ذلك، ينص قانون اإلعالم الذي اعتمـد يف         . مل ُيسجل حىت اليوم أفعال من هذا القبيل       
) ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٩ املؤرخ AU/009-10القانون رقم   (٢٠١٠ وُنقح يف عام     ١٩٩٤عام  

ومبوجب قـانون اإلعـالم الـذي    . على احترام السالمة اجلسدية للصحفي ومحاية مصادره 
، أُنشئت هيئة مستقلة ملراقبة وتنظيم وسائط اإلعالم، PR/074-11 رقم أُحدث مبوجب املرسوم

  . وهي اجمللس الوطين للصحافة واإلعالم السمعي البصري
وال توجد أغلبية سياسية داخل اجلمعية الوطنية للتصويت علـى تنقـيح أحكـام                -١٢٢

فس اجلنس بالتراضي التشريعات اجلنائية اليت حتظر العالقات اجلنسية بني شخصني بالغني من ن     
عالوة على ذلك، ال ميثل هذا النوع من العالقات مشكالً حقيقياً داخـل اجملتمـع               . بينهما

  ). املقدمة من اجلمهورية التشيكية٤التوصية رقم (القمري 
مث إن تنظيم محالت للتوعية من أجل تشجيع التسامح يف هذا اجملال، مثلما تقترحـه               -١٢٣

ل إهانة لضمري السكان املسلمني وقد يثري ردود فعل غري عقالنية           التوصية، من شأنه أن يشك    
ومـع  . من شأهنا أن ختل بالنظام العام وهتدد التماسك االجتماعي        وال ُتمكن السيطرة عليها     

  .واملعاقبة عليهااملمارسات املنهجي ملثل هذه الكشف ذلك، ال تركز السياسة اجلنائية على 
تدابري من شأهنا أن تسمح للمسلمني بالتحول       تتخذ  " بأن   مطالبةمث إن احلكومة غري       -١٢٤

فاإلميـان  ).  املقدمة من اململكـة املتحـدة  ٥التوصية رقم   " (إىل ديانات أخرى غري اإلسالم    
صحيح أننـا نتحـدث يف أرض       . عدمه مسألة تدخل يف نطاق احلرية الشخصية لألفراد        أو

حيح أيضاً أن أشخاصاً حوكموا قبـل       وص. اإلسالم عن الرِّدة عند التحول إىل ديانة أخرى       
غري أن ذلك حصل يف سياق مـشحون باالسـتفزازات          .  بسبب تغيري ديانتهم   ٢٠٠٩ عام

  .قرار اإلدانة كان ُيراد به امتصاص الغضب الشعيبوواملناورات، 
وعلى سبيل املثال، تقيم البعثـة      .  يف احتاد جزر القمر    ثابتوحرية املعتقد هي حق       -١٢٥

داس األحد وتستخدم بكل حرية مباين الكنيسة واجلرس ووحدة لتقدمي الرعاية           الكاثوليكية ق 
وتعيش الراهبات، وغريهن مـن العـاملني يف الكنيـسة،          . الصحية وصيدلية خاصة بالبعثة   

ومثة أيضاً طوائف أخرى تقيم شعائرها الدينيـة     . كنف احلرية بني أفراد شعب جزر القمر       يف
  .و املضايقةدون قلق ودون أن تتعرض للقمع أ
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أن ُيسمح ملعتنقـي الـديانات األخـرى        " يف جزئها الثاين     ٥وتطلب التوصية رقم      -١٢٦
إن موقف احلكومة مل يتغري وسيظل يعكس عقلية أفراد اجملتمع          ". مبمارسة األنشطة التبشريية  

  .ضمريهم الديينويراعي 
أفـراد اجملتمـع    صحيح أن اإلسالم ُيشكل أحد املقومات الرئيسية اليت جتمع بـني              -١٢٧

. يس أصولياً وال متطرفـاً    ولكن اجملتمع القمري املسلم ل    . فاإلسالم هو روح اجملتمع   . القمري
  .  الديانات األخرى يعيشون يف أمن وطمأنينةوفمعتنق
وألسباب تتعلق باالستقرار االجتماعي والسياسي، ال ميكن يف بلـد مـسلم سـن            -١٢٨

فهذا من شأنه أن ميثل استفزازاً      . و تشجع على ذلك   تشريعات تسمح بالتبشري بديانة أخرى أ     
  . ألفراد اجملتمع

  .٥ املقدمة من إيطاليا، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوصية رقم ٦أما التوصية رقم   -١٢٩
. إن احلكومة تدرك ضرورة القضاء على مجيع أشكال التمييز يف شىت مناحي احلياة               -١٣٠

 يف ذلك قدرة اجملتمع على استيعاب التطورات الالزمة         عيةًوستتخذ ما يلزم من إجراءات مرا     
  .وقبوهلا
  . املقدمة من هولندا٧ على التوصية رقم ١٣٤وينطبق الرد الوارد يف النقطة   -١٣١

  التقدم املُحرز واملمارسات السليمة  -خامساً  

  تعزيز إعمال احلقوق املدنية والسياسية  -ألف  
، سياسة وطنيـة يف جمـال       ٢٠١٢نوفمرب  /شرين الثاين تاعتمد احتاد جزر القمر، يف        -١٣٢

وتشتمل هـذه   . حقوق اإلنسان من أجل احترام حقوق اإلنسان وجتسيدها على حنو أفضل          
السياسة على إجراءات يف جماالت االتصال واحلماية والتعزيز مع مراعاة مجيع أبعاد حقـوق              

  . اإلنسان

  احلق يف احلياة  -١  
ال تزال سارية، فإن هذه العقوبة مل ُتنفذ حبق أي شـخص            غم أن عقوبة اإلعدام     ر  -١٣٣

حمكوم عليه باإلعدام منذ استعراض حالة حقوق اإلنسان يف جزر القمر خالل الدورة األوىل              
مث إن مشروع القانون املتعلق بإصالح قانون العقوبات ينص على إلغاء هذه            . ٢٠٠٩يف عام   
بقة على كل شخص ُيدان بارتكـاب جرميـة         ويشدد القانون نفسه العقوبات املنط    . العقوبة

  .إزهاق روح بشرية أو اغتيال أو قتل مولود جديد
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التصدي الفعال للتعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية                -٢  
  املهينة أو

 منـه،   ٢٧٣حيظر مشروع القانون اخلاص بقانون العقوبات، وحتديـداً يف املـادة              -١٣٤
ومشروع القانون هذا يتفق مـع      .  وينص على توقيع عقوبات شديدة على مرتكبيه       التعذيب

األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغـريه            
وحيظر نفـس القـانون، يف      . ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         من

  .ر باألشخاص، االجتا٢٥٥ مادته

  احلرمان من احلرية  -٣  
أجنزت احلكومة، يف إطار صندوق توطيد السالم، وخباصة يف إطار الفـصل املتعلـق                -١٣٥

بربنامج توفري الدعم من أجل تعزيز فعالية النظام القضائي واحترام حقوق اإلنسان، أشغاالً لتهيئة 
. اجلناح املخصص لألحـداث   وجرى، يف إطار هذه األشغال، جتديد       . سجن كوكي يف أجنوان   

  . ، أُنشئت يف موروين قاعة جلسات جديدة تراعي خصوصية األطفال٢٠١٢ويف عام 
  .وقامت وزارة العدل بنشر جمموعة النصوص التشريعية والقانونية  -١٣٦
ر العدالة يف فمبوين جبزيرة مـوهيلي وُسـلمت إىل         صوُشيِّدت مباٍن جديدة إليواء ق      -١٣٧

  .٢٠١٢بريل أ/نيساناحلكومة يف 

  احلق يف اإلعالم وحرية التعبري  -٤  
، اعُتمد قـانون    ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٩ املؤرخ   AU/009-10مبوجب القانون رقم      -١٣٨

وُيعزز هذا القانون حرية اإلعالم وحقوق الصحفيني وينص على محايـة           . اإلعالم واالتصال 
  .املصادر

  تعزيز احلوكمة الرشيدة  -٥  
 القمر ُيعزز اإلطار القـانوين واملؤسـسي للحوكمـة الرشـيدة            ما فتئ احتاد جزر     -١٣٩
حقوق اإلنسان ومحايتها منذ أن جرى استعراض حالة حقوق اإلنسان يف االحتاد يف              وتعزيز

  .٢٠٠٩عام 
وقد ُنظمت انتخابات حرة ودميقراطية ومتعددة وشفافة على الـصعيدين الـوطين              -١٤٠

ح تنظيم هذه االنتخابات املوحـدة خبفـض        ومس. ٢٠١٠ مث يف عام     ٢٠٠٩واحمللي يف عام    
املصاريف، يف حني مسح ُحسن سري االنتخابات بتعزيز استقرار املؤسسات واحلفـاظ علـى              
السلم االجتماعية وضمان احلوكمة الرشيدة بالنظر إىل األجواء اهلادئة اليت عادت لتسود بني             

  . اليت أفرزهتا هذه االنتخاباتاالحتاد والسلطات التنفيذية يف اجلزر وثقة السكان بالسلطات
  .وقد شاركت مئات النساء يف خمتلف االنتخابات الوطنية واحمللية  -١٤١
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  . هبا يف تنظيم االنتخابات ومراقبتها واإلشراف عليهااًواكتسب البلد خربة معترف  -١٤٢
 من  ويتجسد ذلك . وأصبحت املمارسة الدميقراطية اليومية واقعاً ُمعاشاً داخل االحتاد         -١٤٣

  .خالل حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحق اإلضراب
وتواصل احلكومة جهودها الرامية إىل إدراج الصكوك القانونية الدولية اليت انـضم              -١٤٤

  .إليها االحتاد يف القوانني الداخلية
ويشار إىل أن عـدد احملـامني   . كمل بناء اهليكل القضائي بإنشاء احملكمة العليا     واسُت  -١٤٥

  .مطردةاملساعدين القضائيني يشهد زيادة و
فهو يساهم يف إقامة احلـوار      . ويتسم اجملتمع املدين يف جزر القمر بالنشاط واحليوية         -١٤٦

ويساهم االحتاد الـوطين    . الدميقراطي ويف حتقيق التوازنات ويف التثقيف يف جمال قيم املواطنة         
ال محاية حقوق اإلنسان أو يف جمـال        للمستهلكني واملنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف جم       

  .البيئة وغري ذلك من اجملاالت واألنشطة، يف إثراء املشهد الدميقراطي وحتقيق صحوة الضمائر
وللتذكري، فخالل االنتقال من الدولة االستعمارية إىل الدولة املـستقلة، اسـتؤنف              -١٤٧

رأة والطفـل واحلقـوق املدنيـة       العمل بالصكوك القانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومحاية امل       
  .والسياسية اليت ظلت تشكل جزءاً من تشريعات جزر القمر

  اجلهود النشطة يف جمال تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -باء  

  تعزيز احلقوق االقتصادية  -١  
ـ             -١٤٨ ادرة على الصعيد االقتصادي واملايل، مسحت اجلهود املتواصلة باالستفادة مـن مب

  .ختفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون
  . من برنامج املواطنة االقتصاديةاملتأتيةوأُنشئت آلية صارمة لتعقب أثر األموال   -١٤٩
وأُنشئت جلنة ملكافحة الفساد، وجلنة وطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات، وجلنـة         -١٥٠

، وفريق يعىن مبتابعة وثيقة التزام حكومة       مشتركة بني الوزارات تعىن بالقانون الدويل اإلنساين      
ومن املكاسب اليت حتققت أيضاً منتدى األعمال احلـرة         . جزر القمر مبكافحة االجتار بالبشر    

  .النسائية

  حتسني احلق يف العمل  -٢  
. للمجتمع املدين وتندرج مهمة تعزيز حقوق اإلنسان ضمن الدور التقليدي للدولة            -١٥١

 تنمية اقتصادية تكفل قدراً هاماً من التمتـع حبقـوق اإلنـسان دون              غري أنه ال ميكن حتقيق    
  . لذلك، ميثل القطاع اخلاص عنصراً رئيسياً يف تعزيز حقوق اإلنسان. مشاركة القطاع اخلاص
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. كري والتنفيذ فوحترص حكومة جزر القمر على إشراك القطاع اخلاص يف مرحليت الت            -١٥٢
 الشباب، وتعزيز القطاع اخلاص ينـدرجان ضـمن         فمكافحة البطالة، وال سيما يف صفوف     

وقد أنشأت احلكومة الوكالة الوطنية لتعزيز االسـتثمارات        . األولويات اليت حددهتا احلكومة   
اليت تتوىل مهام منها العمل كهمزة وصل بني أصحاب مشاريع االستثمار واإلدارة، والـيت              

 من التوصيات وسامهت يف     شرعت يف تنفيذ برنامج واسع من اإلصالحات وقدمت جمموعة        
 ٢٣حتقيق عدد من اإلجنازات من أجل هتيئة بيئة اقتصادية تشجع على االستثمار، ودشنت يف        

  ". دار العمل "٢٠١٣مارس /آذار
 من  اًوزارة العمالة والعمل وتطوير املشاريع النسائية، يأوي عدد       التابع ل وهذا اهليكل     -١٥٣

 سـوق   وينظر هذا اهليكل يف سبل حتقيق االندماج يف       . اجلهات الفاعلة، منها نقابات العمال    
وتتخذ تدابري يف مستوى وزارة املالية وغرفة التجارة والزراعة         . العمل وتوفري التدريب املهين   

  .والصناعة لتيسري اإلجراءات املتعلقة بإحداث املؤسسات التجارية
. للمستثمرين اجلدد وقد ُعدل قانون االستثمارات ملنح امتيازات ملدة مخس سنوات            -١٥٤

وتبذل جهود من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي . واختذت إجراءات لتحسني مناخ األعمال 
وتشجع احلكومة التعليم التقين لتلبية احتياجات االقتـصاد مـن          . ميثل مصدراً مهماً للعمالة   

  .العمالة املاهرة

  الضمان االجتماعي  -٣  
ت املتعلقة بالعمل حموراً مـن حمـاور العمـل          تشكل محاية العمال وتعزيز التشريعا      -١٥٥

  .الرئيسية للحكومة
           وقد نقحت النصوص اليت تنظم صندوق الرعاية االجتماعيـة مبوجـب القـانون               -١٥٦
 الصـادر مبوجـب املرســوم    ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٥ املؤرخ   AU/021-12 رقم
من أجل تيسري الوصول إىل التغطيـة        وذلك   ٢٠١٣فرباير  /شباط ١٤ املؤرخ   PR/20-13 رقم

  .الصحية يف حالة املرض وغري ذلك من التأمينات الضرورية للعمال
وهتدف . ، اعتمدت حكومة جزر القمر سياسة وطنية للتضامن     ٢٠١٢مايو  /أيارويف    -١٥٧

 هذه السياسة إىل تعزيز نظام احلماية االجتماعية املستدامة والشاملة جلميع العاملني، مبن فيهم            
العاملون يف االقتصاد غري النظامي، وإىل إعادة تنظيم منظومة التأمني على املرض بغية توسيع              
نطاقها لتشمل يف مرحلة الحقة كافة أفراد شعب جزر القمر مع التركيز بوجه خاص علـى                

  .واملعوزين واألراملاألشخاص ذوي اإلعاقة واأليتام 

  احلق يف الغذاء  -٤  
قمر بتعزيز االكتفاء الذايت الغذائي عن طريق تيسري حصول         تعهدت حكومة جزر ال     -١٥٨

وجيري التركيـز   . الصيادين ومريب املاشية واملزارعني على القروض وتزويدهم باخلربة املناسبة        
  .بوجه خاص على نقابات العمال اليت تنضوي حتتها خمتلف الفئات املذكورة
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ء والتنمية املـستدامة واألمـن      منتدى النسا "حدث منتدى وطين أطلق عليه اسم       وأُ  -١٥٩
وتشارك منظمة غري حكومية وطنية تنشط يف جمال األمن الغذائي وتنمية املنتجات            ". الغذائي

  . حتقيق االكتفاء الذايت الغذائيالزراعية احمللية يف اجلهود املبذولة من أجل

  احلق يف السكن  -٥  
األوضاع غري املستقرة، فـإن     ورغم  . ال توجد يف احتاد جزر القمر ظاهرة املشردين         -١٦٠

الوحدات السكنية املتاحة ألفراد شعب جزر القمر تستويف عموماً شروط الـسكن الالئـق              
ومع ذلك، حتتاج مناطق معينة إىل جهد خاص من أجـل اسـتيفاء             . وتشهد حتسناً متواصالً  
  .معايري الصحة والنظافة

  احلق يف الصحة  -٦  
وقد اختذت تدابري   . لسكان رغم مواردها احملدودة   هتتم احلكومة بالشواغل الصحية ل      -١٦١

الطوارئ جماناً،  حاالت  هتدف إىل توفري الرعاية الصحية يف       على مستوى املستشفيات العامة     
  .  على وجه اخلصوص٢٠١٢وذلك من خالل القرارات الوزارية الصادرة يف عام 

اع الـصحة، كمـا     ووضعت خطة استراتيجية تتعلق باملوارد البشرية الالزمة لقط         -١٦٢
  .٢٠١٤-٢٠١٠وضعت خطة وطنية جديدة لتنمية القطاع الصحي للفترة 

واعتمدت حزمة من اإلجراءات اليت أدرجت يف اخلطة الوطنيـة اجلديـدة لتنميـة                -١٦٣
  .القطاع الصحي، وكان هلا أثر كبري يف جمال احلد من وفيات األطفال واألمهات

  .ية والغذاءووضعت احلكومة سياسة للصحة والتغذ  -١٦٤
ووضعت خطة شاملة ومتعددة السنوات يف جمال التطعـيم تغطـي الفتـرة حـىت                 -١٦٥
  . ، واعتمد إطار توجيهي لنظام املعلومات الصحية٢٠١٤ عام

 ٢٠ ٠٠٠ صندوق خلفض تكاليف الوالدة القيصرية إىل النـصف أي مـن         وأُنشئ  -١٦٦
) ات الواليـات املتحـدة     دوالراً مـن دوالر    ٢٥ إىل   ٥٠من  ( فرنك قمري    ١٠ ٠٠٠ إىل

  . يف الوقت الراهن التفكري يف إلغاء هذه التكاليف وجعل الوالدة القيصرية جمانية وجيري
وقد قامت احلكومة بإصالح قانون الصحة من أجل حتسني النظام الصحي بوجه عام   -١٦٧

  ).أي خدمات الرعاية الصحية األساسية والتكميلية(
التعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، يف تنفيذ مشروع        وشرعت حكومة جزر القمر، ب      -١٦٨

  . لدعم قطاع الصحة يركز على تنمية اهلياكل األساسية
  .وأطلقت محالت وطنية للقضاء على املالريا  -١٦٩
وتلقت حكومة جزر القمر دعماً من صندوق األمم املتحدة للسكان من أجل تنفيذ               -١٧٠

  . برنامج حلماية صحة األم والرضيع
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غري أن احلكومة، حرصاً منـها      . ني ضد احلصبة مجيع املواليد اجلدد     صويشمل التح   -١٧١
على حتقيق أقصى درجات األمن الصحي، نظمت محلة تطعيم متكاملة ضد احلصبة يف الفترة              

 أشـهر   ٩ مشلت األطفال الذين تتراوح أعمارهم من        ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢١ إىل   ١٧من  
  .  سنوات٥ إىل

، أُنشئت وحدة لغسيل الكلى يف املركز االستشفائي الوطين بـدعم     ٢٠١١ويف عام     -١٧٢
 تعزيز جناح العناية    يف إطار اجلهد الرامي إىل     وذلك   لة التعاون جلمهورية مصر العربية    من وكا 
  . املركزة
  .واعتمدت احلكومة سياسة للصحة والبيئة  -١٧٣
ىل تركيز اهلياكـل الـصحية يف       وتشارك اجملتمعات احمللية القروية يف اجلهد الرامي إ         -١٧٤

  .خمتلف أحناء اإلقليم الوطين عن طريق بناء مراكز الصحة واملستوصفات ومستودعات األدوية

  التقدم احملرز يف جمال إعمال حقوق فئات حمددة  -جيم  

  حقوق الطفل  -١  
وهي . ما فتئت احلكومة تسعى إىل تعزيز سياستها الرامية إىل مكافحة عمل األطفال             -١٧٥

 ذلك إىل منظومة قانونية وإىل التوعية املتواصلة من خالل اهلياكـل واملؤسـسات              يفستند  ت
وقد ساهم تقريب املدرسة من القرى، مبا فيها القـرى          . غري احلكومية وواملنظمات احلكومية   

 وإدراك الوالدين لضرورة تعليم أطفاهلم وختليصهم مـن اجلهـل،           ،النائية، والتطور اجملتمعي  
   .املواطنة يف تعميم التعليموتنمية روح 

وتنظم وزارة العمل منتديات وطنية تتناول مسألة عمل األطفال، وذلـك لوضـع               -١٧٦
  . األدوات املناسبة الكفيلة بالتصدي هلذه الظاهرة

  تعزيز حقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني  -٢  
 دول من بينها احتاد جزر      أنشأت جلنة احمليط اهلادئ، وهي منظمة إقليمية جتمع مخس          -١٧٧
  ".تطوير املشاريع النسائية"منتدى و" النساء يف السياسة" منتدى ،القمر
فهي تشغل وظائف سامية يف سلك القضاء       . وللمرأة حضورها يف دوائر صنع القرار       -١٧٨

وهناك أيضاً من النساء من ميارسن مهنة احملاماة ومن يشغلن منصب مـديرة             . ويف احلكومة 
  . زيةإدارة مرك

  الصعوبات والقيود  -سادساً  
  . احتاد جزر القمر بلد فقري جداً ال ميتلك موارد ويواجه عجزاً مستمراً يف امليزانية  -١٧٩
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ها عـن   ئورغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل تشجيع االسـتثمارات واسـتبقا             -١٨٠
جمايل التعليم والصحة غالباً    حتديث اهلياكل األساسية االقتصادية، فإن الُبىن األساسية يف          طريق

  .أما اهلياكل األساسية للمستشفيات والطرق فهي قدمية ومهملة. ما متوهلا اجملتمعات احمللية
وينبغي نشر مراكز االستماع إىل األطفال والنساء ضحايا العنف أو االعتداء اجلنسي              -١٨١

  . ريةيف مجيع أحناء البلد وتزويدها باملوارد البشرية واملادية الضرو
 البطالـة واقعـاً ُمخيفـاً،       وتشكِّل. ويفتقر البلد، منذ وقت طويل، إىل ميزانية استثمار         -١٨٢
  . يف املائة من جمموع السكان٧٣الذين ميثلون نسبة ) عاماً ٣٠دون ( الشباب صفوف يف وخباصة
وتواجه املؤسسات واهلياكل املعنية حبقوق اإلنسان، على غرار معظـم خـدمات              -١٨٣
  .ة، مشاكل تتعلق بنقص املوظفني املتخصصني يف جمال حقوق اإلنسان واآلليات الدوليةاإلدار
وتشكل أوجه القصور هذه مساساً بكرامة اإلنسان وانتهاكاً غري مقصود حلقـوق              -١٨٤

  .قوق اإلنسان أي تطور موضوعي يف جمال التمتع حبفالقيود املالية حتول دون حتقيق. اإلنسان
امتناع املرأة عن و. يق رفاه اإلنسانقم اجلهات اليت تعمل من أجل حتفهي تكسر عزائ    -١٨٥

وهنـاك ضـغوط    . خوض املعركة االنتخابية، مثالً، ُيعزى دون شك إىل العنف الـسياسي          
ب التخلُّص منها من أجل تعميم حقوق اإلنسان يف خمتلف مناحي احلياة،         جياجتماعية وثقافية   

  .راجعوذلك رغم أن هذه الضغوط آخذة يف الت
 فريق متابعة يعمل كإطـار لتنـسيق ومتابعـة     ٢٠١٣أغسطس  /آبوقد أُنشئ يف      -١٨٦

  .االلتزامات اليت قطعتها حكومة جزر القمر، وخباصة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص

  التطلعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التقنية  -سابعاً  
  :تشمل التطلعات اجملاالت التالية  -١٨٧
  قدرات اهلياكل واملؤسسات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛تعزيز •

 التدريب واملساعدة يف جمال إعداد التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهدات؛ •

التدريب على االتصال وحتسني جهود اإلرشاد والتثقيف من أجل حتقيـق التغـيري              •
 الالزم يف السلوكيات؛

  يف احلياة السياسية؛تدريب النساء على املشاركة •

حتسني نظام السجون عن طريق بناء مراكز احتجاز تستويف معايري احترام الكرامـة              •
اإلنسانية واإلعداد لالندماج يف اجملتمع عن طريق تدريب ُحراس السجون واملـربني            

 املتخصصني؛

 تدريب قضاة متخصصني يف جمال اجلرائم املالية ومكافحة القرصنة البحرية؛ •
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 اعدين قضائيني؛تدريب مس •

 بناء حماكم جديدة لتقريب العدالة من املتقاضني؛ •

  .إنشاء مراكز الستقبال األطفال والنساء ضحايا سوء املعاملة واالعتداء •

  اخلامتة    
أحرز احتاد جزر القمر تقدماً ملحوظاً يف جمال حتسني حالة حقوق اإلنـسان منـذ                 -١٨٨

  .االستعراض الدوري السابق
 توصية، موضع التنفيذ    ٥٢د التوصيات اليت وافق عليها، والبالغ عددها        ووضع االحتا   -١٨٩

وأعاد النظر يف موقفه إزاء التوصيات األخرى اليت مل يدعمها ومل ينظر فيها والبالغ عـددها                
  . توصياتسبع
وحكومة . وإن اجلهد املبذول يف جمال حقوق اإلنسان، هو جهد متواصل ال ينقطع             -١٩٠

لتعاون املستمر واملنتظم مع اإلجراءات اخلاصة وهيئـات املعاهـدات          جزر القمر مستعدة ل   
ومؤسسات األمم املتحدة املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان، كما هي مستعدة للتعاون مع             

  .املؤسسات اإلقليمية واحلكومية الدولية ودون اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان
بة، ومع ذلك فإن هذا البلد الذي يواجـه          اليقظة السياسية واج   تبقىوبطبيعة احلال     -١٩١

بيئة صعبة على الصعيدين الوطين واإلقليمي حيتاج أكثر من أي وقت مضى إىل دعم متعـدد                
  .األشكال من اجملتمع الدويل

وينبغي اختاذ اإلجراءات الالزمة حىت ال ُتقوَّض اجلهود املبذولة لتحسني مـا ميكـن       -١٩٢
ب حالة عدم االستقرار وهشاشة الوضـع االقتـصادي         حتسينه يف جمال حقوق اإلنسان بسب     

  .وضغط املطالبات االجتماعية

        


