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  مقدمة
، ارتأى وفد جزر القمر تأجيـل       ٢٠١٤يف أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام         -١

لـدوري الـشامل يف     قبول أو رفض ثالث عشرة توصية لُينظر فيها يف إطار االسـتعراض ا            
لى احتاد جزر القمـر     وجيب ع . ريثما تبدي احلكومة رأيها يف املوضوع     ، وذلك   ٢٠١٨ عام

تأكيد موقفه النهائي من هذه التوصيات الثالث عشرة يف دورة جملـس حقـوق اإلنـسان                
  .يونيه املقبل/السادسة والعشرين يف حزيران

ها ألعمال دورة جملس حقوق     وقد أعربت حكومة احتاد جزر القمر عن بالغ تقدير          -٢
اإلنسان اخلامسة والعشرين، والحظت بارتياح وتشجيع أداء وفدها، وذلك يف ضوء التزامها            
باستراتيجيتها اهلادفة إىل إدماج حقوق اإلنسان على حنو فعال يف مجيع الـسياسات العامـة               

ميع اهلياكل  وتتوجه احلكومة بالشكر جل   . اإلنسان وسالمته وحرصها الدائم على صون كرامة      
  .واهليئات املعنية باالستعراض الدوري الشامل وحبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

اليت أسهمت يف   احتاد جزر القمر الكثر     وتعرب احلكومة عن تقديرها جلهود أصدقاء         -٣
  .الستعراض الدوري الشامل اخلاص باالحتادجناح اإ
  توصية ورفـض   ١١٣وخباصة قبول   وتؤكد احلكومة القرارات اليت اختذها وفدها،         -٤

  .مثاٍن أخرى
تسع  توصية ورفض    ١٢٥ احتاد جزر القمر قبل ما جمموعه        تؤكد جمدداً أن  بالتايل  و  -٥

  .٢٠١٤ يف أعقاب االستعراض الدوري الشامل لعام توصيات
  . توصية وُرفضت واحدة من التوصيات الثالث عشرة١٢وعليه، قُبلت   -٦
 احتاد جزر القمر يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها وذلك          وتلتمس احلكومة دعم شركاء     -٧

  .من أجل احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا على حنو أكثر فعالية
وجيب أن تدعم اإلرادة السياسية اليت تبديها حكومة جزر القمر يف جمـال حقـوق            -٨

  .اإلنسان شراكةٌ متينة على مجيع املستويات ويف خمتلف القطاعات
يف الدورة السادسة والعشرين، كُلّف وفد جزر القمر جبملة أمور منـها مواصـلة          و  -٩

  .الدعوة إىل تقدمي دعم فعال من أجل حتسني البىن التحتية والقدرات يف جمال حقوق اإلنسان
ويرد يف الفقرات التالية شرح أكثر تفصيالً لقرار حكومـة جـزر القمـر بـشأن              -١٠

  .٢٠١٤لت أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام التوصيات الثالث عشرة اليت أجِّ
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  التوصيات اليت قُبلت  -أوالً  
قبلت جزر القمر التوصيات االثنيت عشرة التالية من بني التوصـيات الـثالث               
  :عشرة

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست جزر القمر طرفاً فيها            
  ؛)توغو( أو االنضمام إليها ،بعد

اصلة اختاذ موقف إجيايب من االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان            مو  
  ؛)مصر(اليت مل تنضم جزر القمر إليها بعد 

  الشرح    
إن التسامح الذي يّتسم به بلدنا جيعلنا نتفهم االنضمام إىل بعض املعاهدات الـيت مل                 -١١

 إىل  املدى الطويـل االنـضمامَ     يفمع جزر القمر    قد يسهل تطور جمت   و. ينضم إليها بلدنا بعد   
 الـرافض  لكن البلد يبقى متمسكاً باملوقف املبدئي مع تأكيد املوقف املبدئي     معاهدات معّينة،   

وقـد  تتعارض مع املعتقدات الدينية لشعب جزر القمـر         قد  لالنضمام إىل معاهدات معّينة     
  .التالحم الوطينتقّوض 

 القـوانني   وأاإلسالمية  سواء الشريعة    مراجعة خمتلف النظم القانونية املعمول هبا،       
مع أحكام اتفاقية القضاء على     تتماشى   لمرأةمعاملة متساوية ل  العرفية، لضمان    وأاملدنية  

  ؛)املكسيك(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  الشرح    
من أجل القضاء على    الكفاح  تضطلع احلكومة بإجراءات مستمرة ومنتظمة يف إطار          -١٢

. فقد وقّع البلد على العديد من املعاهدات يف هـذا الـصدد           . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
. اختاذ القـرار   بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف هيئات        واتُّخذت تدابري داخلية لتعزيز املساواة    

.  البلـد  ية اليت شهدها  ات االجتماع وجيري النظر يف مواءمة النظم القانونية الناشئة عن التطور        
  . واملساواةوالقوانني العرفية السائدة تعزز التسامح والتكافؤوجيدر التذكري أن التشريعات 

، مبا فيها األوساط العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع  اعتماد تشريعات حتظر صراحةً     
  ؛)سلوفينيا(البيت 

  الشرح    
أحكاماً متنع العقوبـة    اعتماده حالياً،   والذي جيري    ،يتضمن القانون اجلنائي اجلديد     -١٣

  .البدنية
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العنف ضد األطفال مبوجب القانون، مبا يف ذلـك العقوبـة           حظر مجيع أشكال      
  ؛)الربتغال(حد أدىن لسن الزواج البدنية، فضالً عن حتديد 

راجعـة  سـيما مب   ىل ضمان تسجيل مجيع املواليـد، ال      مواصلة التدابري الرامية إ     
كن مجيع األطفال املولودين يف اإلقليم من احلصول على اجلنـسية،           التشريعات لضمان مت  

  ؛)األرجنتني(وجتنب حاالت انعدام اجلنسية 
، مبا فيها   املناسبةباألشخاص واختاذ التدابري    االضطالع بتقييم دقيق ملسألة االجتار        

مفوضـية شـؤون    ه  أوصت ب على حنو ما     ،سن تشريعات مالئمة ملكافحة هذه املمارسة     
  ؛)بوتسوانا(جئني الال

حقوق األطفال بإنشاء مراكز استقبال وتـدريب       تعزيز اإلطار املؤسسي حلماية       
  ؛)السنغال(مهين واجتماعي 
  ؛)فرنسا(األطفال على اختاذ التدابري الالزمة حلظر ممارسة العقوبة البدنية   
 ،التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفـاً فيهـا              

فّوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة         املوالتعاون مع   
  ؛)تشاد(

أحكـام   بغية ضمان مطابقة أحكام القـانون املـدين و     ةاستعراض النظم القضائي    
 مجيع أشكال التمييز ضد      والقانون العريف ألحكام اتفاقية القضاء على      ةاإلسالميالشريعة  

  ؛)كندا(املرأة 
توسـيع فـضاء    االستمرار يف    و ، الرامية إىل تعزيز احلرية الدينية     هوداجلواصلة  م  

  ).غانا(احلوار بني األديان 

  التوصيات اليت مل ُتقبل  -ثانياً  
حد جلميع أنواع االنتقـام مـن       اختاذ تدابري لضمان احترام حرية الدين ووضع          

  .)املكسيك(يتحولون عن اإلسالم الذين 

  خالصة    
ما قُبل من التوصيات الثالث عشرة اليت أجِّلت عنـد اعتمـاد تقريـر         اج  درجيب إ   -١٤

ريثما تبـدي احلكومـة رأيهـا يف         ٢٠١٤فرباير  / شباط ٤االستعراض الدوري الشامل يف     
 اليت ستشكّل األساس لالستعراض الدوري الـشامل        ١١٣    لاقائمة التوصيات   املوضوع، يف   

  .٢٠١٨ لعام
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التأكيد النهائي يف أثناء دورة جملس حقـوق        أن يقدم   ر  احتاد جزر القم  ُيتوقع من   و  -١٥
  . يف جنيف٢٠١٤يونيه /اإلنسان السادسة والعشرين يف حزيران

الدعم من اجملتمع الدويل    احلصول على مزيد من     حكومة جزر القمر    تلتمس  وعليه،    -١٦
نية لالسـتعراض  من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجلولة الثااملناسبة التدابري  اختاذ  لتيسري  

احملافظة على  بروّية، مما سيتيح للبلد ٢٠١٨الدوري الشامل بصورة أفضل، وإعداد تقرير عام     
  .يف جمال صون حقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلااملكانة املميزة اليت بات يتبّوؤها 

ركاء الـش مسعة الدولة واستمالة    البلدان تعزيز    مجيع   ا تنشده  اليت املكانة،تيح هذا   تو  -١٧
  .منائينياإل

        
  


