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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

               الدورة اخلامسة
      ٢٠٠٩     مايو  /    أيار    ١٥-  ٤      جنيف، 

                                           ًت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـا جتميع للمعلوما
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  جزر القمر
                                                                                                هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،          

                                                  ية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات                                                              مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعن        
                                                                                                      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                  .      الصلة

     ّ                                               وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدها          .                                                               خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         
      وقد  .  ُ                                                                    وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير  .               لس حقوق اإلنسان جم

                        ويف حال عدم وجود معلومات   .                                                                  روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات 
                      وملا كان هذا التقرير ال   .                    إن كانت ال تزال صاحلة        ُ                  ً                                حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة 

              التركيز بشأن      إىل                                                                                              جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو             
                                                   أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع          /              ُ                                              مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          

   .                      ات الدولية حلقوق اإلنسان    اآللي
  

                                                      

  .                     تأخر تقدمي هذا التقرير   *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

  

  ) ٢ (                                    املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان ا
                            تاريخ التصديق أو االنضمام    

      اخلالفة   أو
  /اإلعالنـات
 التحفظـات

                        االعتراف باالختصاصات احملددة
               هليئات املعاهدات

   ال    ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد        ال يوجد     ٢٠٠٤      سبتمرب  /        أيلول   ٢٧                                                    اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    االتف

 -       ال يوجد     ١٩٩٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١                                                      اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 -  -     ١٩٩٣      يونيه  /        حزيران  ٢٢                     اتفاقية حقوق الطفل

                                                     لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع     ا
                                                    األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

 - -     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٣

 ، )    ٢٠٠٨                 توقيـع فقـط،      (                                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          :      ً        طرفاً فيها            جزر القمر                        معاهدات أساسية ليست    
                                ، العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة ) ٣ (                                                                                         الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

                                                                                    ، الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، الربوتوكـول )    ٢٠٠٨             توقيع فقط،    (           والسياسية  
                                                                                                لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         امللحق با              ياري الثاين       االخت

 ل          ، الربوتوكو )    ٢٠٠٠           توقيع فقط،  (                                                                                                 ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
                                                                                                                           االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية

          توقيع فقط، (                                                                                                               حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
                                                    ، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،    (                                       ، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        )    ٢٠٠٠

    ).    ٢٠٠٧           توقيع فقط،  (             ختفاء القسري                                        االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال
  

 و اخلالفةالتصديق أو االنضمام أ  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

    نعم                                                اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

    نعم                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

  ال  ) ٤ (               بروتوكول بالريمو

   ال   ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

                        والربوتوكوالت اإلضافية       ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                        اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  ) ٦ (         امللحقة هبا

                               استثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث      نعم، ب

      نعم  ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال                                              اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

                                                                              ، شجعت جلنة حقوق الطفل جزر القمر على االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق      ٢٠٠٠       يف عام    -  ١
                                                                                     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                                  اإلنسان، مثل العهد الدويل   

    .  ) ٨ (                                                                                                 والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                  أن جزر القمر بـدأت تتخـذ            ٢٠١٢-     ٢٠٠٨        للفترة                                                 ن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية           َّ وبيَّ  -  ٢
         تتخذ بعد                                                                                             التدابري الالزمة للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولكنها مل

   . ) ٩ (                                                          تدابري للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

       يفيـد            احلكومـة         مـن                                               ً             مت جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمـن تقريـراً                  ، استل     ٢٠٠٥        يف عام     -  ٣
                                                                                     ً   من دستور احتاد جزر القمر تنص على أن للمعاهدات أو االتفاقات املصدق عليها أو املعتمدة رمسياً   ١٠       املادة     بأن

  .            أو معاهـدة                                                 ً                                            األسبقية، فور سرياهنا، على قوانني االحتاد وجزره، رهناً بتطبيق الطـرف اآلخـر لكـل اتفـاق           
   . )  ١٠ (             ً                                                    التقرير، أيضاً، بوجود مشروع قانون بشأن مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه       وأفاد

                            بني التـشريعات احملليـة           تواؤم                                                        ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود               ٢٠٠٠         ويف عام     -  ٤
                              راض القوانني، وحيثما لـزم،                                                                             وأوصت بأن تتخذ جزر القمر كافة التدابري املالئمة لتكملة عملية استع            .          واالتفاقية

                                                           األحكـام الـسارية يف خمتلـف االختـصاصات القـضائية                    مواءمـة                                         العتماد أو تعديل تشريعات للتأكد من       
   . )  ١١ (                                      وضمان مطابقتها ألحكام االتفاقية ومبادئها  )                        والشريعة، والقانون املدين         كالعرف، (

                                والتابعة ملنظمة العمل الدولية           والتوصيات                                        ، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات    ٢٠٠٨       ويف عام   -  ٥
                                                                      متساوون يف احلقوق والواجبات بدون أي متييز قائم على أساس اجلـنس                   الناس       مجيع      أن                         أن الدستور ينص على     

   . )  ١٢ (                                 املنشأ أو العرق أو الدين أو املعتقد    أو

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها -  جيم

                                                 ، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة من جلنـة             ٢٠٠٩       فرباير   /  اط     شب   ٢٠                           مل يكن جلزر القمر، بتاريخ      -  ٦
                     ، أفـاد التقريـر         ٢٠٠٤         ويف عام     .  )  ١٣ (                                                                        التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

                                                                                                               السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن جزر القمر بدأت تتخذ التـدابري الالزمـة إلنـشاء                  
      ٢٠١٢-     ٢٠٠٨                                                                ولوحظ يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة             .  )  ١٤ (                   وطنية حلقوق اإلنسان       جلنة
    .  )  ١٥ (               زالت قيد اإلنشاء                               اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ما    أن

                                                                            ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر جزر القمر يف إنشاء هيئة مستقلة لرصـد تنفيـذ       ٢٠٠٠        ويف عام    -  ٧
                                                                                             وختويل تلك اهليئة سلطة استالم الشكاوى الفردية أو اجلماعية املتصلة بعدم االمتثال ألحكام االتفاقيـة               االتفاقية،  
   . )  ١٦ (              توصيات بشأهنا مي           فيها وتقد        والتحقيق

  التدابري السياساتية -  دال

                                    ألن نص االتفاقية مل يتـرجم بعـد                                     إهنا ما زالت تشعر بالقلق                           جلنة حقوق الطفل         قالت   ،      ٢٠٠٠        يف عام     -  ٨
           مطلعـني           ليسوا                        واآلباء، واجلمهور عامة،     ،      وألجلهم                                                         كافة اللغات الوطنية وألن املهنيني العاملني مع األطفال            ىل إ

                                                وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع جزر القمـر           .      ً                                                    عموماً على أحكام االتفاقية وما تكرسه من حقوق اإلنسان        
                                                            اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز التثقيف املتاح يف البلد يف جمال                ً      ً                                                برناجماً دائماً لتعميم املعلومات املتصلة باالتفاقية وتواصل        

   . )  ١٧ (                                                        حقوق الطفل، مبا يشمل املبادرات اليت تستهدف أضعف فئات السكان

     بيئة         سيما يف               ً             املخصصة حالياً لألطفال، وال      املوارد  ُ  ِ               ً                                    وأُعرِب عن القلق أيضاً إزاء االفتقار إىل معلومات بشأن       -  ٩
      موارد       خصيص                                                                       جلنة حقوق الطفل جزر القمر على أن تضع بأسرع ما ميكن سياسة لت                  وحثت    .  )  ١٨ (                 تفشى فيها الفقر   ي

          الطريقـة    ِّ     حتـدِّد     أن    و  ة،                              لية أو عن طريق املساعدة الثنائي                                                    ألجل األطفال، مبا يشمل املوارد املقدمة من الوكاالت الدو   
   . )  ١٩ (            ن وطأة الفقر                                                        تلك املوارد يف املستقبل مع التأكد من إيالء األولوية للتخفيف م   هبا         ستستخدم      اليت
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                              أن جـزر القمـر وضـعت            ٢٠١٠-     ٢٠٠٨ ُ                                                          وُيبني إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -   ١٠
                                خطة عمل وطنية لتوفري التعليم      "              كما وضعت     ،    ٢٠٠٥                           الفقر وحدثتها يف عام              واحلد من                   لتحقيق النمو              استراتيجية
   . )  ٢٠ (    ٢٠١٥         حبلول عام   "       للجميع

                                     أن وزارة الصحة تضع خطة لتنميـة         )          اليونيسيف (                              منظمة األمم املتحدة للطفولة              ، بينت       ٢٠٠٨         ويف عام     -   ١١
      ٢٠٠٧                                                                                             قطاع الصحة وتتناول فيها املسائل املتصلة بوفيات األمهات واألطفال، وأنه مت اعتماد سياسة وطنية يف عام 

                           نظمة العمل الدوليـة إىل                                    طلبت جلنة اخلرباء التابعة مل         ٢٠٠٨         ويف عام     .  )  ٢١ (                                   لتحقيق العدل واملساواة بني اجلنسيني    
                                                                                                                   احلكومة أن تزودها مبعلومات عن أمور شىت من بينها التدابري املتخذة للتأكد من أن هذه السياسة الوطنية تشمل                  

   . )  ٢٢ (                                                      تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل والنشاط املهين

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع -       ًثانيا 
  عاون مع آليات حقوق اإلنسانالت -  ألف

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

   )  ٢٣ (            هيئة املعاهدة
           ُ   آخر تقرير ق دم 

           حالة اإلبالغ           رد املتابعة                  آخر مالحظات ختامية فيه  ُ   ون ظر

     ٢٠٠٥                               تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  - - -                                جلنة القضاء على التمييز العنصري 

       ١٩٩٥             األويل منذ عام     رير             خر تقدمي التق  تأ - -  -  ة                              جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ

    ٢٠٠٠                        ثاين والثالث منذ عام                  التقريرين ال             تأخر تقدمي    -     ٢٠٠٠      ١٩٩٨               جلنة حقوق الطفل
             على التوايل    ٢٠٠٥     وعام 

                          الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
                              حقوق الطفل، املتعلق ببيع األطفال
                           وبغاء األطفال واستغالل األطفـال

        باحية           يف املواد اإل

        ٢٠٠٩                                حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام   -  -  -

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢

  ال                وجهت دعوة دائمة

   -                                               آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 -                                   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 -                              لب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد              ُ الزيارات اليت طُ

 -                      لتعاون أثناء البعثات ا /      التيسري

 -                 متابعة الزيارات

ـ   و  .                                                          الفترة قيد االستعراض رسالة واحدة بشأن أحد الـصحفيني                     وجهت أثناء                                             الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة   رد      مل ت
  .           هذه الرسالة           احلكومة على 

 )  ٢٤ (        مواضيعية                                    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل 
          أرسل إليها         ً    استبياناً    ٣ ١        أصل                  أي استبيان من          على    ،           املهل احملددة    يف                       مل ترد جزر القمر،      

  . )  ٢٥ (                       خالل الفترة قيد االستعراض                      يف إطار اإلجراءات اخلاصة            الواليات       أصحاب  من
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

                             يتوريا التطـورات احلاصـلة                                                                              يتابع املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف بر            -   ١٢
                                                                                        بتناول االحتياجات املؤسسية يف جمال حقوق اإلنسان وبتوفري املشورة واملساعدة والتوعية                 ويقوم  .           جزر القمر    يف

             ويعمل املكتب،   .              واجملتمع املدين             ودون اإلقليمية                                                        مببادئ حقوق اإلنسان بالتعاون مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية 
                                                                      أفرقة األمم املتحدة القطرية على تضمني برامج األمم املتحدة اإلمنائية                                بالتعاون الوثيق مع                         على املستوى اإلقليمي،    

          بنـاء                   للعمل اهلادف إىل     ً      ً                                                                              هنجاً قائماً على أساس مراعاة احلقوق كما يعمل على تأمني مزيد من الدعم واملساعدة               
   . )  ٢٦ (                         القدرات يف جمال حقوق اإلنسان

  ،     ٢٠٠٨                                                     إلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف عام                             فعلى سبيل املثال، عمل املكتب ا  -   ١٣
                                      تراعي حقوق اإلنسان ملساعدة احلكومة على           استراتيجية                                               مع فريق األمم املتحدة القطري يف جزر القمر على وضع 

              تبذهلا احلكومة                                               ً                       ، قامت املفوضية ببعثة مؤازرة إىل جزر القمر دعماً للجهود اليت                ٢٠٠٤         ويف عام     .  )  ٢٧ (           بناء السالم 
   . )  ٢٨ (                                                                    ً إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز حكم القانون مع الربملان املشكل مؤخراً

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

              ت أن أغلبية                              بأن إحدى الدراسات كشف        ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                                          أفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -  ١٤
                ولقد بينت هـذه    .         ً    اقتصادياً أدىن  -                                                                      ً         ً       األدوار اليت تؤديها املرأة تضع املرأة يف املقام الثاين وتفضي إىل منحها مركزاً اجتماعياً      

                                                                                                                   الدراسة ودراسات أخرى عديدة مدى انتشار عـدم املـساواة اجلنـسانية يف القطاعـات االقتـصادية واالجتماعيـة                   
                          لتناول مسألة التمييز ضد                                                ً     ً    طلبت جلنة حقوق الطفل إىل جزر القمر أن تويل اهتماماً خاصاً         ٢٠٠٠         ويف عام     .  )  ٢٩ (         والسياسية

                                                                                         من بينها استعراض التشريعات احمللية بغية التأكد من إلغاء األحكام التمييزية ومن              ،                                     الفتيات والنساء، وذلك جبملة أساليب    
   . )  ٣٠ (                          توفري محاية كافية ضد التمييز

      ، وأن     ٢٠٠٠                                                    يف املائة من األطفال مل يكن لديهم شهادات ميالد يف عـام    ١٦      بأن                      ً  وأحاطت اليونيسيف علماً   -   ١٥
                                      يف املائة يف جزيرة القمر الكـربى          ١٠                                                                           هذه النسبة كانت ختتلف إىل حد كبري باختالف اجلزر، إذ كانت تتراوح بني              

              تسجيل مجيع           ممارسة   كن                           جزر القمر بأسرع ما مي         ترسي                              وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن        .  )  ٣١ (                     يف املائة يف أجنوان      ٢٥ و
   . )  ٣٢ (                                      ً       ً           ً                                  األطفال املولودين يف األراضي الوطنية تسجيالً منتظماً وتبدأ أيضاً بتسجيل من مل يسجل بعد من األطفال

     إزاء  و                                                                                                     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وضع األطفال املعوقني الذين يتعرضون للتهميش والتمييـز                  -   ١٦
  .                                       ً     ً  بغية تيسري منوهم وإدماجهم يف اجملتمع إدماجاً تاماً              لألطفال املعوقني               رافق وخدمات            برامج وم  و                          عدم توفري محاية قانونية     

   . )  ٣٣ (                                                                                           وأوصت اللجنة بأن تضع جزر القمر برامج تربوية خاصة باألطفال املعوقني وتسعى بنشاط إلدماجهم يف اجملتمع

                             املواقف التمييزية املتخذة من          أن       ٢٠١٢-     ٢٠٠٨                 اإلمنائية للفترة                                           وبني إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة         -   ١٧
    .  )  ٣٤ (                                             املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية منتشرة للغاية
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                                                                                                         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء أمناط التمييز القائم على أساس اجلنس أو الدين أو األصـل                    -   ١٨
   ).                              طاق الزواج على سبيل املثال                              كاألطفال املولودين خارج ن      (          من األحوال                                          اإلثين، أو اإلعاقة واملولد، أو غري ذلك        

                              ً                                                                                 وأوصت بأن تبذل جزر القمر جهوداً إضافية لضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز ومعاجلة تلك احلاالت املتكررة واليت               
   . )  ٣٥ (      كلها               اجملموعات الضعيفة         تتعرض هلا 

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه- ٢

  ،    ١٤٩ /  ٦٢                                                          مذكرة شفوية أشري فيها إىل قرار اجلمعيـة العامـة                                    ، أرادت جزر القمر، يف        ٢٠٠٨        يف عام     -   ١٩
     ً                                   بلداً آخر، اعتراضها على أي حماولة         ٥٨              أن تسجل مع       ،   "                                      الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام     "             وحتمل عنوان   

    .  )  ٣٦ (                         عقوبة اإلعدام أو إللغائها      لتطبيق                 لفرض وقف اختياري 

ِ                                          وذُِكر يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة        -   ٢٠       ٢٠٠٦         ً                   أن حتقيقاً أجري يف عام           ٢٠١٢-     ٢٠٠٨                    اإلمنائية للفترة      ُ
   َّ                                       وبيَّن تقرير قدمه صندوق األمم املتحـدة         .  )  ٣٧ (  َّ                                                                         بيَّن أن أعمال العنف املرتكبة بدافع جنسي منتشرة للغاية يف جزر القمر           

   . )  ٣٨ (             يف جزر القمر         تعد مشكلة                                    أن أعمال العنف ضد النساء والفتيات     ٢٠٠٧             للسكان يف عام 

                                                        ً                  أن اللجوء إىل فرض عقوبات بدنية يف املرتل أمر مقبـول اجتماعيـاً                      ، بقلق،                     ظت جلنة حقوق الطفل      والح  -   ٢١
               عقوبات بدنية      ممارسة                         واعتربت جلنة حقوق الطفل أن   .                                        عندما تفرض تلك العقوبات على الصبيان      سيما   ال       ً     وقانوناً، و 

                                                تدابري فعالة ملنع إيذاء األطفـال وإسـاءة                                     وأوصت بأن تتخذ جزر القمر      .                  ً    دعو إىل القلق أيضاً    ت                     يف املدارس القرآنية    
               وجيـب الـسعي،     .                                                                ً              معاملتهم يف إطار األسرة واملدرسة وغري ذلك من املؤسسات ويف اجملتمع عموماً ومكافحة ذلك 

                         وأوصت جلنة حقوق الطفل،      .                        يف اجملتمع يف ذاك الصدد          ً                                                          أيضاً، لوضع برامج تربوية ملكافحة املواقف التقليدية املتخذة       
   . )  ٣٩ (                                   لعقوبة البدنية يف إطار األسرة واملدرسة ل                                        ً     ً   حديد، بأن تدرج جزر القمر يف تشريعاهتا حظراً صرحياً            على وجه الت

                                                                                 ، شددت جلنة حقوق الطفل على وجود احتمال كبري بأن يتعرض األطفال لالسـتغالل                  ٢٠٠٠         ويف عام   -   ٢٢
           وأوصت بأن    .                       قتصادية يف جزر القمر     اال  -                                                                      اجلنسي والبيع ولالستغالل يف املواد اإلباحية نتيجة األزمة االجتماعية        

  .  )  ٤٠ (                                                                                                                 تتخذ جزر القمر كافة التدابري املمكنة، مبا فيها التدابري القانونية، ملكافحة هذه الظاهرة والقـضاء عليهـا                
             فأوصت اللجنة   .                     ً                                                      من دواعي القلق أيضاً ازدياد عدد األطفال املضطرين إىل العيش والعمل يف الشوارع        وذكرت أن

                 وأضافت أنه ينبغي   .                    أو يعملون يف الشوارع /                                         امج خاصة ملعاجلة حالة األطفال الذين يعيشون و                 جزر القمر بوضع بر
                                                                                                              جلزر القمر أن تضمن إمكانية حصول هؤالء األطفال على الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل بعد التعرض                

  ،                            ة مع األهل، والتربية الشاملة  احل                                                      ً               لتعديات بدنية وجنسية وإساءة استعمال املواد، واحلصول أيضاً على خدمات املص
   . )  ٤١ (                                                والتدريب على املهارات احلياتية، واملعونة القضائية    املهين                مبا فيها التدريب 

                                 اعتماد تشريعات خاصة برعاية         ٢٠٠٥       ديسمرب   /                     ً                                وأحاطت اليونيسيف علماً بأنه مت يف شهر كانون األول          -   ٢٣
                                              على تعديل قانون العقوبات لتجرمي التعدي         ٠٧  ٢٠       أغسطس   /             يف شهر آب    ت       وافق                اجلمعية الوطنية               األطفال وبأن   

   .  )  ٤٢ (                اجلنسي على األطفال
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   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

ِ                                                     ذُِكر يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية           -   ٢٤                         ً          أن الفساد ما زال متفشياً يف           ٢٠١٢-     ٢٠٠٨        للفترة ُ
                                                                                    اهرة إىل حد كبري إىل عدم توافر قواعد وآليات إشـراف يف اإلدارة العامـة وإىل                               وتعود هذه الظ    .              القطاع العام 

   . )  ٤٣ (                النظام القضائي   ضعف                      اإلفالت من العقاب نتيجة 

  .                                                                                         ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التدابري احملدودة املتخذة ألجل األحداث اجلاحنني                 ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٢٥
                                                               أن األحداث يعتقلون مع البالغني يف السجون كما الحظت تـردي الظـروف                                   والحظت، بصفة خاصة، مبدية قلقها،  

                                                        فأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ جزر القمر التدابري           .                                                               املعيشية يف مراكز االعتقال وعدم توافر برامج إعادة التأهيل        
                             االتفاقية وملعـايري أخـرى                                                     ً                                           الفعالة للتأكد من أن نظام قضاء األحداث مطابق متاماً، يف املمارسة ويف التشريع، ألحكام             

      ٢٠٠٥         ديـسمرب    /                                                     وأبلغت اليونيسيف بأنـه مت يف شـهر كـانون األول            .  )  ٤٤ (                                 معايري األمم املتحدة يف هذا اجملال         من
   . )  ٤٥ (                                            تشريعات تتصل جبنوح األحداث وبتنظيم حماكم األحداث        اعتماد

              أنه ال يطلب،       بينت            بأن احلكومة                                                  ً ، أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً    ٢٠٠٨       ويف عام   -   ٢٦
               وأعربت اللجنة    .                                                                                               يف املمارسة، إىل احملبوسني بصفة مؤقتة أداء أي عمل سواء داخل املؤسسة التأديبية أو خارجها              

               أو عدلتـه        ١٩٦٨         أبريـل    /        نيسان  ٦              الصادر يف       ٣٥٣-   ٦٨                 ِّ                                        عن أملها يف أن تبلِّغ احلكومة بأهنا أبطلت األمر رقم           
   . )  ٤٦ (  َّ                            إالَّ مبحض إرادهتم وبناء على طلبهم                             ذين احتجزوا من دون أن يدانوا     ال ص                   لضمان أال يعمل األشخا

                                    ُ     احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أ سرية- ٤

                                                                           ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن ترفع جزر القمر احلد األدىن القانوين لسن الزواج وتضمن     ٢٠٠٠      يف عام   -   ٢٧
                                                           ىل ضرورة وجود أنشطة فعالة إلعالم اجلمهور وتوعيته، أوصت              ً   ونظراً إ   .                                        عدم التمييز حبق البنات يف هذا الصدد      

       ينص      ٢٠٠٥                                                    والحظت اليونيسيف أن قانون األسرة املعتمد يف عام           .  )  ٤٧ (                الزواج املبكر                    بعدم التشجيع على          اللجنة  
   . )  ٤٨ (     ً  عاماً  ١٨                                                           على أن سن الزواج القانونية للفتيان والفتيات على حد سواء هي 

      ٢٠٠٥                                     أن قانون األسرة املعتمد يف عام            ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                حدة للمساعدة اإلمنائية للفترة                              وبني إطار عمل األمم املت      -  ٢٨
          وتعزيز                يف جمال االتصال            ً       ً                                                َّ                                  يشكل تطوراً حقيقياً على الصعيد القانوين ولكنه لن يطبق بصورة فعالة إالَّ إذا بذل جمهود كبري                 

   . )  ٤٩ (                     قدرات اهلياكل القضائية

                  األطفال القادمني      سيما   ال                                     باجلوانب اإلجيابية لوضع األطفال، و                                      ً       وبعد أن أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً        -   ٢٩
                                                  عن قلقها لعدم توافر إشراف مالئم لوقاية هؤالء                                                                      من األرياف، يف نظم حضانة غري رمسية بدافع تعليمهم، أعربت         

          الالزمة                                               وأوصت اللجنة بأن تتخذ جزر القمر التدابري        .                                        ً                 األطفال من أي إساءة حمتملة، كتشغيلهم خدماً يف املنازل        
                                                                                                            لتنظيم إشراف خارجي على من يتكفل حضانة هؤالء األطفال بغية احليلولة دون تعرضهم ألي إساءة من قبـل                  

   . )  ٥٠ (            األسرة احلاضنة
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  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات  - ٥
  وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةوالتجمع السلمي 

     ٢٥٤   و   ٢٥٢   و  ٩٩   و  ٩٤   و  ٧٩                                                  رت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل املواد      ، أشا    ٢٠٠٧      يف عام   -   ٣٠
                                                                                                       من قانون العقوبات، اليت تنص على فرض عقوبة السجن على من يرتكب جرائم تتصل مبمارسة حريـة التعـبري            

                   ي حتظر اللجوء إىل                              بشأن إلغاء العمل اجلرب       ١٠٥   َّ                                                       وذكَّرت اللجنة بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           .        والتجمع
                                                                                             ً                    العمل اجلربي أو القسري بشىت أشكاله ملعاقبة األشخاص الذين يعتنقون آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع                 

                      وطلبت إىل احلكومة أن      .                                                                                        النظام السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي القائم أو الذين يصرحون مبثل تلك اآلراء            
   . )  ٥١ (                                                       عرض األشخاص الذين حتميهم االتفاقية لعقوبات تشمل العمل اجلربي                               تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم ت

                             إىل أن الترتيب املؤسـسي          ٢٠١٢-     ٢٠٠٨        للفترة    ُ                                                    وأُشري يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية           -   ٣١
  ر                          أن يزود البلد نفسه بإطا ،                      فيجب، يف مثل تلك الظروف  .                                            اجلديد يوجب تنظيم انتخابات على أساس شبه سنوي

   . )  ٥٢ (                                                            قانوين ومؤسسي وتقين فعال للتمكن من تنظيم انتخابات بصفة روتينية

         وأفـادت    .  )  ٥٣ (                                                                                     والحظت اليونيسيف أن مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرار ال تـزال غـري واضـحة                 -   ٣٢
           املائـة يف         يف    ٣                                                                                          اإلحصائية لألمم املتحدة بأن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين بلغـت                       الشعبة
                    َّ           بأن املرأة ال تشغل إالَّ وظيفـة      ٢٠٠٧                                                    وأفاد تقرير أعده صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام       .  )  ٥٤ (    ٢٠٠٨     عام

   . )  ٥٥ (              وظائف حكومية  ١٠            واحدة من كل 

                                                                                      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء كيفية تفسري مبدأ مراعاة آراء الطفـل            ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٣٣
             وشجعت جلنـة     .             ً  ليصبح إنساناً   "     يدرب "                                                            لدولة، خاصة وأن التقرير أفاد بأن الطفل حيتاج إىل أن               يف ا   )   ١٢       املادة   (

          ً                          وحثت، أيضاً، على اعتماد تـدابري        .                                                                           حقوق الطفل جزر القمر على تعزيز الوعي العام حبقوق الطفل يف املشاركة           
                                    نظام الرعاية والنظام القضائي،                                                                                  فعالة لضمان مراعاة آراء الطفل يف املدرسة واألسرة واملؤسسات االجتماعية ويف          

   . )  ٥٦ (             من االتفاقية  ١٢   ً               عمالً بأحكام املادة 

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة- ٦

     من   ٩٧                                           ً                          جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً بتعهد احلكومة جبعل املادة        ، أحاطت    ٢٠٠٨      يف عام   -   ٣٤
                                        بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن    ١٠٠                              فاقية منظمة العمل الدولية رقم                            قانون العمل مطابقة ألحكام ات

         اإلجراءات        ماهية                                                                     وطلبت اللجنة يف نفس السنة أن تبني جزر القمر، يف مجلة أمور،               .  )  ٥٧ (                      عمل ذي قيمة متساوية   
                        هين، وأن توفر معلومات               ً                                                                               املتاحة وفقاً للدستور لرفع الشكاوى يف حال التعرض للتمييز يف إطار العمل والنشاط امل             

   . )  ٥٨ (                                                              بشأن مجيع حاالت التمييز املتناولة عن طريق مفتشية العمل أو يف احملاكم

                                                                                             ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تتخذ تـدابري لتعزيـز                    ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٣٥
   . )  ٥٩ (               املفاوضة اجلماعية



A/HRC/WG.6/5/COM/2 
Page 9 

 

                                                                       فل عن قلقها إزاء تقارير أفادت بازدياد عدد األطفـال العـاملني،                                    ، أعربت جلنة حقوق الط        ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٣٦
                    وحثت اللجنة جـزر      .                                                      إطار األسرة، وكذلك إزاء التساهل يف تطبيق القانون        و         الزراعة   و                         يشمل القطاع غري الرمسي         مبا

           يات الرصد              ِّ                    وأوصت بأن حتسِّن جزر القمر آل       .                               األطفال ومعاجلة هذه املسألة         تشغيل                                   القمر على أن تسعى بسرعة لرصد       
   . )  ٦٠ (                                                                                     املتوافرة لديها للتأكد من تطبيق قوانني العمل املعمول هبا ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق- ٧
                           يف املائة من الـسكان       ٦٠             أن زهاء        ٢٠٠٤                                                         األمني العام يف تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة يف عام                الحظ    -   ٣٧

                                                                                                   الفقر وأن مستوى الفقر النقدي املرتفع يقترن مبستويات األداء الـضعيفة يف جمـال التنميـة                   خط             يعيشون دون   
                                                                                                 وقد الحظت اليونيسيف أن إمكانية احلصول على املياه النقية والكهربـاء واخلـدمات كالرعايـة                 .  )  ٦١ (       البشرية

   . )  ٦٢ (           تفاوت ملحوظ            ألسر املعيشية                                                          الصحية، إمكانية حمدودة للغاية وأن التفاوت بني األقاليم وبني ا

                           يف املائة من السكان كانـت    ٦٢           بأن نسبة     ٢٠٠٨                                                     ولقد أفادت الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام           -   ٣٨
                                                                 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة كانوا يعانون من نقص                ٢٤,٩        وأن       ٢٠٠٢                                تعاين من سوء التغذية يف عام       

                                                                وأشارت اليونيسيف إىل أن معدالت سوء التغذية املرتفعـة بـني             .  )  ٦٣ ( ٤   ٢٠٠                                  معتدل أو حاد يف الوزن يف عام        
                                                                                                                األطفال دون سن اخلامسة تعود إىل الفقر وإىل انعدام األمن الغذائي وتفشي األمراض، من جهة، وإىل عدم اإلملام                  

   . )  ٦٤ (             من جهة أخرى ،                       كما ينبغي مببادئ التغذية
               يف املنـاطق          سـيما    ال          ً      زال مرتفعاً، و                  سن اخلامسة ما                                                 والحظت اليونيسيف أن عدد وفيات األطفال دون          -   ٣٩

           وأعربت جلنة   .  )  ٦٥ (                                                                                  الريفية، على الرغم من االخنفاض املسجل يف معدل تلك الوفيات منذ التسعينات من القرن املاضي
             وحثت اللجنة    .                            لدون خارج نظام املستشفيات    و                                     ً     ً                       حقوق الطفل عن قلق مماثل وأضافت أن عدداً كبرياً من األطفال ي           

                                                    ً                                                     لقمر على أن تعتمد، بالتعاون مع الوكاالت الدولية، خططاً فعالة ملكافحة وفيات الطفولة واألمومة، وذكرت                 جزر ا 
   . )  ٦٦ (                                                                                           على سبيل املثال خطة اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة، املشتركة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

                           املوارد الصحية املتـوافرة                        على عدم كفاية       ٢٠٠٧                                                            وركز تقرير مقدم من صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام             -  ٤٠
                                                                                                                    واليت تشمل املوظفني واملرافق واملعدات والعقاقري، مما جيعل من الصعب علـى احلكومـة تلبيـة احتياجـات الـسكان                    

                                                     انيات احملدودة املتاحة حلصول األطفال علـى اخلـدمات                                                        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اإلمك         .  )  ٦٧ (      الصحية
                               ولقد كان عدم االهتمام العام       .                                                                                      الصحية، وخباصة نقص األدوية واملعدات التقنية واملوظفني الطبيني وموظفي الصحة العامة          

                القمر علـى                                وشجعت جلنة حقوق الطفل جزر      .  )  ٦٨ (                                        ً                   ً          باملشاكل الصحية اليت يواجهها املراهقون أمراً يدعو إىل القلق أيضاً         
                                                                                                                   زيادة اجلهود اليت تبذهلا يف قطاع الصحة، مبا يشمل تدعيم آليات مجع البيانات ومراقبة األمراض وختصيص موارد كافيـة              

                 ً                                   وأوصت اللجنة أيضاً بأن تضمن جزر القمر املساواة          .                                                                وتعزيز التدريب وتوفري الدعم للموظفني العاملني يف قطاع الصحة        
   . )  ٦٩ (                                                                            ت الرعاية الصحية املتوافرة وأن تبذل ما بوسعها من جهود لزيادة التغطية اللقاحية                          يف إمكانية االستفادة من خدما

                                                 أن نسبة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     ٢٠٠٨                                            وبينت الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام       -  ٤١
                           وأشري يف إطار عمل األمـم        .  )  ٧٠ (     ً   عاماً   ٤٩    و   ١٥                                                      يف املائة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني             ٠,١             كانت تعادل   

                                                                              إىل أن اإلسقاطات الوطنية تبني أنه، على الرغم من قلة انتـشار هـذا                   ٢٠١٢-    ٢٠٠٨        للفترة                             املتحدة للمساعدة اإلمنائية    
                                 مل تتخذ التدابري الالزمة للتصدي له     ما    ٢٠١٨                يف املائة يف عام   ١٥      بنسبة                                             الفريوس يف جزر القمر، سيزداد عدد املصابني به  

                                                                                 وأوصت جلنة حقوق الطفل جزر القمر بأن تواصل اختاذ تدابري فعالة للوقاية من                . )  ٧١ (                   ً     ً      ً      يف مرحلة مبكرة تصدياً قوياً وشامالً     
   . )  ٧٢ (                                        ، مبا يشمل تدابري التوعية واحلمالت التثقيفية )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                       فريوس نقص املناعة البشرية
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                                                                            قلقها إزاء املشاكل النامجة عن تردي البيئة يف جزر القمر، ومن بينـها                                           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -   ٤٢
      وبينت   .  )  ٧٣ (                                                                                        إمكانية احلصول احملدودة على مياه الشرب، كما أعربت عن قلقها إزاء رداءة املرافق السكنية األسرية

                    ادر املياه احملـسنة                                                   أن النسبة اإلمجالية للسكان احلاصلني على مص           ٢٠٠٨                                        الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف عام       
   . )  ٧٤ (    ٢٠٠٦          يف املائة   ٨٥     إىل     ٢٠٠٠                يف املائة يف عام   ٨٩         اخنفضت من 

                  عن طريق التعاون      يف ذلك                                                                   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة، مبا   -   ٤٣
           وملكافحة   ،                     لوث اإلمدادات املائية                                      على تردي البيئة، ومن بينها ت                                   من اآلثار الضارة املترتبة             األطفال       لوقاية        الدويل،  

   ،                             عن طريق التعاون الـدويل           يف ذلك        مبا    ،                                                         وكذلك، أوصت اللجنة بأن تتخذ جزر القمر تدابري فعالة          .           هذه اآلثار 
   . )  ٧٥ (      األسرية                      لتحسني املرافق السكنية

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

             وعدم ضـمان                                                 عن قلقها إزاء تدين معدل امللتحقني باملدارس                الطفل               جلنة حقوق          ، أعربت     ٢٠٠٠        يف عام     -   ٤٤
                            ً                                              وأعربت اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء ارتفاع نسبة األمية يف البلـد              .                                          املساواة يف إمكانيات احلصول على التعليم     

              ة أن النظام                وأضافت اللجن   .                                                 باملدارس وارتفاع معدالت املتوقفني عن الدراسة                           بني اجلنسني يف االلتحاق             والتفاوت  
                                                                                               التعليمي يعاين من نقص عام يف املرافق واملعدات ومن عدم كفاية املدرسني املؤهلني ومن نقص كبري للغاية يف عدد 

                              جزر القمر بذل اجلهود للتشجيع                       فأوصت اللجنة بأن تواصل  .                                                 الكتب الدراسية وغريها من املواد التعليمية املتوافرة
          ً                         وأوصت أيضاً باختاذ تدابري فعالـة        .                         فيما يتعلق بالفتيات       سيما   ال    و                                       على حضور احلصص الدراسية وتيسر ذلك،     

   . )  ٧٦ (                                                                                          للتأكد من إتاحة التعليم االبتدائي للجميع، ولتحسني مستوى التعليم وخفض معدل املتوقفني عن الدراسة

   رية                                                                                           وبينت اليونيسيف أن النظام التعليمي يف جزر القمر مل يواكب يف تطوره خالل السنوات اخلمس األخ         -   ٤٥
                                                                                                            ازدياد عدد األطفال يف سن املدرسة، مما يفترض أنه مل يستطع استيعاب إمجايل عدد األطفال يف سن املدرسـة،                   

    ٧٣                  على حاله يف حدود     ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٣                                                             ذلك، بقي صايف معدل امللتحقني باملدرسة يف الفترة بني عامي            ل        ونتيجة  
                   ً     ً                       وجود بني اجلنـسني تقلـصاً كـبرياً إذ اخنفـض                             وتقلص التفاوت امل    .                                         يف املائة مع وجود تفاوت كبري بني اجلزر       

   . )  ٧٧ (    ٢٠٠٧                   نقاط مئوية يف عام    ٤,١     إىل     ٢٠٠٣                   نقطة مئوية يف عام     ١٣,٣    من

                                      أن نسبة املتعلمات بني النساء البالغات     ٢٠٠٦                                                  وبني تقرير مقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام   -   ٤٦
   . )  ٧٨ (         يف املائة  ٥٠ ل ا            زالت دون حد     ما

  ن والالجئون وملتمسو اللجوء املهاجرو- ٩

      ً  أو حبثاً  /                                                   ً             مبوضوع تزوير مستندات اهلوية لتيسري اهلجرة إىل اخلارج طلباً للعلم و                        ً    أحاطت اليونيسيف علماً        -   ٤٧
          ً                                                                                   وبينت أيضاً أن اهلجرة على منت قوارب بالية يف ظروف خطرية للغاية هتدد، كل سنة، حيـاة                   .               عن فرص العمل  

   . )  ٧٩ (         ل والنساء                           آالف األشخاص، ومن بينهم األطفا
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  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  - ١٠

      جزيرة                              ً                                            ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً مبفاوضات السالم اجلارية مع القوات االنفصالية يف    ٢٠٠٠      يف عام   -   ٤٨
            من جـراء          األطفال   ب           اليت تلحق                                                  وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء اآلثار السلبية          .                                   أجنوان وباحلظر املفروض على اجلزيرة    

                                    وأعربت عن قلقهـا إزاء تقـارير          . )  ٨٠ (                                                                         عدم االستقرار السياسي واألزمة االجتماعية االقتصادية اليت تشهدها الدولة        
                                   وشجعت اللجنة جزر القمر على التوقيع   .                األطفال يف صفوفها                                                أفادت بأن خمتلف املليشيات املوجودة يف اجلزيرة جتند  

  .  )  ٨١ (                                                                             اقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والتصديق عليه                                       على الربوتوكول االختياري التف   
            ً  ، مما فتح جماالً     ٢٠٠١      فرباير  /                                      بالتوقيع على اتفاق فومبوين يف شهر شباط   ١٢٠ /  ٥٨                             ورحبت اجلمعية العامة يف قرارها 

    .  )  ٨٢ (                                    لتسوية األزمة االنفصالية بأساليب سلمية

  واملعوقات )٨٣(مارسات والتحديات اإلجنازات وأفضل امل-       ًثالثا 
     ٣,٥                    ً                                                                        أحاطت اليونيسيف علماً بأن جزر القمر خفضت معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة                 -   ٤٩
                                                                                                        يف غضون العقد املنصرم، وأن التقارير أفادت بتسجيل ميل شبيه فيما يتعلق مبعدل وفيات الرضع الـذي                  املائة   يف

   . )  ٨٤ (                             لف مولود حي يف غضون نفس الفترة               حالة وفاة لكل أ    ٥٢   إىل     ٨٦        اخنفض من 

                                                                                                       وأفادت اليونيسيف بأن ما حال دون إحراز تقدم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها هـو األزمـة                    -   ٥٠
       وإىل                     وعجز يف امليزانيـة                                                                                      السياسية والصعوبات االقتصادية اليت دامت سنوات عديدة وأدت إىل ظهور عجز مايل             

   . )  ٨٥ (                        ً     ً     ً                                وظفي اخلدمة املدنية تراكماً كبرياً، فضالً عن تراكم متأخرات خدمة الديون                           تراكم األجور املستحقة الدفع مل

                                  الذي يعوق قدرة الدولة على إعمال  ،                                                             وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء تقييد موارد الدولة  -   ٥١
  ،                     املتصلني باألطفـال       املدين                          القانون العريف والقانون            مواءمة                       ورأت اليونيسيف أن      .  )  ٨٦ (                         مبادئ االتفاقية وأحكامها  

                                           هي من التحديات اليت تواجهها جزر القمر لدى         وإنفاذها           واملعتمدة        املواءمة          القوانني       وإعمال               مجلة أمور أخرى،    يف
   . )  ٨٧ (                                           وفائها بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

                            أن عملية املـصاحلة الوطنيـة         ، على     ٢٠٠٤                                               يف تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة يف عام               العام            وركز األمني     -   ٥٢
          ً                                                                                              تشكل حتدياً فيما يتعلق مبواصلة احلوار بني األطراف املعنية يف جزر القمر لتكملة اهليكـل املؤسـسي                      زالت    ما

                 دعم متعدد اجلوانب    إىل                                                                      ومعاجلة املسائل اإلمنائية امللحة حبزم، كما ركز على حاجة جزر القمر الكبرية      إبطاء      بدون
   . )  ٨٨ (                                              رادت مواصلة عملية املصاحلة الوطنية وإعادة البناء                   من اجملتمع الدويل إن أ

                                 بأن جزر القمر معرضة ملخاطر          ٢٠١٢-     ٢٠٠٨        للفترة                                                     وأفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          -   ٥٣
                      الكولريا، خطر كبري        سيما   ال                          وأن خطر تفشي األمراض، و      .                                                     طبيعية كبرية هلا صلة بالتغريات املناخية واجليولوجية      

                                                                                                     والتحدي الرئيسي املواجه يتمثل يف احلد من خماطر الكوارث، مما يستدعي وجود إطار قانوين ومؤسـسي                  .  ً اً   أيض
                                                                ِّ                                             مالئم، واختاذ تدابري لتخفيف املخاطر يف القطاعات املعنية، وإعمال حق االطِّالع على مصادر املخاطر الرئيـسية               

   . )  ٨٩ (             ً                                       وطبيعتها، فضالً عن اختاذ ترتيبات لإلنقاذ يف حاالت الطوارئ
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-       ًرابعا 
   . ]       ال ينطبق [

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-       ًخامسا 
                                                      أن جزر القمر تستويف الشروط الالزمة للحصول على             ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ٢٥                        أعلن األمني العام يوم       -   ٥٤

   . )  ٩٠ (                          مساعدة من صندوق بناء السالم

                                 أربعة جماالت أولوية للتعاون،         ٢٠١٢-     ٢٠٠٨        للفترة                                           ر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية                وحدد إطا   -   ٥٥
   . )  ٩١ (                                                                                        النمو االقتصادي ومكافحة الفقر، واحلكم، واخلدمات االجتماعية األساسية، والبيئة والتنمية املستدمية  :    وهي

        تقـدمي                               ملتاحة جلملة أمور من بينها                                                                          وقدمت اليونيسيف معلومات بشأن بناء القدرات واملساعدة التقنية ا          -   ٥٦
                                                                                                           اخلدمات االجتماعية األساسية اجليدة لألطفال والنساء والتشجيع على عدم اللجوء إىل العنف اجلنسي وإىل عدم               

   . )  ٩٢ (                                            تعريض األطفال لألذى واالستغالل بأي شكل من األشكال

              االنـضمام إىل     :            تقنية بغية                                                            ، شجعت جلنة حقوق الطفل جزر القمر على طلب املعونة ال              ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٥٧
  ؛  )  ٩٤ (                                  ؛ وتكملة عملية استعراض القوانني     )  ٩٣ (                                                  ً                  الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد         

                             ؛ ومنع تعريض األطفال لألذى      )  ٩٦ (                                            ؛ ومكافحة التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة       )  ٩٥ (                              وتعميم االتفاقية والتوعية هبا   
                         ؛ وضمان مطابقة نظام قضاء  )  ٩٨ (                                      ؛ ومكافحة استغالل األطفال ألغراض اقتصادية )  ٩٧ (     ة ذلك                     وإساءة املعاملة ومكافح

                ؛ واختاذ تدابري    )  ٩٩ (                                                                                           األحداث ألحكام االتفاقية ومعايري أخرى من معايري األمم املتحدة يف هذا اجملال مطابقة كاملة             
                         ؛ ومعاجلة وضع األطفـال      )   ١٠٠ ( )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                        ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

   . )   ١٠٢ (                        ؛ وتعزيز النظام التعليمي )   ١٠١ (                   أو يعملون يف الشوارع /              الذين يعيشون و
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