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مقدمة
 -1وفق ااً لرج اراااس الةااارية فيمااا ا االعتماااد النئااائت لرتقااارير الوملنيااة املتقرقااة قااو
اإلنةاااني يتفاارا اُتاااد جاازر القماار قاار موقصااه فااان التوملااياس إاس ال اارة املقدمااة إليااه يف
الدورة الةا قة لالستقرا الدوري الفامل املتقرق ه.
 -2ويؤكااد اُتاااد جاازر القماار ماان جديااد االلتزاماااس ال ا قئااد ااا يف هااذه املناساابة بااذل
جئااود متواملاارة ودائمااة لكاات ي،اامني قاادر اإلمكااان ويف داخاال راادهي التمتاال الكاماال جمياال
حقااو اإلنةااان ال ا حااددها رااس حقااو اإلنةااان ومجياال افافاال الدوليااة واإلقريميااة األخاار
فان هذه املةالة اهلامة.
 -3وكما ورد يف التقرير املتقرق ابالساتقرا الادوري الفاامل لرحالاة يف جازر القمار قالوثيقاة
)A/HRC/41/12ي ر ّقى اُتاد جزر القمر  177ومليةي قبل منئا  163وملاية وكاان يتقال عرياه
يان موقصه فان التوملياس الباقية وعاددها  14وملايةي وهات التوصةيات  ،1-119و،2-119
و ،3-119و ،4-119و ،5-119و ،6-119و ،7-119و ،8-119و،9-119
و ،10-119و ،11-119و ،12-119و ،13-119و.14-119
 -4و قاد نن اا اُتااد جازر القمار قاالُتااد) فاكل متقماق هاذه التوملاياس األر ال عفاارة
ال خ ت هلا احلكومة الوقت الالزم لرنظر فيئاي يتفارا االُتااد ن ينقال هناا موقصاه فاان
كل وملية من هذه التوملياس الا .14
 -5و تقرّااق التوص ةةية  1-119إبلغ اااا عقو ااة اإلع اادام والت ااديق عر ااى ال و وك ااول ال ااا
االختياري املرحق ابلقئد الدويل اخلاص ابحلقو املدنية والةياسية.
 -6و قااار حكومااة اُتاااد جاازر القماار عقو ااة اإلعاادام .وقااد اادنس يف عمريااة إلغائئااا وإل ا
تقدمي مفروع قانون جنائت نودعته يف اجلمقية االُتادية وهاو يت،امن نحكامااً جديادة هلاذه الغاياة.
وال يزال يتقل يف هذا ال دد إقناع النواب الذين قار نغربيتئم هذا اإللغاا حىت اآلن.
يا ااد نن الوفا ااد يا ااود التاكيا ااد عرا ااى نن ببيا ااق عقو ا ااة اإلعا اادام يف جا اازر القما اار ال ي ا ازال
-7
است نائياً .وهكذاي فمنذ نيل االستقالل يف عام 1975ي مل جير ببيق هاذه الققو اة ساو ثاال
مراسي كما ننه مل جير ببيقئا منذ عام .2009
-8
عرماً.

و ةااب مقاااداة نغربيااة ال ملااانيل والةااكان ككاال للتوصةةية 1-119ي فقااد نححااي

ااا

 -9و تنااول التوصيات  ،2-119و ،3-119و ،4-119و ،5-119و6-119
مناه،ااة مجياال نلااكال القنااز والتمييااز القائمااة عرااى نااوع اجلاانس نو امليااول اجلنةااية .ق فاايرتي
وآيةرنداي وإسبانياي ونسرتالياي وهندوراس).
 -10وال ا ازال ج اازر القم اار اار نن ه ااذا يف ااكل اااالً يتقر ااق ابحلي اااة اخلامل ااة ل لا ا اص.
وابإلضافة إىل إل ي فرم رد حىت اآلن ني قارير عن نعمال عنز نو متييز ضد نل اص قائمة
عرى امليل اجلنةت نو نوع اجلنس.
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 -11ونحح ا ا ا ااي عرم ا ا ا ا ااً ابلتوصة ة ة ة ةةيات  ،2-119و ،3-119و ،4-119و،5-119
و.6-119
 -12و تنا ا اااول التوصة ة ةةيتان  7-119و 8-119مةا ا ااالة اختا ا اااإ ا ا اادا لتحةا ا اال ايا ا ااة
األل اص املنتمل إىل مجيل األداين واملقتقداس ومتكيانئم مان رارساة ديانئم عالنياةً و ادون متيياز
قكندا وإيباليا).
 -13وفيمااا يتقر ااق ااذه املةااالةي يؤك ااد الوف ااد ماان جدي ااد نن س ااكان جاازر القم اار ه اامي وفق ااً
ويتمةااكون ااه وهااو الااذي
لردسااتوري ينتمااون إىل اإلسااالم  -متّبقاال املااذه الفااافقت منااه -
ّ
يفكل األساس الذي قوم عريه اهلوية والتماس االجتماعت.
 -14وميكن ني،اً صة إعادة التاكيد هاذهي يف جانا منئااي ظئاور ننفابة بفا ية خبي اة
ونفبة لرغايةي وهت ظاهرة جديدة هتدد اهلفالاة البنيوياة لدولاة جازر القمار الصتياة وهتادد إبحلاا
اخلبر ابلةالم االجتماعت والديين الذي ساد دائماً يف جزر القمر.
 -15وعر ااى غا ارار تم اال ج اازر القم اار نصة ااهي ف ااان ال اادين اإلس ااالمت ال ااذي مي ااارس يف البر ااد
متةامح جداً وهذا هو الرتا الذي جي نن حنافظ عريه.
 -16ويف الوقة احلاضةةر ،قةةررت جةةزر القمةةر أن مةةي علمةةا هبةةاتا التوصةةيتا املقةةدَّمتا
من كندا وإيطاليا.
 -17و تقرق التوصيات  ،9-119و ،10-119و ،11-119و 13-119مبناه،ة
الققو ة البدنية ل ملصال يف مجيل الةياقاس عن ملريق اعتماد قوانل ذا املقىن.
 -18وكانت مصاجاة وفد جازر القمار كبا ة إزاا حجام االهتماام الاذي نحعبات هلاذه املةاالة يف
التوملياس القديدة املقدمةي وإل ألن هذه املةالة ال يبدو نهنا يف البرد ني مفاكل خاملة
مقروفة .ومل إل ي قررس الةرباس نن بح ئا.
 -19وجت اادر اإلل ااارة إىل نن األس ااري وخبامل ااة مقرم ااو الق اارآن الك اارميي قت ا ه ااذه القق ااوابسي
فكل عامي ال غىن عنئا ومصيدة لرت ياة األملصاال .ويف الةاا قي كاان ميكان نن يت اذ هاذا القناز
اكاال مؤملااة لرغايااةّ .نمااا اليااومي فراام قااد الك ا ماان األحساار تةااامح ماال هااذه التجاااوزاس ال ا
نل ا ً
ُتمروها هم ننصةئم يف املدارس القرآنية.
 -20وابإلض ا ااافة إىل إل ا ا ي كف ا ااصت البح ا ااو الرت وي ا ااة-النصة ا ااية ع ا اان اآلهلر ال ،ا ااارة هل ا ااذه
الققوابس عرى النماا النصةت  -االجتماعت ل ملصال.
 -21وسارباس جازر القماار مقتنقاة ااذل  .ولكنئاا اار نناه قباال سان التفاريقاس فاان هااذه
املةالةي فال د من البدا مرة وعية مجاه ية لتوعياة نملاحاب امل ارحة وإقنااعئم صئام احلاجاة
إىل حظر الققوابس البدنية ل ملصال.
 -22ويف انتظ ااار نت ااائا إجا اراااس التوعي ااة ه ااذهي م ةةي احل وم ةةة علم ةةا هبة ة التوص ةةيات:
 9-119و ،10-119و ،11-119و 13-119املقدم ااة م اان ل اايرت وكروا ي ااا و ميبي ااا
ونوروغواي.

GE.19-10327

3

A/HRC/41/12/Add.1

 -23و تناااول التوص ةةية  12-119مةااالة ببيااق ف اريقاس القماال و نصيااذ اراما لرق،اااا
عرى االجتار ابألل اصي مبا يف إل عمل األملصال القةري.
 -24وقااد فااوجد وفااد جاام االهتمااام الااذي نحعباات هلااذه املةااالةي يف حاال ننااه ال يوجااد يف
البر ااد نصة ااه ني وج ااه م اان وج ااوه ه ااذا القر ااق ال يف الوق ااائل وال يف اآلراا املبروح ااة وال يف إمل ااار
مجقياس الدفاع عن حقو اإلنةان.
 -25يااد نن وفااد قااد نلااار إىل ظاواهر مقينااة هاات حلةاان احلااظ منقزلااة وال ازال موجااودة يف
البر ااد وه اات ابلتاكي ااد م اادر ردود الصق اال امل ااذكورة .وم اان إلا ا ي عر ااى س اابيل امل ااالي األملص ااال
املودع ااون ل ااد نحسا ار حاض اانة قريب ااة ف ااكل نو آخ اار م اان وال ااديئم و ق ااومي يف ق ااا احل اااالسي
ابستغالل هؤالا األملصال املودعل يف عئدهتا.
 -26و وجااد ني،ااً حالااة األملصااال الااذين ال يازال ميكاان رؤيااتئم يف لاوارع املدينااة وهاام يبيقااون
احلرااو والصااول الةااودا  .فئااؤالا األملصااالي الااذين مااا زال اوا يدرسااون ابملدرسااةي يقمرااون ل ااا
والااديئم وابلتااايل يحةاائمون يف الت صيااز ماان نعباااا األساار الا قااا ماان نوضاااع ابلغااة اهلفالااة.
ويف املناملق الريصيةي يفارك األملصال يف القمل الزراعت ل سباب إاهتا.
 -27وال عراام لرحكومااة الااة نملصااال يقومااون عم ااال مدفوعااة األجاار خااار إملااار األس اارة
هي عن حالة نملصال يقمرون يف نوضاع س رة.
 -28وُتقيقاً هلذه الغايةي ملدقت احلكومة عرى ا صاقية حقو البصل.
 -29ويف عام 2015ي سنت احلكومة قانو ً ملكافحة االجتار ابألل اص.
 -30و ر احلكومة ننه ص،ل مكافحة الصقر املدقل ميكن وضل حد هنائت هلاذه املمارسااسي
ونن احلكومة مرتزمة متاماً ذا البريق وهو ما حقق نتائا مفجقة لرغاية.
 -31ويف هذا الةيا ي دنس جزر القمر يف عمرية الت اديق عراى رو وكاول ابل ماو ملكافحاة
االجتار ابألل اص .واعتحمد الن ابلصقل يف الرجناة املقنياة يف اجلمقياة الوملنياة وسايجري قدمياه
لت ويت النواب عريه يف وقت قري جداً.
 -32وعااالوة عرااى إل ا ي ف ااان القااانون اجلنااائت اجلديااد جل اازر القمااري الااذي اعتمااده الن اواب
ابلصقاال وينتظاار ملاادورهي قااد كا ّارس ف االً كااامالً قهااو الص اال الةااادس عفااري املقنااون :اجل ارائم
املتقرقة ابجلرمية املنظمة ع الوملنيةي مبا يف إل االجتار ابألل اص).
 -33والققوابس الواردة يف هذا القانون اجلدياد نلاد قةاوة مان الققاوابس املن اوص عريئاا يف
القانون اجلنائت الةاري حالياً.
 -34ويتوافق هذا القانون اجلنائت اجلديد مل ال كوك القانونية الدولية الةارية.
 -35وننف ا ااد ني ،ا ا ااً فري ا ااق عام ا اال مقا ا ااين مبة ا ااالة االجت ا ااار ابألل ا ا ا اص .قاألم ا اار رقا ا اام
 16-011/MIREX/CABالااذي يقا ّدل نحكامااً مقينااة يف األماار رقاام  13-026/MIREX/CABاملااؤر 21
آب/نغة اابس  2013ف ااان إنف اااا الصري ااق القاما اال املق ااين خبب اااب االلت ا ازام مبكافح ااة االجتا ااار
ابألل اص).
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 -36ويح هن إنفاا هذا الصريق عرى استقداد احلكومة الختاإ مجيال التادا الالزماة ملنال وقمال
مجيل رارساس االجتار ابألل اص.
 -37وهاذا يقااين نن احلكومااة فاارك يف الفاواغل املقاارب عنئااا و قبال التوملااياس الا قاادمتئا
الوالايس املتحدة األمريكيةي مبا يف إل ر املتقرقة ابالجتار ابألل اص.
 -38ول لك ،فإن التوصية  12-119مقبولة.
 -39و تناول التوصية  14-119مةال الزوا املبكر و فويه األع،اا التناسرية.
 -40ووفقاً ألحكام املادة  19من دستور اُتاد جزر القمر املؤر  23كانون األول/ديةم 2001ي
قفاات مجقيااة االُتاااد واعتماادس املفااروع املت،اامن لقااانون األساارة الااذي حيظاار مل اراحةً الاازوا
املبكر.
 -41و اان املااادة  8ماانن هااذا القااانون عرااى نن اخلببااة هاات نتيجااة وعااد رمساات ابلاازوا عنااد
وجود رضا متبادل ل رجل وامرنة قد رغا سن  18عاماً عرى األقل.
 -42و اان املااادة  14عرااى ننااه ال جيااوز لررجاال واملارنة إ ارام عقااد الاازوا إإا كااان عمر ااا نقاال
من مثانية عفر ق )18عاماً كامرة.
يتوىل حصل إ رام
 -43يد ننه وفقاً لرمادة  15من هذا القانوني جيوز لرقاضت امل ت الذي ّ
الزوا نن مينح إعصاااس من الةن ألسباب جدية ومفروعة عند وجود رضا متبادل ل الازوجل
املر قبل.
 -44و ناا عرى إل ي تقبل احل ومة ه التوصية  14-119املقدمة من رواندا.
 -45وعالوة عرى إل ي ينبغت التاكيد عرى نن رارسة فويه األع،اا التناسرية األحن وية غ
موجودة يف جزر القمر.

اخلالصة
 -46ح ا اات قنايا ااة كب ا ا ة مجيا اال التوملا ااياس ال ا اواردة .وقا ااد نخلص ها ااذا عرا ااى وجا ااه اخل ا ااوص
لرةاارباس نن اادرك ن يااة جوانا مقينااة ماان حقااو اإلنةاااني كاناات قت هااا حااىت إلا الوقاات
هلنويةي ل هامفية.
 -47وهكااذاي خباات احلكومااة خبااوة كبا ة إىل األمااام قبااول التوملااياس الا تبرا الك ا
من نعمال التوعية والت قيز لتحقيق القبول هلا من جان الةكان افافظل ابألحر .
 -48وأتماال احلكومااة ااذل يف نن قااود إىل االسااتقرا
إىل مةتو وققاهتا و وققاس رس حقو اإلنةان.

الاادوري الفااامل القااادم نتااائا رقااى

 -49ولكاان كمااا قياال ابلصقاالي قا ّاول جاازر القماار قااويالً كب ا اً عرااى التقاااون الاادويل ماان نجاال
نصيذ قا التوملياس املقبولة .وحنن نقرب مقدماً عن امتناننا لفركائنا احلاليل واملةتقبريل.
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