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  مقدمة    
 لقرار جملس عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفقاً   -١

 ٢٧ ، دورته الثامنة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ١/٥حقوق اإلنسان   
وأُجري استعراض جزر القمر يف االجتمـاع       . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /كانون الثاين 

وترأس وفد جزر القمر معـايل وزيـر   . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين  ٣١التاسع الذي ُعقد يف     
عبـدو  العدل واخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري وحقوق اإلنسان والشؤون اإلسالمية السيد          

، ٢٠١٤فربايـر   / شباط ٤دة يف   واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الرابعة عشرة املعقو       . أوسيين
  . املتعلق جبزر القمرالتقرير

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
أملانيا وبـنن واجلمهوريـة     : التايل لتيسري استعراض احلالة يف جزر القمر      ) اجملموعة الثالثية (

  .التشيكية
، ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١فق القرار    من مر  ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف جزر القمر
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/18/COM/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/18/COM/2) (ب(١٥ وفقاً للفقرة
  .)A/HRC/WG.6/18/COM/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل جزر القمر، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفا إسبانيا      -٤
ة لربيطانيـا   وأملانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحد       

وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية        . العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا   
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ين بأمهية حقـوق اإلنـسان يف       ذكّر وفد جزر القمر بقيادة معايل السيد عبدو أوسي          -٥

  .فقد أىب الوزير إال أن يقود الوفد وقّدم التقرير بنفسه. استراتيجية احلكم يف جزر القمر
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وشدد الوفد على االستقرار السياسي واالنسجام الوطين واجلهد املـستمر لتعزيـز              -٦
 ٢٠٠٩يف عـام    سيادة القانون يف البلد، مما مسح بتنفيذ التوصيات اليت قبلتها جزر القمـر              

  .٧ وبالنظر يف التوصيات اليت مل حتظ بتأييد جزر القمر وعددها ٥٢وعددها 
وتقرير االستعراض الدوري الشامل مثرة مشاورات شاملة مع األطراف املعنية أخذت    -٧

يف االعتبار الصعوبات اليت يعرفها البلد يف جمال تعميق حقوق اإلنسان وإعماهلا بسبب قلـة               
  .شرية واملالية، رغم أن اإلرادة السياسية كانت دائماً موجودةاإلمكانيات الب

ومل تتلق أمانة .  إىل يومنا هذا عمليات التصديق املطلوبة٢٠٠٩وقد أُجريت من عام    -٨
منظمة األمم املتحدة بعض صكوك التصديق ولكن سُتّتخذ التدابري الالزمة لتـصحيح هـذا              

  .الوضع
واعتمدت سياسة وطنيـة حلقـوق      . ة والسياسية وعززت جزر القمر احلقوق املدني      -٩

  .٢٠١٢نوفمرب /اإلنسان يف تشرين الثاين
 من ضروب العقوبة واملعاملـة القاسـية أو   هوتكافح جزر القمر ضد التعذيب وغري     -١٠

ويعاقب مشروع القانون املنقِّح للقانون اجلنائي على التعذيب كما حيظر . الالإنسانية أو املهينة  
دم تنفيذ أي عقوبة إعدام منذ      وجتدر اإلشارة إىل ع   . اص ويلغي عقوبة اإلعدام   االجتار باألشخ 

 لالمتثال ألحكام الوقف االختياري الذي أعلنته األمم املتحدة بشأن تنفيذ عقوبة            ٢٠٠٩ عام
  .اإلعدام
وحققت العدالة تقـدماً    . وقد أُحرز بعض التقدم يف حتسني ظروف عيش السجناء          -١١

ولكـن  . ياكل األساسية والقدرات، خاصة فيما يتعلق برعاية القـّصر        هائالً على مستوى اهل   
  .مستوى املتطلبات صعب املنال نظراً حملدودية الوسائل املالية للحكومة

وقد أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق     . واحلكم الرشيد أحد الشواغل الرئيسية للحكومة       -١٢
وجلنة تفويت الصفقات وكذلك غرفـة      اإلنسان واحلريات واللجنة الوطنية ملكافحة الفساد       
  .للحسابات يف إطار احملكمة العليا اليت أُنشئت حديثاً

 ٢٠١٠وشهدت االنتخابات احلرة والدميقراطية والشفافة الـيت ُنظمـت يف عـام               -١٣
  .مشاركة العديد من النساء

قـر  وقـد أ  . وُتبذل جهود حقيقية لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -١٤
اجملتمع املايل الدويل هذه اجلهود، مما مسح جلزر القمر باالستفادة من مبادرة ختفيض مديونيـة          

  .الدول الفقرية املثقلة بالديون
وُعـدِّل قـانون    . وقد حتسن منـاخ األعمـال     . وتشجع احلكومة القطاع اخلاص     -١٥

  .االستثمارات وُتمنح للمستثمرين مزايا ملدة مخسة أعوام
  .وُيشّجع التعليم التقين. وهي قطاع هام للعمالة. شت السياحةوقد انتع  -١٦
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وُعدِّلت النصوص اليت . وقد ُعزِّزت التشريعات اخلاصة بالعمل لتحسني محاية العمال    -١٧
تنظم صندوق الرعاية االجتماعية من أجل مزيد من الوضوح ولتيسري الوصول إىل التغطيـة              

  .الصحية
واحملكمـة اإلداريـة    . النقابية املعترف هبا يف الدسـتور     وينظم قانون العمل احلرية       -١٨

  .ومفتشية العمل خمتصتان للفصل يف املنازعات احملتملة بني العمال وأرباب العمل
وتيسر احلكومة وصول صيادي األمساك . وُيعد االكتفاء الذايت الغذائي من األولويات       -١٩

اباهتم املختلفة يف وضع أي سياسـة عامـة         وُتشَرك نق . ومريب املاشية واملزارعني إىل االئتمان    
  .تعنيهم
وقد عرف السكن حتـسناً     . والسكن يف جزر القمر الئق بشكل عام رغم هشاشته          -٢٠

  .ملحوظاً يف السنوات األخرية
وقد اعُتمدت خطـة اسـتراتيجية لتعزيـز        . وحيتل احلق يف الصحة مكانة أساسية       -٢١

 تدابري هامة تتعلق باحلـد مـن وفيـات          واعُتِمدت. ٢٠١٤-٢٠١٠القدرات تغطي الفترة    
، اعُتمدت جمانية الوصول إىل الرعاية األولية الطارئـة         ٢٠١٢ومنذ عام   . األطفال واألمهات 

  .وأُنشئت هياكل أساسية صحية جديدة. وفكرة ختفيض أتعاب العملية القيصرية بالنصف
زز قـانون التوجيـه     وقد عُ . ويشكل التعليم حمركاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية       -٢٢

اخلاص بالتعليم بأربع وثائق هامة هي التقرير املتعلق بالنظام التعليمي الوطين، ومذكرة اإلطار             
كليف املوجهة من رئـيس الدولـة       القطاعي للتعليم، ورسالة السياسة التعليمية، ورسالة الت      

رياضة الـيت حتـدد     وزير التعليم الوطين والبحوث والثقافة والفنون املكلف بالشبيبة وال         إىل
رئيسية للتعلـيم الـيت تغطـي       اخلطوط العريضة لسياسة احلكومة يف جمال التعليم واخلطة ال        

 ٢٠٢٠-٢٠١٥وُحدِّدت يف اخلطط املؤقتـة للتعلـيم يف الفتـرة           . ٢٠٢٠-٢٠١٥ الفترة
  .استراتيجيات شاملة تضمن جلميع األطفال فرصاً أفضل للوصول إىل التعليم

  .يف، أُنشئت مراكز ثقافية ودعمتها احلكومةويف اجملال الثقا  -٢٣
ولضمان محاية أفضل لألطفال، ُعزِّزت خدمات االستماع لفائدة األطفال والنـساء        -٢٤

وال توجد مراكز السـتقبال األطفـال الـضعفاء وإعـادة           . ضحايا االعتداء وسوء املعاملة   
د جناح للقصر عند إعادة     وُشيِّ. ويف خمافر الشرطة، أُنشئت ألوية للقّصر واآلداب      . إدماجهم

  . تأهيل أحد السجون
وُيـضمن التـسجيل    . وما زالت محلة التوعية بالتسجيل املنهجي للمواليد مستمرة         -٢٥

  .٢٠١٢ مركزاً للحالة املدنية يف عام ٩٩املنهجي جلميع املواليد اجلدد بإنشاء 
ان واحلريات،  ويف إطار مكافحة عمل األطفال، نظمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس           -٢٦

، حلقات عمل لتوعية معلمي املدارس القرآنية بأسوأ أشكال عمـل           ٢٠١٣سبتمرب  /يف أيلول 
 جلسات وطنية بـشأن أسـوأ       ٢٠١٣نوفمرب  /ونظمت احلكومة يف تشرين الثاين    . األطفال
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 جلسات وطنية بـشأن العنـف       ٢٠١٢مارس  /أشكال عمل األطفال كما نظمت يف آذار      
، نظمت احلكومة، بشراكة    ٢٠١٣أكتوبر  /ويف تشرين األول  . اجلنسي ومجيع أشكال العنف   

مع جلنة احمليط اهلندي، جلسات وطنية إقليمية بشأن أشكال العنف املمارس ضـد النـساء               
  .واألطفال

ويتضمن مشروع تنقيح القانون اجلنائي أحكاماً حتظر امليل اجلنـسي إىل األطفـال               -٢٧
أ أشكال عمل األطفال وجتارة اجلـنس واختطـاف         واملواد اإلباحية واالجتار باألطفال وأسو    

  .القّصر والسخرة
. وتدمج احلكومة يف إجراءاهتا السياسات العامة لصاحل األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٢٨

وجيري حالياً التصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا       
ياكل األساسية مع احتياجات األشخاص ذوي وجيري التفكري يف تكييف بعض اهل. االختياري
وليس هناك متييـز    . وقد أُنشئ صندوق لتقدمي املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة        . اإلعاقة

  .جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة
وقد اعُتِمد . وتشكل البيئة ومحاية التنوع البيئي وتغري املناخ شواغل رئيسية للحكومة         -٢٩

  .ة التنمية املستدامةبيان يشرك الدولة يف عملي
 على موضوع تـرابط     ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩وأخرياً، عكفت جزر القمر يف الفترة من          -٣٠

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع احلقوق املدنية والسياسية رغم وسائلها احملدودة

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٥٨  خالل جلسة التحاور، أدىل     -٣١

  .املقدمة خالل هذه اجللسة يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وأشادت الكويت بإصدار قانون املعلومات واالتصاالت الذي عزز حريـة التعـبري              -٣٢

واإلعالم؛ وإشراك القطاع اخلاص يف السياسات الرامية إىل خفض البطالة، ال سـيما بـني               
الشباب؛ والتشريعات الرامية إىل تعزيز الضمان االجتماعي وتيسري الوصـول إىل التغطيـة             

  .وقدمت الكويت توصية. الطبية، مبا يف ذلك للفئات الضعيفة
وأشادت ليبيا بتصديق الدولة على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان وباإلجراءات             -٣٣

 رعاية صحية جمانيـة يف احلـاالت الطارئـة          اليت اختذهتا لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتقدمي      
  .وقدمت ليبيا توصية. وخفض تكلفة أقسام العمليات القيصرية بالنصف

وأشادت مدغشقر بانضمام الدولة إىل عدة صكوك دولية، وبوضعها تـشريعات يف              -٣٤
جمال حقوق اإلنسان، وبإنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، وبالتقدم الـذي            

وشجعت الدولة على بذل مزيد من اجلهود       . رزته يف اإلصالح القضائي والتعليم والعمالة     أح
  .وقدمت مدغشقر توصيات. لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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وأشادت تايلند باجلهود املبذولة إلدماج التزامات حقوق اإلنـسان يف التـشريعات         -٣٥
 احلكومة على ضمان الوصول إىل وشجعت. الوطنية واعتماد سياسات وطنية حلقوق اإلنسان

التعليم جماناً، ولكنها أعربت عن استمرار قلقها إزاء الوصول إىل الرعاية الصحية، وال سيما              
  .وقدمت تايلند توصيات. للنساء والفئات الضعيفة

وهنأت ملديف جزر القمر بانضمامها إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة              -٣٦
واعترفت بالتحديات الـيت    .  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     الدولية وتصديقها على  

تواجهها يف معاجلة بعض قضايا حقوق اإلنسان والحظت أمهية تعزيـز النظـام القـضائي               
وقـدمت ملـديف   . وتدريب الشرطة على حتسني متتع الفئات الضعيفة حبقـوق اإلنـسان         

  .توصيات
اهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف      ورحبت موريتانيا بالتصديق على عدد من املع        -٣٧

ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فضالً عن اتفاقيات جنيف             
وحثت جزر القمـر علـى مـضاعفة        .  وبروتوكوليها اإلضافيني األول والثاين    ١٩٤٩لعام  

  .جهودها لتعزيز االستقرار السياسي وسيادة القانون
يشيوس اخلطوات اليت اختذهتا جزر القمر لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها          والحظت مور   -٣٨

واعترفت بإنشاء احملكمة العليـا واللجنـة   . خالل اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     
الوطنية ملنع الفساد ومكافحته، واعتماد سياسات حلقوق اإلنسان وورقة استراتيجية بـشأن            

  .موريشيوس توصيةوقدمت . احلد من الفقر والنمو
والحظت املكسيك اعتراف الدستور صراحة بالتزام البلد بتعزيز حقوق اإلنـسان             -٣٩

ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان         . وصياغة سياسات وطنية هلذا الغرض    
ونوهت باجلهود  . واحلريات، ولكنها شددت على احلاجة إىل ضمان تزويدها باملوارد الكافية         

  .وقدمت املكسيك توصيات. كافحة الفساداملبذولة مل
ورحـب  . وأشاد اجلبل األسود باجلهود املبذولة للتصدي للزواج القسري واملبكـر           -٤٠

بتجديد مرافق السجون املخصصة لإلقامة القصرية والتمس معلومات مفصلة عن السياسات           
ـ   . املتعلقة بتحسني الظروف يف السجون ويف مرافق احلبس االحتيـاطي          شروع والحـظ م

وقـدم اجلبـل    . التشريعات الرامية إىل تعديل القانون اجلنائي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام          
  .األسود توصيات

. ورحب املغرب باإلصالحات السياسية وإجراء انتخابات حملية ووطنيـة شـفافة            -٤١
تعلقـة  والحظ اجلهود املبذولة ملواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات مع املبادئ امل           

وكفالـة التعلـيم    ) مبادئ باريس (مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
وقـدم املغـرب    . للجميع ومكافحة الفقر والبطالة من خالل سياسات التـضامن الـوطين          

  .توصيات
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والحظت موزامبيق اخلطوات املتخذة حنو تنفيذ التوصيات السابقة، ال سيما يف ظل              -٤٢
وأشادت بإنشاء الوفد املعين حبقوق اإلنسان وتقدمي تقرير        . ار السياسي يف البلد   عدم االستقر 

والحظـت أن املـساعدة الدوليـة       . الدولة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        
  .وقدمت موزامبيق توصية. تكتسي أمهية حيوية لضمان مزيد من التقدم يف تنفيذ التوصيات

 بإنشاء اللجنة الوطنية ملنع الفساد ومكافحته وبـالوقف االختيـاري           ورحبت أملانيا   -٤٣
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بانتـهاكات حقـوق          . حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام   

اإلنسان يف السجون، مبا يف ذلك فرط طول االحتجاز واالكتظاظ وقلة الغذاء وانعدام املرافق              
  .وقدمت أملانيا توصيات. الصحية ومرافق الصرف الصحي

 ،٢٠١٩-٢٠١٥للفترة  باعتماد استراتيجية لتسريع النمو والتنمية املستدامة       وأشادت عمان     -٤٤
، وسياسـات عامـة     ٢٠١٤-٢٠١٠وورقة استراتيجية بشأن احلد من الفقر والنمو للفترة         

 والحظت أن النساء يتمتعن   . هتدف إىل حتسني صحة السكان ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة        
  .وقدمت عمان توصية. بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال

وأعربت الفلبني عن تقديرها للخطوات املتخذة لتحسني الرعاية الصحية والتعلـيم             -٤٥
وجشعت جزر القمر على مواصلة حتسني أطرها       . للنساء والفتيات وللتصدي لعمل األطفال    

حثتها على النظر يف تسريع عمليـة تعـديل         املؤسسية والتشريعية متشياً مع املعايري الدولية و      
  .وقدمت توصية. القانون اجلنائي

ورحبت الربتغال باعتماد تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وال سيما من خـالل               -٤٦
والحظـت  . إنشاء منتديات للنساء يف جمال األعمال التجارية والسياسة والتنمية املـستدامة          

. يف التعليم والوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبـة اإلعـدام         اجلهود املبذولة لضمان احلق     
  .وقدمت الربتغال توصيات

وأشادت قطر بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات وفريـق متابعـة               -٤٧
التزامات احلكومة املتعلقة باالجتار بالبشر، فضالً عن التصديق على معاهدات دولية حلقـوق             

وقـدمت قطـر    . اد ورقة استراتيجية بشأن النمو واحلد من الفقر       والحظت اعتم . اإلنسان
  .توصيات

وأشادت اململكة العربية السعودية بسن التشريعات، خاصة فيما يتعلـق بالرعايـة              -٤٨
الصحية والعمالة، والتصديق على املعاهدات الدولية والرغبة يف التعاون مع اإلجراءات اخلاصة     

والحظت اإلجراءات القوية املتخـذة لتعزيـز حقـوق      . وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان   
  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصية. اإلنسان، رغم قلة املوارد

وأشادت السنغال بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات واللجنة الوطنيـة            -٤٩
والحظـت  . ملنع الفساد ومكافحته، فضالً عن اعتماد السياسات الوطنية حلقوق اإلنـسان          

  .وقدمت السنغال توصيات. التشريعات املعتمدة ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال
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والحظت سنغافورة املشاريع والربامج الرامية إىل خفض معدل الوفيات النفاسـية              -٥٠
. ووفيات األطفال وحتسني فرص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، ال سيما لألطفـال            

 يف تعزيز احلق يف التعليم، الذي تدل عليه زيادة معـدل االلتحـاق              والحظت التقدم احملرز  
) اليونـسكو (باملدارس وتقرير أُعد بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            

  .وقدمت سنغافورة توصيات). اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
العقوبة البدنيـة يف البيـوت واملـدارس        ورحبت سلوفينيا بإعادة النظر يف ممارسة         -٥١

. وشجعت احلكومة على حظر العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن واملعاقبـة عليهـا             
ورحبت بالسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ولكنها أعربت عن استمرار قلقهـا إزاء             

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. ارتفاع معدل العنف ضد النساء
 الصومال بوفد جزر القمر وهنأه على العرض املمتـاز لتقريـره الـدقيق              ورحب  -٥٢

ورحب بتنفيذ جزر القمر ملعظم التوصيات اليت قبلتها خـالل         . والشفاف وعلى التقدم احملرز   
  .وقدم الصومال توصيات. اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

ر لتعزيـز أطرهـا املؤسـسية    وأشاد جنوب السودان باجلهود اليت بذلتها جزر القم       -٥٣
ورحب بالتعديالت اليت أُجريت على الدستور إلدماج مبادئ حقوق اإلنـسان           . والتشريعية

وشجع البلد على مواصلة التعاون     . وبتوقيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واملصادقة عليها      
  .وقدم جنوب السودان توصيات. مع آليات حقوق اإلنسان

تقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وضـع إطـار             والحظت إسبانيا ال    -٥٤
دستوري وقانوين، والتصديق على خمتلف صكوك حقوق اإلنسان، واجلهود املبذولة ملكافحة           

والحظت مع التقدير أن الدستور ينص على احلرية الدينيـة          . العنف القائم على نوع اجلنس    
  .وقدمت إسبانيا توصيات. ي اإلعاقةوأشادت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذو

والحظت ماليزيا إدراج معايري حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية والتحسينات            -٥٥
وأشادت باجلهود املبذولة ملكافحة عمل     . اليت طرأت يف جمال محاية حقوق النساء واألطفال       

ودعـت  . ى األميـة  األطفال، وزيادة معدل االلتحاق باملدارس والوصول إليها، والقضاء عل        
  .وقدمت ماليزيا توصية. اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم واملساعدة

ورحبت توغو بالتعزيز املؤسسي، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان          -٥٦
واحلريات واللجنة الوطنية ملنع الفساد ومكافحته واملكتب العام للتضامن والدعوة إىل املساواة            

والحظت املبادرات اليت اتُِّخذت، رغم املوارد احملدودة، يف جمـاالت الرعايـة            . بني اجلنسني 
  .وقدمت توغو توصيات. الصحية والتعليم وحقوق املرأة

وأشادت مصر باجلهود اليت ُبذلت حلماية حقوق اإلنسان واحترامها رغم التحديات             -٥٧
نية حلقوق اإلنـسان وإنـشاء      والحظت اعتماد سياسات وط   . التقنية واملؤسسية وقلة املوارد   



A/HRC/26/11 

GE.14-13134 10 

وقدمت . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات واإلجراءات املتخذة ملكافحة الفساد ومنعه
  . مصر توصيات

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة باجلهود املبذولة يف جمال احلقـوق االقتـصادية              -٥٨
. لربامج اإلمنائيـة والقتـصاد قـوي    واالجتماعية والثقافية لتعزيز اهلياكل األساسية الالزمة ل      

والتمـست  . وأشادت باخلطوات اليت املتخذة ملكافحة الفقر وضمان العدالـة االجتماعيـة          
  .وقدمت توصيات. معلومات مفصلة عن السياسات الوطنية حلقوق اإلنسان والنتائج احملققة

 جزر القمر يف    ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مبشاركة         -٥٩
. عملية االستعراض الدوري الشامل، ولكنها قالت إن هناك حاجة إىل مزيد مـن التقـدم              

والحظت أن جزر القمر وقعت ولكنها مل تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن               
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              

ورأت أن  . دنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        امل
وقـدمت  . على جزر القمر أن تتخذ إجراءات يف جمايل احلرية الدينية والوصول إىل العدالـة             

  .اململكة املتحدة توصيات
مات مـدبري   وأشادت الواليات املتحدة األمريكية باإلصالحات الدميقراطية وحماك        -٦٠

االنقالب واستمرار احلكم املدين، ولكنها الحظت أن قضايا الفساد الرمسي وعـدم فعاليـة              
وحثـت جـزر    . النظام القضائي وفساده وحقوق املفاوضة اجلماعية ما زالت مصدراً للقلق         

. القمر على السماح بزيادة إمكانية الوصول إىل السجون والحظت ظروف االحتجاز السيئة           
  .اتوقدمت توصي

وشكر وفد جزر القمر ممثلي الدول على تقديراهتم اإلجيابية وتشجيعاهتم وأعلن أنـه        -٦١
  .أحاط علماً مبالحظاهتم

ورداً على أسئلة أملانيا ومدغشقر واملكسيك والواليات املتحدة، أشار وفـد جـزر              -٦٢
غ معـايري   القمر إىل أن قدم السجون حقيقة ال ُتنكر والتمس مساعدة اجملتمع الدويل لبلـو             

  .مقبولة وضمان إدماج السجناء السابقني يف اجملتمع
ورداً على أسئلة الربازيل وتشاد وتوغو وسلوفينيا ومصر واململكة املتحدة لربيطانيـا          -٦٣

العظمى وأيرلندا الشمالية وموزامبيق، أشار وفد جزر القمر إىل أن حكومة بلده صدقت على             
. ٢٠٠٩ا خالل االستعراض الدوري الشامل لعـام        الصكوك اليت طُلب منها التصديق عليه     

وأضاف أن هذه   . واعترف الوفد بأن بعض صكوك التصديق مل تصل إىل أمانة األمم املتحدة           
الصكوك ستصل عما قريب وأن حكومة جزر القمر ستصدق على االتفاقيات واملعاهـدات             

  .اليت مل تصدق عليها
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قمر أن حرية التعـبري مـضمونة وأن        ورداً على سؤال الكويت، أعلن وفد جزر ال         -٦٤
وتشكل نقابـات قويـة يف جـل        . ومييز هذه احلرية وفرة وسائط اإلعالم     . الصحافة حرة 

  .القطاعات حلقة أساسية يف اجملتمع املدين
ورداً على أسئلة أملانيا وتايلند وجيبويت والسنغال واملغرب واملكسيك، أشار وفـد              -٦٥

جلهود الالزمة لتعزيز الوسائل املالية للجنة الوطنية حلقـوق    جزر القمر إىل أن احلكومة تبذل ا      
  .اإلنسان واحلريات وأن استقاللية هذه اللجنة مضمونة

ورداً على أسئلة السنغال والكويت وماليزيا ومدغشقر واملغرب وموريتانيا، أشـار             -٦٦
. ئيـسية وفد جزر القمر إىل أن استحداث العمالة ملكافحة البطالة شغل مـن الـشواغل الر              

وأضاف أن ذلك يتجلى يف تعزيز القطاع اخلاص الذي هو أفـضل مـستحدث للثـروات                
ويعرف التمويل بالغ الصغر والوصول     . ويشكل استحداث دار العمالة خطوة هامة     . والعمالة

  .إىل االئتمان تطوراً
 ورداً على أسئلة اجلزائر واملغرب واململكة املتحدة، أشار وفد جـزر القمـر إىل أن                -٦٧

. ضيق مساحة اإلقليم ييسر إمكانية الوصول إىل العدالة وغالباً ما ُتنظم جلسات حماكم متنقلة             
ومن املتوقع إنشاء هيئـات     . وتعتزم احلكومة توفري احلماية القانونية جلميع املتقاضني املعوزين       

  .قضائية جمتمعية
ملتحدة، أشـار وفـد     ورداً على أسئلة إسبانيا وبوتسوانا واجلبل األسود والواليات ا          -٦٨

جزر القمر إىل أن مشروع القانون املتعلق بتنقيح القانون اجلنائي ينص على إلغـاء عقوبـة                
  .وأضاف أن بلده حيترم الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام. اإلعدام
. ورداً على سؤال الواليات املتحدة، قال وفد جزر القمر إن الفساد حقيقة واقعيـة               -٦٩

وقد أُنشئت جلنـة    . ن تدابري إدارية وقانونية ُتتََّخذ بانتظام يف حالة ثبوت الفساد         وأشار إىل أ  
. وليست كثرة تغيري وزراء العدل مرتبطة بأي نوع من أنواع الفساد          . وطنية ملكافحة الفساد  

  .إمنا يتعلق األمر مبشاكل سياسية بالتحديد
افورة وقطر وليبيا ومدغـشقر     ورداً على أسئلة تايلند واجلبل األسود وجيبويت وسنغ         -٧٠

واملغرب، أعلن وفد مجهورية القمر أن سياسة الصحة اليت تنتهجها احلكومة تعطي األولويـة              
وأُحرز تقدم هائل لكي يكون بإمكان األشخاص الضعفاء الوصول إىل          . لصحة األم والطفل  

  .الصحة
 النساء لديهن سلطة يف     ورداً على أسئلة الربتغال وتايلند وجيبويت، أشار الوفد إىل أن           -٧١

فعلى سبيل املثـال،  . وهن حمميات بآليات تقليدية  . ولسن أدىن مركزاً يف اجملتمع    . جزر القمر 
وهن مميزات يف اإلرث    . يف حالة الطالق، يغادر الزوج بيت الزوجية ويتركه للمرأة لتتمتع به          

وال سيما يف جمال االئتمـان      ويتمتعن بقوة كبرية يف خمتلف الرابطات اجملتمعية،        . تبعاً للتقاليد 
ولديهن نفوذ كـبري يف القـرار       . وهن ينجحن يف التجارة   . التكافلي والزراعة وتربية املاشية   
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وحتتل النساء مكانة بارزة يف املؤسسات العامة       . ويف البيت، يؤثرن يف صنع القرار     . السياسي
.  عامـاً ١٨سن الزواج هو   واحلد األدىن ل  . صاحبة القرار ويف الوظائف اإلدارية االستراتيجية     

  .وحيظر قانون األسرة والقانون اجلنائي الزواج املبكر
والواليات املتحدة، أشـار    غانا واملكسيك واململكة املتحدة     ورداً على أسئلة أملانيا و      -٧٢

وتقضي قاعدة ضمنية باحترام . الوفد إىل وجود تقليد قدمي جداً للتسامح الديين يف جزر القمر 
. وال ُيسمح بإنـشاء الطوائـف     . ية لألخرى باالمتناع عن أي أعمال تبشريية      كل مجاعة دين  

غري أن احلكومة يقظـة فيمـا       . وعلى هذا األساس، ال ُيضطهد أحد بسبب معتقداته الدينية        
  .خيص حماوالت استخدام الدين كأداة ألغراض سياسية

مـر إىل أن القـانون   ورداً على أسئلة إسبانيا والربازيل وهولندا، أشار وفد جزر الق          -٧٣
  .وال توجد حالياً يف اجلمعية أغلبية سياسية لتغيري القانون. اجلنائي يعاقب املثلية اجلنسية

ورحبت أوروغواي بقبول معظم التوصيات املقدمة خالل اجلولة األوىل لالستعراض            -٧٤
زيـز  والحظت إنشاء إدارات حكوميـة لتع     . الدوري الشامل واملساعي الرامية إىل تنفيذها     

املساواة بني اجلنسني وجهود مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال             
وقدمت . والحظت تشييد مدارس جديدة وزيادة معدل االلتحاق باملدارس    . التمييز ضد املرأة  

  .أوروغواي توصيات
وطنية حلقوق  ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية باإلصالح الدستوري وبوضع سياسات           -٧٥

 ،٢٠١٥-٢٠١٣والحظت زيادة معدل االلتحاق باملدارس وخطة التعليم املؤقتة للفتـرة           . اإلنسان
كما الحظت أن االستراتيجيات املتصلة بالصحة أدت إىل جمانية الرعاية يف حاالت الطوارئ             

  .وقدمت توصية. وبرامج التغذية ومحالت مكافحة املالريا
ضح يف التقرير الوطين حلالة حقوق اإلنسان والتحديات        ورحب اليمن بالوصف الوا     -٧٦

اتفاقيـة  : ورحب بالتصديق على املعاهدات التالية أو االنضمام إليها أو توقيعهـا          . املواجهة
حقوق الطفل، والربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان ببيـع األطفـال            

وبإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة، والعهـد        واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية       
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، واتفاقيـة             

لتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو        حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مناهضة ا      
وقدم الـيمن  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     

  .توصية
والحظت اعتماد سياسـات وطنيـة      . ورحبت أفغانستان بالتقرير الوطين الشامل      -٧٧

وأشادت باخلطوات املتخذة للحـد     . ةحلقوق اإلنسان واجلهود املبذولة حنو إدارة قضائية فعال       
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من البطالة وتوفري رعاية صحية جمانية يف حاالت الطوارئ، ومكافحة عمل األطفال، وزيادة             
  .وقدمت أفغانستان توصية. معدل االلتحاق باملدارس

والحظت اجلزائر أن عدة صكوك قانونية دولية أُدجمت يف التشريعات الوطنيـة يف               -٧٨
ورحبت بسياسات تعزيز حقـوق     . ية والعمل والشفافية والقطاع العام    جماالت الرعاية الصح  

اإلنسان والتدابري الرامية إىل حتسني حالة األشخاص الضعفاء واألطفال والنساء واألشخاص           
  .وقدمت اجلزائر توصيات. ذوي اإلعاقة

وأشادت أنغوال باعتماد سياسات وطنية حلقوق اإلنسان واستراتيجية للنمو السريع            -٧٩
.  بغية تنفيذ التوصيات املقبولة خالل اجلولة األوىل       ٢٠١٩-٢٠١٥والتنمية املستدامة للفترة    

وأشادت عالوة على ذلك بتصديق الدولة على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال              
التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهـد           

  .وقدمت أنغوال توصية.  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدويل
ورحبت األرجنتني بتنفيذ السياسات العامة واعتماد سياسـات وطنيـة حلقـوق              -٨٠

ورحبت بانضمام . وحثت جزر القمر على تكثيف جهودها للوفاء بالتزاماهتا الدولية. اإلنسان
فل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالهلم يف      الدولة إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الط      

  .وقدمت األرجنتني توصيات. البغاء ويف املواد اإلباحية
ورحبت أستراليا بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات واجلهود املبذولـة             -٨١

لتعزيز املساواة بني اجلنسني والتصدي لالجتار بالنساء واألطفال وحظـر عمـل األطفـال              
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بـإجراءات        .  الفساد وإلغاء عقوبة اإلعدام    ومكافحة

  .وقدمت أستراليا توصيات. التوقيف غري القانونية ومدة االحتجاز والظروف يف السجون
. وأشادت أذربيجان بانضمام الدولة إىل الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان           -٨٢

القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والعملية املضطلع هبا        وسلطت الضوء على إصالح     
والحظـت أذربيجـان    . إلدماج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنيـة        

  .وقدمت توصيات. اإلصالحات التعليمية
وأشادت البحرين باإلجراءات املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني، ال سيما إشراك             -٨٣
ساء يف هيئات صنع القرار، وإنشاء منتديات للنساء يف جمايل األعمال التجارية والـسياسة              الن

وأشادت بعقد اجتماعات بشأن العنـف اجلنـسي        . وتعزيز دور النساء يف التنمية املستدامة     
  .وقدمت البحرين توصية. وغريه من أشكال العنف

عيدين الوطين واحمللي وإنشاء    ورحبت بوتسوانا بإجراء انتخابات دميقراطية على الص        -٨٤
واستفـسرت عـن    . وشجعت على مواصلة تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي      . حمكمة عليا 

التدابري اليت سُتتخذ ملكافحة االجتار بالبشر والتمست معلومات عن وضع القانون اجلنـائي             
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. اجلديد
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وأعربت عـن   . مية يف جمال حقوق اإلنسان    وأشادت الربازيل بتعزيز اهلياكل التنظي      -٨٥
 وكانت خطوة هامة حنـو      ٢٠١٠تقديرها لالنتخابات الوطنية الناجحة اليت أُجريت يف عام         

وأعربت عن رأيها بأن بإمكان جزر القمر أن تتخـذ          . توطيد الدميقراطية وتعزيز املؤسسات   
  .ازيل توصياتوقدمت الرب. خطوات إضافية فيما يتعلق بامليل اجلنسي وحقوق النساء

والحظت كابو فريدي أن املوارد غري الكافية والتقاليد االجتماعية الراسخة تـشكل            -٨٦
غري أهنا رحبت باعتماد سياسات وطنية حلقوق اإلنسان والقـانون اجلنـائي            . حتدياً للتغيري 

. ماجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية واستراتيجية وخطة للتصدي للفساد وخطة وطنية للتعلي          
  .وقدمت توصيات

وسألت كندا عما إذا كان قد ُوِضع إجراء لتلقي شـكاوى التمييـز يف العمالـة                  -٨٧
ورحبت باعتماد سياسات وطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق           . ومعاجلتها

والحظت اخلطوات املتخذة لضمان مشاركة النساء مشاركة نشيطة يف         . اإلنسان واحلريات 
  . وقدمت كندا توصيات.االقتصاد

والحظت تشاد أن التعديالت الدستورية أدت إىل تعزيز املؤسسات وضمان إدماج             -٨٨
ورحبـت  . القيم العاملية املتمثلة يف الكرامة اإلنسانية والتسامح واحلرية يف التشريعات احمللية          

لقمـر طـرف يف     بالتدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة واملعلومات اليت تفيد بأن جزر ا          
  .وقدمت تشاد توصيات. الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

وهنأت الصني جزر القمر على تعزيز حقوق النساء واألطفال واألشـخاص ذوي               -٨٩
ه مـن   اإلعاقة وعلى التزامها بتعزيز التمتع باحلقوق املتصلة بالرعاية الصحية والتعليم وغـري           

  .وقدمت الصني توصية. احلقوق االجتماعية والثقافية
والحظت الكونغو اإلصالحات املؤسسية، وال سيما اعتماد سياسات وطنية حلقوق            -٩٠

وينبغـي أن  . اإلنسان وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ونظام شفاف إلدارة األموال العامة  
وقـدمت  . عدم التمييز واحلق يف التعلـيم     تركز جهود إضافية على إقامة العدل واملساواة و       

  . الكونغو توصية
ورحبت كوبا بالتدابري املتخذة لضمان احلق يف التعليم واجلهود املبذولة الستئـصال              -٩١

وأشادت مببادرات حتسني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية،        . األمية على الصعيد الوطين   
وخفض تكاليف العمليات اجلراحية، مبـا يف       وال سيما الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ؛        

وقدمت كوبـا   . ذلك العمليات القيصرية؛ وحتسني اهلياكل األساسية لنظام الرعاية الصحية        
  .توصيات

وشجعت جيبويت جزر القمر على مواصلة التعاون مع شركائها الدوليني، ال سـيما           -٩٢
ورحبت باملبادرة . شأة حديثاً لتوفري تدريب مالئم للموظفني يف مؤسسات حقوق اإلنسان املن        

وطلبت مزيداً من   . الرامية إىل ضمان حتسني فرص الوصول إىل الرعاية الصحية لألم والطفل          
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وقـدمت جيبـويت    . املعلومات بشأن وضع التعديالت اليت أُجريت على التشريعات اجلنائية        
  .توصيات

يد من القـوانني    وأشادت تونس بالتعديالت اليت أُجريت على الدستور وبسن العد          -٩٣
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات        . الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان    

  .وقدمت تونس توصيات. واملكتب العام للتضامن والدعوة إىل املساواة بني اجلنسني
وأشادت إثيوبيا باعتماد جزر القمر سياسات وطنية حلقوق اإلنسان من شـأهنا أن               -٩٤

والحظت مع التقدير التصديق على     . هود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      تعزز اجل 
  .وقدمت إثيوبيا توصيات. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت فرنسا باجلهود اليت تبذهلا جزر القمر لتنفيذ عدد من التوصيات اليت قبلتها               -٩٥
 وأشادت بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق   .خالل اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل   

  .وقدمت فرنسا توصيات. اإلنسان واحلريات واللجنة الوطنية ملنع الفساد ومكافحته
وأشادت غابون بانضمام جزر القمر أو إىل الصكوك الدولية أو اإلقليمية األساسية              -٩٦

. ان واحلريـات  حلقوق اإلنسان أو تصديقها عليها وبإنشائها للجنة الوطنية حلقوق اإلنـس          
ورحبت بالتعديالت اليت أُجريت على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية هبدف إلغاء            

  .وقدمت غابون توصية. عقوبة اإلعدام
والحظت هولندا التزام البلد باملساواة وعدم التمييز، والحظت علـى اخلـصوص              -٩٧

غري أن القلـق ظـل      . جلنسي ضد النساء  التدابري الرامية إىل التصدي للعنف املرتيل والعنف ا       
يساورها إزاء العنف ضد النساء وعدم وجود تدابري حلماية الضحايا وشجعت على مواصلة             

  .وقدمت توصيات. اجلهود يف تلك اجملاالت
وأشادت غانا بإنشاء احملكمة العليا وخمتلف املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان   -٩٨

وأيدت غانا النداء الذي وجهه البلد إىل اجملتمع الدويل لتقـدمي           . ومحايتها ومكافحة الفساد  
. املساعدات من أجل تعزيز املؤسسات ذات الصلة بالقدرات البشرية واملالية والتقنية الالزمة           

  .وقدمت غانا توصيات
وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للخطوات املتخذة لتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي،         -٩٩

 وضع سياسات وطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان             مبا يف ذلك  
ورحبت باجلهود اليت تبذهلا الدولة لضمان حقوق اإلنسان، خاصة برامج إذكـاء     . واحلريات

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. التوعية اليت أنشأهتا ملكافحة عمل األطفال
ع النمو واستدامة التنمية واحلد من الفقر       ورحب العراق باعتماد استراتيجيات لتسري      -١٠٠

وأشادت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          . وخبطة لبناء القدرات  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال              
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لجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات       التمييز العنصري وإنشاء وفد حقوق اإلنسان وال      
  .وقدم العراق توصيات. والشبكة الوطنية للمدافعني عن املساواة بني اجلنسني

ورحبت أيرلندا باعتماد سياسات وطنية حلقوق اإلنسان وبالتشريعات الراميـة إىل             -١٠١
. ساسـي إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن تصديق الدولة على نظام روما األ            

والحظت أن جزر القمر ليست طرفاً يف بعض الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان              
والحظت مشاعر القلق اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات فيما خيص معدالت األمية بـني              

  .وقدمت أيرلندا توصيات. النساء والفوارق بني اجلنسني يف التعليم
وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات وشـجعت جـزر        والحظت كينيا إنشاء اللجنة ال      -١٠٢

ورحبت بالتزام احلكومة بضمان التنفيذ الكامـل  . القمر على ضمان تزويدها باملوارد الكافية     
للتوصيات اليت قبلتها خالل اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل وجبهودها املـستمرة            

  .وقدمت كينيا توصية. هلذا الغرض
لقمر عن امتنانه جمللس حقوق اإلنسان، وللمجموعة الثالثية اليت         وأعرب وفد جزر ا     -١٠٣

يسرت االستعراض الدوري الشامل حلالة حقوق اإلنسان يف جزر القمر، والبعثـة الدائمـة              
فونية، ومفوضية األمم  جنيف، واملنظمة الدولية للفرنك    لسويسرا لدى مكتب األمم املتحدة يف     

ب املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف جزر القمـر،          املتحدة العليا حلقوق اإلنسان، ومكت    
  .ومجيع من ساندوه يف هذه العملية

  .وأحاط الوفد علماً بتدخالت اجلميع وتعهد باستخالص دروس للمستقبل  -١٠٤
وأعرب الوفد عن رغبة احلكومة يف مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان               -١٠٥

  .ألمر يتعلق بعملية مستمرةومحايتها وإعماهلا ألن ا
  .ودعا املقررين اخلاصني وخرباء هيئات املعاهدات إىل زيارة جزر القمر  -١٠٦
والتمس دعم البلدان واملنظمات لتنفيذ التوصيات الصادرة عـن اجلولـة الثانيـة               -١٠٧

  .لالستعراض الدوري الشامل
  .ر القمروشكر الدول اليت أعربت عن استعدادها للبقاء إىل جانب جز  -١٠٨
وينبغي يف رأي الوفد عدم السماح بتسبب اهلشاشة والضعف االقتصادي والطلـب              -١٠٩

االجتماعي امللح يف إبطال اجلهود اليت ُبِذلت وال املساس بتلك اليت سُتبذل يف جمال حقـوق                
  .اإلنسان يف جزر القمر
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  **تأو التوصيا/نتاجات وتاالس  -ثانياً  
  :ات الواردة أدناه وأعربت عن تأييدها هلانظرت جزر القمر يف التوصي  -١١٠

املضي يف إلغاء عقوبة اإلعدام رمسيـاً وتوقيـع الربوتوكـول             -١-١١٠
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه          

  ؛)أملانيا(
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -٢-١١٠

ملدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام واملضي يف إلغاء عقوبة  باحلقوق ا 
  ؛)سلوفينيا(اإلعدام جلميع اجلرائم 

توقيع الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص            -٣-١١٠
باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام كخطوة حنو تـسريع            

ون اجلنائي اجلديد ومشروع قانون اإلجراءات اجلنائية اللذين        إقرار مشروع القان  
  ؛)أوروغواي(سيتضمنان إلغاء عقوبة اإلعدام 

اعتماد وقف اختياري حبكم القانون والتصديق على الربوتوكول   -٤-١١٠
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبـدف إلغـاء            

  ؛)لالربتغا(عقوبة اإلعدام 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد الـدويل            -٥-١١٠

  ؛)أستراليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري           -٦-١١٠

  ؛)فرنسا(الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
القانون اجلنائي اجلديد الذي يهـدف إىل       تسريع عملية اعتماد      -٧-١١٠

  ؛)توغو(إلغاء عقوبة اإلعدام 
اعتماد إلغاء عقوبة اإلعدام، أو على األقـل وقـف مؤقـت              -٨-١١٠

  ؛)إسبانيا (١٩٩٨ و١٩٧٧ن فعلت ذلك مرتني يف عامي لتطبيقها، كما سبق أ
  ؛)اجلبل األسود(إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون   -٩-١١٠
لة تعزيز اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها،         مواص  -١٠-١١٠

بوسائل منها التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومها أداتـان          

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 عن االتفاقيـة    رئيسيتان لتعزيز ومحاية عدد من احلقوق األساسية األخرى، فضالً        
  ؛)إندونيسيا(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -١١-١١٠
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         

  ؛)الربتغال(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
مواصلة جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقيـة الدوليـة            -١٢-١١٠

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فضالً عن صكوك دولية رئيـسة            
  ؛)األرجنتني(أخرى حلقوق اإلنسان ليس البلد طرفاً فيها بعد 

يـة مجيـع    املضي يف عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلما         -١٣-١١٠
  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -١٤-١١٠
أشكال التمييز ضد املرأة، وتعزيز القدرات املؤسسية على الصعيد الوطين وعلى           

  ؛)أستراليا(صعيد اجلزيرة لتنفيذ سياسات وبرامج املساواة بني اجلنسني 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٥-١١٠

  ؛)غانا (٢٠٠٠املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت وقعتها جزر القمر يف عام 
مواصلة إجراءات التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي          -١٦-١١٠

  ؛)العراق(اإلعاقة 
راطيـة  النظر يف التصديق على امليثاق األفريقـي بـشأن الدميق           -١٧-١١٠

  ؛)إثيوبيا(واالنتخابات واحلكم 
ضمان استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات،           -١٨-١١٠

  ؛)تايلند(وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية للوفاء بواليتها 
مواصلة جهودها الرامية إىل اعتماد احلكم الرشيد وتعزيز دور           -١٩-١١٠

  ؛)اليمن(نسان اللجنة الوطنية حلقوق اإل
ضمان امتثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ملبـادئ      -٢٠-١١٠

  ؛)فرنسا(باريس 
تنفيذ السياسات الوطنية حلقوق اإلنسان بنجاح ومواصلة عملية    -٢١-١١٠

  ؛)أذربيجان(إدماج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية 
 اللتماس املساعدة التقنية من أجل تقويـة        تعزيز اجلهود املبذولة    -٢٢-١١٠

  ؛)قطر(وظيفة املؤسسات القائمة املتمثلة يف تعزيز احلقوق واحلريات 
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اختاذ خطوات إضافية لزيادة استقاللية وكالة مكافحة الفـساد           -٢٣-١١٠
حىت ميكنها أن حتقق بدقة يف ادعاءات الفساد ذات املصداقية، وزيـادة عـدد              

الواليـات املتحـدة    ( احلاالت داخل املنظومة القضائية      احملاكمات اخلاصة هبذه  
  ؛)األمريكية

ضمان استقاللية خمتلف مؤسسات حقوق اإلنسان ومكافحـة          -٢٤-١١٠
  ؛)غانا(الفساد 
تكثيف جهودها ملكافحة الفساد، بوسائل منها إذكاء الـوعي           -٢٥-١١٠
  ؛)أستراليا(العام 
تمثلـة يف االنـضمام إىل      مواصلة املمارسة الناجحة واهلامـة امل       -٢٦-١١٠

  ؛)أذربيجان(الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 
اخلوض يف محلة لنشر وتعميم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق           -٢٧-١١٠

  ؛)الكونغو(اإلنسان يف اإلقليم الوطين ككل 
مواصلة تعاوهنا مع صكوك األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             -٢٨-١١٠

  ؛)أذربيجان(
مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني التعاون فيما بني املؤسسات           -٢٩-١١٠

  ؛)أنغوال(الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات 
تعزيز وظائف املؤسسات الوطنية لتسريع عملية تقدمي التقـارير        -٣٠-١١٠

  ؛)العراق(الدورية إىل هيئات املعاهدات 
اصـة املواضـيعية    توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخل        -٣١-١١٠

  ؛)اجلبل األسود(
ضمان استقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان وضـمان           -٣٢-١١٠

ومنحها الوسائل الالزمة للعمل وفقاً ملبادئ باريس، وإصدار دعـوة دائمـة إىل             
  ؛)تونس(املكلفني بواليات يف جملس حقوق اإلنسان 

 هبا جمموعات اجملتمع    توسيع اجملال لألنشطة املستقلة اليت تضطلع       -٣٣-١١٠
  ؛)غانا(املدين وإصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لزيارة جزر القمر 

وضع خطة عمل استراتيجية وطنية ملنع مجيع أشكال العنف ضد            -٣٤-١١٠
  ؛)ملديف (  املرأة كما الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ؛)سلوفينيا(نف ضد املرأة وضمان تنفيذه اعتماد قانون بشأن الع  -٣٥-١١٠
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اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة، والتشديد بـشكل          -٣٦-١١٠
خاص على محاية الضحايا، ومساءلة اجلناة، فضالً عن إذكـاء الـوعي هبـدف              

  ؛)الربتغال(تشجيع اإلبالغ عن العنف املرتيل والعنف اجلنسي 
ايا العنف اجلنسي أو ضحايا     إنشاء مراكز دعم متخصصة لضح      -٣٧-١١٠

  ؛)البحرين(االعتداء اجلنسي على النساء واألطفال 
إنشاء مآوي وغري ذلك من املرافق لضحايا العنف، مبا يف ذلك             -٣٨-١١٠

العنف املرتيل والعنف اجلنسي، وكفالة دعمهم دعماً كافياً من الناحيـة الطبيـة             
رتيل والعنف اجلنسي من خـالل      والنفسية والقانونية واملالية، ومكافحة العنف امل     

وسائل منها محالت التوعية العامة والتعليم وتعزيز الوصول املتـساوي وغـري            
التمييزي إىل فرص العمل واهلياكل األساسية الصحية ومرافق املـاء والـصرف            

  ؛)أملانيا(الصحي والعدالة 
ة زيادة جهودها ملكافحة العنف اجلنسي والعنف املرتيل ضد املرأ          -٣٩-١١٠

  ؛)هولندا(
تعزيز محاية املرأة من العنف، ومكافحة إفالت مرتكيب العنـف            -٤٠-١١٠

  ؛)فرنسا(ضد املرأة من العقاب واختاذ تدابري حمددة للضحايا 
مواصلة جهودها للقضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد           -٤١-١١٠
  ؛)تونس(املرأة 
 على مجيـع أشـكال     تكثيف تنفيذ التدابري اليت تسمح بالقضاء       -٤٢-١١٠

  ؛)أوروغواي(التمييز ضد املرأة 
جنوب (مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة           -٤٣-١١٠

  ؛)السودان
التوعية باملعايري الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -٤٤-١١٠

ـ             سكان التمييز ضد املرأة ونشرها يف اجملتمع املدين بلغة مفهومة وواضحة لدى ال
  ؛)أوروغواي(احملليني، من خالل تعاون قائم على الشراكة مع اجملتمع املدين 

تعزيز السياسات الالزمة الحترام وتعزيز حقوق املرأة ودورهـا         -٤٥-١١٠
  ؛)مصر(يف خمتلف اجملاالت، إذ إن املرأة شريك رئيسي يف العملية اإلمنائية 

، مبا يف ذلك ما يتعلق      مواصلة اإلصالحات يف جمال حقوق املرأة       -٤٦-١١٠
بالوضع الزوجي وعلى اخلصوص ما يتعلق بالزواج القسري والـزواج املبكـر            

  ؛)كابو فريدي(
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مواصلة توعية السكان، وال سيما النساء، حبقـوق اإلنـسان            -٤٧-١١٠
واملؤسسات الوطنية اجلديدة، فضالً عن التحسيس بالقوالب النمطيـة املرتبطـة       

  ؛)جيبويت(حبقوق اإلنسان 
مواصلة تكثيف جهودها من أجل زيادة تعزيز حقـوق املـرأة             -٤٨-١١٠

ومحايتها بتخصيص املوارد الالزمة وتنفيذ أنشطة التوعية بأمهية مشاركة املرأة يف           
عملية صنع القرار، واختاذ التدابري الالزمة لزيادة مشاركتها يف احلياة الـسياسية            

  ؛)ماليزيا(والعامة 
قدم هام بشأن إعمال حقوق املرأة، وال سيما        السعي إىل حتقيق ت     -٤٩-١١٠

  ؛)الربازيل(حنو زيادة حصتها يف مراكز صنع القرار ويف السياسة بوجه عام 
تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملـرأة،            -٥٠-١١٠

واختاذ تدابري لزيادة مشاركة النساء مشاركة نشيطة يف احلياة السياسة والعامـة            
  ؛)كندا(

  ؛)مدغشقر(تعزيز تشجيع األنشطة اليت تدر الدخل على النساء   -٥١-١١٠
حتسني وصول النساء يف املناطق الريفية إىل العدالة واألنـشطة            -٥٢-١١٠
  ؛)اجلزائر(تسمح هلن وألسرهن بتحسني مستوى عيشهم  اليت
  ؛)جنوب السودان(اختاذ تدابري مالئمة ملكافحة االجتار بالبشر   -٥٣-١١٠
تكثيف مكافحتها جلميع أشكال التمييز واسـتغالل األطفـال           -٥٤-١١٠

  ؛)غابون(املنحدرين من أسر فقرية 
اختاذ خطوات لتحسني ظروف احتجـاز الـسجناء وتعزيـز            -٥٥-١١٠

ج بديلـة   ُهوينبغي التشديد بشكل خاص على حتديد نُ      . استقاللية آليات املراقبة  
  ؛)أملانيا(تمع للسجن وكذلك على إعادة إدماج السجناء يف اجمل

اختاذ تدابري لتحسني ظروف السجن، ال سيما يف جمايل الغـذاء             -٥٦-١١٠
والصرف الصحي، وضمان احترام حقوق السجناء وفقاً ملعايري القانون الـدويل           

  ؛)املكسيك(
حتسني ظروف االحتجاز حبيث تكون مؤاتية الحتـرام كرامـة            -٥٧-١١٠

  ؛)مدغشقر(السجناء 
الح القضائي بغية حتسني الوصـول إىل العدالـة         مواصلة اإلص   -٥٨-١١٠

  ؛)املغرب(بتشجيع حتسني التغطية اإلقليمية واالرتقاء بإدارة السجون 
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حتسني ظروف االحتجاز متشياً مع االلتزامات الدولية والتحلي          -٥٩-١١٠
مبزيد من املرونة يف السماح ملنظمات حقوق اإلنـسان واملنظمـات اإلنـسانية             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ز االحتجاز بالوصول إىل مراك
إعادة النظر يف حقوق احملتجزين والظروف يف السجون احملليـة            -٦٠-١١٠

ومرافق االحتجاز حىت تستويف املعايري الدولية، ال سيما عندما يكون األمر يتعلق            
  ؛)أستراليا(باجلناة األحداث 

حداث احملتجـزين يف    اختاذ تدابري لتحسني الظروف املعيشية لأل       -٦١-١١٠
أجنوان ويف مرافق موروين وفومبوين، وكذلك إنشاء مرافـق لرعايـة األطفـال             

  ؛)جيبويت(لضحايا االعتداء 
دعم املفهوم التعليمي للقّصر احملكـوم علـيهم باالحتجـاز يف       -٦٢-١١٠

  ؛)أملانيا(اإلصالحيات واالحتفاظ مبرافق احتجاز منفصلة للقّصر 
عن التشهري ومواصلة اختاذ تدابري وطنية لتعزيز       نزع صفة اجلرم      -٦٣-١١٠

  ؛)غانا(استقاللية وسائط اإلعالم 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة البطالة والعمل على هتيئـة       -٦٤-١١٠

األرضية لبيئة اقتصادية مناسبة تسمح باستحداث مزيد من فرص العمل للشباب           
  ؛)الكويت(

لى قابلية االستخدام وروح تنظيم     اعتماد وتنفيذ برامج تركز ع      -٦٥-١١٠
املشاريع واالئتمان بالغ الصغر هبدف السماح للشباب العاطـل عـن العمـل             

  ؛)املغرب(باندماج أفضل يف سوق العمالة 
العمل بشأن اجلهود املقبلة لدفع الشؤون االقتصادية إىل األمام           -٦٦-١١٠

اململكـة  (لصحية والسكن بغية تعزيز احلقوق املتصلة بالعمالة والتعليم والرعاية ا     
  ؛)العربية السعودية

مواصلة تعزيز براجمها وسياساهتا االجتماعية لـصاحل شـعبها،           -٦٧-١١٠
والتشديد بوجه خاص على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ال بد           

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (تضامن الدويل فيها من ال
ساسية مالئمة ليمكن جلميع املواطنني الوصـول       إنشاء هياكل أ    -٦٨-١١٠

  ؛)إسبانيا(إىل املاء الصاحل للشرب لالستهالك البشري 
مضاعفة جهودها لكفالة خدمات رعاية صحية جمانية للجميـع           -٦٩-١١٠

  ؛)تايلند(
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حتسني ظروف وصول األشخاص الضعاف إىل الرعاية الصحية          -٧٠-١١٠
  ؛)مدغشقر(

منظمات األمم املتحدة املعنية ملواصلة اجلهود      تعزيز التعاون مع      -٧١-١١٠
الرامية إىل خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات األطفال وحتـسني وصـول            

  ؛)قطر(األطفال إىل الرعاية الصحية 
مواصلة تشجيع الربامج وتكثيف املبادرات الرامية إىل تـوفري           -٧٢-١١٠

  ؛)عمان(الرعاية الصحية لألمومة والطفولة 
التعاون مع املنظمات الدولية املعنية، مواصلة حتسني وصـول         ب  -٧٣-١١٠

  ؛)سنغافورة(شعبها إىل رعاية صحية جيدة ومعقولة التكلفة 
حتسني وصول الفئات الضعيفة إىل الرعاية الصحية، مبـا فيهـا             -٧٤-١١٠

  ؛)سلوفينيا(احلوامل، وكذلك اختاذ التدابري الالزمة خلفض معدل وفيات األطفال 
اصلة اختاذ التدابري الالزمة لتحسني إمكانية وصول سـكاهنا         مو  -٧٥-١١٠

  ؛)كوبا(إىل اخلدمات الصحية 
حتسني نوعية اخلدمات الصحية وخدمات التعلـيم املقدمـة إىل       -٧٦-١١٠

  ؛)اجلزائر(السكان، خاصة األطفال 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مواصلة حتسني مـستويات معيـشة            -٧٧-١١٠

 حتسني الوصول إىل التعليم والقضاء على األميـة متامـاً           سكاهنا والتشديد على  
  ؛)كوبا(

تعزيز التدابري املتخذة لضمان الوصول إىل التعلـيم والرعايـة            -٧٨-١١٠
  ؛)إثيوبيا(الصحية يف إطار الوسائل املتاحة 

  ؛)مدغشقر(تيسري وصول األطفال إىل التعليم االبتدائي   -٧٩-١١٠
ية املعنية، مواصـلة تنفيـذ برناجمهـا        بدعم من املنظمات الدول     -٨٠-١١٠

  ؛)سنغافورة(التعليمي لضمان وصول اجلميع إىل تعليم جيد 
تعلـيم األطفـال وتطـوير      واصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز      م  -٨١-١١٠

  ؛)الصومال(التدريب واملؤسسات العليا 
حتديد أسباب مغادرة القّصر عموماً والفتيات خصوصاً لنظـام           -٨٢-١١٠

  ؛)أوروغواي(اختاذ التدابري الالزمة لبقائهم فيه التعليم و
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مواصلة التركيز على وصول األطفال إىل التعلـيم االبتـدائي            -٨٣-١١٠
ومواصلة تشجيع األطفـال الـذين      " خطة التعليم املؤقتة  "وتسريع عملية تنفيذ    

  ؛)أفغانستان(غادروا املدرسة على العودة إليها 
  ؛)أذربيجان(هبا يف جمال التعليم مواصلة اإلصالحات املضطلع   -٨٤-١١٠
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التحاق الفتيـات باملـدارس            -٨٥-١١٠

  ؛)غانا(وتقليل معدل التسرب، وتعزيز مستويات حمو األمية، ال سيما بني النساء 
اختاذ مزيد من اخلطوات خلفض الفوارق بني اجلنسني يف املدرسة            -٨٦-١١٠

تسرب املرتفعة لدى املراهقات،     والتصدي ألسباب معدالت ال    االبتدائية والثانوية 
سيما تلك اليت أوجزهتا اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              ال

  ؛)الربتغال(املرأة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقارير الدورية جلزر القمر 
  ؛)أيرلندا(ليم اختاذ خطوات لزيادة مشاركة الفتيات يف نظام التع  -٨٧-١١٠
مواصلة جهودها يف النهوض باحلق يف التعليم، بوسـائل منـها             -٨٨-١١٠

ضمان الوصول إىل التعليم ودوامه، ال سيما للفتيات والنساء واألطفـال ذوي            
  ؛)إندونيسيا(اإلعاقة 
النظر يف إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف خطة التعليم الـشاملة             -٨٩-١١٠

  ؛)وسموريشي (٢٠٢٠-٢٠١٥للفترة 
إدماج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهجها الدراسية بغية إذكـاء            -٩٠-١١٠

  ؛)ليبيا(الوعي حبقوق اإلنسان بني أفراد الشعب 
ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة مالئمة إىل مجيع           -٩١-١١٠

  ؛)إسبانيا(املباين واملعلومات واالتصاالت والتعليم ومجيع وسائل النقل 
 ظروف وصـول األشـخاص الـضعاف، وال سـيما           حتسني  -٩٢-١١٠

لـصحية  األطفال واملـسنون، إىل الرعايـة ا      األشخاص ذوو اإلعاقة واحلوامل و    
  ؛)توغو(

تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق مزيد من التقدم يف عملية تعزيز             -٩٣-١١٠
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما حقوق النـساء واألطفـال           

  ؛)مصر(اص ذوي اإلعاقة واألشخ
ضمان عدم تنفيذ الربامج املدعومة بقروض صـندوق النقـد            -٩٤-١١٠

الدويل والبنك الدويل على حساب قطاعات اجتماعية أساسـية مثـل التعلـيم             
والصحة وأن ذلك ال يستثين الفئات الضعيفة املهمشة مثل األطفـال والنـساء             

  ؛)حدةاإلمارات العربية املت(واألشخاص ذوي اإلعاقة 
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مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على الفقر وضمان وصول     -٩٥-١١٠
  ؛)املغرب(أفضل إىل خدمات التعليم والصحة 

مواصلة انتهاج استراتيجيتها املناهضة للفقر، وتعزيـز حقـوق           -٩٦-١١٠
الفئات الضعيفة، وبذل جهود لتحقيق تنمية اقتـصادية واجتماعيـة مـستدامة            

  ؛)الصني(
تكثيف اإلجراءات املتخذة ملكافحة الفقر، ال سيما يف املنـاطق            -٩٧-١١٠

  ؛)السنغال(الريفية 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف مكافحـة            -٩٨-١١٠

العواقب الوخيمة لتغري املناخ بغية احلد من قابلية التأثر البيئي الذي يكتسي أمهية             
ة احليوية واإلهابة باجملتمع الـدويل إىل تقـدمي         حامسة يف التمتع باحلقوق اإلنساني    

  ؛)الصومال(املساعدة املادية واملالية إىل جزر القمر 
تعزيز تعاوهنا مع شركائها اإلمنائيني وخمتلف كيانـات األمـم            -٩٩-١١٠

املتحدة كطريقة لتيسري تنفيذ براجمها االقتصادية واالجتماعية وتنفيذ التوصـيات      
  ؛)الفلبني(االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا اليت ستقبلها يف جولة 

تنفيذ برامج مالئمة من أجل زيادة املشاركة وتعزيز مـشاركة            -١٠٠-١١٠
  ؛)ملديف(اجملتمع املدين يف صنع القرار ويف العملية اإلمنائية 

مواصلة بذل اجلهود ومضاعفتها لوضع اخلطط واالستراتيجيات         -١٠١-١١٠
 على حتسني حالة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          اإلمنائية للبلد والتركيز  

  ؛)الصومال(ملواطنيها 
اإلهابة جبزر القمر إىل تعبئة كل جهودها وطاقاهتا لضمان التنفيذ       -١٠٢-١١٠

الكامل والفعال الستراتيجية النمو السريع والتنمية املستدامة الـيت اعتمـدهتا           
  ).تحدةاإلمارات العربية امل (٢٠١٩-٢٠١٥احلكومة للفترة 

وحتظى التوصيات التالية بدعم جزر القمر، اليت ترى أهنا ُنفذت فعالً أو توجـد                -١١١
  :قيد التنفيذ

التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            -١-١١١
  ؛)بوتسوانا(واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب 

ص بـاحلقوق املدنيـة     تسريع التصديق على العهد الدويل اخلا       -٢-١١١
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

  ؛)تونس(واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري 
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النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة            -٣-١١١
  ؛)إثيوبيا(والسياسية 

لى خمتلف صكوك محايـة حقـوق       تسريع عمليات التصديق ع     -٤-١١١
اإلنسان والتشديد بوجه خاص على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           
واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            

  ؛)أوروغواي(
التفكري يف التصديق على الصكوك الدولية اليت سبق التوقيـع            -٥-١١١

ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل         عليها، خاصة العهد الد   
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهـضة التعـذيب          

كـابو  (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
  ؛)فريدي
 والـسياسية   التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        -٦-١١١

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكالمها ُوقِّعا         
، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          ٢٠٠٨يف عام   

  ؛)أيرلندا (٢٠٠٠العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت ُوقِّعت يف عام 
مال عملية التصديق املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص       النظر يف استك    -٧-١١١

باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
  ؛)كينيا(واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب 

النظر يف إصالح القانون لتحسني فرص وصول أفقر املـشتكني            -٨-١١١
ري لتأدية رسوم احملامني الباهظة وتطبيق املركزية على    إىل العدالة، بوسائل منها تداب    

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(احملاكم 
 حبقـوق األطفـال والنـساء       تنفيذ النصوص الوطنية املتعلقة     -٩-١١١

  .)مدغشقر(
كـن  وستدرس جزر القمر التوصيات التالية وستقدم الردود يف الوقت املناسب، ول            -١١٢

  :٢٠١٤يونيه /وق اإلنسان يف حزيرانيف موعد أقصاه الدورة السادسة والعشرون جمللس حق
التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت ليـست            -١-١١٢

  ؛)توغو(جزر القمر طرفاً فيها بعد أو االنضمام إليها 
 مواصلة اختاذ موقف إجيايب من االنضمام إىل املعاهدات الدولية          -٢-١١٢

  ؛)مصر(حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم جزر القمر إليها بعد 
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إجراء مراجعة ملختلف النظم القانونية املعمول هبا، اإلسـالمية           -٣-١١٢
واملدنية والعرفية، لضمان وحدة معاملتها للمرأة ومتاشيها مع أحكـام اتفاقيـة            

  ؛)املكسيك(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
د تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع         اعتما  -٤-١١٢

  ؛)سلوفينيا(األماكن، مبا فيها البيت 
حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال مبوجب القانون، مبـا يف             -٥-١١٢

  ؛)الربتغال(ذلك العقوبة البدنية، فضالً عن حتديد سن قانوين أدىن للزواج 
مان تـسجيل مجيـع املواليـد،       ىل ض مواصلة التدابري الرامية إ     -٦-١١٢
سيما باستعراض التشريعات لضمان متكن مجيع األطفال املولودين يف اإلقلـيم           ال

  ؛)األرجنتني(من احلصول على اجلنسية، وجتنب حاالت انعدام اجلنسية 
االضطالع بتقييم دقيق ملسألة االجتار باألشخاص واختاذ التدابري          -٧-١١٢

ت مالئمة ملكافحة هذه املمارسة كما أوصت بذلك        املالئمة، مبا فيها سن تشريعا    
  ؛)بوتسوانا(مفوضية األمم املتحدة السامية للشؤون الالجئني 

تعزيز اإلطار املؤسسي حلماية حقوق األطفال بإنـشاء مراكـز            -٨-١١٢
  ؛)السنغال(استقبال وتنظيم تدريب اجتماعي ومهين 

ة البدنية ضد األطفال    اختاذ التدابري الالزمة حلظر ممارسة العقوب       -٩-١١٢
  ؛)فرنسا(

التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليـست           -١٠-١١٢
بعد طرفاً فيها والتعاون مع مفّوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان              

  ؛)تشاد(وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة 
حكام القـانون    استعراض النظام القضائي بغية ضمان مطابقة أ        -١١-١١٢

املدين والقانون اإلسالمي والقانون العريف ألحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع            
  ؛)كندا(أشكال التمييز ضد املرأة 

اختاذ تدابري لضمان احترام حرية الدين ووضع حد جلميع أنواع            -١٢-١١٢
  ؛)املكسيك(االنتقام من أولئك الذي يتحولون عن اإلسالم 

 الرامية إىل تعزيز احلرية الدينيـة ومواصـلة         مواصلة جهودها   -١٣-١١٢
  ).غانا(توسيع فضاء احلوار بني األديان 

  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد جزر القمر  -١١٣
السعي إىل تنفيذ التوصيات املتبقية من اجلولـة الـسابقة مـن              -١-١١٣

  ؛)موزامبيق(االستعراض الدوري الشامل 
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  ؛)إسبانيا( صفة اجلرم عن املثلية اجلنسية بدء نقاش بشأن نزع  -٢-١١٣
استعراض تقرير املفوضية السامية بشأن امليل اجلنسي واهلويـة           -٣-١١٣

  ؛)هولندا(اجلنسانية والنظر يف تنفيذ توصياهتا 
إلغاء مجيع األحكام اليت تسبب التمييز على أساس امليل اجلنسي            -٤-١١٣

  ؛)فرنسا( األساسية جلميع املواطنني أو اهلوية اجلنسانية وضمان احترام احلريات
اختاذ خطوات لتجنب التمييز وانتهاك حقوق اإلنسان للسكان          -٥-١١٣

من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية             
  ؛)الربازيل(

  ؛)إسبانيا(صفة اجلرم عن التبشري الديين واحلرية الدينية نزع   -٦-١١٣
دابري لتحسني محاية احلرية الدينية، بوسائل منها مواءمـة         اختاذ ت   -٧-١١٣

القانون اجلنائي القدمي، الذي حيظر التحول عن اإلسالم، مع الدستور، ومتكـني            
األشخاص من مجيع األديان من ممارسة دينهم عالنية دون خطر التعرض للتمييز            

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
  ).فرنسا(ضمان ومحاية حرية الدين أو الوجدان جلميع مواطنيها   -٨-١١٣

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٤
وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكاملة
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  املرفق

  شكيلة الوفدت    
[English/French only] 

The delegation of the Comoros was headed by Dr Abdou Ousseni, Ministre de la 
Justice en charge des Droits de l’Homme and composed of the following members: 

• Mr. Mohamed Ahmed Allaoui, Président de la Commission Nationale; 

• Mr. Saëndou Djazila, Délégué aux Droits de l’Homme et Président du comité 
d’élaboration; 

• M. l’Ambassadeur Ahamada Hamadi, Représentant le Ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération; 

• M. l’Ambassadeur Sultan Chouzour, Représentant Permanent de l’union des 
Comores auprès de l’ONUG et des autres organisations internationales. 

        


