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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وجرى اسـتعراض  . ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد جزر القمر صاحب السعادة      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣امسة عشرة املعقودة يف     جزر القمر يف اجللسة اخل    
السيد حممد جعفر عباس، األمني العام لوزارة الوظيفة العمومية، واإلصالحات اإلداريـة واملؤسـسية وحقـوق                

  . جبزر القمر، التقرير املتعلق٢٠٠٩مايو / أيار١٥واعتمد الفريق العامل، يف جلسته املعقودة يف . اإلنسان

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .غانا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: لتيسري استعراض جزر القمر

  : التالية ألغراض استعراض جزر القمر، صدرت الوثائق٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

) ب(١٥جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً بـالفقرة                   )أ(  
(A/HRC/WG.6/5/COM/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/5/COM/3)) ج(١٥موجز أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ب(  

لثالثية قائمة مسائل أعّدها مسبقاً كل من أملانيا واجلمهورية      وأحيلت إىل جزر القمر عن طريق اجملموعة ا         - ٤
وهذه املسائل متاحة على . يرلندا الشمالية وهولنداآالتشيكية والدامنرك والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .الشبكة اخلارجية اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قدم عرضاً السيد حممد جعفر عباس، األمني ٢٠٠٩مايو / أيار١٣يف اجللسة اخلامسة عشرة، املعقودة يف   - ٥
وأعرب عن شكره للجهـود     . العام لوزارة الوظيفة العمومية، واإلصالحات اإلدارية واملؤسسية وحقوق اإلنسان        

وذكر بأن جزر القمر أعلنت منذ . مر من املشاركة يف االستعراض الدوري الشاملاملبذولة من أجل متكني جزر الق
وبصرف النظر عن القيود االقتصادية     . استقالهلا ودائماً عرب خمتلف الدساتري التزامها الشديد ُمبثل حقوق اإلنسان         

و هي يف طور التنفيذ من أجل       واالجتماعية والنفسية اليت ال حتصى، مثة العديد من االلتزامات اليت سبق تنفيذها أ            
  .تعزيز تنمية بشرية حقيقية

وقبل البدء يف عرضه، أوضح ممثل جزر القمر أن هذا العرض ال يشمل جزيرة مـايوت القمريـة الـيت                      - ٦
وقد أعربت جزر القمر عن قلقهـا إزاء أعمـال          . تزال، رغم مجيع اإلدانات الدولية، حتت السيطرة الفرنسية         ال

حيث يتهمون بكوهنم يف وضعية غـري   . ملعاملة اليت يتعرض هلا الرعايا القمريون يف جزيرة مايوت        التمييز وإساءة ا  
ففي أسوأ مركز لالحتجاز، يتكدس الصغار، واألطفال، والنساء والرجـال يف           . قانونية وإن كانوا على أرضهم    

خص، وُتفصل فيها األسـر      ش ٢٠٠ شخصاً لكنها تستقبل أزيد من       ٦٠غرفة غري نظيفة أعدت يف البداية إليواء        
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ومات اآلالف بسبب سياسة التأشرية املفروضة على رعايا اجلزر األخرى القمرية، حيث يتحدون البحر يف . بالقوة
  . قوارب خطرية من أجل الذهاب إىل مايوت

 جزر  وفيما يتعلق باإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان، أشارت احلكومة يف البداية إىل أن القانون يف                - ٧
ويتضمن كل . القمر يستمد أحكامه من ثالثة مصادر هي القانون العريف، والقانون اإلسالمي والقانون النابوليوين   

مصدر من هذه املصادر الثالثة، بدرجات متفاوتة، مواطن تباين تتجسد يف فوارق جلية بني املرأة والطفل والرجل 
  .يف جزر القمر

غـري أن   . طبق كل قانون من هذه القوانني حسب املكان واملوضوع        وفيما خيص االختصاص القضائي، ي      - ٨
  .علو القانون الوضعي ثابت من الناحية العملية رغم تأثري الدين والعادات االجتماعية

وإىل جانب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واتفاقية حقوق   - ٩
، أذنت قوانني جديدة لرئيس احتاد جـزر        ٢٠٠٧ففي عام   . خرى تتعلق حبقوق الطفل   الطفل، اعتمدت صكوك أ   

ونصت قوانني أخرى، اعتمـدت  . القمر بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل        
  . ، على تعديل قانون العقوبات وتنظيم محاية الطفل وقمع جنوح األحداث٢٠٠٦ و٢٠٠٧عامي 

فيما يتعلق بوضع املرأة، صدقت جزر القمر على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                 و  - ١٠
  .واعتمدت مدونة جديدة لألسرة حتفظ حقوق املرأة والطفل يف الوسط الزوجي

وخارج هذه النصوص، وضعت الدولة القمرية عدة هياكل تعمل من أجل محاية حقوق املـرأة وهـي                   - ١١
وطنية لتعزيز قضايا اجلنسني، وإدارة حقوق املرأة، ووزارة تعزيز قضايا اجلنسني على صـعيد جزيـرة                املديرية ال 

نغازيدجا املتمتعة باحلكم الذايت، ومديرية قضايا اجلنسني يف جزيرة موهيلي املتمتعة باحلكم الذايت ومديرية قضايا               
 ١٠٠إىل ذلك، يستفيد من الدعم احلكومي أزيد من         وباإلضافة  . اجلنسني يف جزيرة أجنوان املتمتعة باحلكم الذايت      

منتدى "رابطة نسائية تعمل من أجل تعزيز حقوق املرأة، وأنشط هذه املنظمات الشبكة الوطنية للمرأة والتنمية و               
وأنشئت عدة هياكل أيضاً من أجل محاية األطفال، ال سيما ثالثة خطـوط             ". املربيات األفريقيات يف جزر القمر    

دمي املساعدة ورعاية لألطفال ضحايا إساءة املعاملة على مستوى جزيرة نغازيدجا، وجزيرة مـوهيلي              هاتفية لتق 
  . وجزيرة أجنوان

وتالحظ جزر القمر أن العنف ضد األطفال، بكافة أشكاله، يف تزايد، كما تشهد على ذلك اإلحصاءات   - ١٢
 عنهم آباؤهم أو أساؤوا معاملتهم حتت حراسـة         ويوضع األطفال الذين ختلى   . املتعلقة بالسنوات الثالث األخرية   

وجتدر اإلشارة إىل أن أزمة االنفـصال يف        . بعض األسر واملسؤولني عن محاية الطفولة يف غياب مركز لالستقبال         
  .  قد تسببت يف تزايد عدد حاالت إمهال األسرة، بسبب اهلجرة إىل جزر أخرى٢٠٠٨أجنوان يف 

ر، واالعتداء اجلنسي وكذا إمهال األسرة وغري جداً هي حاالت التغرير بالقّصويف جزيرة نغازيدجا، كثرية   - ١٣
أو املـايل،  /وقد سويت حاالت عديدة بطريقة ودية عرب التعويض املادي و . ذلك من أشكال العنف ضد األطفال     

ويف . ةوتنظم حفالت زواج مبكر تنجم عن هذه الترتيبات حفاظاً على شـرف األسـر  . مراعاة للتقاليد القمرية  
أجنوان، تعد هذه األشكال من العنف كثرية جداً، غري أن السكان جيرؤون على إدانتها ويفـضلون اإلجـراءات                  
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فيمثل مرتكبو هذه اجلرائم أمام العدالة ويدانون بعقوبات تتراوح ما بني مخس            . القضائية على الترتيبات األسرية   
  . وست سنوات من السجن النافذ، إضافة إىل التعويض

ومثة مشكلة أخرى تطرح بالنسبة لألطفال املخالفني للقانون يف الوقت الراهن، إذ ال متلـك احلكومـة                   - ١٤
ويف موهيلي  . كما أنه ال يوجد يف السجون جناح خمصص لألحداث، مما يفاقم حالة األطفال اجلاحنني             . لألحداث

س من ذلك، حيتجز األحداث يف جزيرة       وعلى العك . وأجنوان، حيتجز األحداث يف األجنحة ذاهتا املخصصة للكبار       
  . نغازيدجا، يف ثكنات، يسكنها حراس السجون، وإن كان هذا املكان غري مالئم

وتشمل االستراتيجيات اجلديدة اليت تعتزم الدولة وضعها يف األجل القصري وضع منشآت مالئمة الستقبال   - ١٥
ائر شرطة متخصصة يف محاية الطفولة، ووضع سياسة ضحايا العنف، وإساءة املعاملة واملُتخلى عنهم، وإحداث دو   

وطنية من أجل األطفال اجلاحنني، عرب تقدمي املساعدة القانونية املالئمة للمجرمني األحداث، مع التركيز على إعادة 
  .التأهيل واملتابعة التربوية

ساسية على غرار الرجل، وإن     وفيما يتعلق بوضع املرأة، تشري جزر القمر إىل أن املرأة تتمتع حبقوقها األ              - ١٦
 يف  ٦وال متثل املرأة سوى نـسبة       . كانت هناك فوارق ما تزال قائمة، ال سيما فيما يتعلق بالقوانني العرفية للبلد            

وباإلضافة .  يف املائة عند الرجال    ٤٦ يف املائة من النساء فقط هن ناشطات مقابل          ٢٥املائة من أعضاء احلكومة و    
وتعد امرأة من أصل ثالث ضـحية للـهجوم         . ملائة من النساء لعنف بدين أو جنسي       يف ا  ٧٠إىل ذلك، تعرضت    

تاً وتأسف جزر القمر لكون هذه الظاهرة ما تزال مسكو. الشفوي، والبدين أو االعتداء اجلنسي من جانب زوجها
  .تتجرأ النساء على إدانة أعمال العنف اليت يتعرضن هلا  ال  عنها، إذ

ويتردد .  اإلشارة إىل أن النساء يتلقني رعاية غري كافية يف مرحلة ما قبل الوضع             ويف جمال الصحة، جرت     - ١٧
بعضهن يف استشارة طبيب إما لضيق ذات اليد أو استحياًء ورغم املوارد احملدودة تستثمر احلكومة يف هنج سياسة                  

  .لصحة األسرة وال سيما فيما يتعلق باملرأة

ومـن  .  سياسة وطنية للمـساواة بـني اجلنـسني        ٢٠٠٨يونيه  /واعتمدت احلكومة القمرية يف حزيران      - ١٨
االستراتيجيات اليت تعتزم جزر القمر وضعها يف األجل القصري تشجيُع زيادة مشاركة املرأة يف اختاذ القـرار ويف                  
األنشطة االقتصادية، وتبسيط فهم مدونة األسرة، وإنشاء خط هاتفي لتقدمي املساعدة وإحداث قانون ملكافحـة               

وباإلضافة إىل ذلك، تعتزم احلكومة حتسني اخلدمات الصحية، وكذا تعزيز التوعية بشأن تنظـيم            . ف األسري العن
  .األسرة وتدريب العامالت يف اجملال الطيب وشبه الصيديل

 سنة مـن    ٣٠وأكدت احلكومة، يف ختام عرضها، اإلطار القانوين الغين جلزر القمر مشرية إىل أنه بعد                 - ١٩
  ورغم مواطن اخللـل الـيت      . أ تغري كبري يف وزن التقاليد اليت جعلت من جزر القمر جمتمعاً متييزياً            االستقالل، طر 

  .ال يزال ينبغي إصالحها، مثة حتسن يف احلياة اليومية للنساء واألطفال مقارنة بالرجل
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   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وأثىن عدد من الوفود على جزر القمـر ملـشاركتها          .  وفداً ٣١ىل ببيانات   يف أثناء احلوار التفاعلي، أد      - ٢٠
، ٢٠٠٥والحظ عدد من الوفود بتقدير كبري اعتماد مدونـة األسـرة يف             . والتزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل    

  . حة الفقروالتقدم احملرز يف جمال احلد من معدالت وفيات الرضع واألطفال، واجلهود املبذولة من أجل مكاف

وقدرت قطر اإلجنازات اليت حققتها جزر القمر نتيجة املصاحلة الوطنية واإلصالح الدستوري واالنتخابات   - ٢١
وذكرت انضمام البلد إىل العديد من صكوك حقوق اإلنسان مثل االتفاقية          . ٢٠٠٦الرئاسية املتعددة األحزاب يف     

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية          الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،      
وأحاطت أيضاً جبهود جزر . مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 تواصـل   وأوصت قطر بأن  . القمر املبذولة من أجل مكافحة الفساد، واحلد من الفقر وهنج سياسة احلكم الرشيد            

احلكومة جهودها من أجل تعميم التعليم لفائدة مجيع األطفال الذين هم يف سن الدراسة من أجل حتقيق اهلـدف                   
  .الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باحلق يف التعليم

هـذا  وأشارت اجلزائر إىل غياب تقرير وطين وتساءلت عما إذا كانت املساعدة التقنية قد طُلبـت يف                   - ٢٢
ورحبت باجلهود املبذولة، رغم القيود املوجودة، من أجل مكافحة الفقر والفوارق بني الرجال والنساء،              . الصدد

بـإيالء اهتمـام    ) أ(وبشأن محاية األطفال، أوصت اجلزائر      . واحلفاظ على احلقوق ال سيما حقوق املرأة والطفل       
 املخصصة لألطفال، هبدف حتسني نظامها يف جمـال   خاص بتدريب القضاة وأفراد الشرطة وحتسني هياكل الرعاية       

محاية األطفال وعدالة األحداث، ولتحقيق هذا اهلدف طُلب الدعم إىل اجملتمع الدويل عموماً واملساعدة التقنية إىل        
 ووضـع سياسـة وطنيـة      ٢٠٠٥وأشارت إىل اعتماد مدونة األسرة يف       . مفوضية حقوق اإلنسان بشكل خاص    

 بكون  ٢٠١٢- ٢٠٠٨، واعتراف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         ٢٠٠٨ يف   للمساواة بني اجلنسني  
بتنفيذ أنشطة التوعيـة بـشأن      ) ب(وأوصت اجلزائر   . مدونة األسرة اجلديدة تقدماً حقيقياً من الناحية القانونية       

 البناء على التقدم احملرز يف جمال       أحكام مدونة األسرة وتعزيز اهليكل القانوين املعد لضمان احترام املدونة من أجل           
  .اعتماد املدونة، والتماس الدعم واملساعدة من اجملتمع الدويل

ورحبت البحرين بوضع اخلطة اإلمنائية يف جمال الصحة وال سيما فيما يتعلق حبالة األم والطفل، وطلبت                  - ٢٣
ورحبت أيضاً بالتدابري املعـدة     .  اجلنسني املزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة من أجل ضمان املساواة بني          

  .لزيادة وعي السكان مبخاطر تغري املناخ

وأثنت الربازيل على احلكومة خلفضها معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، والعتمـاد                - ٢٤
التدابري امللموسة واستفسرت عن . سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني وخطة العمل الوطنية إلتاحة التعليم للجميع

املتخذة من أجل مكافحة العنف القائم على أساس جنساين وكذا حتسني سبل وصول النساء والبنات إىل التعليم                 
بأن تنظر جزر القمر يف التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق    ) أ(وأوصت الربازيل   . جبميع مستوياته 

من قرار ) أ(١يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مشرية إىل الفقرة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدو
أن تستعرض قوانينها الداخلية لضمان إزالة األحكام التمييزية القائمة على          ) ب(؛ و ٩/١٢جملس حقوق اإلنسان    
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ارس النظر يف سن قانون حيظر استخدام العقاب البدين لألطفال داخل األسـرة ويف املـد              ) ج(أساس جنساين؛ و  
  .ويشجع األشكال البديلة للتأديب

وأثنت مصر على التدابري املتخذة رغم التحديات اجلسام القائمة، وتساءلت عن اجلهود املبذولة يف ميدان        - ٢٥
بـأن  ) أ(وأوصـت   . التخفيف من حدة الفقر، ويف جمال التعليم والرعاية الصحية، وعن االحتياجات الضرورية           

ية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما يف اجملالني االقتصادي واالجتمـاعي؛           تواصل احلكومة جهودها الرام   
أن حتدد احتياجاهتا اخلاصة لتمكينها من مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما ) ب(و

. ملساعدة والدعم إىل احلكومـة    يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي ويف هذا الصدد مناشدة اجملتمع الدويل تقدمي ا           
  .بأن تواصل احلكومة مقاومة حماوالت فرض أية قيم أو مقاييس غري املتفق عليه عاملياً) ج(وأوصت مصر أيضاً 

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها جلهود احلكومـة والتزاماهتـا، وأشـارت باهتمـام إىل              - ٢٦
. ٢٠١٥ خطة العمل الوطنية إلتاحة التعليم للجميع اليت متتـد إىل عـام              استراتيجية النمو واحلد من الفقر وإىل     

وأشارت باهتمام أيضاً إىل أن وزارة الصحة بصدد إعداد خطة لتطوير قطاع الصحة من أجل التصدي لوفيـات                  
بأن تواصل احلكومة جهودها وتكثِّفها، من أجل االستمرار يف تعزيـز ومحايـة             ) أ(وأوصت  . النفاس واألطفال 

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية بغية حتقيق نتائج أفضل على مستوى األهداف                ا
أن تتخذ تدابري ملموسة ترمي إىل احلد من معّدل الفقر ومواصلة زيادة سبل الوصول إىل               ) ب(اإلمنائية لأللفية؛ و  

أن ) ج(الفئات الضعيفة من اجملتمع مبا فيها النساء واألطفال؛ و        التعليم والرعاية الصحية للجميع، ال سيما لفائدة        
تضع خطة عمل وطنية لتعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان وزيادة وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان داخل اجملتمع مع 

  .املراعاة الواجبة للخصوصيات الوطنية واإلقليمية وكذا التارخيية، واخللفيات الثقافية والدينية

وأشارت تونس إىل اإلجنازات اليت حتقّقت مبا فيها املتعلق بتعزيز حقوق األطفال، ال سيما عـرب إنـشاء               - ٢٧
وأبرزت اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املـرأة،        . مراكز للرعاية واملشورة لفائدة األطفال ضحايا االعتداء وإساءة املعاملة        

. ة تعزيز قضايا اجلنسني وإدارة قضايا اجلنسني املعنية حبقوق املـرأة          وإشراكها يف إدارة الشؤون العامة، وأشارت إىل شعب       
  .وأوصت تونس احلكومة مبواصلة جهودها من أجل تعزيز صحة األم وزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة

اء والحظت اإلمارات العربية املتحدة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا جزر القمر، ال سيما من أجل القـض                 - ٢٨
وأعربت أيـضاً  . ٢٠١٥على الفقر مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووضع خطة تعليمية للجميع حىت عام        

عن تقديرها لعمل وزارة الصحة من أجل حتسني صحة املرأة، واألم والطفل، والتقدم احملَرز يف حتقيق األهـداف                  
ية إىل تعزيز سيادة القانون، ورحبت بتعاوهنا مع مفوضية         اإلمنائية لأللفية، واإلصالحات اإلدارية واملؤسسية الرام     

وأوصت اإلمارات العربيـة    . حقوق اإلنسان على سبيل املثال وبتوقيعها على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان          
  .املتحدة احلكومة مبواصلة اجلهود من أجل تنفيذ األهداف اإلمنائية واإلصالحات املؤسسية واإلدارية اليت اختذهتا

وأقرت املكسيك باجلهود اليت بذلتها احلكومة من أجل ضمان تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان، رغـم                   - ٢٩
الظروف السلبية القائمة، مثل األثر الذي ختلفه الكوارث الطبيعية النامجة عن تغري املناخ وأعربت عن أملها يف أن                  

. هود املبذولة يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسانُيشكِّل االستعراض الدوري الشامل مسامهة إجيابية وبّناءة يف اجل
بأن ُتكثِّف احلكومة جهودها يف جمال التعاون الدويل من أجل حتسني إطارها القـانوين املؤسـسي؛              ) أ(وأوصت  
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أن تنظر بشكل إجيايب يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              ) ب(و
أن ُتكثِّف جهودها من أجل التعاون مع آليات األمـم          ) ج(لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ و     والعهد ا 

املتحدة حلقوق اإلنسان، ال سيما مع هيئات املعاهدات، من خالل تقدمي التقارير الدورية وإيالء االهتمام الواجب 
  .للمالحظات اليت تبديها هذه اهليئات

والحظت . لى مواصلة دمج معايري حقوق اإلنسان الدولية ضمن النظام القانوينوشجعت كندا احلكومة ع  - ٣٠
.  تعديالً لقانون العقوبات، جيرِّم االعتداء اجلنسي على األطفال        ٢٠٠٧مع االرتياح أن اجلمعية الوطنية أقرت يف        

فيها العهـد الـدويل     بأن تنضم جزر القمر إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا            ) أ(وأوصت كندا   
أن ) ب(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛ و            

أن تعزِّز املساواة ) ج(تعدِّل قوانينها الوطنية من أجل القضاء على األحكام التمييزية القائمة على أساس جنساين؛ و
  ددة يف هذا االجتـاه يف ميـدان العمـل، ال سـيما مـن خـالل وضـع إجـراء                     بني اجلنسني باختاذ تدابري حم    

بأن تستخدم احلكومة مصطلح حقوق اإلنـسان       ) د(وأوصت كندا   . لتلقي ادعاءات التمييز الفردية والنظر فيها     
(droits humains) أو حقوق الشخص (droits de la personne)   مما ُيجسِّد املساواة احلقيقية بـني الرجـال ،

أن تضع استراتيجية وطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف ) ه(والنساء؛ و
  .املواد اإلباحية هبدف منع هذه الظاهرة ومكافحتها

ة وأقرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالقيود املوجودة على مستوى املوارد وباألزم  - ٣١
السياسية اليت دامت عدة سنوات، وأشارت إىل أن جزر القمر قد أحرزت تقدماً طفيفاً ال سيما فيما يتعلق خبفض 

وأعربت عن عدد مـن     . معدالت وفيات الرّضع واألطفال دون سن اخلامسة من العمر على مدى العقد املاضي            
  ويف معرض اإلشـارة إىل  . حلقوق اإلنسان الشواغل، وتساءلت عما إذا كانت الدولة تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية           

ما أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق الطفل من قلق إزاء هتميش األطفال ذوي اإلعاقة والتمييز ضدهم، تـساءلت                  
وأشارت . اململكة املتحدة عن التدابري املتَّخذة من أجل التصدي هلذه املشكلة منذ أن نظرت اللجنة يف هذا األمر                

يت أعربت عنها منظمات غري حكومية بشأن عدة قيود قانونية حتول دون ممارسة املنتمني إىل أقليات إىل الشواغل ال
بأن تواصل جزر القمر العمل على دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف ) أ(وأوصت اململكة املتحدة . دينية لدينهم حبرية

أن ) ج(يات دينية احلرية يف ممارسة عقيدهتم؛ وأن تعمل على أن تكون للمنتمني إىل أقل) ب(اجملتمع دجماً كامالً؛ و
تتخذ تدابري تسمح للمسلمني باعتناق دين آخر غري اإلسالم والسماح ملعتنِقي الديانات األخـرى أن يبـشروا                 

  .أن ُتشرِك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل) د(بديانتهم؛ و

تَّخذة فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق النساء وأشارت باكستان إىل اخلطوات امل  - ٣٢
 من  ١٠وأشارت إىل أن املادة     . واألطفال، والضمانات التشريعية، واالستراتيجيات الوطنية وتعزيز آليات التنفيذ       

وأوصت باكستان . ةالدستور تنص على علو الصكوك الدولية اليت ُتعّد جزر القمر طرفاً فيها على القوانني الوطني           
بأن تتخذ جزر القمر التدابري وفقاً لعمليتها التشريعية من أجل التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت سبق أن   

  .وقّعت عليها

وأشارت أملانيا إىل أن الوصول إىل املياه النظيفة واخلدمات من قبيل الرعاية الصحية ال يـزال حمـدوداً،            - ٣٣
وأشارت إىل فوات أوان تقدمي التقارير إىل بعض  . تَّخذة من أجل التصدي هلذه التحديات     وتساءلت عن التدابري امل   
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هيئات املعاهدات، مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقـوق                 
طلبت املساعدة التقنية يف هـذا  الطفل، وتساءلت عن نوعية التدابري اليت اتُِّخذت وعّما إذا كانت جزر القمر قد              

 من أجل إيالء اهتمام خاص بالتصدي       ٢٠٠٠وأشارت إىل التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل عام          . اجملال
للتمييز ضد البنات والنساء، يف عدة جماالت منها مراجعة القوانني، وأعربت عن اهتمامها مبعرفـة املزيـد عـن                   

ا باختاذ تدابري ملموسة مبوجب القانون من أجل منع ومكافحة االعتـداء علـى              وأوصت أملاني . اخلطوات املتَّخذة 
األطفال وإساءة معاملة األطفال داخل اُألسرة، ويف املدارس، ويف مؤسسات أخرى ويف اجملتمع قاطبة وفرض حظر 

  .رمسي مبوجب القانون على العقاب البدين داخل األسرة ويف املدرسة

زر القمر وشّجعت السلطات على مواصلة اجلهود من أجل زيادة حتسني حقوق            ورحبت تركيا بالتزام ج     - ٣٤
وشّجعت تركيا جزر القمر على أن تنضم إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مثل العهـد                . اإلنسان

لثقافية واتفاقية الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا
وأثنت تركيا أيضاً على األمهية اليت توليها السلطات حلقوق الطفل وأعربت عـن تقـديرها               . مناهضة التعذيب 

. العتماد قانون متعلق برفاه الطفل، وكذا تعديل قانون العقوبات مبا فيها ذلك جترمي االعتداء اجلنسي على األطفال
ى مراعاة ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق إزاء تدّني نسب             وشّجعت تركيا السلطات القمرية كذلك عل     

ورحبت باخنفاض الفجوة اجلنسانية القائمة يف املدارس . التسجيل يف الدراسة وعدم املساواة يف الوصول إىل التعليم
لى املزيد من وأعربت عن رغبتها يف احلصول ع.  يف املائة خالل السنوات٤,١ يف املائة إىل ١٣,٣اليت اخنفضت من 

وتساءلت أيضاً عن التدابري األخـرى   . املعلومات بشأن مستوى التقدم يف جمال إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان          
وأوصت تركيا  . اليت ميكن اختاذها من أجل زيادة الدعم واملساعدة الدوليني لبناء قدرات حقوق اإلنسان يف البلد              

  .ب األولويةبأن تتصدى جزر القمر ملسألة األمية من با

وأشارت هولندا إىل العراقيل اليت حالت دون التقدم بسبب سنوات األزمـة الـسياسية والـصعوبات                  - ٣٥
بأن تصدِّق جزر القمر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             ) أ(وأوصت  . االقتصادية

أن تتخذ تدابري ) ب(على اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ووالثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و
أخرى للتصدي للعنف ضد املرأة، والعنف األسري واالعتداء اجلنسي والتحرُّش، مبا يف ذلك تنظيم محالت للتوعية 

أن تضمن حرية التديُّن وحتميها، يف كل من القـانون          ) ج(يف اجملتمع قاطبة وتقدمي تدابري احلماية إىل الضحايا؛ و        
  . املمارسة، وأن تتخذ تدابري ملنع التمييز يف املمارسة ضد األشخاص من مجيع األديان واملعتقداتو

وأشارت سلوفينيا إىل ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق وتساءلت عن التدابري املزمع اختاذها من                   - ٣٦
بأن ) أ(وأوصت . ذلك من املؤسساتأجل منع ومكافحة إساءة معاملة األطفال داخل األسرة، ويف املدارس وغري 

  وأوصـت سـلوفينيا    . ُتدرِج احلكومة ضمن قانوهنا حظراً خاصاً على العقاب البدين داخل األسرة ويف املدرسة            
بأن تنظر احلكومة يف موقفها القوي وأن تلغي عقوبة اإلعدام، من خالل َسن وقف اختياري لتنفيذ األحكام ) ب(

 املتعلق بالوقف االختياري بشأن استخدام عقوبة       ٦٣/١٦٨ مع قرار اجلمعية العامة      إذا لزم األمر؛ وهو ما سيتسق     
بـأن تـصدِّق    ) ج(وأشارت إىل التوقيع على بعض الوثائق األساسية حلقوق اإلنسان، وأوصت بشدة            . اإلعدام

القتـصادية  احلكومة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق ا              
  .واالجتماعية والثقافية وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب والصكوك الدولية يف أقرب وقت ممكن ومن باب األولوية
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وأقّرت السنغال بأن من الصعب بالنسبة للبلد أن يفي على حنو فعال بالتزاماته املتعهَّد هبا يف جمال حقوق        - ٣٧
تقييم شامل الحتياجاهتا من املساعدة التقنية وأن تطلب الدعم إىل          وشّجع الوفد جزر القمر على إجراء       . اإلنسان

وشّجعت السنغال احلكومة أيضاً على مضاعفة جهودها من أجـل هتيئـة سـياق    . اجملتمع الدويل يف هذا الصدد   
  .مؤسسي ومعياري مواٍت أكثر للتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

م التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية تواصل جزر القمر خطواهتا         وأشارت األردن إىل أنه رغ      - ٣٨
من أجل إرساء دعائم السالم، وتعزيز املصاحلة السياسية، وإعادة بناء املؤسسات الوطنية وحتسني حالة حقـوق                

تواصـل  أن  ) ب(بأن تنظر جزر املقر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ و          ) أ(وأوصت األردن   . اإلنسان
  .اجلهود من أجل االهتمام بشكل خاص باملرأة والطفل وضمان متتعهما حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وأقرت ماليزيا بأنه حىت القريب العاجل، كان على جزر القمر أن تواجِه حالة سياسـية وأمنيـة غـري                     - ٣٩
.  حقوق اإلنسان بشكل فعال لفائدة شعبهامستقرة، مما كانت له آثار خطرية يف قدرة احلكومة على تعزيز ومحاية

بـأن  ) أ(وأوصت ماليزيا . وأعرب الوفد عن تقديره للعرض املقدم يف جمايل املصاحلة الوطنية وإعادة البناء الوطين    
تواصل جزر القمر تنسيق قوانينها احلالية الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة والطفـل وتنفيـذها                  

أن ُتشرك أفراد جمتمع املاحنني الدوليني وأن تسعى إىل احلصول على املـساعدة التقنيـة وبنـاء        ) ب(وإنفاذها؛ و 
أن تزيد من التعاون مـع      ) ج(القدرات من أجل التصدي ملشكلة الفقر وضعف األداء يف جمال التنمية البشرية؛ و            

هود الرامية إىل التخفيف من أضرار تغري هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وغريها من املنظمات الدولية يف جمال اجل
  .املناخ والتكيف مع اآلثار اليت خيلفها يف مواطين البلد

وفيمـا يتعلـق    . تزام جزر القمر وتصديقها على بعض الصكوك الدولية الرئيـسية         وأثنت فرنسا على ال     - ٤٠
مبالحظات جزر القمر بشأن جزيرة مايوت، أشارت فرنسا إىل أن شعب مايوت قد أعرب حبرية يف عدة مناسبات 

ذلك إىل أن   وأشار الوفد ك  . عن رغبته يف بقائه فرنسياً وقد احترمت فرنسا حقه يف تقرير مصريه احتراماً كامالً             
وباإلضافة إىل ذلك، أثارت . حالة حقوق اإلنسان يف مايوت جيري تناوهلا يف سياق االستعراض الذي جتريه فرنسا

، وإىل االستفتاء القادم من أجل      ٢٠٠٨مارس  /فرنسا أسئلة بشأن االحتجازات التعسفية اليت وقعت يف أثناء آذار         
وأوصت . فيما يتعلق مبنع العنف ضد األطفال يف املدارس الدينيةمراجعة الدستور ومحاية حقوق األطفال ال سيما      

بأن تنشئ احلكومة سياسة جنائية معّدة ملنع العنف ضد النساء ومكافحته ومعاقبة املسؤولني عنه واختاذ        ) أ(فرنسا  
 مجيع أشكال أن توقِّع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على) ب(تدابري خاصة لضحايا العنف؛ و

أن توقِّع  ) د(أن تنشئ وكالة حلماية األطفال، مبساعدة من الشركاء مثل اليونيسيف؛ و          ) ج(التمييز ضد املرأة؛ و   
وتصدِّق على االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري وأن تصدِّق على العهد الـدويل اخلـاص                 

  .باحلقوق املدنية والسياسية

 إىل جهود احلكومة فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان وطلب املزيد من املعلومات              وأشار املغرب   - ٤١
فيما يتعلق بإطالق عملية إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وعن التدابري املتخذة يف قطاع الصحة من أجل احلد   

وأوصـى  . ٢٠٠٧عتمدت عام من وفيات األمهات واألطفال وعن سياسة وطنية متعلقة باملساواة بني اجلنسني، ا           
بأن تطلب جزر القمر املساعدة إىل الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، ال سيما منظمة الصحة ) أ(املغرب 

العاملية، من أجل تقدمي الدعم املايل والتقين عند اللزوم، وتدعيم التدابري املتخذة للحد مـن وفيـات األمهـات                   
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أن تواصل اجلهود من أجل تعزيز حضور األطفال        ) ب( إىل الرعاية الصحية؛ و    واألطفال وحتسني وصول األطفال   
أن ) ج(باملدارس ومكافحة األمية عرب وضع برامج حمددة لفائدة أضعف الفئات ال سيما يف املنـاطق الريفيـة؛ و                 

  .تواصل سياسة حتسني وضع املرأة ودجمها يف احلياة العامة والسياسية

ها بشأن القيود اليت تطوق األفراد وجمتمعات األقليات الدينية من حيث حقها يف             وأعربت إيطاليا عن قلق     - ٤٢
بتكثيف اجلهود من أجل ضمان االحترام الكامل حلرية الدين والعبادة، مبا يف ذلك عرب ) أ(وأوصت . ممارسة دينها

 التمييز القـائم علـى      استعراض أحكام قانون العقوبات املتعلقة حبرية الدين، من أجل القضاء على مجيع أشكال            
اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملالئمة من أجل القضاء على مجيع أشـكال عمـل              ) ب(أساس الدين أو املعتقد؛ و    

  وأوصـت إيطاليـا أيـضاً      . األطفال، وفقاً للمعايري القانونية الدولية، ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي         
ول أفضل للتعليم لفائدة مجيع األطفال وإدراج التدابري املالئمة املتعلقة          بوضع استراتيجية وطنية لضمان وص    ) ج(

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٥بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام الدراسي جبميع مستوياته، وفقاً خلطة العمل للفترة 
  . اليت وضعها الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

والحظت بارتياح أن جزر القمر .  العرض، مشرية إىل غياب التقرير الوطينوهنأت تشاد جزر القمر على  - ٤٣
بأن تدمج احلكومة يف قانوهنا الداخلي خمتلـف  ) أ(وأوصت . طرف يف عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

  ان؛ االتفاقات واملعاهدات اليت تعد طرفاً فيها وأن تصبح طرفاً يف صكوك دولية أخرى يف جمال حقـوق اإلنـس                  
أن تطلب إىل اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة املادية واملالية إىل جزر القمر حىت يتسىن هلا مواجهة التحديات                 ) ب(و

  .القائمة يف جمال حقوق اإلنسان

ورحبت اجلمهورية التشيكية باملعلومات اليت قدمتها اليونيسيف بشأن نظام عدالة األحداث وتساءلت عن   - ٤٤
بأن تسرع احلكومة من عملية التصديق على املعاهدات الدولية األساسية، اليت وقعت عليهـا        ) أ(وأوصت  . عمله

أن تتخذ التدابري الالزمة    ) ب(على مدى السنوات األخرية، وأن تعزز إطارها املؤسسي املتعلق حبقوق اإلنسان؛ و           
وأن جتري ) ج(ومعاقبة اجلناة؛ ولضمان احلماية الفعالة للصحفيني إىل جانب التحقيق يف شأن األخطار واهلجمات 

. حتقيقاً حقيقياً يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، من أجل احليلولة دون سيادة جو اإلفـالت مـن العقـاب                  
بأن تستعرض احلكومة الظروف السائدة يف السجون ومرافق االحتجاز حـىت           ) د(وأوصت اجلمهورية التشيكية    

أن تنشأ عملية تسجيل منتظم جلميع ) ه(ا عندما يتعلق األمر باألحداث؛ وتكون مستجيبة للمعايري الدولية، ال سيم
األطفال املولودين حديثاً وأن تتخذ تدابري أخرى، مبا يف ذلك محالت التوعية ملكافحة عمل األطفال والعنف ضد                 

ـ     ) و(األطفال؛ و  نس الواحـد  أن تستعرض أحكام القانون اجلنائي اليت جترم النشاط اجلنسي بني الكبار مـن اجل
  بالتراضي وتنظيم محلة توعية تشجع التسامح يف هذا الصدد؛

وأشارت التفيا إىل أنه رغم عدم وجود أي طلب قدمه املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة من أجـل                   - ٤٥
زيارة جزر القمر، أوصت بأن تنظر احلكومة يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس                   

  .قوق اإلنسانح

وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل اجلهود اجلبارة املبذولة من أجل إعادة بناء الدميقراطية، وذكرت                - ٤٦
أن املسؤولني عن إنشاء خمتلف السياسات يف البلد قد طبقوا مبادئ حقوق اإلنسان رغم مراعاة التقاليد اخلاصـة         
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د ممثل جزر القمر دليالً على األمهية اليت توىل للتعاون مع مجيـع             ورأت يف وجو  . والثقافات السائدة لكل جزيرة   
وذكرت اجلمهورية العربية السورية أنه بقدر ما جلزر القمر من مـسؤولية إزاء اجملتمـع      . هيئات حقوق اإلنسان  

 ويف  الدويل، فإن للمجتمع الدويل مسؤولية عن دعم جزر القمر وتعزيز احلق يف التنمية وكذا احلـق يف التعلـيم                  
وأوصت اجلمهورية العربية السورية بأن تواصل احلكومة جهودها من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان، . الصحة

  .مراعية يف ذلك اخلصوصيات الدينية والثقافية للبلد

وأشارت إىل وضـع    . وأثنت جنوب أفريقيا على احلكومة للجهود املبذولة من أجل إنشاء إطار تشريعي             - ٤٧
والتمست توضيحات عن . نمو واحلد من الفقر، وكذا إىل خطة العمل الوطنية إلتاحة التعليم للجميعاستراتيجية ال

التدابري املتخذة من أجل القضاء على الفوارق القائمة بني الرجال والنساء يف اجملـال الـسياسي واالقتـصادي                  
التدابري املنفذة من أجـل مطابقـة       واستفسرت جنوب أفريقيا عن     . واالجتماعي، مبا يف ذلك املعتقدات الثقافية     

وشجعت على مواصلة اجلهود من أجـل حتقيـق         . السياسات واالستراتيجيات مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل      
املصاحلة الوطنية، وتكثيف اجلهود من أجل احلد من الفقر، وتعزيز احلصول على املياه، والصحة، والتعليم وغـري               

ومراعاة للقيود املالية . اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسذلك من احلقوق االجتماعية وكذا إنش
وغريها من القيود املتعلقة باملوارد وللتحديات السياسية، حثت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل على مواصلة جهوده               

  .يف مساعدة ودعم جهود جزر القمر يف جمال التنمية عرب برنامج لبناء القدرات

بأن تواصل جزر القمر جهودهـا      ) أ(وأوصت  . رت لبنان إىل العرض الشامل والشفاف والصريح      وأشا  - ٤٨
وتضاعفها من أجل وضع خطط واستراتيجيات للتنمية يف البلد، مركزة يف ذلك على حتـسني حالـة احلقـوق                   

 ومـن اجملتمـع     االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها والتماس االستفادة من دعم مفوضية حقوق اإلنسان وخدماهتا          
  .أن تواصل التزامها بتحسني وضع املرأة يف اجملتمع عرب سياسات وبرامج ومشاريع تعد هلذا الغرض) ب(الدويل؛ و

ورأت أن التخفيف من حـدة      . وذكرت بنغالديش أن عملية إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان جارية           - ٤٩
القمر، وأشارت إىل ما أعربت عنه هيئات املعاهدات من قلق الفقر ال يزال مسألة حتظى باألولوية بالنسبة إىل جزر 

وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف السنوات القالئل األخرية يف جمال خفـض معـدالت       . إزاء ضعف األطفال  
وأعربت . وفيات الرضع واألطفال، ورحبت بالتحسن الكبري الذي حتقق يف جمال املساواة بني اجلنسني يف املدارس              

قها إزاء ارتفاع حاالت سوء التغذية يف وسط األطفال، وأشارت إىل أن ارتفاع املخاطر النامجة من تغـري                  عن قل 
بأن تضع احلكومة إطاراً ) أ(وأوصت بنغالديش . املناخ وتغري البيئة أمر جسيم بالنسبة لبلد جزري حمدودة موارده

 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة،      ١ حتقيق اهلدف رقم     سياساتياً فعاالً ومالئماً وآلية مؤسسية ملكافحة الفقر هبدف       
أن حتسن الظروف العامة لألطفال من خالل مراعاة توصـيات جلنـة            ) ب(بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل؛ و     

أن تعزز النظام الصحي واهلياكل األساسية الصحية على ) ج(حقوق الطفل، وبدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل؛ و
 أجل حتسني سبل وصول السكان إىل الرعاية الصحية وإضافة زخم إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة                صعيد البلد من  

  .لأللفية املتصلة بالصحة، بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل

. وتساءلت الواليات املتحدة األمريكية عن التدابري اليت وضعتها احلكومة من أجـل مكافحـة الفـساد               - ٥٠
كومة نظاماً لرصد امليزانيات، واملساءلة والشفافية لكل من اجلزر الـثالث واحلكومـة             بأن تنفذ احل  ) أ(وأوصت  
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أن تقوم حبملة إعالمية تطلع املواطنني على حقوقهم، وعلى القوانني املنظمة لدور موظفي             ) ب(االحتادية ككل؛ و  
  .احلكومة وإجراءاهتم فيما يتعلق بالفساد

عاونان بشكل وثيق يف إطار جلنة احملـيط اهلنـدي، إذ تتـشابه             وأشارت موريشيوس إىل أن البلدين يت       - ٥١
. اإليدز ومحاية البيئة  /اهتماماهتما، اليت من بينها التنمية االقتصادية والتنمية البشرية، وفريوس نقص املناعة البشرية           

أنه مثال آخر وجرت اإلشارة إىل مرصد حقوق الطفل يف منطقة احمليط اهلندي املنشأ مبساعدة من اليونيسيف على 
وطلبت موريشيوس املزيد من املعلومات بشأن التصديق على العهد الدويل   . للشراكة بني موريشيوس وجزر القمر    

  . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ربت عن رغبتها يف حتسني حالة حقوق اإلنسان، وشكرت جزر القمر جمموع الوفود على مالحظاهتم وأع  - ٥٢
  مراعية يف ذلك خصائص اجملتمع القمري

وأوضحت احلكومة أن التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ليس مشكلة يف جزر القمر، ذلك أن التقاليد    - ٥٣
  . وسيق مثال على ذلك كون رئيس جزيرة نغازيدجا أمهقا. اإلسالمية متساحمة جداً يف هذا الصدد

وفيما يتعلق حبرية الصحافة، أشارت احلكومة إىل أنه يف حاالت نادرة، استمعت السلطات إىل صحفيني                 - ٥٤
عندما تتجاوز أقواهلم النطاق املسموح به مبوجب القانون، على أن األمر يتعلق مبسائل شخصية، ال عالقـة هلـا            

 يف جزر القمر، وأن بضع عشرات من ومن ناحية أخرى، أوضحت احلكومة عدم وجود سجناء سياسيني. بالدولة
  .، هم اآلن أحرار حتت املراقبة القضائية٢٠٠٨اجلنود الذين اعتقلوا أثناء حماولة االنفصال يف جزيرة أجنوان عام 

وفيما يتعلق بالضمانات املمنوحة لكي تتمكن وسائط إعالم املعارضة من تغطية االنتخابـات املقبلـة،                 - ٥٥
من بني مائة من القنوات احلاضرة يف البلد، ال توجد سوى قناة واحدة يف ملكية الدولة                أشارت احلكومة إىل أنه     
  .وأن البقية قنوات حرة

وبشأن املثلية اجلنسية، أشارت احلكومة إىل أن هذا املوضوع مسكوت عنه، ألن جزر القمر بلد مـسلم                 - ٥٦
يف حاالت الشكوى من االغتصاب، ال سيما عندما يتعلق         بيد أن املثلية اجلنسية ال تدينها العدالة، إال         . مائة باملائة 

  .األمر باألطفال

وذكرت احلكومة بأن اإلسالم هو دين الدولة القمرية، موضحة أن هناك كنيستني يف البلد وأن وجـود                   - ٥٧
بيد أن احلكومة أشارت أنه ليس من الوارد قبول حماولة كنيسة إلقنـاع النـاس               . ديانات أخرى أمر مسموح به    

وقد تلقت هذه الكنيسة إنذارات لكن مل ُتتخذ يف . عتناق دين آخر، مثلما هو احلال بالنسبة لكنيسة شهود يهوهبا
  .أي حال من األحوال عقوبات قضائية أو غريها

وفيما يتعلق باملخاطر البيئية، أشري إىل أن جزر القمر تظل بلداً ضعيفاً إزاء احترار املنـاخ، واألعاصـري                - ٥٨
وشكرت احلكومة تعاون فرنسا واألمم املتحدة يف هذا اجملال ودعت دوالً أخرى إىل تقدمي . ت الربكانيةواالنفجارا

  .املساعدة إليها
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وفيما يتعلق بالعنف الزوجي، جرى التأكيد من جديد أن جزر القمر تستخدم باألساس التوعية ملكافحة                 - ٥٩
  . ءة معاملة أزواجهن هلنهذا النوع من العنف ألن من النادر أن تدين النساء إسا

وفيما يتعلق باستغالل األطفال، أوضحت احلكومة أن من األنسب توضيح هذا املفهوم ألن من الـشائع                  - ٦٠
وتسعى احلكومة جاهدة إىل توعية األسر حىت       . جداً أن يعمل األطفال مع آبائهم يف املناطق النائية من جزر القمر           

  .جعلهم يعملونتبعث بأطفاهلا إىل الدراسة بدالً من 

وملعاجلة هذه املسألة، نظرت احلكومة يف إمكانية . وأكدت احلكومة أن الفساد ال يزال نقطة حساسة جداً  - ٦١
  .إشراك قضاة دوليني، مما جيسد إرادة جزر القمر للقضاء على هذه املشكلة

مايو يرمي / أيار١٧تفتاء وفيما خيص توزيع امليزانيات وكفاءات األجهزة اإلدارية، أكدت احلكومة أن اس  - ٦٢
ومن خـالل مراجعـة     . إىل حل مشكلة الفوارق القائمة بني اجلزر واالحتاد وال سيما مشكلة اقتسام الكفاءات            

  .الدستور هذه، تريد جزر القمر العودة إىل النظام التقليدي للدولة

 مدى ثالثـني سـنة مـن    أما فيما خيص عقوبة اإلعدام، ذكرت احلكومة أهنا مل تطبق هذه العقوبة على    - ٦٣
االستقالل إال مرتني وأضافت أن جزر القمر حتتاج إىل بعض الوقت حىت يتسىن هلا التوفيق بني التقاليد واألحكام                  

  .الدينية والدولة العصرية

وختمت احلكومة احلوار شاكرة مجيع الدول على تعليقاهتا وتوصياهتا وأكدت من جديـد أن حقـوق                  - ٦٤
  .ية بالنسبة جلزر القمراإلنسان ال تزال أولو

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
نظرت جزر القمر يف التوصيات اليت قدمت أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد                 - ٦٥

  :جزر القمر

االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهـد الـدويل اخلـاص                  - ١
قوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            باحل

؛ النظر بشكل إجيايب يف االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                )كندا(
؛ النظـر يف    )املكسيك(واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

ديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل            التص
من قرار جملس حقوق اإلنسان     ) أ(١اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مع اإلشارة إىل الفقرة         

 ؛ التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)الربازيل (٩/١٢
؛ التصديق على العهد الدويل )هولندا، سلوفينيا(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ؛ )فرنسا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                  - ٢
، وصكوك دولية أخرى يف أقرب وقـت ومـن بـاب      )اهولندا، سلوفيني (الالإنسانية أو املهينة    

  ؛ )سلوفينيا(األولوية 

  ؛)فرنسا(التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   - ٣

  ؛)فرنسا(التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -٤

دمج خمتلف االتفاقات واملعاهدات اليت تعد جزر القمر طرفاً فيها يف قانوهنا الداخلي وأن تصبح                 - ٥
  ؛ )تشاد(طرفاً يف صكوك دولية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان 

تسريع عملية التصديق على املعاهدات الدولية األساسية اليت وقعت عليها على مدى الـسنوات                - ٦
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ؤسسي حلقوق اإلنسان األخرية وتعزيز إطارها امل

اختاذ التدابري وفقاً للعملية التشريعية من أجل التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت سـبق                 - ٧
  ؛)باكستان(التوقيع عليها 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، ال سـيما يف اجملـالني االقتـصادي            - ٨
  ؛)مصر(واالجتماعي 

  ؛)مصر(مواصلة مقاومة حماوالت فرض أية قيم أو معايري تتجاوز املتفق عليه عاملياً   - ٩

مواصلة وتكثيف اجلهود من أجل مواصلة تعزيز ومحاية احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                - ١٠
والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، من أجل حتقيق نتائج أفضل لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 

  ؛)هورية إيران اإلسالميةمج(

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ األهداف اإلمنائية واإلصالحات اإلدارية املؤسسية اليت اختـذهتا               - ١١
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(جزر القمر 

  ؛)املكسيك(تكثيف جهود التعاون الدويل من أجل حتسني إطارها القانوين املؤسسي   - ١٢

  ؛)األردن(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان النظر يف إنشاء   - ١٣

  ؛)فرنسا(إنشاء وكالة حلماية الطفولة مبساعدة من الشركاء مثل اليونيسيف   - ١٤

وضع خطة عمل وطنية ترمي إىل تعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان وتوعية اجلمهور حبقـوق                 - ١٥
اإلقليمية وكـذا اخللفيـات     اإلنسان يف أوساط اجملتمع مع املراعاة الواجبة للخصائص الوطنية و         

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(التارخيية والثقافية والدينية 
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وضع سياسة جنائية ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة ومعاقبة املسؤولني عنه واختاذ تدابري حمددة                - ١٦
  ؛)فرنسا(لفائدة ضحايا العنف 

ليم لفائدة مجيع األطفـال وإدراج      وضع استراتيجية وطنية لضمان حتسني سبل الوصول إىل التع          - ١٧
التدابري املالئمة يف ميدان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام الدراسي جبميع مستوياته، 

 للتثقيف يف جمال حقوق     العاملي اليت وضعها الربنامج     ٢٠٠٩- ٢٠٠٥وفقاً خلطط العمل للفترة     
  ؛)إيطاليا(اإلنسان 

 إىل إنشاء خطط واستراتيجيات لتنمية البلد، مع التركيز علـى           مواصلة وتكثيف اجلهود الرامية     - ١٨
حتسني حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها والسعي إىل االستفادة من دعم وخدمات            

  ؛)لبنان(مفوضية حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل 

 من  ١يق اهلدف رقم    وضع إطار سياسايت فعال ومالئم وآلية مؤسسية ملكافحة الفقر هبدف حتق            - ١٩
  ؛)بنغالديش(األهداف اإلمنائية لأللفية، بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل 

تنفيذ نظام لرصد امليزانيات، واملساءلة والشفافية لكل من اجلزر الثالث واحلكومة االحتادية ككل   - ٢٠
  ؛)الواليات املتحدة(

وانني املنظمة لدور وإجـراءات مـوظفي       تنفيذ محلة إعالمية تطلع املواطنني على حقوقهم والق         - ٢١
  ؛)الواليات املتحدة(احلكومة فيما يتعلق بالفساد 

تكثيف جهود التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ال سيما مع هيئات املعاهدات،                - ٢٢
  ؛)املكسيك(من خالل تقدمي تقارير دورية واالهتمام كما جيب مبالحظات هذه اهليئات 

  ؛)التفيا( يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان النظر  - ٢٣

تعديل قانوهنا الوطين من أجل القضاء علـى        )/الربازيل(استعراض قانوهنا الداخلي لضمان إزالة        - ٢٤
  ؛)الربازيل، كندا(أية أحكام متييزية قائمة على أساس جنساين ) كندا(

ة بني اجلنسني باختاذ تدابري حمددة يف هذا الصدد يف ميدان العمل، ال سيما من خالل تعزيز املساوا  - ٢٥
  ؛)كندا(النظر يف إنشاء إجراء لتلقي ادعاءات التمييز الفردية والنظر فيها 

 بالفرنسية، مما جيسد مـساواة  droits de la personne أو droits humainsاستخدام مصطلح   - ٢٦
  ؛)كندا(نساء حقيقية بني الرجال وال

مواصلة اجلهود من أجل االهتمام باملرأة والطفل بشكل خاص وضمان متتعهما حبقوق اإلنسان               - ٢٧
؛ مواصلة تنسيق القوانني احلالية الرامية إىل محاية حقوق اإلنـسان        )األردن(واحلريات األساسية   

 التزامها بتحسني حالـة     ؛ مواصلة )ماليزيا(اخلاصة باملرأة والطفل وتنفيذ هذه القوانني وإنفاذها        
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؛ حتـسني الظـروف     )لبنان(املرأة يف اجملتمع عرب سياسات وبرامج ومشاريع توضع هلذا الغرض           
  العامة لألطفال من خالل مراعاة توصيات جلنة حقوق الطفل، بدعم ومساعدة مـن اجملتمـع               

  ؛)بنغالديش(الدويل 

  ؛)اململكة املتحدة(اً كامالً يف اجملتمع عمل املزيد من أجل ضمان دمج األطفال ذوي اإلعاقة دجم  - ٢٨

إنشاء عملية تسجيل منتظم جلميع األطفال املولودين حديثاً واعتماد تدابري أخرى، منها محالت               - ٢٩
  ؛)اجلمهورية التشيكية(التوعية، من أجل مكافحة عمل األطفال والعنف ضد األطفال 

نف األسري واالعتداء اجلنسي والتحرش، مبا      اختاذ تدابري أخرى للتصدي للعنف ضد املرأة، والع         - ٣٠
  ؛)هولندا(يف ذلك تنظيم محالت توعية داخل اجملتمع عموماً وتقدمي تدابري احلماية للضحايا 

النظر يف سن قانون حيظر العقاب البدين لألطفال داخل األسرة ويف املدارس ويعـزز األشـكال       - ٣١
موسة مبوجب القانون ملنع ومكافحة االعتداء علـى        ؛ واختاذ تدابري مل   )الربازيل(البديلة للتأديب   

األطفال وإساءة معاملة األطفال داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخـرى ويف اجملتمـع              
  ؛)أملانيا(قاطبةً وحظر العقاب البدين داخل األسرة ويف املدارس بصفة رمسية ومبوجب القانون 

 اجلنسي على األطفال، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف وضع استراتيجية وطنية ملكافحة االعتداء    - ٣٢
  ؛)كندا(املواد اإلباحية، هبدف منع هذه الظاهرة ومكافحتها 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملالئمة من أجل القضاء على مجيع أشكال عمل األطفـال، وفقـاً                  - ٣٣
  ؛)إيطاليا(قتصادي للمعايري القانونية الدولية، ومحاية األطفال من االستغالل اال

استعراض الظروف السائدة يف السجون ومرافق االحتجاز حىت تتمشى مع املعـايري الدوليـة،                - ٣٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(سيما عندما يتعلق األمر باألحداث   ال

إجراء حتقيق حقيقي يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان من أجل احليلولة دون سيادة منـاخ                 - ٣٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية(عقاب اإلفالت من ال

االهتمام بشكل خاص بتدريب القضاة وأفراد الشرطة وحتسني هياكل الرعاية املخصصة لألطفال   - ٣٦
هبدف حتسني نظمها يف جمال محاية األطفال والعدالة اخلاصة باألحداث، ولتحقيق هذا اهلـدف              

  وضـية حقـوق اإلنـسان      طلب الدعم إىل اجملتمع الدويل عموماً واملساعدة التقنيـة مـن مف           
  ؛)اجلزائر(خصوصاً 

القيام بأنشطة التوعية بأحكام مدونة األسرة وتعزيز اهليكل القضائي املعد لضمان احترام املدونة               - ٣٧
من أجل البناء على التقدم احملرز فيما يتعلق باعتماد املدونة، والتماس الدعم واملـساعدة مـن                

  ؛)اجلزائر(اجملتمع الدويل 



A/HRC/12/16 
Page 18 

 

  ؛)اململكة املتحدة(ية األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية يف ممارسة عقيدهتم ضمان حر  - ٣٨

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان، مع مراعـاة اخلـصوصيات الدينيـة                 - ٣٩
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(والثقافية للبلد 

  ؛)املغرب(العامة والسياسية مواصلة سياسة حتسني وضع املرأة وإدماجها يف احلياة   - ٤٠

  ؛)تونس(مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز صحة األم وزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة   - ٤١

تعزيز النظام الصحي واهلياكل األساسية الصحية على صعيد البلد من أجل حتسني سبل وصول                - ٤٢
هداف اإلمنائية لأللفيـة املتـصلة      السكان إىل الرعاية الصحية وإضافة زخم من أجل حتقيق األ         

  ؛)بنغالديش(بالصحة، بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل 

اختاذ تدابري ملموسة ترمي إىل خفض معدل الفقر ومواصلة زيادة سبل الوصـول إىل التعلـيم                  - ٤٣
والرعاية الصحية للجميع، ال سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من اجملتمع ومنها النساء واألطفـال      

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

زيادة التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وغريها من املنظمات الدولية يف جمال اجلهود                 - ٤٤
  املبذولة من أجل التخفيف من أضرار تغري املناخ والتكيف مع اآلثار اليت خيلفهـا يف مـواطين                 

  ؛)ماليزيا(البلد 

عليم جلميع األطفال الذين هم يف سن الدراسة من أجل حتقيق           مواصلة اجلهود من أجل تعميم الت       - ٤٥
  ؛)قطر(اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باحلق يف التعليم 

  ؛)تركيا(التصدي لألمية من باب األولوية   - ٤٦

 خاصة  مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حضور األطفال يف املدارس ومكافحة األمية عرب برامج              - ٤٧
  ؛)املغرب(لفائدة أضعف السكان، ال سيما يف املناطق الريفية 

حتديد املتطلبات اخلاصة جلزر القمر من أجل متكينها من مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية         - ٤٨
حقوق اإلنسان، ال سيما يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، ويف هذا الصدد، مناشدة اجملتمـع              

  ؛)مصر( املساعدة والدعم إىل احلكومة الدويل تقدمي

إشراك أعضاء جمتمع املاحنني الدوليني والتماس املساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل التصدي               - ٤٩
  ؛)ماليزيا(ملشكلة الفقر وضعف األداء يف جمال التنمية البشرية 

ما منظمة الصحة العاملية،    طلب املساعدة إىل الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، ال سي           - ٥٠
من أجل تقدمي الدعم املايل والتقين عند اللزوم لتعزيز التدابري الرامية إىل احلد من وفيات األمهات 

  ؛)املغرب(واألطفال وحتسني سبل وصول األطفال إىل الرعاية الصحية 
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تـسىن هلـا التـصدي    طلب تقدمي اجملتمع الدويل للمساعدة املادية واملالية إىل جزر القمر حىت ي     - ٥١
  ؛)تشاد(للتحديات القائمة أمامها يف جمال حقوق اإلنسان 

  ).اململكة املتحدة(إشراك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل   - ٥٢

  :أما التوصيات التالية فلم حتظ بتأييد جزر القمر  - ٦٦

الل سن وقف اختياري لتنفيذ عقوبـات       النظر يف موقفها القوي وإلغاء عقوبة اإلعدام، من خ          - ١
 املتعلق بالوقف االختياري    ٦٣/١٦٨اإلعدام عند اللزوم، مما سيكون وفقاً لقرار اجلمعية العامة          

  ؛)سلوفينيا(لتنفيذ عقوبة اإلعدام 

  ؛)سلوفينيا(إدراج حظر خاص للعقاب البدين داخل األسرة ويف املدارس ضمن قانون جزر القمر   - ٢

 لضمان احلماية الفعلية للصحفيني من الترويع إىل جانب التحقيق يف هذه املخاطر أو              اختاذ تدابري   - ٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اهلجمات ومعاقبة مرتكبيها 

استعراض أحكام القانون اجلنائي اليت جترم النشاط اجلنسي بني الكبار مـن اجلـنس الواحـد                  - ٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ا الصدد بالتراضي وتنظيم محالت توعية تشجع التسامح يف هذ

اختاذ تدابري للسماح للمسلمني باعتناق ديانة أخرى غري اإلسالم والسماح ملعتنقي ديانات أخرى   - ٥
  ؛)اململكة املتحدة(بالتبشري 

تكثيف اجلهود من أجل ضمان االحترام الكامل حلرية الدين واملعتقد، مبا يف ذلك مـن خـالل      - ٦
قوبات املتصلة حبرية الدين، والقضاء على مجيع أشكال التمييز القائمة          مراجعة أحكام قانون الع   

  ؛)إيطاليا(على أساس الدين أو املعتقد 

ضمان محاية حرية الدين، يف كل من القانون واملمارسة، واختاذ تدابري من أجل منع التمييـز يف           - ٧
  ).هولندا(املمارسة ضد األشخاص من مجيع األديان واملعتقدات 

املقدمـة للتقريـر    ) الدول(يع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير جتسد موقف الدولة           ومج  - ٦٧
 .لذا ال جيب اعتبارها أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل. الدولة موضوع االستعراض  أو/و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 La délégation des Comores était dirigée par S.E. M. Mohamed Jaffar Abbas, Secrétaire Général 
du Ministère de la Fonction Publique, des Réformes administratives et institutionnelles et des droits de 
l’homme. 

 -  -  -  -  -  

  
  


