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  من) ج(١٥وفقاً للفقرة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، موجز أعدته 
  *٥/١جملس حقوق اإلنسان  مرفق قرار

  جزر القمر

  

ىل عملية االستعراض    إ )١( من أصحاب املصلحة   أربعةهذا التقرير عبارة عن موجز لورقات مقدمة من           
وال يتـضمن   .نلس حقوق اإلنساة اليت اعتمدها جموهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العام .لالدوري الشام

اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو            التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو      
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            . يتصالن مبطالبات حمّددة   قرار

تركيز العلومات أو إىل    املوقد ُيعزى االفتقار إىل     .  النصوص األصلية  التقرير، وروعي قدر املستطاع عدم تغيري     
وتتاح علـى   . اومات ذات صلة هبذه املسائل بعينه     بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معل        
رير أُعد هذا التقو .ةوص الكاملة جلميع الورقات املقدماملوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النص

  .األوىل جولة االستعراض  األربع سنوات يف وتريةمبراعاة

                                                      

 .ائر الترمجة باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دو  *
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  املعلومات األساسية واإلطار - أوالً 
  اإلطار الدستوري والتشريعي

حتادية ذات طبيعة رئاسية، يبلغ     اأكد املركز األورويب للقانون والعدالة أن احتاد جزر القمر هو مجهورية              - ١
ويدين جمموع السكان تقريباً باإلسالم السين، كما يعيش فيها بـضع            مليون نسمة،    ٢,٥عدد سكاهنا أكثر من     

وأشار املركز إىل أن احتاد جزر القمر حيظـر يف          . الديانة املسيحية يدينون عموماً ب  مئات من غري املسلمني الذين      
  .)٢(المتشريعاته كل أنواع التمييز الديين، غري أنه يقيم التشريعات واملمارسات احلكومية على مبادئ اإلس

 العامة بأن دستور احتاد جزر القمر يوفر على األقل محاية       اتأفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياس     و  - ٢
يف أن يسجل تعلقه باملبادئ واحلقـوق       (...) شعب جزر القمر يؤكد إرادته      : "امسية حلرية الدين، إذ يصرح بأن     

ق منظمة الوحدة األفريقية، وميثاق جامعة الدول العربية، وإعالن األساسية اليت حددها ميثاق األمم املتحدة، وميثا
، وكذلك االتفاقيات الدولية،    امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب    األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان، و     
 (...) تعلـن "رد لكي   وأشار املعهد إىل أن ديباجة القانون األساسي تستط       ". وال سيما تلك املتعلقة حبقوق الطفل واملرأة      

، "املساواة يف احلقوق والواجبات بني اجلميع دون متييز على أساس اجلنس أو األصل أو العرق أو الدين أو املعتقد                  
                                                ات مع االحترام الواجب لآلداب العامة والنظام                                      جتماع وتكوين اجلمعيات والنقاب     االحرية التعبري و  "باإلضافة إىل   

  .)٤(ألورويب للقانون والعدالة مبعلومات مشاهبة ملا ورد وقد أبلغ املركز ا. ) ٣ ( "     العام

الدستور احلماية حلرية الدين، إالّ أن قانون ر فيو العامة، اتاملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسوحسب   - ٣
روض العقوبات يتضمن أحكاماً حتّد من حقوق األقليات الدينية يف ممارسة شعائرها حبرية، مبا يف ذلك احلظر املف                

 وأشار املعهد إىل أن قانون العقوبات حيظر النشاط التبشريي .)٥(أديان أخرى غري اإلسالماعتناق على املسلمني من 
لغري املسلمني يف أوساط املسلمني، ويواجه األشخاص األجانب الذين يقبض عليهم وهم ميارسون التبشري احتمال               

مني، تتضمن العقوبة املتعلقة بالتبشري دفع غرامـات واحتمـال          الطرد، وبالنسبة ملواطين جزر القمر من غري املسل       
  .)٦(التعرض للسجن

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان  -  ثانياً
  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

  ناحق الفرد يف احلياة واحلرية واألم - ١

بة اجلسدية ضد األطفال أن العقوبة اجلسدية ضد        ت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقو       أشار  - ٤
سـلطة  من هلم  استخدام اآلباء وان من قانون العقوبات جتيز٢٩٨ و٢٩٧األطفال مشروعة يف املرتل وأن املادتني     

 من قانون األسرة تنص على أنه يتعني على األشـخاص           ٩٥وأضافت أن املادة    ". اخلفيفة"على األطفال للعقوبة    
حـق  "الذي ميـارس مبوجـب      " اخلفيف"ة أبوية محاية األطفال من العنف، مع استثناء العنف          الذين لديهم سلط  

  .)٧(املمنوح لآلباء" أديبالت
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 أن العقوبة اجلسدية    العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال         أفادت املبادرة كما    - ٥
وأضافت املبـادرة أن قـانون       .)٨( قانون العقوبات   من ٢٩٨ و ٢٩٧عقوبة مشروعة يف املدارس مبوجب املادتني       

العقوبات ال يتضمن أي حكم بشأن العقوبة اجلسدية من الناحية القضائية، غري أنه مل يكن مبقدور هذا القـانون                   
. ةيراة كعقوبة مفروضة على اجلرائم مبوجب الشريعة اإلسالمية أم أهنا غري سيراتأكيد ما إذا كانت هذه العقوبة س

 وأهنا مشروعة يف )٩( املبادرة أيضاً أن العقوبة اجلسدية ليست حمظورة كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابيةوذكرت
  .)١٠(أماكن الرعاية البديلة

 ة الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع حري- ٢
  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةو السلمي،

 العامة أن جزر القمر تفرض عدة قيود من شأهنا احلد من            اتملعين بالشؤون الدينية والسياس   املعهد ا ذكر    - ٦
قدرة األقليات الدينية على ممارسة دينها حبرية وأن هذه القيود تنتهك كالً من التزاماهتا الدولية بـشأن حقـوق                   

ني حيدان من قدرة األقليات على ممارسة       وأضاف املعهد أن هناك حتيزاً ومتييزاً اجتماعي      . اإلنسان وقانوهنا األساسي  
  .)١١(عقائدها والتعبري عنها

بإقامة أماكن  "وأفاد املعهد املذكور بأنه على الرغم من كون احلكومة تسمح للجماعات الدينية املنظمة                - ٧
ثريين من  ، فإن الك  "للعبادة، وتدريب رجال الدين على خدمة املؤمنني، واالجتماع ألجل األنشطة الدينية السلمية           

غري املسلمني ال ميارسون دينهم بشكل علين وذلك بسبب اخلوف من ضغط اجملتمع والتداعيات القانونيـة الـيت                  
وذكر املعهد أنه يتعني على جزر القمر أن تلغـي القـوانني            . )١٢(تواجهها اجلماعات إذا ما أدينت بتهمة التبشري      

 حىت تتمشى حقيقةً مع كل جوانب احلماية الـواردة ضـمن      ،دين آخر اعتناق  التمييزية املتصلة بقضايا التبشري و    
وصـرح املعهـد    . تمسك هبا القانون األساسي ومع املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت ترغب جزر القمر يف ال           

  .)١٣(بوجوب السماح لسكان جزر القمر باختيار الدين الذي يرغبون يف اعتناقه

 ٨ و ١ من قانون األسرة والفقرتني      ١٦ و ٧ و ٦وأشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أحكام املواد           - ٨
 من قانون العقوبات على أهنا بعض من األحكام التشريعية الرئيسية اليت اعتربت مصدراً من شأنه                ٢٢٩من املادة   

  تطبيقـاً   ، وأفاد املركز بأنـه    .)١٤( احلرية الدينية  أن يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة إىل املتطلبات الدولية يف جمال         
 على أربعة أشخاص بالـسجن  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠احلكم يف     من قانون العقوبات، مت    ٢٢٩ من املادة    ٨للفقرة  

وقد استفاد هؤالء األشخاص من . مستمدة من الكتاب املقدس تربية دينية دروسإعطائهم ملدة ثالثة أشهر بسبب 
   عقب انتخاب الـرئيس اجلديـد جلـزر القمـر، الـسيد أمحـد عبـد                 ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦عفو رئاسي يف    
  .)١٥(اهللا حممد ساميب

   الئقي احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش- ٣

تل املرتبة الثانية عشرة هي حتذكرت منظمة عدالة األرض أن جزر القمر هي أحد أفقر البلدان يف العامل، و  - ٩
 على أهنا الدولة األكثر هشاشة جتاه خماطر ٢٠٠٨بلدان منواً، وأدرجت يف التقرير االستشاري لعام يف قائمة أقل ال

  .)١٦(تغري املناخ
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وأشارت منظمة عدالة األرض إىل أن تغري املناخ يف جزر القمر سيهدد األمن املادي والصحة العامة لدى                   - ١٠
           ينتج عـن      ا  مبألعاصري الشديدة،   البحر وتزايد العواصف وا   اجملتمعات احمللية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى مياه        

                      ؛ وهتديد الزراعة يف جزر             تآكل الشواطئ   و        املنخفضة،      ألراضي    ل         الفيضانات َ    غَمر    و ،            املوجات املدية      تصاعد        ذلك من 
                                                          ً                                                            القمر بإجبار السكان على البحث عن ملجأ يف الدول األكثر أمناً من الناحية البيئية، وهي الدول اليت ال ميكنهم                  

                                                                           وهتديد إمكانية حصول سكان جزر القمر على املياه العذبة بسبب ارتفـاع                                عاداهتم وتقاليدهم؛                   فيها االحتفاظ ب  
                                      وتعرض األمن الغذائي للخطر نتيجة       ؛                                                           ، واخنفاض التهطال، وتسرب املياه املاحلة إىل املياه اجلوفية              احلرارة    ات   درج

                                                ة للمحيطات كمصائد األمساك املتاحة يف الشعب املرجانية                                                   إعاقة القدرات الزراعية للجزر وتضرر النظم اإليكولوجي
 وأضافت املنظمة املذكورة أن التغريات البيئية املتسببة يف بروز  . ) ٧ ١ (                                       اليت يعتمد عليها سكان جزر القمر يف غذائهم

  ظة مـع   هذه األخطار قد ازدادت حدهتا على مدار العقود العديدة املاضية ومن املتوقع هلا أن تزداد زيادة ملحو                
  .)١٨(هناية القرن

وأوصت منظمة عدالة األرض بأن يشجع جملس حقوق اإلنسان حكومة احتاد جزر القمر على بذل املزيد   - ١١
من اجلهود الكفيلة بتزويد املواطنني باملعلومات وتوعيتهم فيما يتعلق باآلثار الناجتة عن تغري املناخ، وإتاحة الفرص 

القرارات املتعلقة بالتدابري الرامية إىل التخفيف من األضـرار الـيت سـتنجم        من أجل مشاركة اجلمهور يف صنع       
وأضافت املنظمة أنه بإقرار حكومة احتاد جزر القمر بدور الدول األخرى يف التـسبب يف تغـري   . والتكيف معها 

 وذلك من   ،املناخ، فإنه يتعني عليها أن تبذل كل ما يف وسعها وأن تضاعف جهودها يف جمال التخفيف والتكيف                
  .)١٩(أجل محاية حق شعب جزر القمر يف التمتع ببيئة نظيفة ومستدامة من الناحية اإليكولوجية

  تسبب فيها تغري املناخ    يوحسب منظمة عدالة األرض، فإن املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت              - ١٢
ب، بل أيضاً يف إجراءات الدول األخرى اليت ال تتطلب جمرد النظر يف اإلجراءات اليت اختذها احتاد جزر القمر فحس

فيمـا   وال سيما الدول اليت تعد مسؤولة        - ويتحمل اجملتمع الدويل    . تعترب مصادر رئيسية النبعاث غازات الدفيئة     
 مسؤولية منع انتهاك حقوق اإلنـسان       -  عن اجلزء األكرب من انبعاثات غازات الدفئية      مضى ويف الوقت احلاضر     

ويف هذا الصدد، أوصت     .)٢٠(زر القمر، وختفيف األضرار ومساعدة الضحايا عند وقوع الضرر        اخلاصة مبواطين ج  
منظمة عدالة األرض جبملة تدابري من بينها تشجيع جملس حقوق اإلنسان للمجتمع الدويل على مساعدة احتاد جزر 

ها، والتكفل مجاعياً بإعادة توطني أو القمر يف اجلهود اليت يبذهلا لتخفيف اآلثار النامجة عن تغري املناخ والتكيف مع
تعويض سكان جزر القمر الذين شردوا بسبب تغري املناخ على أساس يتناسب مع حجم انبعاثات غازات الدفيئة                 

  .)٢١(اليت تضرروا منها

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات -  ثالثاً
يقياً حلقوق اإلنسان اخلاصة بشعب جزر القمر بـسبب         ذكرت منظمة عدالة األرض أن هناك هتديداً حق         - ١٣

آثار تغري املناخ، وأكدت أن حمنة سكان جزر القمر ُتربز األمهية األساسية اليت أمام اهلشاشة البيئية جلزرهم الصغرية 
غـذاء  يكتسيها احلق يف بيئة مستدامة من الناحية اإليكولوجية لضمان احلقوق األخرى من قبيل احلق يف احلياة وال      

  .)٢٢(والصحة واملياه والثقافة
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  .ال ينطبق
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