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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

) ب(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدت     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *جزر القمر    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من ثـالث جهـات معنيـة             
 املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس        وهو يتبع هيكل  . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

، وال أي   )املفوضـية (اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           
 يف حواشـي هنايـة      وقد ذُكرت بصورة منهجية   . حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة      

النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية              
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فـرع مـستقل         ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . دون تغيري 

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على           
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملـة الـيت         . يد الكامل مببادئ باريس   التق

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   املصلحة اآلخرينأصحاباملعلومات املقدمة من     

  سية واإلطاراملعلومات األسا  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
الحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن جزر القمر مل تصدق علـى               -١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل            
 االختياري الثـاين للعهـد      وأوصت اللجنة بالتعجيل بتوقيع الربتوكول    . إلغاء عقوبة اإلعدام  

  . والتصديق عليه)٢(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
وأوصت الورقة املشتركة بأن تصدق جزر القمر على الصكوك القانونيـة الدوليـة               -٢

  .)٣(وبأن توائم أحكام القانون الداخلي مع االتفاقيات املصدَّق عليها

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٢  
 القانون املتعلـق    ٢٠١٢أشارت الورقة املشتركة إىل أن احلكومة اعتمدت يف عام            -٣

تشرين بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات وأن هذه اللجنة قد بدأت نشاطها يف              
ن هذا اإلجراء ميثل تقدماً بارزاً يتطلب تدخالً فعاالً مـن           واعتربت أ . ٢٠١٢أكتوبر  /األول

احلكومة واجملتمع املدين ملعاجلة أوجه القصور يف اجلهاز القضائي والتصدي لإلفـالت مـن              
ومع ذلك، أشارت الورقة إىل ضرورة تعزيز الوسائل اللوجـستية          . العقاب مبختلف أشكاله  

  .)٤(لجنةواملادية واملوارد املالية الالزمة لعمل ال
وأوصت الورقة املشتركة بأن تكفل جزر القمر االستقالل احلقيقي للجنة الوطنيـة              -٤

حلقوق اإلنسان واحلريات وتزودها بالوسائل اللوجستية الكافية مبا يكفل إبراز األنشطة اليت            
وطلبت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات إىل         . )٥(تضطلع هبا اللجنة بشكل أفضل    

ة أن تفتح فروعاً هلا يف اجلزر وُتنشئ جهات تنسيق ُتعىن حبقـوق اإلنـسان داخـل            احلكوم
اإلدارات احلكومية اليت تتفاعل مع اللجنة، كما طلبت إىل احلكومة أن حتترم املركز القانوين              

  .)٦(ألعضائها وموظفيها على النحو احملدَّد مبوجب القانون
حلريات إنشاء مؤسسات تنشط يف جمال      والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وا       -٥

غري أهنا أشـارت إىل أن      . احلكم الرشيد ومن بينها جلنة مكافحة الفساد وهيئة إسناد العقود         
تلك املؤسسات تفتقر إىل القدرات اللوجستية واملوارد البشرية واملالية الكافية من أجل القيام             

  .)٧(بعملها على أكمل وجه
بأن اجملتمع املدين يف جزر القمر ال ميتلك القدرة الكافيـة           وأفادت الورقة املشتركة      -٦

. حلشد الرأي العام والتأثري يف قرارات احلكومة بوصفه قوة اقتراح وعنصراً لتحقيق التـوازن             
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فاجملتمع املدين مل يتمكن من أداء دوره الكامل كأداة للضغط من أجل حوكمة أفضل تساعد               
ام والفساد يف القطاع احلكـومي بـسبب غيـاب          يف التصدي لسوء التصرف يف الشأن الع      

. موظفني دائمني وضعف قدرته على حشد املوارد املالية الكافية وعلـى التمويـل الـذايت              
وأوصت الورقة املشتركة السلطات يف جزر القمر بتعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف احلـوار              

وأوصت اللجنة الوطنيـة    . )٨(ةالسياسي ويف كل عملية تتعلق بصياغة وتنفيذ الربامج اإلمنائي        
حلقوق اإلنسان واحلريات بتعزيز تدريب منظمات اجملتمع املدين على الدفاع عـن املـصاحل              

  .)٩(العامة للسكان وتشجيع أنشطتها يف هذا اجملال

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
ن واحلريات أن صـكوك التـصديق علـى         الحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا      -٧

  .)١٠(املعاهدات مل ُتقدَّم إىل هيئات األمم املتحدة املعنية وفقاً لإلجراءات املعمول هبا

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان   -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
املرأة الريفية، تواجـه    أشارت الورقة املشتركة إىل أن املرأة يف جزر القمر، وخباصة             -٨

. )١١(صعوبات يف الوصول إىل العدالة واحلصول على الكهرباء ومياه الشرب والتمويل الصغري           
وأوصت الورقة املشتركة بأن تشجع السلطات يف جزر القمر األنشطة اليت ُتـدر الـدخل               

  .)١٢(للنساء

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
طنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن عقوبة اإلعدام هـي عقوبـة           الحظت اللجنة الو    -٩

العقوبـات  : " من قانون العقوبات اليت تنص على ما يلي        ٧جنائية معمول هبا مبوجب املادة      
الشديدة أو املخلة بالشرف هي اإلعدام، واألشغال الشاقة املؤبدة، واألشغال الشاقة املؤقتـة             

تالحظ اللجنة أن إصالح قانون العقوبات يتـضمن        ويف هذا الصدد،    ". واإليداع يف السجن  
ومن املقرر أن ُيعتمد مشروع إصالح قانون العقوبات        . حكماً ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام     

  .)١٣()٢٠١٣ديسمرب /كانون األول -أكتوبر /تشرين األول(خالل الدورة الربملانية املقبلة 
ت أيضاً أن ظـروف االحتجـاز       والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريا       -١٠
فآليات الرصد غري كافية يف ظل تدهور ظروف السجن نتيجة تزايد عدد الـرتالء              . ُتطاق ال

. وعدم القيام بأية أعمال لتوسيع املباين املوجودة ومعاجلة وضع أصـبح ُينبـئ باالنفجـار              
ل يف حـني أن     فالزنزانات تشهد اكتظاظاً كبرياً وأوضاعاً صحية متردية وتبعث على االنشغا         
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. قيمة االستهالك الغذائي للسجني ال تتجاوز دوالرين من دوالرات الواليات املتحدة يوميـاً            
وأشارت اللجنة أيضاً إىل عدم كفاية عمليات املراقبة وخدمات الرعاية الطبيـة املقدمـة إىل               

  .)١٤(نزالء السجون
شتركة بأن تتخذ جزر    وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات والورقة امل         -١١

القمر ما يلزم من إجراءات لتحسني ظروف االحتجاز مبا يكفل للسجني الـصحة والغـذاء               
أن بوأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أيضاً        . )١٥(والكرامة البشرية واملعلومة  

بيـل  تبدأ سلطات جزر القمر على سبيل التجربة يف تطبيق إجراءات بديلة عن السجن من قَ              
إجراءات إعادة دمج املساجني يف اجملتمع والوساطة اجلزائية وغري ذلك من التدابري اليت هتدف              

  . )١٦(إىل تقليص عدد الرتالء داخل السجون
والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن إجراء احلرمان من احلرية هو              -١٢

. م القضاء واحملامني ومنظمات اجملتمع املـدين      موضوع ُيثري نقاشاً واسعاً بني العاملني يف نظا       
فغالباً ما ُتنتهك اإلجراءات القانونية، ومن ذلك على وجه اخلصوص عـدم احتـرام حـق                

  .)١٧(إيداعه يف احلبس االحتياطيالشخص يف االستعانة مبحامٍ منذ وقت 
نون الفترة احملـددة مبوجـب القـا       احلبس االحتياطي    إضافةً إىل ذلك، تتجاوز مدة      -١٣

نتهاكاً للحق يف افتراض الرباءة، من جهة بس االحتياطي اويشكل اللجوء املتزايد إىل إجراء احل  
 مـن جهـة     ،أوىل، ويعكس الصعوبات اليت تواجهها السلطة القضائية يف التصدي لإلجرام         

  .)١٨(أخرى، وذلك بسبب بطء اإلجراءات القضائية وعدم كفاية وسائل التحقيق واملالحقة
 أي تثقيف من شـأنه أن يـساعد يف إعـادة    لقونى ذلك أن احملتجزين ال يت     زد عل   -١٤

دماج يف اجملتمع بعد اخلروج من      إلإدماجهم يف اجملتمع، وهو ما يساهم يف فشل عملية إعادة ا          
  .)١٩(السجن
ويف إطار إصالح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، سعت اللجنة الوطنية             -١٥

حلريات إلدراج حكم خاص يكرس حق احملتجز يف االستعانة خبدمات حمامٍ           حلقوق اإلنسان وا  
  .)٢٠(منذ الساعة األوىل حلرمانه من احلرية

وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات بتعزيز اهلياكل املستقلة وحتـسني             -١٦
طـار معاقبـة    فعاليتها مبا يكفل إجراء حتقيقات موثوقة وموضوعية ميكن االستناد إليها يف إ           

  .)٢١(موظفي السجون الذين يعتدون على السجناء
والحظت الورقة املشتركة زيادة يف معدالت جنوح األحـداث وأعمـال العنـف           -١٧

ونتيجة لـذلك، ازدادت خـالل      . اجلنسي اليت يتعرض هلا األطفال والنساء يف املقام األول        
دد يف أكياس القمامة، واغتـصاب      السنوات األخرية حاالت القتل، والتخلي عن املواليد اجلُ       

  .)٢٢(أو قتل النساء والرجال، واالغتياالت السياسية يف بعض األحيان/و
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والحظت الورقة املشتركة أن السلطات تنفذ جمموعة من التدابري من أجل مكافحة              -١٨
 جملة األسرة، وجترمي العنف اجلنـسي سن (العنف الذي يستهدف املرأة وميارس داخل األسرة   

كإجراءات (محاية الضحايا تكفل انعدام التدابري اليت أن إال أهنا أشارت إىل   ). لف أشكاله مبخت
اإلبعاد من البيت يف حالة النساء الالئي يتعرضن للضرب على يدي أزواجهن، وإجـراءات              

 يـشكل حتـدياً جيـب       )إيداع األطفال املعرضني للخطر أو لسوء املعاملة يف املؤسـسات         
  .)٢٣(عليه التغلب
وأضافت الورقة املشتركة أن إنشاء شبكات للمنظمات غري احلكومية والرابطات اليت   -١٩

تنشط يف جمال مكافحة العنف إجراء يدعم جهود احلكومة والشركاء اآلخرين الراميـة إىل              
 أشكال العنف، إال أهنا أشارت إىل ضرورة تلقي املساعدة التقنية واملالية من             ة خمتلف مكافح

  .)٢٤(ى هذا التحديأجل التغلُّب عل
وأوصت الورقة املشتركة بأن تقدم السلطات يف جزر القمـر خـدمات اإلرشـاد           -٢٠
يتعلق بالنصوص الوطنية املتصلة حبقوق الطفل واملرأة وتنفيذ هذه النصوص، كما أوصتها   فيما

صت  وأو )٢٥(باالستمرار يف االضطالع باألنشطة املتعلقة بتعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها         
الورقة املشتركة أيضاً بتعزيز خاليا االستماع لألطفال ضحايا االعتداء وسوء املعاملـة الـيت     

، وبإنشاء وكالة ملساعدة النساء ضحايا العنف ورعايتهن وصندوق         ٢٠٠٤أُنشئت منذ عام    
وأوصـت  . )٢٦(لتقدمي خدمات الدعم يف جمايل الطب النفسي والقانون للنساء ضحايا العنف          

  . )٢٧(شتركة أيضاً بتشكيل جلنة قانونية ُتعىن بدراسة ملفات العنف مبختلف أشكالهالورقة امل
والحظت الورقة املشتركة أيضاً بروز شكل جديد من أشكال استغالل األطفـال              -٢١

املنتمني إىل أسر فقرية وتنطبق نفس املالحظة على األطفال املودعني لدى األسـر احلاضـنة               
رية للعنف، وما يترتب على ذلك من تبعات وخيمة، كاجلنوح          الذين يتعرضون يف حاالت كث    

  .)٢٨(واالنقطاع عن الدراسة يف سن مبكرة
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بأن العقوبة البدنية   -٢٢

ذه العقوبة  تشكل ممارسة قانونية يف جزر القمر رغم قبول احلكومة التوصيات املتعلقة حبظر ه            
يف البيت ويف مجيع األماكن خالل االسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي أُجـري يف                 

  .)٣٠( وكذلك توصيات جلنة حقوق الطفل)٢٩(٢٠٠٩ عام
وأشارت املبادرة العاملية إىل أن العقوبة البدنية اليت ُتمارس على األطفال يف البيـت                -٢٣

وإن القبـول   . لرعاية البديلة غري حمظورة   واملدرسة ومراكز االحتجاز وغري ذلك من مراكز ا       
على نطاق العامل تقريباً بدرجة معينة من العقوبة البدنية خالل مرحلة الطفولة واآلراء الراسخة 

يف إخضاع األطفال لعقوبة بدنية من      " حقاً"لدى البعض واليت مفادها أن للوالدين والبالغني        
وهذا يعين أيضاً أن    . فة إىل حظر هذه املمارسة    العوامل اليت تقف حجر عثرة أمام اجلهود اهلاد       

 كعمل من أعمال العنف مثل العنف       - على األقل إىل حد ما       -العقوبة البدنية ال ُينظر إليها      
لذلك فإن القوانني اليت تنص على حظر       . اجلنسي وسائر أشكال العنف غري املقبولة اجتماعياً      
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رها، لن تكون فعالة إال إذا تضمنت إشارة        هذه املمارسة، وكذلك التوصيات املتعلقة بإصدا     
  .)٣١(صرحية إىل العقوبة البدنية

وأعربت املبادرة العاملية عن أملها يف أن حييط الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                -٢٤
الدوري الشامل علماً مع القلق بقانونية العقوبة البدنية يف جزر القمر، وحثت أعضاء الفريق              

تعراض الدوري الشامل على أن يوصوا بوجه اخلصوص، وعلـى سـبيل            العامل املعين باالس  
  .)٣٢(األولوية، حبظر العقوبة البدنية عن طريق إصدار تشريع هلذا الغرض

  إقامة العدل؛ مبا يف ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
الكامل ألسـباب   الحظت الورقة املشتركة أن اجلهاز القضائي ال يتمتع باالستقالل            -٢٥

  . )٣٣(زد على ذلك أنه ال ُيحظى بثقة املتقاضني. سياسية واجتماعية
وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أيضاً إىل العقبات والـصعوبات             -٢٦

التغاضي يف حاالت كثرية عـن      " ١: "التالية اليت تقف حجر عثرة أمام الوصول إىل القضاء        
ي، بل انتهاج سلوكات تصل إىل حد التحـدي العلـين هليئـات             القضاء املؤسسي أو الرمس   

القضاء، وهو ما ُيفقد الثقة لدى املتقاضني مبصداقية اجلهاز القضائي ونزاهتـه واسـتقالله؛              
ُبعد املؤسسة القضائية عن املتقاضي وإثقال كاهل املتقاضي بالشروط الشكلية املُفرطـة             "٢"

تكرر حاالت  " ٣"عينون خارج كل إطار قانوين؛      وبتكاليف غري معقولة يفرضها موظفون م     
تأجيل النظر يف القضايا والتأخري املفرط يف احملاكمات وطول مدة اإلجراءات على حنو غـري               

عدم كفاية اهلياكل الضرورية لتشغيل     " ٤"معقول، وتعقد إجراءات تنفيذ القرارات القضائية؛       
سلطة التنفيذية على السلطة القضائية من      هيمنة ال " ٥"اجلهاز القضائي على حنو فعال ورشيد؛       

عدم إعمال احلق يف احلـصول  " ٦"خالل إخضاع أعضاء النيابة العامة لسلطة وزارة العدل؛         
  .)٣٤(على املساعدة القضائية واحلق يف افتراض الرباءة

وأوصت الورقة املشتركة جزر القمر بأن تكفـل اسـتقالل املؤسـسة القـضائية                -٢٧
وأوصت الورقة املـشتركة    . )٣٥(فر التدريب للموظفني العاملني يف احملاكم     ومصداقيتها وأن تو  

  .)٣٦(واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات بإنشاء وتشغيل جملس أعلى للقضاء
وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أيضاً باختاذ ما يلزم مـن تـدابري      -٢٨

وأفادت اللجنة بأن من    . ؤسسة القضائية من املتقاضي   لتعجيل اإلجراءات القضائية وتقريب امل    
املقرر أن يتضمن مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية ومشروع قانون العقوبات أحكاماً هتدف            

  .)٣٧(إىل تسريع اإلجراءات القضائية وتقريب العدالة من املواطنني
ىل ذلك، ترى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن على السلطات أن    إضافة إ   -٢٩

يلزم من إجراءات ملعاجلة نقص املوظفني، سواٌء كانوا قضاةً أو           تتخذ، على سبيل األولوية، ما    
واعتربت أن من امللـح أيـضاً   . )٣٨(مساعدين قضائيني، عن طريق التدريب املستمر والكامل    

. )٣٩(لرمسية وتشجيع صدور جمالت تتناول االجتهاد القضائي الـوطين        إعادة تنشيط اجلريدة ا   
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وتوصي اللجنة بإنشاء شبكات معلوماتية داخل احملاكم وتربط فيما بني احملاكم لتيسري التبادل             
  .)٤٠(اإللكتروين ملراجع االجتهادات القانونية املذكورة

وتـشري  . دون عقـاب  والحظت الورقة املشتركة أن معظم حاالت القتل ال تزال            -٣٠
عدم كفاية  : منظمات اجملتمع املدين إىل أوجه القصور اليت يعاين منها جهاز الشرطة القضائية           

املوظفني، ونقص يف املهارات واملعدات؛ وتعيينات ال ختـضع أليـة قواعـد؛ وترقيـات               
اليت والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أيضاً أن حاالت القتل           . )٤١(اعتباطية

وُتعزى أوجه  . حدثت خالل السنتني املاضيتني كانت حمل حتقيقات مل ُتفض إىل قرارات إدانة           
وأوصت الورقة املشتركة   . )٤٢(القصور هذه باألساس إىل نقص املوارد البشرية والتقنية واملالية        

  .)٤٣(بإنشاء إدارة للشرطة ختتص باألدلة اجلنائية وعلم اجلرمية
شتركة أيضاً إىل انعدام سياسة جنائية هتدف إىل منع العنف الذي           وأشارت الورقة امل    -٣١

  .)٤٤(ميارس على املرأة ومكافحته واملعاقبة عليه
وأشادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات باملبادرة اليت اختذهتا احلكومة لبناء             -٣٢

 واضـحاً يف    غري أهنا تالحـظ نقـصاً     . جناحٍ خاصٍ باألحداث يف سجن كوكي يف أجنوان       
وتشري إىل أن مرتكيب اجلـرائم      . األجنحة املخصصة لألحداث يف كل من موروين وفومبوين       

  .)٤٥(واجلنح، البسيطة أو اخلطرية، يودعون يف نفس الزنزانات دون متييز
وأشارت الورقة املشتركة إىل إنشاء جلان وطنية انتخابية مستقلة واعتمـاد قـانون               -٣٣

 وطنية ودولية ملراقبة سري االنتخابات وذلك يف أعقاب االنتخابـات           انتخايب والقيام ببعثات  
السلطات على إجراء انتخابـات حـرة       ، ما يعكس حرص     ٢٠١٠تشريعية لعام   الرئاسية وال 

ويف . غري أن الورقة الحظت جمموعة من اإلخالالت يف بعض مكاتـب االقتـراع            . وشفافة
اد إىل بطاقات االنتخاب احليوية، وال تزال  أعقاب ذلك أجرت احلكومة تعداداً جديداً باالستن      

وأوصت الورقة املشتركة جزر القمر باستكمال عملية التعـداد         . )٤٦(العملية جارية حىت اآلن   
  . )٤٧(هذه
 قانون  ٢٠١١يونيه  /حزيرانوأشارت الورقة املشتركة إىل أن احلكومة اعتمدت يف           -٣٤

ومع ذلك تالحـظ الورقـة      . ٢٠١٢ مكافحة الفساد وأنشأت جلنة مكافحة الفساد يف عام       
املشتركة مع األسف أن ملفات صارخة تتعلق بالفساد ما زالت دون عقـاب وأن القواعـد    

وأوصت الورقة املشتركة جـزر القمـر بـإجراء     . )٤٨(واإلجراءات ُتنتهك يف حاالت كثرية    
ل هبـا   حتريات عن أخالق املفوضني املكلفني خبلية مكافحة الفساد، وتطبيق النصوص املعمو          

من أجل وضع حٍد لإلفالت من العقاب، وضمان االستقالل احلقيقي للجنة مكافحة الفساد             
وتزويدها باألدوات اليت تكفل اضطالعها باألنشطة املنوطة هبا علـى حنـو فعـال ونـشر                
املعلومات املتعلقة مبمتلكات السلطات السياسية واملوظفني الـسامني يف الدولـة ومـديري             

  .)٤٩(ت العامةالشركات واملؤسسا
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حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامـة               -٤  
  واحلياة السياسية

أشارت الورقة املشتركة إىل ما حتقق من إجنازات خالل السنوات املاضية يف جمـال                -٣٥
اً معينني ميكـن أن     غري أهنا الحظت أن أشخاص    . حق اإلضراب وحق التظاهر وحرية التعبري     

ومن األمثلة الصارخة على ذلك، حرمان حمامٍ من ممارسـة حريـة     . ُيحرموا من حرية التعبري   
وتوصي الورقة املشتركة جزر القمر بإعداد مشروع قانون يتعلق باحلصانة القـضائية            . التعبري

  .)٥٠(اخلاصة باحملامني
وية للنساء يف مناصب ُصنع القـرار       وأشارت الورقة املشتركة أيضاً إىل أن النسبة املئ         -٣٦

زد على ذلك أن االحتياجات اخلاصة للمرأة ال ُتراعى مراعاةً تامة رغم أن حتقيـق               . ضعيفة
وأوصت الورقة  . )٥١(مساواة أفضل بني اجلنسني هو شرط أساسي للنجاح يف مكافحة الفقر          

ء يف مناصب وجمـاالت  املشتركة بأن ُتعد جزر القمر وتعتمد قوانني تتعلق بزيادة حصة النسا       
  .)٥٢(صنع القرارات

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
أشارت الورقة املشتركة إىل تكرر املشاكل املتصلة بالعمالة وبظروف العمل واآلثار             -٣٧

فجزر القمر متر بأزمة اقتصادية أدت إىل ارتفاع شديد يف معـدل            . السلبية املترتبة على ذلك   
ومل تعد الوظيفة العمومية، اليت تشكل . وخباصة يف صفوف الشباب، وإىل زيادة الفقرالبطالة، 

أمـا الـذين يعملـون يف       . مصدر العمالة الرئيسي، قادرة على استيعاب املزيد من املوظفني        
أجـور غـري الئقـة؛    : الوظيفة العمومية، فهم يواجهون ظروف عمل تبعث على االنشغال       

ة؛ وغياب شروط النظافة الصحية؛ وانعدام األمن والصحة يف مكان        وانعدام احلماية االجتماعي  
  .)٥٣(العمل؛ وانعدام األمن الوظيفي؛ وعدم احترام املعايري الدولية والقوانني االجتماعية

. وأشارت الورقة املشتركة أيضاً إىل أن إجراءات التعيني ال ُتحترم يف مجيع احلاالت              -٣٨
ن العمال دون عقد، وهم بالتايل معرضون ملختلف اآلثار         ونتيجة لذلك، ميارس عدد كبري م     

  .)٥٤(اليت قد تنجر عن ذلك

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
أشارت الورقة املشتركة إىل أن الظروف املعيشية ومستوى املعيشة لـسكان جـزر              -٣٩

غالبية األسر تعيش دون عتبـة      ف. القمر ال تزال ُتنذر باخلطر رغم أن جزر القمر بلد زراعي          
. وال يزال القطاع الزراعي يعتمد أساليب تقليدية وغري قادر على سد االحتياجـات            . الفقر

. فالبلد يستورد املواد الغذائية األساسية يف ظل غياب الرقابة الكافية على جودة هذه املنتجات             
 إطار احلياة لقطاعات واسعة     وتالحظ منظمات اجملتمع املدين انعدام اإلرادة السياسية لتحسني       

  . )٥٥(من السكان
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وأوصت الورقة املشتركة جزر القمر بتقدمي اإلرشاد الالزم فيمـا يتعلـق بورقـة                -٤٠
استراتيجية احلد من الفقر، واعتماد أساليب تكفل استدامة اإلنتاج واالسـتهالك، واختـاذ             

. )٥٦(ألشخاص ذوي اإلعاقـة يلزم من إجراءات لضمان األمن الغذائي للنساء واألطفال وا    ما
إضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة بتعجيل تنفيذ التوصـيات الـصادرة يف كـانون               

 بشأن بلوغ مرحلة اإلجناز يف إطار املبادرة اخلاصة بالبلـدان الفقـرية    ٢٠١٢ديسمرب  /األول
ق اإلنـسان   وأوصت اللجنة الوطنية حلقـو    . )٥٧(املثقلة بالديون التابعة لصندوق النقد الدويل     

واحلريات مبراعاة الُبعد اجلنساين وحقوق اإلنسان يف سياق ختصيص األموال املتأتيـة مـن              
  . )٥٨(املبادرة املذكورة

  احلق يف الصحة  -٧  
أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل تعزيز النظام الوطين للـصحة              -٤١

لصحية عن طريق إنشاء وحدة للغـسيل       وإىل التحسن امللحوظ يف جمموعة خدمات الرعاية ا       
 وتشجيع جمانية خدمات الرعاية الطبية      ٢٠١١الكلوي يف املركز االستشفائي الوطين يف عام        

وأشارت اللجنة أيضاً إىل جتديد وحدة التوليد يف مركز العالج الطـيب            . يف احلاالت الطارئة  
/  يف حزيـران  ) قمر الكـربى  ال(وبناء غرفة عمليات يف مبيين      ) أجنوان(واجلراحي يف دوموين    

ويف جمال صحة األم والطفل، اختذت الدولة جمموعة من التدابري هتـدف إىل             . ٢٠١٣يونيه  
خفض معدل الوفيات عن طريق إطالق محلة التعجيل خبفض الوفيات النفاسية يف أفريقيـا،              
وختصيص صندوق للمعلوم اإلداري املوحد من أجل املسامهة يف خفض تكـاليف الـوالدة              

  .)٥٩( فرنك قمري١٠ ٠٠٠ إىل ٢٠ ٠٠٠لقيصرية من ا
ومع ذلك، أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل استمرار الصعوبات             -٤٢

اليت يواجهها السكان للحصول على الرعاية الصحية بسبب نقص املوظفني وتشبع املنشآت             
الوالدة والرعايـة الطبيـة يف    (إضافة إىل ذلك، فإن حق التمتع جماناً خبدمات معينة     . الصحية

هو حق نظري، ذلك أن أُسر املرضى غالباً ما ترغم على تسديد مصاريف             ) حاالت الطوارئ 
إضافة إىل ذلك، . إضافية وشراء خمتلف املواد االستهالكية اليت ُتستخدم يف إطار تقدمي العالج       

ذ أية عقوبات لـردع     تعرب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات عن األسف لعدم اختا         
وأوصت اللجنة بتحسني   . )٦٠(التغيب املتكرر وانعدام االنضباط يف صفوف املوظفني الطبيني       

شروط وصول املستضعفني، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء احلوامـل واألطفـال            
  . )٦١(واملسنون، إىل خدمات الرعاية الصحية

احلريات إىل قتل املواليد بسبب حـاالت       وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و       -٤٣
احلمل غري املرغوب فيه وانعدام اهلياكل الالزمة الستقبال هؤالء األطفـال غـري املرغـوب               

  .)٦٢(فيهم
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  احلق يف التعليم  -٨  
الحظت الورقة املشتركة أن األطفال من ذوي االحتياجـات اخلاصـة يواجهـون           -٤٤

وتشري وزارة التربية الوطنيـة إىل التراجـع   .  دعمصعوبات لنيل التعليم وتلقي ما يلزمهم من 
ويشار أيضاً إىل تراجع معدالت النجاح ألسباب متعددة، من         . املذهل يف مستويات الطالب   

بينها نقص العناية باألطفال يف املرحلة االبتدائية واستبعادهم النعدام القدرة علـى متابعـة              
 بأن تيسر وصول األطفـال إىل املـدارس     وأوصت الورقة املشتركة جزر القمر    . )٦٣(الدراسة

االبتدائية وأن تشجع إعادة إدماج األطفال الذين ينقطعون عن الدراسة يف املسار الدراسـي              
  .)٦٤(٢٠١٥-٢٠١٣وأن ُتعجل تنفيذ اخلطة املؤقتة للتعليم للفترة 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
هود املبذولـة مـن وزارة      أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل اجل         -٤٥

 دوالراً مـن    ٢٨( فرنك قمـري     ١٠ ٠٠٠الشؤون الدينية لتخصيص مساعدة مالية قيمتها       
وقامـت  . ُتدفع كل ثالثة أشهر لكل شخص يعاين من إعاقـة         ) دوالرات الواليات املتحدة  

 بتعداد يهدف إىل حتديث قائمة األشخاص       ٢٠١٢املديرية العامة للشؤون اإلسالمية يف عام       
غري أن عملية حتديث القائمـة مل       . ي اإلعاقة املؤهلني لالستفادة من هذه املساعدة املالية       ذو

وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات بأن حتّدث جـزر  . )٦٥(ُتستكمل حىت اآلن  
 وأن ترفع   ٢٠١٢القمر قائمة األشخاص ذوي اإلعاقة باالستناد إىل التعداد الذي أُجنز يف عام             

  .ملساعدة املاليةقيمة ا
وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أيضاً بتنفيذ اخلطة املؤقتة للتعليم             -٤٦

  .)٦٧(مع توفري التسهيالت الالزمة لوصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل التعليم

  احلق يف التنمية، والقضايا البيئية  -١٠  
 إىل أن حكومة جزر القمر نفَّذت       أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات       -٤٧

سياسات عديدة يف جمال البيئة ومنها السياسة البيئية الوطنية وخطة العمل الوطنية للبيئة إضافة              
ورغم هذه اجلهود، الحظت    . إىل إبرام وتنفيذ جمموعة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف        

الصكوك اإلدارية والقانونية ال ُتحترم     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن النصوص و       
على أرض الواقع؛ وأن إجناز املشاريع يستغرق فترات طويلة؛ كمـا أشـارت اللجنـة إىل                
املشاكل املعترضة يف جمال امللكية العقارية بسبب غياب بيانات املسح؛ وانعدام خطـة إلدارة              

 .)٦٨(ئياألراضي؛ وغياب أية تقديرات يف امليزانية تتعلق باجملال البي
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