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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

علومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع للم     
    ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  جزر القمر    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة  املالحظات والتعليقات   يف ذلك     مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء    وال. ق املرجعية ُيرجى العودة إىل الوثائ   
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيعلى حنو   ذُكرت  د  وق. ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(ناملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا    

 قةاالستعراض الساب دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )٢٠٠٤(التمييز العنصري 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٩٤(ضد املرأة 
  )١٩٩٣(قوق الطفل اتفاقية ح

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      
واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة       

)٢٠٠٧(  
 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠٠٨توقيع فقط، (والثقافية 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   

توقيع فقط،  (اسية  املدنية والسي 
٢٠٠٨(  

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

  )٢٠٠٠توقيع فقط، (
الربوتوكول االختياري التفاقية   

ب وغريه مـن    مناهضة التعذي 
ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  )٢٠٠٠توقيع فقط، (أسرهم 
ص ذوي  اتفاقية حقوق األشخا  

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
األشخاص من االختفاء القسري

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (
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 قةاالستعراض الساب دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

 وأ/ واتــالتحفظ
أو /اإلعالنات و
 التفامهات

    

 ،وىاإجراءات الشك
 واإلجراء ،والتحقيق
 )٣(العاجل

 من االتفاقية الدوليـة١٤املادة     
تمييزللقضاء على مجيع أشكال ال    

  العنصري
الربوتوكول االختياري امللحـق
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق

  املدنية والسياسية
األولالربوتوكـول االختيــاري  

امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص
  باحلقوق املدنية والسياسية

ـ    ةالربوتوكول االختياري التفاقي
القضاء على مجيع أشكال التمييز

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

  أو الالإنسانية أو املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي

  البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق

وأفـرادمجيع العمال املهاجرين    
  أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 ةاالستعراض السابق دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها االستعراض

 االنضمام التصديق أو
 أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
  الدولية

ــة   ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٤(اإلضافيان األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

 )٥(الدولية

  )٦(بروتوكول بالريمو 
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي 

  )٧(اجلنسية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف     

  جمال التعليم
اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقـم      

  )٨(١٨٩ و١٦٩
ــث  ــايف الثال ــول اإلض الربوتوك

 )٩(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

 ضد املرأة جزر القمـر      ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      ٢٠١٢يف عام     -١
على النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل              
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن             

لدولية حلماية حقـوق    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية ا          
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء            

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )١٠(القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
التفاقية الدولية  التمييز ضد املرأة جزر القمر أيضاً على التصديق على الربوتوكول االختياري ل           

  . )١١(للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنضم جزر القمر إىل اتفاقيـة               -٢

 وإىل اتفاقية االحتاد األفريقـي      ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١عام  
  .)١٢(وانب اخلاصة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا واليت تنظم اجل١٩٦٩املعتمدة يف عام 

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنضم جزر القمر إىل اتفاقيـة               -٣
 بـشأن خفـض     ١٩٦١ اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٥٤عام  

  . )١٣(حاالت انعدام اجلنسية
التصديق على اتفاقية اليونسكو املعتمدة     وأوصت اليونسكو بتشجيع جزر القمر على         -٤

  .)١٤( واملتعلقة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم١٩٦٠يف عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تقدمي االتفاقية على القـانون               -٥

 بغيـة مواءمـة     ٢٠٠٧ واالتفاقية يف عام     احمللي وإجراء دراسة مقارنة لتشريعات جزر القمر      
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وحثت اللجنة جزر القمر على إعطاء األولوية لتنقـيح         . اإلطار القانوين الوطين مع االتفاقية    
  . )١٥(قوانينها واملقترحات اليت متخضت عنها الدراسة املقارنة

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تسرع جـزر القمـر يف                 -٦
اعتماد مشروع القانون املتعلق حبمايـة األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة                

  .)١٦(اإليدز/البشرية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة   -جيم  

  )١٧(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  

 )١٨( االستعراض الراهنةدورةاملركز خالل    االستعراض السابقةرةدواملركز خالل   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
  -  -  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات

الحظ فريق األمم املتحدة القطري يف جزر القمر أن البلد اعتمد سياسـة وطنيـة                 -٧
  . )١٩(٢٠١٢أكتوبر /حلقوق اإلنسان يف تشرين األول

نة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أُنـشئت منـذ         وأفاد الفريق القطري بأن اللج      -٨
وقد كُلفت باختاذ كل اإلجراءات الالزمة يف جمال توعية الناس    . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

             /وقد عـّين رئـيس االحتـاد يف متـوز         . والتواصل معهم هبدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان      
  .)٢٠(واً عض١٥ أعضاء اللجنة البالغ عددهم ٢٠١٢يوليه 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل جزر القمر استقالل               -٩
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق    

الية واسعة  وبتزويدها باملوارد البشرية واملالية وتكليفها بو     ) مبادئ باريس (اإلنسان ومحايتها   
يف جمال حقوق اإلنسان ووالية خاصة بشأن املساواة بني اجلنسني، كما أوصـت بـضمان               

  .)٢١(مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف تركيبتها وأنشطتها
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء نقص الـوعي                -١٠

وأعربت عن قلقها كذلك إزاء عـدم       . كم والقضاء العام باالتفاقية على مجيع مستويات احل     
اختاذ تدابري لتوعية النساء حبقوقهن مبوجب االتفاقية وعدم قدرهتن على املطالبـة بـاحترام               

  .)٢٢(حقوقهن وتعزيزها ومحايتها وإعماهلا بالكامل على قدم املساواة مع الرجال
بأن تترجم جزر القمر االتفاقية     وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -١١

إىل اللغة القمرية وأن تكفل فهمها على النحو املناسب من جانب كل الوزارات احلكوميـة               
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وأوصـت  . والربملانيني والعاملني يف اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والقادة اجملتمعيني         
  .)٢٣(أيضاً بأن تنظم جزر القمر محالت لتوعية النساء حبقوقهن

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر علـى أن تواصـل                 -١٢
سيما اجلمعيات النـسائية،     تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وإشراكها هلذه املنظمات، وال        

  .)٢٤(يف تصميم وتنفيذ السياسات والربامج والتدابري الرامية إىل النهوض باملرأة
 بتشجيع جزر القمر على أن تدمج التثقيف يف جمـال حقـوق             وأوصت اليونسكو   -١٣

  .)٢٥(اإلنسان يف مقرراهتا التعليمية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
الحظ الفريق القطري يف جزر القمر أن البلد حقق إجنـازات ملحوظـة يف جمـال               -١٤

ه قيوداً ثابتـة عديـدة يف   زال يواج التصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية كثرية، لكنه ما   
وتتمثل هذه الصعوبات حتديداً يف نقص متابعـة        . الوفاء الفعلي بالتزاماته على الصعيد الدويل     

تنفيذ التوصيات املتصلة باالتفاقيات الدولية ونقص املوارد البشرية املتخصصة واإلمكانـات           
  . )٢٦(املالية للمؤسسات املكلفة بتنفيذ االتفاقيات

  )٢٧( مع هيئات املعاهداتالتعاون  -ألف  

الحظ الفريق القطري أن جزر القمر تفتقر إىل نظام مؤسـسي يـسمح بتنـسيق                 -١٥
التزاماهتا جتاه اآلليات الدولية فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات ومتابعة األداء وصـياغة التقـارير              

ُيقدم  ق عليها البلد اللذا فإن الكثري من التقارير الدورية املتعلقة باالتفاقيات اليت صدّ         . الوطنية
  .)٢٨(يف املوعد احملدد

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ة ـمالحظات ختامي
واردة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ
  االستعراض السابق

الحظات املآخر 
  حالة اإلبالغ  تاميةاخل

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

نذ تأخر تقدمي التقرير األويل م      -  -  -
  ٢٠٠٥عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

أكتوبر /تشرين األول   ٢٠١١  -
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس 
  ٢٠١٦يف عام 
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  هيئة املعاهدة

ة ـمالحظات ختامي
واردة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ
  االستعراض السابق

الحظات املآخر 
  حالة اإلبالغ  تاميةاخل

تأخر تقدمي التقارير من الثـاين        -  -  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل
 وعام ٢٠٠٠إىل الرابع منذ عام 

تـأخر  /٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٥
لتقرير األويل اخلـاص    تقدمي ا 

بالربوتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     
األطفال يف الرتاعات املـسلحة     

  ٢٠٠٩منذ عام 

  الردود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  تاميةاخلالحظات امل    
  قُدمت يف  املوضوع  تاريخ تقدمي التقرير  هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       
  املرأة

اآللية الوطنية للنهوض باملرأة؛ والتدابري    ٢٠١٤
  )٢٩(اخلاصة املؤقتة

-  

  )٣٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   السابقةالدورةاحلالة أثناء   
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة 
  توجدال   ال توجد  الزيارات املُضطلع هبا

  ال توجد  ال توجد  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠١٣-٢٠١١(املرتزقة   ال توجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

الردود على رسائل االدعاء والنداءات     
  العاجلة

  مل ُيرسل أي بالغ أثناء الفترة املشمولة باالستعراض

  ة حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامي  -جيم  
 بلداً، مبا فيها جزر     ١٤مشلت أعمال املكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي يف بريتوريا           -١٦
 العامة حلقوق اإلنسان، بصفتها املفوضيةوالحظ الفريق القطري التعاون القائم بني . )٣١(القمر

ية حلقـوق   حلقة الوصل احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحـدة الـسام           
، بدعم مـن    ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول  نظمت املفوضية العامة املذكورة     فقد  . اإلنسان
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املفوضية ومن املنظمة الدولية للفرنكوفونية، حلقة عمل لتدريب أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق        
  . )٣٢(اإلنسان واحلريات

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظ الفريق القطري، خبصوص اإلطار القانوين املتعلق بنوع اجلنس، أن التطبيـق              -١٧

املوازي لقواعد القانون العريف والشريعة اإلسالمية والقانون احلديث يف اجملتمع القمري جيعل            
جوهرها باملـساواة بـني     فأحكام القانون احلديث اليت ُتقّر يف       . النظام القانوين الوطين معقداً   

عـن  والنامجـة   بني اجلنسني   التفاوتات القائمة   الرجل واملرأة ال ُتطبق تطبيقاً كافياً للحد من         
  .)٣٣(القانون العريف والشريعة اإلسالمية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن تواجد الـنظم                -١٨
اليت ُتنظم الزواج والعالقات األسرية ُيفـضي إىل        ) اإلسالمي والعريف املدين و (القانونية الثالثة   

وج وحضانة األبناء   متييز عميق ومستمر ضد النساء يف جماالت مثل احلق يف حرية اختيار الز            
وقد أعربت عن قلقها ملطالبة النساء الاليت       .  املكتسبة بعد الزواج واإلرث    وتقسيم املمتلكات 

، يف حني ال ُيطالَب الرجال      )اخللع(رر بدفع عوض ألزواجهن     يطلنب الطالق دون حدوث ض    
وأعربت عن انشغاهلا أيضاً ألن نظام امللكية املنفصلة املطبق وعدم انتظام دفع النفقـة              . بذلك

هنن كثرياً ما يـتحملن وحـدهن مـسؤولية تربيـة           أليتسببان يف حرمان النساء املطلقات      
  .)٣٤(أبنائهن
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر استعراض نظامها          وناشدت اللجنة املعنية    -١٩

القانوين وإلغاء األحكام التمييزية املوجودة يف القانون املدين والقانون اإلسـالمي والقـانون             
العريف هبدف مواءمة هذه القوانني مع االتفاقية، وحتديد إطار زمين واضح إلجنـاز عمليـة               

  .)٣٥(جاتاالستعراض هذه، وإلغاء تعدد الزو
وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمـر أيـضاً إعطـاء                -٢٠

األولوية لسّن واعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني يتضمن حظر التمييز ضـد املـرأة،               
وتنقيح تشريعاهتا بغية إلغاء األحكام اليت ُتميز ضد املرأة مثل األحكام الـواردة يف قـانون                

  .)٣٦(األسرة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار املواقف               -٢١

 والقوالب النمطية الراسخة بـشأن أدوار ومـسؤوليات النـساء           اليت تكّرس سيطرة الرجل   
وقد أعربت عن قلقهـا الـشديد إزاء اسـتمرار ممارسـات            . والرجال يف األسرة واجملتمع   

  .)٣٧( مثل الزواج القسري والزواج املبكر وتعدد الزوجاتمستحكمة
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وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمـر علـى اعتمـاد                 -٢٢
استراتيجية من أجل القضاء على املمارسات الضارة والقوالب النمطية اليت ُتميز ضد النـساء              

م آثارها واختاذ املزيد مـن اإلجـراءات        وعلى رصد واستعراض التدابري املتخذة هبدف تقيي      
  .)٣٨(املناسبة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها لعدم اعتماد تدابري               -٢٣

وأوصت جزر القمر بأن تفهم فكرة التدابري اخلاصـة املؤقتـة؛ وأن            . خاصة مؤقتة حىت اآلن   
املساواة الفعلية لفائدة النـساء يف مجيـع        تستخدمها كجزء من استراتيجية ضرورية لتحقيق       

السياسات والربامج وخطط العمل؛ وأن تلتمس دعم وكاالت األمم املتحـدة وشـركائها             
اإلمنائيني من أجل تطبيق تدابري خاصة مؤقتة لتلبية االحتياجات اخلاصة للنساء يف ميادين مثل              

  .)٣٩(لعامة على مستوى صنع القرارالصحة والتعليم والعمالة واملشاركة يف احلياة السياسية وا
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن املكتب العـام                -٢٤

. ليس له تأثري كاٍف على عملية صنع القرارات احلكومية        حقوق املرأة   للتضامن والدفاع عن    
        ديوان وأن تزودهـا   وشجعت جزر القمر على أن ترتقي باملؤسسة من رتبة مكتب إىل رتبة             

كما شجعتها على مواصلة تعاوهنا مع منظومـة        . مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية والتقنية      
األمم املتحدة هبدف تدعيم القدرات املؤسسية للحكومة على الصعيد الوطين وعلى صـعيد             

مساواة والعدل بني   اجلزر من أجل تنفيذ السياسات والربامج، مبا يف ذلك السياسة الوطنية لل           
  . )٤٠(اجلنسني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
، امتنعت جزر القمر عن التصويت علـى قـرار          ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول    -٢٥

والحظ الفريق القطري   . )٤١("وقف العمل بعقوبة اإلعدام   " املعنون   ٦٧/١٧٦اجلمعية العامة   
ديد اجلاري إعداده يتوخى إلغاء عقوبة اإلعـدام املنـصوص       أن مشروع قانون العقوبات اجل    

وعلى مدى األعوام األخرية، أصدرت حماكم اجلنايات       . عليها يف قانون العقوبات النافذ حالياً     
  .)٤٢(أحكاماً باإلعدام يف حق أشخاص كثريين

 والحظ الفريق القطري يف جزر القمر أن االحتجاز املؤقت بات شبه تلقائي حىت يف               -٢٦
وال يستجيب تطبيق االحتجاز املؤقت دائماً إىل املتطلبات اليت حيددها          . حاالت اجلنح اخلفيفة  

وكثرياً ما ُيندد احملامون بتعسف السلطات يف تطبيـق االحتجـاز           . قانون اإلجراءات اجلنائية  
 املؤقت على بعض املتهمني الذين ال ميثلون هتديداً حقيقياً لألمن العـام وال ُيخـشى فعليـاً                

  .)٤٣(دخوهلم يف حمادثات غري مشروعة
وأفاد الفريق القطري بأن حالة حقوق احملتجزين تظل مثرية للقلق بسبب ظـروف               -٢٧

وال تتوافق حالة أماكن االحتجاز     . املعيشة يف السجون وتردي حالة أماكن احلبس االحتياطي       
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لعب وال أي ملعـب      ل مساحةفهي غري صحية، وال حتتوي أي       . مع االلتزامات الدولية للبلد   
رياضي، وال تقترح أنشطة فكرية أو تدريبية، وال توجد فيها عيادات متريض، وال تفـصل               

 واملدانني بصفة هنائية، وال توفر غـذاء        احتياطياًاجملرمني عن اجلاحنني، وال متيز بني املوقوفني        
  .)٤٤(كافياً ومتوازناً

 املرأة عن انشغاهلا العميق إزاء نتائج       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        -٢٨
، اليت أفادت بأن ثلث نساء جزر القمر يتعرضن للعنـف           )٢٠٠٦(الدراسة النوعية الوطنية    

وقد أعربت عن قلقها العميق ألن أغلبية       . على أيدي أزواجهن أو ذكور من أقارب أزواجهن       
عنف بالنساء يعترب من    وعّبرت عن أسفها ألن موضوع ال     ". ودياً"حاالت االغتصاب ُتسّوى    

  .)٤٥(احملرمات، وهو ما يفسر انتشار ثقافة الصمت
أن :  مـا يلـي    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر على            -٢٩

تعتمد قانوناً شامالً بشأن العنف بالنساء، وأن تضع خطة عمل استراتيجية وطنية ملنع مجيـع               
 الضحايا ومعاقبة اجلناة وتكفل تنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً كامالً؛          أشكال العنف بالنساء ومحاية   

وأن تنظِّم محالت توعية للتشجيع على اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل واجلنـسي الـذي               
تتعرض له النساء والبنات، وأن تقدم تدريباً على حقوق املرأة إىل القضاة والنواب العـامني               

يني العاملني يف قطاع الصحة؛ وأن تـوفر مرافـق إيـواء            وموظفي الشرطة واملهن  واحملامني  
ومساعدةً ومحاية كافيتني للضحايا، وخباصة خدمات إعادة التأهيل النفسي علـى الـصعيد             

  . )٤٦(الوطين وعلى صعيد اجلزر
وأعرب الفريق القطري عن قلقه إزاء تكاثر أعمال العنف اليت تستهدف األطفـال               -٣٠

 حتصيه خدمات اإلصغاء إىل األطفال ضحايا العنف ومحايتـهم،          إذ يبلغ متوسط ما   . والنساء
، سجلت  ٢٠١١ويف عام   .  حالة عنف باألطفال كل سنة     ١ ٠٠٠اليت أقرهتا احلكومة، قرابة     

 حالة اعتداء جنسي علـى      ٥٦٦ حالة تولّت معاجلتها، من بينها       ١ ٠٤٧هذه اخلدمات حنو    
  . )٤٧(ص قريب من الضحيةويف حاالت كثرية، يرتكب هذه التجاوزات شخ. أحداث

جلنة (وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات             -٣١
من جديد إىل جزر القمر أن تبني التدابري املتخَّذة أو املقرَّرة حلظر ) خرباء منظمة العمل الدولية

مواد خليعة أو أداء أعمـال  استعمال أو توفري أو عرض طفل دون الثامنة عشرة هبدف إنتاج            
          من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      ) ب(٣إباحية والعتبار هذا السلوك جرمية وفقاً للمادة        

  .)٤٨(كما طلبت إىل جزر القمر مرة أخرى إقرار عقوبات هلذا الغرض. ١٨٢رقم 
 قانون  ٢٠١٣وأفاد الفريق القطري بأن احلكومة ستعرض على الربملان قبل هناية عام              -٣٢

العقوبات اجلديد الذي يتضمَّن عقوبات مشدَّدة على جـرائم عمـل األطفـال واالجتـار               
  .)٤٩(بالبشر



A/HRC/WG.6/18/COM/2 

11 GE.13-18492 

وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن املوقع اجلغرايف جلـزر القمـر               -٣٣
 ٢٠٠٧ورغم تصديق جزر القمر يف عام       . جيعلها معرَّضة بصفة خاصة ملشكلة االجتار بالبشر      

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ال تتوافر معلومات كثرية فيما يبدو عن الكيفية الـيت               

وأوصـت  . ينوي هبا البلد أن يعاجل مبزيد من الفعالية مشكلة االجتار بالبشر بـصورة أعـم              
مم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ُتجري جزر القمر تقييماً شامالً ملسألة االجتـار             مفوضية األ 

إجراءات املتابعة املالئمة، مبا يشمل سن تشريعات مناسبة ملكافحة هذه          /بالبشر وتتخذ تدابري  
  .)٥٠(الظاهرة

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تـضطلع جـزر القمـر                 -٣٤
ات لتقييم مدى ظاهرة االجتار بالبشر واستغالل البغاء، وأن تضع وتنفذ خطة وطنيـة              بدراس

ً تنظيمياً ملكافحة استغالل البغاء وتـدابري إلثنـاء               ملكافحة االجتار بالبشر؛ وأن تعتمد إطارا
الذكور عن طلب البغاء وإلعطاء النساء بدائل اقتصادية تغنيهن عن البغاء ووضـع بـرامج               

  .)٥١( املستغالت يف البغاءل واإلدماج لفائدة النساء والبناتدة التأهيللمساعدة وإعا

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أشار الفريق القطري إىل أن الوصول إىل العدالة يشكل حتدياً فعلياً بالنسبة إىل سكان        -٣٥

وفيمـا عـدا     .وتكاليف احملامني وغريها من أتعاب املساعدين القضائيني باهظة       . جزر القمر 
القضايا اجلنائية اليت ميكن فيها أن تعّين احملكمة حمامياً للمتهم، ال يتضمن النظام القـانوين أي         

لخدمات العامة القضائية يف العواصم     الكثيف ل تركّز  الو. آلية قانونية ملساعدة املدَّعني املعوزين    
  .)٥٢( على ُحسن أداء اخلدمةيؤثر تأثرياً خطرياً) مروين وموتسامودو وفمبوين(اإلدارية للجزر 

 مـن  ٢٩والحظ الفريق القطري أن احملكمة العليا، اليت نصت على إنشائها املـادة              -٣٦
وجاء إنشاء احملكمة العليا رداً على سؤال قدمي جـداً          . ٢٠١١الدستور، قد أُنشئت يف عام      

 آخـر   ، كانت حمكمة االستئناف   ١٩٧٥فمنذ عام   . كان مطروحاً منذ استقالل جزر القمر     
           درجة للفصل يف القضايا، وقد قُدمت طعون عديدة لكنها فشلت جملرَّد أن احملكمـة العليـا               

وأفاد الفريق القطري بأن استكمال البنيان القضائي يساهم يف حتـسني   . مل تكن موجودة قط   
  .)٥٣(البيئة القانونية للبلد وتدعيم سيادة القانون

            اة شابني يف الـسجن ويف خمفـر الـدرك الـوطين يف    وأفاد الفريق القطري بأن وف    -٣٧
.  ُتثري مسألة ضرورة تدريب موظفي السجون والـشرطة القـضائية          ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  

وتواجه الشرطة القضائية مشاكل أمهها الصعوبات اليت جتدها النيابة يف إثبات سلطتها أمـام              
 حترير حماضر التحقيق، وبصفة عامة، موظفي الشرطة القضائية، ونقص تدريب هؤالء يف جمال  

يف جمال اإلجراءات اجلنائية، عالوة على أن اللجوء إىل القوة النتزاع االعترافات يظل أفضل              
  .)٥٤(أسلوب للبحث عن األدلة يف جزر القمر
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 ٢٠١١ يونيـه /حزيـران  ٢١والحظ الفريق القطري أن جزر القمر أصدرت يف            -٣٨
 واملتعلق بشفافية األنشطة العامـة      ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٥ يف    املعتمد AU/013-08القانون رقم   

واالقتصادية واملالية واالجتماعية الحتاد جزر القمر، وشرعت يف إنشاء اللجنة الوطنية ملنـع             
  وصـيغت كـذلك اسـتراتيجية إصـالح إدارة األمـوال العامـة            . الفساد ومكافحتـه  

وافقـت  و،  ٢٠١٢-٢٠١٠  وخطة عملها ثالثية السنوات للفتـرة      ٢٠١٩-٢٠١٠للفترة  
 هبدف تزويد جزر القمر بنظام إلدارة األموال العامـة يتـسم بالـشفافية              ،ا احلكومة معليه

  .)٥٥(والفعالية ويتوافق مع املعايري الدولية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
املثلية الطوعية  أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن العالقات اجلنسية            -٣٩

 سـنوات  ملدة مخسحمظورة قانوناً يف جزر القمر وميكن املعاقبة عليها بعقوبة أقصاها السجن     
 دوالراً مـن دوالرات     ٢ ٧٨٠-١٤٠( ومليون فرنك قمري     ٥٠ ٠٠٠وغرامة تتراوح بني    

ملثلية ورأت املفوضية أن التشريع التقييدي الذي ُيجرِّم العالقات اجلنسية ا         ). الواليات املتحدة 
وأوصت املفوضية بـأن    . ميكن أن يفضي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان ويتسبب يف التشريد         

ُتعدِّل جزر القمر التشريعات املتعلقة بالعالقات اجلنسية املثلية الطوعية وأن تـوفِّر احلمايـة              
الكاملة للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية وثنـائيي              

  .)٥٦(اجلنس
على الرغم مما حققتـه جـزر       وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنه          -٤٠

القمر من إجنازات يف جمال تسجيل الوالدات ومما تبذله من جهود يف هذا الصدد، مـا زال                 
وأوصت املفوضية بأن تواصل    .  يف املائة من الوالدات    ١٠٠يتعني بذل املزيد لضمان تسجيل      

  .)٥٧(جزر القمر السهر على تسجيل والدات مجيع األطفال
 ٢٠٠١مم املتحدة لشؤون الالجئني مبا تضمنه دسـتور عـام           ورحبت مفوضية األ    -٤١

ومع ذلك، الحظت املفوضية    . وقانون اجلنسية من ضمانات عدة ملنع حاالت انعدام اجلنسية        
) أ(           :وجود عدة فوارق بني قانون اجلنسية احلايل واملعايري الدولية، ال سيما خبصوص   

صول على اجلنسية يف حالة الطفل الذي ُيولَـد         حق احل ) ب(إجراءات التخلي عن اجلنسية؛ و    
يف إقليم البلد والذي سيصبح عدمي اجلنسية يف حال عدم حصوله على جنـسية البلـد ألن                 
والديه عدميا اجلنسية أو جمهوال اجلنسية أو ألهنما مواطنان أجنبيان ال يسعهما نقل جنسيتهما              

ضاً بأن القانون مييز كذلك بـني الرجـال         وأفادت املفوضية أي  . إىل ابنهما املولود يف اخلارج    
 ١والنساء يف حق احلصول على اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا، خالفاً ألحكام الفقـرة                

  .)٥٨( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٩من املادة 
تـشريعاهتا  وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ُتعّدل جزر القمر             -٤٢

بإدراج ضمانات من انعدام اجلنسية تنص على منح اجلنسية القمرية لألطفال الذين يولـدون              
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            يف اإلقليم والذين سيصبحون، لوال ذلك، بال جنسية؛ وعدم ختلي املواطنني عن جنـسيتهم             
ني الرجال  واملساواة ب إال إذا كانت هلم جنسية أجنبية أو كانوا متأكدين من احلصول عليها؛             

  .)٥٩(والنساء يف حق احلصول على اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا

  لعامة والسياسيةاحرية التعبري وحق املشاركة يف احلياة   -هاء  
أفادت اليونسكو بعدم وجود قانون بشأن حرية اإلعالم يف جزر القمر وأوصـت               -٤٣

  .)٦٠(ايري الدوليةبتشجيع جزر القمر على اعتماد هذا القانون وفقاً للمع
 مـن قـانون     ٨وأفادت اليونسكو بأن التشهري ال يزال ُيعترب جرمية مبوجب الفرع             -٤٤

ويتعرَّض َمن يرتكب جرمية القذف للسجن مدة تتراوح بني ستة أشهر ومخـس             . العقوبات
وشـجعت  . ٣٦١ فرنك طبقاً للمادة     ٢٠٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠سنوات ولغرامة تتراوح بني     

مر على عدم اعتبار التشهري جرمية وعلى إدراجه من مث يف القانون املـدين              اليونسكو جزر الق  
  .)٦١(وفقاً للمعايري الدولية

لتنظيم الذايت  ل  آليات وسائط اإلعالم يف جزر القمر تفتقر إىل      وأفادت اليونسكو بأن      -٤٥
  .)٦٢(وأوصت جزر القمر بوضع تلك اآلليات

          . ضعف مشاركة النساء يف صـنع القـرار  وأشار الفريق القطري يف جزر القمر إىل       -٤٦
وال توجد أي امرأة    .  عضواً ١٣فال توجد سوى امرأتني بني أعضاء حكومة االحتاد وعددهم          

  . )٦٣(يف مجعية االحتاد
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن القيود والقوالب               -٤٧

وأعربت . ية قلصت مشاركة النساء يف احلياة السياسية إىل أدىن حدٍ         النمطية االجتماعية الثقاف  
عن انشغاهلا العميق الستبعاد النساء من املشاركة يف مناصب صنع القرار ألنه ُيعتقد أن تكرار        

  .)٦٤(احلمل واألمومة ال يتوافق مع مناصب املسؤولية 
ر القمر على تنفيذ أنـشطة      وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جز          -٤٨

لتوعية عامة الناس بأمهية مشاركة النساء يف صنع القرار، وعلى اختاذ تدابري لزيادة مشاركتهن          
  .)٦٥(يف احلياة السياسية والعامة، وذلك مثالً باعتماد تدابري خاصة مؤقتة مثل نظام احلصص

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -واو  
ريق القطري أنه ما زال يتعني بذل جهود كبرية يف سبيل إعمال حقـوق              الحظ الف   -٤٩

ويصطدم تطبيق اتفاقيـات منظمـة      . العمال املنصوص عليها يف املعايري الدولية إعماالً فعلياً       
العمل الدولية تطبيقاً فعاالً يف الواقع العملي أيضاً بنقص وعي السكان حبقوقهم وواجبـاهتم              

وعالوة .  واملؤسسة القضائية  كاجلمعية الوطنية  الفاعلة الرئيسية    شأهنم يف ذلك شأن اجلهات    
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على ذلك، ُتستبعد نسبة كبرية من العمال من احلماية اليت تكفلها املعايري نظراً إىل ضـخامة                
  .)٦٦(حجم االقتصاد غري املنظم

وأضاف الفريق القطري أن احلقوق املعترف هبا للعمال تنتهك باستمرار بـالنظر إىل         -٥٠
ومل يشهد قانون العمل أي تطور      .  وتدين أوضاع الباحثني عن عملٍ     دم االستقرار الوظيفي  ع

إذ مل تبذل جهود يف سبيل توفري شروط استخدام شفافة وعادلة يف القطاعات غري املـشبعة                
ويف . فاالستخدام انتقائي وقائم على شروط جمانبة لقواعد الكفاءة املتعـارف عليهـا           . بعد

           ختضع التعيينات لالنتماء السياسي، ال سيما يف حالة كوادر الوظيفة العامـة            الوظيفة العامة، 
  .)٦٧(أو بعض شركات الدولة

والحظ الفريق القطري أن سوق العمل يف جزر القمر تتسم هبيمنة النـساء علـى                 -٥١
 للنساء  فالقطاع الزراعي هو أكثر القطاعات استخداماً     : الوظائف اهلشة وغري املنظمة والبطالة    

 يف املائة مـن جممـوع       ٣٠، بينما ال متثل النساء يف الوظيفة العامة سوى          ) يف املائة  ٦٦,٩(
 يف املائة من جمموع العاطلني عن ٤٧؛ كما متثل النساء ثانويةاملوظفني، ومعظمهن يف وظائف 

اخلـضروات وتربيـة    إنتاج األغذية و  ويف قطاع الزراعة، تعمل النساء خصوصاً يف        . العمل
وتعمل النساء أيضاً يف زراعة احملاصيل النقدية لكن نشاطهن حمدود جداً يف جتـارة              . لطيورا

  .)٦٨(هذه احملاصيل
تنفيذ أهداف  : وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر على            -٥٢

ارق اجلنسانية  السياسة الوطنية للمساواة والعدل بني اجلنسني، اليت ترمي إىل القضاء على الفو           
يف قطاع العمالة؛ وضمان تطبيق قانون العمل مبدأ األجر املتساوي لقاء العمـل املتـساوي               
القيمة وحظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛ ووضع إطـار تنظيمـي للعمـل املؤقـت                

  .)٦٩(ولقطاعات العمالة غري املنظمة
ر القمر على اعتماد السياسة     وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جز          -٥٣

النسائية بغية دعم النساء العامالت حلـساهبن اخلـاص         احلرة  ملشاريع  املتعلقة بتعزيز ا  الوطنية  
وحثت أيضاً جزر القمر على جعـل    . بتعزيز قدرهتن وتيسري وصوهلن إىل القروض واألسواق      

اختاذ تدابري من أجل القضاء     املساواة بني اجلنسني مكوناً صرحياً يف خططها وبراجمها اإلمنائية و         
على التمييز ضد املرأة، مبا يشمل القوالـب النمطيـة اجلنـسانية يف احليـاة االقتـصادية                 

  .)٧٠(واالجتماعية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -زاي  
الحظ الفريق القطري أن الفقر ال يزال مستحكماً يف جزر القمر وأن فرداً من اثنني                 -٥٤

 مراتب يف   ست البلد   تأخر،  ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١ويف الفترة من عام     . )٧١(يعيش يف الفقر  
  .)٧٢(تصنيف مؤشر التنمية البشرية
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وأفاد الفريق القطري بأن البلد يواجه مشاكل يف جمال العقارات بسبب عدم وجود               -٥٥
 قابليـة  سجل عقاري، ونقص تسجيل األراضي، ونظام االنتساب إىل األم الذي يكرس عدم        

األراضي للتقسيم وللتنازل، ما جيعل املرأة، حىت وإن كانت مالكة األرض تقليدياً، عـاجزة              
  .)٧٣(عن التصرف فيها ألغراض مثل احلصول على قرض مصريف

وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر أن تضع وتنفذ يف                -٥٦
الفقر تدابري حمددة ملكافحة فقر النساء، مبا يـشمل تـدابري           إطار استراتيجية النمو واحلد من      

ترمي إىل ضمان وصول نساء األرياف إىل العدالة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن 
واملاء النقي واملرافق الصحية واألراضي اخلصبة واملشاريع املدرة للدخل؛ وضمان مـشاركة            

 املستوى اجملتمعي؛ والتصدي لألسباب األساسية،      نساء األرياف يف عمليات صنع القرار على      
مبا فيها مشاكل تسجيل األراضي وتقاليد نظام االنتساب إىل األم، اليت حتول دون استخدام               

 ورأسنساء األرياف ملكيتهن لألراضي واملمتلكات األخرى للحصول على القروض املاليـة        
  .)٧٤(املال

  احلق يف الصحة  -حاء  
         عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن قانون الـصحة           أعربت اللجنة امل    -٥٧

وهي قلقة أيضاً ألن . ال جيعل خدمات الرعاية الصحية املقدمة من املرافق الصحية العامة جمانية
الفقر ونقص املـوارد      كبرياً من النساء ال حيصلن على خدمات الرعاية الصحية بسبب          اًعدد

             حالـة  ٣٨٠(وهي قلقة كذلك إزاء ارتفاع معدل وفيـات األمهـات           . ناملالية املتاحة هل  
  .)٧٥(، على الرغم من السياسات والربامج املعتمدة لتخفيض هذا املعدل) أم١٠٠ ٠٠٠لكل 
  .)٧٦(وذكر الفريق القطري يف جزر القمر أن اإلجهاض السري متفش  -٥٨
ز ضد املرأة بأن تكفل جزر القمر حصول        وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       -٥٩

النساء على الرعاية الصحية جماناً ووصوهلن إىل خمطط التأمني الصحي التعاوين املعتمـد؛ وأن              
ختفض حاالت وفيات األمهات وتوفر التدريب للعاملني يف امليدان الطيب والصحي لـضمان             

رعاية الـصحية؛ وأن تـذكي      تلقي النساء املساعدة والعالج من موظفني مدربني يف جمال ال         
الوعي بأساليب منع احلمل املتيسرة وتزيد إمكانية احلصول عليها يف مجيع مناطق البلد؛ وأن              

  .)٧٧(تكفل وصول النساء والفتيات بال عراقيل إىل معلومات وخدمات تنظيم األسرة
وخبصوص وفيات األطفال، الحظ الفريق القطري أن خطر الوفاة قبل اخلامسة من              -٦٠

           وبعبارة أخـرى، يتـوىف طفـل      .  من املواليد األحياء   ١ ٠٠٠ طفالً لكل    ٥٠العمر يترصد   
  .)٧٨( تقريباً قبل بلوغ مخس سنوات٢٠من 
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  احلق يف التعليم  -طاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل أمية       -٦١

وقد أعربـت   .  سنة ٢٤ و ١٥يف فئة النساء املتراوحة أعمارهن بني       )  يف املائة  ٦٤,٨(النساء  
 يف املائة من جمموع األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس             ٥٥عن قلقها ألن البنات ميثلن      

 سنة، وألنه ال توجد سبل بديلة الستيعاب هـؤالء          ١٤ سنوات و  ٦واملتراوحة أعمارهم بني    
غاهلا كذلك إزاء التفاوت بني اجلنسني يف املدارس  وأعربت عن انش  . البنات يف النظام التعليمي   

وقـد  . )٧٩(االبتدائية والثانوية وإزاء معدل تسرب البنات من املدارس الثانوية املفزع والثابت          
 وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية أيـضاً عـن القلـق            )٨٠(عرب فريق األمم املتحدة القطري    

مل الدولية جزر القمر على تكثيف جهودها يف        وحثت جلنة خرباء منظمة الع    . لألسباب ذاهتا 
  .)٨١( سنة١٥سبيل االرتقاء بنظامها التعليمي كي حتول دون عمل األطفال دون سن 

اختاذ تـدابري   : وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر القمر على            -٦٢
 ١٤ سنوات و  ٦عمارهم بني   لزيادة طاقة االستيعاب، وال سيما استيعاب األطفال املتراوحة أ        

سنة؛ وحتديد وتنفيذ تدابري لتقليص الفارق اجلنساين يف التعليم االبتدائي والثانوي؛ والتصدي            
ألسباب ارتفاع معدالت تسرب املراهقات من املدارس، كالقوالب النمطية والفقر والتحرش           

تعليمي هبدف القـضاء    اجلنسي يف املدرسة ومحل املراهقات والزواج املبكر؛ وتنقيح املقرر ال         
على القوالب النمطية اليت تعوق توافر خيارات دراسية ومسارات مهنية واسـعة للفتيـات؛              
وحتسني معدل معرفة النساء القراءة والكتابة باعتماد برامج شاملة للتعليم والتدريب الرمسيني            

  .)٨٢(وغري الرمسيني
يسري وصـول الفئـات     وشجعت اليونسكو جزر القمر على تركيز جهودها على ت          -٦٣

  .)٨٣(الضعيفة، وال سيما البنات والنساء، إىل التعليم وبقائها فيه

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن جزر القمر مل تعتمد تـشريعات               -٦٤

.  يتعلق باللجوء  أو لوائح إدارية بشأن اللجوء أو صفة الالجئ، ومل تقر أي إجراء وطين رمسي             
اً مللتمسي اللجوء الذين يصلون إىل البلد وعن تنـافس          يوبصرف النظر عن العدد الصغري نسب     

 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا     ١٩٥١األولويات احمللية، فإن االنضمام إىل اتفاقية عام        
تند إليها   وإنشاء إطار قانوين وطين أمران من شأهنما أن يرسيا قاعدة أوضح تس            ١٩٦٧لعام  

وأوصت املفوضية بأن تسن جزر القمـر       . حكومة جزر القمر لتوفري احلماية الدولية لالجئني      
          قانوناً وطنياً لالجئني هبدف إقرار إجراءات للبت يف صفة الالجئ وبيان حقـوق الالجـئني              

  .)٨٤(يف البلد
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بأن تقبل دعمها وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جزر القمر كذلك   -٦٥
التقين يف صياغة قانون وطين لالجئني ويف بناء قدرات املوظفني احلكوميني واملساعدة علـى              

  .)٨٥(وضع إجراء وطين للبت يف صفة الالجئ

  ةياحلق يف التنمية والقضايا البيئ  -كاف  
أفادت اليونسكو بأن جزر القمر تواجه ضغطاً سكانياً متناميـاً مقارنـة مبواردهـا          -٦٦
اإلزالـة املكثفـة    (وتتأثر البيئة سلباً بسبب االعتماد الشديد على الوقود اخلـشيب           . دودةاحمل

 والزراعة املعيشية إىل األحراجوأدى ارتفاع النمو السكاين مع إزالة   ). ، والتعرية، اخل  لألحراج
ور وقد تسببت عواقب هذا التده    . اإلفراط يف استغالل التربة ومن مث إفقارها وتعرية األراضي        

الوخيمة يف تضخم فقر األرياف وزيادة تدفق النازحني من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية       
 وما ينجم عنها من تعرية كذلك خطراً        حراجاألوتشكل إزالة   . وتنامي انعدام األمن الغذائي   

  .)٨٦(على املوارد املائية للبلد
جزر القمر شهدت يف السنوات وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن    -٦٧

 يف هتاطل األمطار وتواترها على مدى املوسم، ونوبات جفاف مبكـرة            تقلباًالثالثني املاضية   
، تعرضت عدة   ٢٠١٢ويف عام   . ومطولة، وارتفاعاً بدرجة مئوية يف متوسط درجات احلرارة       

اراً قرى ألحوال جوية رديئة وفيضانات مدمرة أسفرت عن حاالت تشريد وأحلقـت أضـر             
  .)٨٧( طفل عن الدراسة٢٠ ٠٠٠بالبنية األساسية وتسببت يف انقطاع 
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